
 

 



 

 

 

 

Editores 

Ana Alexandra Marta-Costa 

Manuel Luís Tibério 

Rita Payan-Carreira 

 

Design editorial 

Sónia Abreu 

Manuela Mourão 

 

Créditos da Capa 

Composição gráfica da capa: Luís Gens – Gabinete de Comunicação e Imagem - UTAD 

Fotografia: Núcleo fotográfico – Serviços de Documentação e Bibliotecas - UTAD 

 

Edição 

CETRAD – Centro de Estudos Transdiciplinar para o Desenvolvimento 

CECAV – Centro de Ciência Animal e Veterinária 

UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Quinta de Prados 

5000-801 Vila Real 

 

ISBN 

978-989-704-039-9 

 

Catalogação recomendada 

Título:  Raças Autóctones no Espaço Ibérico  

Complemento de título: Um Recurso Sustentável 

Raças Autóctones no Espaço Ibérico: um recurso sustentável | ed. Ana Alexandra Marta-Costa, Manuel Luís Tibério, Rita Payan Carreira. 

– Vila Real: UTAD, 2016. – 138 p: il.; 30 cm.  

ISBN: 978-989-704-039-9 

I.   Costa, Ana Alexandra Marta, (ed) 

II.   Tibério, Manuel Luís, (ed) 

III.  Payan, Rita Carreira, (ed) 

 

1.   Raça autóctone -- Península Ibérica 

2.  Sustentabilidade -- Península Ibérica 

3.  Economia Regional -- Península Ibérica 

CDU: 636.03 (46) | 636.2/.3 (46) | 332.1 (46) 

 

Esta edição conta com o apoio de: 

 

           

 

UID/SOC/04011/2013 
UID/CVT/00772/2013 



 

 

ÍNDICE 

PREFÁCIO ......................................................................................................................................................................4 

AGRADECIMENTO AOS REVISORES ............................................................................................................................6 

PARTE I.  Sustentabilidade e sistemas de produção ............................................................................... 7 

Raças Autóctones, Multifuncionalidade e Especialização Produtiva  .................................................................................8 

Evolução da Sustentabilidade em explorações bovinas do Norte de Portugal  ................................................................ 17 

Raças de Bovinos de Leite em modo de produção biológico no Norte de Espanha  ........................................................ 25 

Produção de Leite na Raça Ovina Serra da Estrela ....................................................................................................... 31 

PARTE II.  Reprodução e melhoramento .................................................................................. 41 

Indicadores Reprodutivos em Ganadarias Bravas Portuguesas ..................................................................................... 42 

Distribuição de Partos e Desempenho Produtivo na Raça Autóctone Ovina Churra do Minho  ........................................ 49 

Demographic Studies of the Miranda Donkey Breed – The Challenges to Avoid Extinction ............................................ 56 

Evolución Morfológica de la Raza Rubia Gallega Basada en sus Medidas Zoométricas e Índices Etnológicos  ............... 65 

PARTE III.  Valorização da qualidade ....................................................................................... 70 

Avaliação da Atividade da -, m-Calpaína e Calpastatina ao Longo da Maturação em Carne de Bovino Maronesa  
com Diferentes Valores de pH Final .............................................................................................................................. 71 

Efecto del protocolo de refrigeración en las condiciones de un matadero comercial sobre la longitud de los  
sarcómeros y la calidad de la carne de añojos de raza Tudanca .................................................................................... 78 

Efecto del Tipo de Alimentación sobre el Perfil de Textura y el Contenido de Colágeno de la Carne de Terneros  
de Raza Tudanca .......................................................................................................................................................... 85 

Use of a Video Image Analysis Method to Assess Composition and Cut Yields in Light Lamb Carcasses  ....................... 92 

PARTE IV.  Economia, inovação e mercados .......................................................................... 100 

Indicadores Produtivos, Reprodutivos e Económicos da Raça Bovina Ramo Grande, na Ilha Terceira  ......................... 101 

Perspectivas del cebo de terneros de la raza Tudanca en Cantabria: aplicación del método Delphi  ............................. 108 

Análise da Produção e Comercialização de Produtos DOP da Cabra Serrana Transmontana  ...................................... 117 

Tecnologia e valorização de produtos provenientes de Ovinos e Caprinos. Projetos integrados em copromoção  ......... 131 

 

 
 

 



RAÇAS AUTÓCTONES NO ESPAÇO IBÉRICO: UM RECURSO SUSTENTÁVEL 

 

4
 

PREFÁCIO 

As raças autóctones fazem parte do património histórico e cultural ibérico e são um valioso recurso dos 

territórios rurais, desempenhando papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas e na fixação das 

populações. Os sistemas de produção e comercialização de cada uma destas raças são moldados pelas 

condições agroecológicas e socioculturais particulares das regiões onde são produzidas. Do ponto de vista 

institucional e de governança estão devidamente enquadradas por associações de criadores, com 

responsabilidade na gestão dos registos zootécnicos e respetivos Livros Genealógicos. 

As raças autóctones constituem um património genético único e insubstituível que importa preservar e 

valorizar. Neste sentido, várias têm sido as estratégias e programas nacionais, europeus ou da FAO visando 

a conservação e melhoramento das raças autóctones. A produção animal responde às pressões exercidas, 

sejam elas de natureza política, social ou tecnológica, numa procura constante de equilíbrio, em adaptação 

permanente aos contextos económico e socio-político em constante mudança. Desta forma, os produtores 

estruturam a sua atividade em resposta a estas pressões. Passados 20 anos sobre a introdução de medidas 

de apoio à produção das raças autóctones, a panorâmica da produção mudou e as estratégias definidas pelos 

criadores evoluíram desde então, na tentativa de manter a competitividade e sustentabilidade dos sistemas. 

Não obstante, a recuperação do estatuto de risco das raças autóctones em Portugal não se alterou 

grandemente, de tal forma que os reflexos do seu abandono continuam a fazer-se sentir e a quase totalidade 

das raças autóctones portuguesas encontra-se em risco de extinção. Contudo, acreditamos que estas raças 

podem ainda desempenhar um papel capital na economia nacional, regional e local, seja através das 

indústrias de carnes frescas ou transformadas, do leite e lacticínios, da ligação à gastronomia e ao turismo 

agroambiental, seja através da sua integração em manifestações tradicionais de cariz cultural que 

caracterizam as regiões onde as diferentes raças se encontram referenciadas. Pelas particularidades do seu 

sistema de produção, devidamente integrados em sistemas de agricultura familiar e multifuncionais, as 

raças autóctones podem ainda desempenhar papel fundamental na preservação da biodiversidade e na 

definição da paisagem típica dos espaços rurais. 

Identificam-se algumas das razões económicas, sociais e ambientais que justificam o estudo e promoção 

das raças autóctones e os seus sistemas de produção e comercialização: 

i. Portugal sofre sérios problemas de despovoamento e “a produção de carne de raças autóctones surge 

como fundamental no combate ao abandono e ao envelhecimento do tecido rural das zonas de 

montanha e constitui uma via importante para o desenvolvimento”1. Na verdade, a exploração pecuária 

de raças autóctones é a principal fonte de receitas (venda de crias e produtos de origem animal, prémios 

e subsídios atribuídos ao sistema produtivo particular) das famílias-explorações, constituindo, de 

acordo com Santos2, um vetor estratégico da economia da região do seu solar; 

ii. Os sistemas de produção e comercialização são relativamente frágeis e com um equilíbrio precário. 

Os animais das raças autóctones, produtores de carne e/ou leite e prestadores de tração, têm sido 

substituídos por espécies mais produtivas e pela mecanização agrária, assistindo-se à redução da 

diversidade biológica. Algumas consequências do decréscimo dos efetivos destes animais são, na 

opinião de Alves3, a destruição do tecido económico-social; a perda da tipicidade e especificidades 

culturais locais; a degradação dos ecossistemas; e a redução da diversidade genética; 

iii. As escolhas dos consumidores portugueses e europeus tendem a orientar-se para alimentos mais sãos; 

mais nutritivos; mais saborosos; e produzidos segundo métodos mais respeitadores do ambiente e da 

sua saúde, como é o caso da proveniente de bovinos, ovinos, caprinos (e até de suínos) de raças 

autóctones alimentadas à base de “produtos naturais”1; 

iv. A autossuficiência alimentar (caso da carne bovina, ovina e caprina) vai de encontro à nova economia 

do desenvolvimento sustentável, defendida por Robertson4, centrada nas pessoas e ecologicamente 

sustentável. No futuro, deverão ser as famílias e comunidades locais a produzir uma maior proporção, 

em comparação com a atual, dos recursos de que necessitam, como por exemplo alimentos e energia. 
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Dependerão mais de si próprias e umas das outras, e serão menos dependentes das grandes empresas 

e das instituições financeiras e serviços governamentais; 

v. A destruição de um ecossistema composto por terras agricultáveis e florestas. Do abandono da 

exploração de raças autóctones resultará um decréscimo na Suprficie Agricula Útil (SAU) e um 

consequente acréscimo da área de matos e terras incultas que, pela ausência de limpezas periódicas, 

constituirão uma importante fonte de material propagador de incêndios. O seu controlo poderá passar 

pela remoção através do pastoreio animal de raças de elevada rusticidade (autóctones), 

transformadores naturais dos recursos intrínsecos das zonas de montanha, valorizando recursos 

alimentares não utilizáveis diretamente pelo homem5; 

vi. Na maior parte dos casos os sistemas de produção das raças autóctones são de baixo input e assentam 

no pastoreio e no aproveitamento de subprodutos da exploração agrária. Se este facto os torna mais 

próximos dos sistemas de produção agrária sustentáveis, acaba também por limitar a sua eficiência 

produtiva. O melhor conhecimento dos fatores genéticos e não-genéticos que determinam a sua 

produtividade permitirá identificar pontos de melhoria, equilibrando o binómio economia-produção e 

a utilização sustentável dos recursos naturais. 

O livro que se apresenta resulta da compilação dos melhores trabalhos apresentados ao Congresso Ibérico 

“Raças Autóctones, Economia Local e Paisagem Rural”, organizado colaborativamente pelo Centro de 

Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD), o Centro de Ciência Animal e Veterinária 

(CECAV), da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e o Centro Tecnolóxico da Carne 

(CTC), Orense, Espanha). Este evento reuniu investigadores e profissionais do sector e constituiu um fórum 

de reflexão e debate sobre os problemas e oportunidades de desenvolvimento das raças autóctones no 

espaço ibérico. Permitiu apresentar casos de sucesso na dinamização da atividade empresarial em torno 

destas raças, assim como mostrar o que de mais atual se faz ao nível da investigação que suporta os avanços 

tecnológicos e empresariais conseguidos no sector. Com a publicação do livro “Raças Autóctones no 

Espaço Ibérico: Um Recurso Sustentável” pretendemos legar um registo escrito do muito que se vai 

produzindo no estudo das raças autóctones ibéricas, que sirva de referência à tomada de decisão por parte 

dos diferentes atores intervenientes na fileira, desde investigadores, técnicos, agricultores, industriais e 

organizações socioprofissionais e económicas do sector. 
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RESUMO 

Existem atualmente cerca de 9 mil raças de interesse zootécnico, protegidas por organizações e associações 

que continuamente realizam esforços em prol da sua conservação. É necessário preservar esta 

biodiversidade evitando a perda de genes valiosos como consequência do seu desaparecimento. Estas raças 

estão muito difundidas por todo o Mundo e pertencem principalmente às espécies Bos taurus, Ovis aries, 

Gallus gallus, Capra hircus e Sus scrofa. As raças atuais representam combinações únicas de genes devido 

a terem sido desenvolvidas em diversos ambientes desde a domesticação, como ficou esclarecido na 

Declaração de Interlaken1. 

A União Europeia (UE) conta atualmente com cerca de 1300 nomes protegidos, entre DOP, IGP e ETG2. 

Destes, os de origem animal, tendo uma representatividade muito díspar entre países, são principalmente 

queijos (30%), produtos à base de carne (22%), carne (e miudezas) frescas (20%) e matérias gordas (17%). 

As raças autóctones além dos produtos usados diretamente na alimentação humana têm uma importância 

variável na produção de subprodutos e serviços de âmbito sociocultural e ambiental. 

As estratégias ligadas à segurança alimentar e ao desenvolvimento rural3 passam pela existência de 

diversidade animal, para que os criadores possam optar por aqueles que, em cada momento, possam ser os 

melhor adaptados e melhor preparados para alimentar uma população humana em crescimento acelerado. 

Prevê-se que a procura das carnes que apresentam maiores consumos a nível mundial venham a ter grandes 

aumentos4, que obrigam a um olhar atento sobre as questões ligadas com a sustentabilidade ambiental5. 

As alterações climáticas que se prevê venham a ocorrer, obrigarão que a nível da agricultura tenham de 

haver, de igual modo, grandes alterações para conseguir uma boa adaptação a essas condições6. 

Nos países em desenvolvimento há uma procura crescente dos produtos de origem animal, ao contrário dos 

países desenvolvidos aonde a mesma estagnou7. No sentido de tornar a produção animal mais sustentável 

tem de se recorrer cada vez a mais tecnologia8. Caballero9 desenvolveu o conceito de intensificação 

sustentável para dar resposta a situações de tensão. A ética tem de estar sempre presente quando se abordam 

os vários tipos de questões de ordem ecológica, social ou económica10. 

O futuro, de acordo com a opinião de Vaz Portugal11 inscreve-se no domínio da identificação e expressão 

do ADN, procurando assentar o melhoramento genético na seleção assistida por marcadores responsáveis 

por expressões fenotípicas orientadas ao ganho genético, ao mérito genético e à intensidade de seleção. 

 

ABSTRACT 

There are currently about 9000 breeds of livestock, protected by organizations and associations that 

continuously make strong efforts for its conservation. It is necessary to preserve this biodiversity avoiding 

the loss of valuable genes as a result of their disappearance. These breeds are widespread throughout the 

world and mainly belong to the species Bos taurus, Ovis aries, Gallus gallus, Capra hircus and Sus scrofa. 

The modern breeds represent unique combinations of genes as they have been developed in different 

environments since domestication, as was made clear in the Declaration of Interlaken1. 

The European Union (EU) currently has about 1,300 protected names, among PDO, PGI and TSG [1]. Of 

these, animal, with a rough representation among countries, are mostly cheeses (30%), meat products 

(22%), meat (and offal) (20%) and fat (17%). The local breeds, as well as products used directly in human 

mailto:jazevedo@utad.pt
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food supply, have an unstable importance in the production of by-products and in the socio-cultural and 

environmental context2. 

The strategies related to food security and rural development3 pass through the existence of animal diversity 

so that breeders can select from those which, at every moment, may be the most suitable and best prepared 

to feed a human population growing rapidly. 

It’s predicted that the demand for meat that have higher consumption worldwide will have large increases4, 

which require a particular care on the issues related to environmental sustainability5. 

Climatic changes that are expected to occur in the near future, requires that at farming level, have to occur 

major changes to achieve good adaptation to these news environmental conditions6. 

In developing countries there is a growing demand for animal products, unlike developed countries where 

it is stagnated7. A sustainable livestock production requires the use of a higher technology level8. Caballero 

developed the concept of sustainable intensification to respond to stressful situations. Ethics must always 

be present when addressing ecological, social or economic issues10. 

The future, according to Vaz Portugal11 should focus on the identification and expression of the DNA, with 

genetic improvement based on marker assisted selection which are responsible for directed phenotypic 

expression, genetic gain, genetic merit and selection intensity. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A história subsequente à domesticação permitiu que fosse criada uma enorme diversidade de populações 

locais e raças, utilizadas para muitas funções, com diferentes níveis produtivos. Somente cerca de 40 das 

50 mil espécies de mamíferos e aves conhecidas foram domesticadas às quais se acrescenta o inseto bicho-

da-seda dado ser considerado o animal mais domesticado, que não sobrevive sem os cuidados do ser 

humano. A diversidade genética animal é essencial para a segurança alimentar e o desenvolvimento rural 

sendo o único facto previsível o aumento crescente da procura de alimentos pelo homem. Numa escala 

global, as 5 espécies – Bos taurus, Ovis aries, Gallus gallus, Capra hircus e Sus scrofa – estão muito 

difundidas e em grande número, num total de 7754 raças locais e 8812 raças de animais de interesse 

zootécnico. Existem numerosas organizações e associações que continuamente realizam esforços em prol 

da conservação das raças, preservando a biodiversidade doméstica e evitando a perda de genes valiosos 

como consequência do desaparecimento dessas raças. Na Declaração de Interlaken1 ficou esclarecido que 

as raças atuais representam combinações únicas de genes, devido a terem sido desenvolvidas, em diversos 

ambientes desde a domesticação. A preocupação com a sustentabilidade passa na produção animal pelas 

questões ecológicas, sociais e económicas com a ética envolvida. Existem na UE cerca de 1300 nomes 

reconhecidos, dos quais 30% são queijos, 22% produtos à base de carne, 20% carne (e miudezas) frescas e 

17% matérias gordas2. O país com maior número de nomes protegidos é a Itália, seguido pela França, 

Espanha e Portugal. A importância das raças autóctones manifesta-se não só pela diversidade de produtos 

e subprodutos que originam, como por uma miríade de serviços à comunidade. 

A diversidade genética animal é essencial para a segurança alimentar e o desenvolvimento rural3, 

permitindo aos agricultores selecionar ou desenvolver novas raças em resposta a alterações climáticas, 

ameaças com doenças novas ou ressurgentes, novos conhecimentos das necessidades nutricionais humanas 

e alterações nas condições de mercado ou das necessidades sociais. Todas estas variáveis são altamente 

imprevisíveis. O único facto previsível é o aumento crescente da procura de alimentos pelo Homem. Com 

um crescimento esperado da população mundial de 7200 para 9600 milhões em 2050, e os rendimentos 

crescentes e a urbanização, prevê-se um aumento da procura por alimentos de origem animal. Até 2050, 

em comparação com os níveis de consumo em 2010, a procura de carne de porco e ovos aumentará 65-

70%; para a carne de bovinos, produtos lácteos e carne de ovinos de 80-100%; e o aumento da procura por 

carne de aves em 170%4. Estes aumentos representam um desafio ambiental para a produção intensiva dos 

animais, como a emissão de metano, a excreção de azoto pela urina e o aumento de fósforo nos estrumes, 

que obrigarão ao desenvolvimento de tecnologias relacionadas com o efeito estufa e uma oportunidade para 

a sustentabilidade ambiental5. Prevê-se que as alterações climáticas reduzam os rendimentos e, ao mesmo 

tempo, aumentem os riscos para os agricultores, pelo que a agricultura terá de se adaptar, os sistemas de 
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exploração terão de ser ajustados e será necessário desenvolver e selecionar variedades vegetais adequadas 

para contrariar esses riscos6. 

O objetivo deste artigo, de pesquisa bibliográfica, foi o de abordar, de um modo global, e necessariamente 

introdutório, o tema das “raças autóctones, multifuncionalidade e especialização produtiva”, na sessão 

plenária I do Congresso Ibérico sobre as “raças autóctones, economia local e paisagem rural”. Assim, a 

primeira abordagem é feita sobre a origem das raças autóctones, que começou com a domesticação, 

abordando-se de seguida a conservação dessas raças. Um dos assuntos que têm merecido uma abordagem 

recente, que associa a problemática da defesa do meio ambiente com a produção animal e o aumento das 

necessidades mundiais de alimentos, é analisado na sustentabilidade intensiva. Finalmente avalia-se a 

importância da variação genética, dos produtos animais e das raças em risco de extinção, que nos conduzem 

à especialização produtiva. 

 

DOMESTICAÇÃO E RAÇAS 

Antes da domesticação dos animais a sua evolução deveu-se exclusivamente à seleção natural, até que a 

ação do Homem através da reprodução dirigida baseada na seleção fenotípica ou massal sobre determinadas 

características morfológicas e produtivas, ou por cruzamento com outros grupos de animais foi alterando 

os efetivos animais12. Esta domesticação dos animais13 juntamente com a das plantas lançaram as bases da 

agricultura como a conhecemos hoje14, tornando-se um marco essencial no desenvolvimento demográfico 

e da cultura humana. Durante a história subsequente dos animais, as principais forças evolutivas da 

mutação, reprodução seletiva, adaptação, isolamento e deriva genética criaram uma enorme diversidade de 

populações locais e raças, utilizadas para muitas funções, com diferentes níveis produtivos. Nas últimas 

décadas o uso de programas de seleção cada vez mais eficientes tem permitido o melhoramento genético 

de um maior número de raças. A inseminação artificial e a transferência de embriões têm facilitado a 

disseminação desse material genético13. Somente cerca de 40 das 50 mil espécies de mamíferos e aves 

conhecidas foram domesticadas15. A FAO classificou as raças que existem num só país de raças locais e as 

que existem em mais de um país de raças transfronteiriças regionais e internacionais, em função da sua 

distribuição15. O uso destas designações prende-se com a necessidade de não haver duplicações de 

contagem de populações de raças nacionais em estatísticas globais e regionais16, chamando a atenção de 

que esta classificação é baseada somente na distribuição das raças relativamente às fronteiras dos países, 

não estando necessariamente relacionado com a diversidade genética das populações animais. Este termo 

de raça local não se pode confundir com o de raça indígena, nativa ou autóctone que constitui um 

subconjunto das raças adaptadas a nível local, que estão num país há tempo suficiente para se terem 

adaptado geneticamente a um ou mais sistemas de produção tradicionais17. 

A raça sendo um processo biológico e/ou artificial fomentado pelo homem passou por várias fases sendo 

uma prévia à sua constituição do ponto de vista zootécnico e outra a partir da sua constituição 

administrativa18. Historicamente as raças começaram por ser subespécies geográficas (antes da 

domesticação), raças primitivas (limitada intervenção do homem), raças naturais (etapa de transição às 

atuais) até chegar às raças atuais (intensa intervenção do homem mas conservando o caráter regional e 

inclusive raças melhoradas com projeção internacional) 19. A raça representa nos estudos da FAO um 

conceito cultural, em vez de ser uma entidade biológica ou técnica20, sendo aí definida como “a breed is a 

breed if enought people say it is”, o que tem implicações para a conservação genética. Primeiro há que 

abandonar a ideia de que raça é um conceito genético, mas usá-lo somente em termos descritivos: é um 

termo conveniente para indicar um grupo de animais morfologicamente semelhantes dentro de uma 

espécie20. Este conceito é refutado por Sierra Alfranca12 que considera que dada a necessidade da 

conservação e melhoramento das raças atuais tal vai ser difícil se nos basearmos apenas numa avaliação 

puramente ambiental, cultural ou folclórica12. Com base na Etnologia Zootécnica este autor propõe que raça 

seja um conceito técnico-científico, distintivo de um grupo de animais através de uma série de 

características (morfológicas, produtivas, psicológicas, etc.) que são transmissíveis aos descendentes, 

mantendo por outro lado, alguma variabilidade e dinâmica evolutiva. Uma outra definição, de Rodero e 

Herrera21 consideram mais adequado que as raças sejam populações que se distinguem por um conjunto de 

características visíveis externamente, que são determinadas geneticamente e são diferenciadas de outros da 

mesma espécie ao longo do processo histórico, considerando que se originaram e localizaram numa dada 

área com um ambiente comum. A Declaração de Interlaken1 esclareceu que mais de 7 mil raças domésticas 

de animais foram desenvolvidas em diversos ambientes nos 12 mil anos que decorreram desde que as 
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primeiras espécies animais foram domesticadas. Estas raças agora representam combinações únicas de 

genes. Assim, todos os recursos genéticos animais para alimentação e agricultura são o resultado da 

intervenção humana: eles foram conscientemente selecionados e melhorados desde as origens da 

agricultura, e coevoluíram com as economias, culturas, sistemas de conhecimento e sociedades. Ao 

contrário da maioria da biodiversidade selvagem, os recursos animais requerem maneio humano contínuo, 

sensível à sua natureza única. Ainda de acordo com Eding20 o conceito de raça foi uma invenção da Europa 

Ocidental pela necessidade de se ter criado o primeiro livro genealógico, na segunda metade do século 

XVIII, contudo quando os criadores ingleses iniciaram, por exemplo, o registo das raças bovinas Shorthorn, 

Devon, Hereford, Highland e ovinas Ryeland, Cotswolds, Lincoln, já as mesmas existiam no terreno12. 

 

CONSERVAÇÃO DAS RAÇAS 

Existem numerosas organizações e associações (Rare Breed International, EAAP, FAO, UE, SERGA...) 

que realizam esforços em prol da conservação das raças, preservando a biodiversidade, evitando a perda de 

genes valiosos como consequência do desaparecimento dessas raças12, que supõem um caudal precioso per 

se, que poderão vir a ser reutilizados num futuro próximo, transmitindo-os a outras raças, quiçá mais 

produtivas mas com deficiências que poderão limitar a sua rentabilidade (rusticidade, resistência a 

determinadas doenças, fertilidade, qualidade da carne, ...) 12. Nos últimos anos, o destaque acrescido na 

implementação de programas de desenvolvimento sustentável, de que as raças autóctones são um 

importante componente, levou a uma reavaliação das estratégias utilizadas no passado, que levaram ao 

desaparecimento de raças locais a um ritmo alarmante22. 

 

SUSTENTABILIDADE INTENSIVA 

O princípio da sustentabilidade ecológica, de acordo com Canotilho23, deve impor: (1) que a taxa de 

consumo de recursos renováveis não pode ser maior que a sua taxa de regeneração; (2) que os recursos não 

renováveis devem ser utilizados em termos de poupança ecologicamente racional, de forma que as futuras 

gerações possam também dispor destes (princípio da eficiência, princípio da substituição tecnológica, etc.); 

(3) que os volumes de poluição não possam ultrapassar quantitativa e qualitativamente a capacidade de 

regeneração dos meios físicos e ambientais; (4) que a medida temporal das “agressões” humanas esteja 

numa relação equilibrada com o processo de renovação temporal; (5) que as ingerências “nucleares” na 

natureza devem primeiro evitar-se e, a título subsidiário, compensar-se e restituir-se. Já o desenvolvimento 

sustentável tinha sido apresentado em 1987, no Relatório Brundtland ou Nosso Futuro Comum, como 

aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem às suas necessidades24. 

Os recursos genéticos animais contribuem para a manutenção de comunidades locais, frequentemente 

dependentes da produção animal em zonas marginais para a sua sobrevivência daí que é essencial 

reconhecer a contribuição das raças autóctones para o desenvolvimento rural e para a fixação das 

populações, mantendo o equilíbrio ecológico e social22. 

A produção animal a nível global é altamente dinâmica, sendo que nos países em desenvolvimento, está 

evoluindo em resposta à crescente procura por produtos de origem animal e nos países desenvolvidos, essa 

procura está estagnada, enquanto muitos sistemas de produção estão a aumentar a sua eficiência e 

sustentabilidade ambiental7, sendo esse um dos desígnios da produção animal sustentável que além de 

promover a proteção do meio ambiente, justiça social e eficiência económica, tem de ser eficiente, 

procurando a produtividade, e para ser produtiva deve utilizar mais tecnologia8. Caballero9 desenvolveu o 

conceito de intensificação sustentável como uma forma de adaptação das estratégias de gestão em resposta 

a situações de tensão, como a produção ou a escassez de mão de obra de pastoreio sazonal de pastagens, e 

não como uma decisão de gestão deliberada para aumentar os níveis de input, a fim de atingir uma produção 

mais elevada e/ou maior produtividade. As melhorias de mobilidade, acessibilidade, diversidade de 

recursos, recursos de mercado, a coesão social e de reformas institucionais visam a continuação das técnicas 

de pastoreio, mas pode exigir a utilização de níveis mais elevados de insumos. Ainda segundo o mesmo 

autor o trabalho interdisciplinar é um predicado do conceito de intensificação sustentável9. 

De acordo com Patersena e Snappb25 a abordagem da intensificação sustentável passa resumidamente por 

(1) aumentar inputs; (2) aumentar a diversidade agrícola no sistema com sistemas multiculturais, 
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diversidade de culturas, plantio otimizado, a rotação de culturas e várias colheitas por ano; (3) abordagens 

agronómicas com culturas intercalares / plantio direto / revezamento de corte, o melhoramento de plantas 

(mais sementes / planta), plantas de cobertura, aumento da densidade de culturas e socalcos; (4) abordagens 

tecnológicas com monitoramento (solo e culturas), aumentar a eficiência dos fertilizantes, estufas e 

organismos geneticamente modificados; (5) gestão do solo e da água com integração de adubo no solo, 

compostagem, agricultura de precisão / irrigação, reciclagem de nutrientes e adubação verde; (6) maneio 

de pragas com maneio integrado de pragas e inimigos naturais. 

Os animais que atingem melhores desempenhos zootécnicos – nomeadamente em termos de produção de 

leite, de ovos ou de velocidade de crescimento – são justamente os animais mais eficientes e, quanto mais 

elevada performance, menor a proporção de alimento ingerido destinado à satisfação das necessidades de 

conservação do animal que são relativamente elevadas, com menor dispêndio alimentar por unidade de 

leite, ovos ou carne produzida, e menor excreção relativa de dejetos26. 

O futuro, de acordo com a opinião de Vaz Portugal11 inscreve-se no domínio da identificação e expressão 

do ADN, procurando assentar o melhoramento genético na seleção assistida por marcadores responsáveis 

por expressões fenotípicas orientadas ao ganho genético, ao mérito genético e à intensidade de seleção quer 

no segmento filho quer no segmento mãe, otimizando a eficiência biológica em termos unitários e 

comparativos. O futuro inscreve-se assim no domínio da molécula dominando a produção animal intensiva, 

massal e padronizada, sem isolar o animal da sua integração nos sistemas agrícolas, nomeadamente sistemas 

locais de produção que usam recursos locais, alimentos de produção local e animais de raças autóctones. 

 

SISTEMAS DE PRODUÇÃO ANIMAL 

O sector global da produção animal caracteriza-se por um aumento dicotómico entre os animais criados por 

um grande número de pequenas explorações como suporte da subsistência e da segurança alimentar rural e 

os sistemas comerciais de produção intensiva3. 

Para Vaz Portugal27, será o consumidor a eleger e decidir se opta por produtos provenientes de produção 

intensiva (oferta massal, competitiva) ou por produtos de produção natural com características genéticas 

diferenciadas (oferta limitada): “O esforço de produção e o aumento da eficiência da produção 

maximizando a resposta biológica do animal, sem afetar o seu bem-estar, exigem que a exploração dos 

animais se transforme em indústria animal. Esta é a principal via para o desafio que se coloca. Com esta 

via coabitam os sistemas de produção natural que otimizam recursos locais próprios e são responsáveis pela 

genuinidade das características dos alimentos. Assim a produção de alimentos de origem animal terá duas 

origens diferenciadas, ocupando espaços de produção próprios. A evolução residirá na coabitação entre os 

dois sistemas de produção animal que são diferentes, mas complementares e a necessitarem de ser 

regulamentados, organizados, controlados e defendidos, nomeadamente os ligados à produção natural que 

o próprio Estado apoiará para evitar a desertificação do meio rural, fomentando a diversidade e a riqueza 

da paisagem rural.” 

 

VARIAÇÃO GENÉTICA 

A variação genética em características de interesse económico é a base para futuros programas de 

melhoramento. Nas duas últimas décadas, a erosão dos recursos genéticos está sendo contrabalançada por 

esforços dirigidos à sua conservação. Isso resultou em progressos consideráveis em duas frentes: (1) há 

uma quantidade crescente de informações coletadas sistematicamente em raças de animais zootécnicos e o 

seu ambiente; (2) na maioria das espécies de animais muitas raças têm sido sujeitas a análises moleculares. 

O estado atual das bases de dados deixa, no entanto, muito a desejar. Além disso, a documentação dos 

dados fenotípicos e da genotipagem molecular, ambos com seus próprios méritos, ainda tem que convergir 

em avaliações consistentes e plausíveis de raças específicas para a conservação13. 

 

PRODUTOS ANIMAIS 

A Comunidade Económica Europeia publicou em 1992 o Regulamento (CEE) N.º 2081/92 (relativo à 

proteção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros 
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alimentícios), posteriormente substituído pelo Regulamento (CE) N.º 510/2006, com as regras de execução 

publicadas no Regulamento (CE) N.º 1892/2006, alteradas pelo Regulamento (CE) N.º 628/2008. Foi ainda 

publicado no mesmo ano de 1992 o Regulamento (CEE) N.º 2082/92 (relativo aos certificados de 

especificidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios), posteriormente substituído pelo 

Regulamento (CE) N.º 509/2006, que por sua vez foi substituído pelo Regulamento (UE) N.º 1151/2012 

(relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios). 

Do Regulamento (CE) N.º 628/2008, para os países com maior representatividade (> 10%) as designações 

usadas em Itália, França, Espanha e Portugal, para as denominações de origem protegidas são: 

denominazione d’origine protetta DOP, appellation d’origine protégée AOP, denominación de origen 

protegida DOP e denominação de origem protegida DOP; e para as indicações geográficas protegidas: 

indicazione geografica protetta IGP, indication géographique protégée IGP, indicación geográfica 

protegida IGP e indicação geográfica protegida IGP, respetivamente. 

No Regulamento (UE) N.º 1151/2012 ficou estabelecido um regime de denominações de origem protegidas 

e indicações geográficas protegidas, a fim de ajudar os produtores de produtos ligados a uma área 

geográfica, mediante: a) a garantia de uma remuneração justa que corresponda às qualidades dos seus 

produtos; b) a garantia de uma proteção uniforme das denominações como direito de propriedade intelectual 

no território da União; c) a comunicação aos consumidores de informações claras sobre os atributos do 

produto que lhe conferem uma mais-valia. 

1. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por «denominação de origem» uma denominação que 

identifique um produto: a) originário de um local ou região determinados, ou, em casos excecionais, de um 

país; b) cuja qualidade ou características se devam essencial ou exclusivamente a um meio geográfico 

específico, incluindo os seus fatores naturais e humanos; e c) cujas fases de produção tenham todas lugar 

na área geográfica delimitada. 

2. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por «indicação geográfica» uma denominação que 

identifique um produto: a) originário de um local ou região determinados, ou de um país; b) que possua 

determinada qualidade, reputação ou outras características que possam ser essencialmente atribuídas à sua 

origem geográfica; e c) em relação ao qual pelo menos uma das fases de produção tenha lugar na área 

geográfica delimitada. 

A verificação da conformidade das fileiras produtivas e uso das menções e símbolos das DOP, IGP, ETG, 

Proteção Integrada, Produção Integrada e Agricultura Biológica compete a um Organismo Privado de 

Controlo e Certificação (OPC). 

Nesta data (5 de outubro de 2015) havia 651 nomes reconhecidos como IGP (50%), 597 DOP (46%) e 51 

ETG (4%), o que totaliza 1299 nomes reconhecidos2. Itália com 276 nomes protegidos representa 21% do 

total, seguido por França com 223 (17%), Espanha com 184 (14%) e Portugal com 133 (10%). Quanto ao 

tipo de produtos de origem animal, a representatividade (por ordem decrescente) é a seguinte: queijos 

(30%), produtos à base de carne (aquecidos, salgados, fumados, etc.) (22%), carne (e miudezas) frescas 

(20%), matérias gordas (manteiga, margarina, óleos, etc.) (17%). 

A valorização desses produtos reconhecidamente diferenciados não tem sido eficaz. Até à data, e apesar de 

se registarem alguns casos de sucesso, têm sido poucos, aqueles em que se conseguiu uma correta 

valorização ou que a comercialização esteja plenamente conseguida28. O desenvolvimento de estratégias, 

planos e programas individuais ou em conjunto de conservação e de seleção das raças autóctones, face à 

conjuntura atual e às enormes dificuldades do setor agropecuário português, têm sido determinantes para a 

manutenção da diversidade biológica. Será fundamental que, a curto prazo, se otimizem os programas de 

conservação e seleção já em curso, coadjuvados pela implementação do Plano Nacional para os Recursos 

Genéticos Animais e por uma reorganização do setor, nomeadamente, ao nível do associativismo, da 

continuidade dos sucessivos programas de apoio e na implementação de novas estratégias de valorização 

dos recursos genéticos animais e dos seus produtos28. 

Muitas raças locais oferecem uma ampla gama de serviços e produtos ecossistémicos - cada um com um 

baixo nível de produção - que suporta os meios de subsistência de seus guardiões como parte integrante dos 

ecossistemas agrícolas, economias e culturas. Além de terem papéis importantes na nutrição e dietas, os 

animais e os alimentos de origem animal têm fortes funções socioeconómicas e culturais em muitas 

sociedades. Eles ajudam na ciclagem de nutrientes, reciclagem de produtos residuais e dispersão de 
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sementes, fornecem transporte, projeto de poder e servir como meios de acumulação de riqueza29. Esses 

diversos produtos e serviços normalmente não são contabilizados, em parte devido à recolha de dados e 

problemas metodológicos em lidar com produtos de não-mercado; no entanto, o seu valor pode superar o 

dos produtos do mercado em muitos sistemas de produção30. 

Muitas raças tropicais nativas não são só de dupla aptidão mas de múltipla aptidão31, podendo produzir 

leite, puxar um arado ou carroças, fornecer sangue e lã e no fim da vida produtiva fornecem carne e couros 

ou peles para vestir os proprietários, A capacidade de utilizar alimentos de baixa qualidade e convertê-los 

em proteína para uso humano não deve ser perdida pelos animais nas zonas tropicais. As qualidades 

requeridas para ter, com sucesso, o animal certo no sítio certo, são: (1) adaptação ao meio ambiente físico, 

nutricional e de maneio local; (2) aceitabilidade pela população local; (3) resistência às doenças comuns da 

área; (4) bom desempenho reprodutivo e de crescimento; e (5) rendimentos adequados de carne, leite, força 

de tração e outros produtos em relação ao sistema de gestão, a disponibilidade de alimento e serviços 

veterinários. 

Os produtos e serviços obtidos em sistemas tradicionais, por raças autóctones são abordados por Hoffmann3 

do seguinte modo: 

a) Serviços relacionados com a produção 

Leite, carne, ovos, lã e fibras, couros e peles, energia e transportes, combustível, estrume para fertilidade 

do solo; 

b) Serviços socioculturais 

Seguros e ativos, dote, cerimónias religiosas, gestão de riscos, fins medicinais, património cultural, desporto 

e entretenimento, passatempo e afeto, estatuto do proprietário, meios de subsistência; 

c) Serviço ambiental 

Conversão de resíduos e utilização de subprodutos de cereais, controlo de infestantes e arbustos e gestão 

dos incêndios, dispersão de sementes, manutenção das paisagens culturais. 

 

RAÇAS EM RISCO DE EXTINÇÃO 

As consequências da extinção de determinada raça não são sempre as mesmas, havendo que considerar, por 

exemplo, o grau de diferenciação da raça, o seu valor histórico e cultural, a especificidade dos seus produtos, 

o enquadramento da raça no desenvolvimento rural e na proteção ambiental, etc. O risco de extinção e a 

manutenção da diversidade interracial são questões bastante percetíveis, que têm merecido atenção de 

diversos segmentos da sociedade (científico, político, associativo, etc.), mas o risco de erosão genética é de 

mais difícil avaliação e gestão. Contudo, a diversidade genética intrarracial poderá ser muito mais 

importante que a diversidade interracial, e nesse caso a necessidade de evitar a erosão genética torna-se 

muito mais evidente. A importância da erosão genética, e consequentemente a necessidade de acautelar a 

gestão da diversidade intrarracial, é particularmente crítica em raças animais com efetivos muito reduzidos, 

especialmente se a dimensão dos efetivos e forma de reprodução conduzirem a um aumento acentuado da 

consanguinidade22. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de haver um número elevado de raças - das espécies Bos taurus, Ovis aries, Gallus gallus, Capra 

hircus e Sus scrofa, de interesse zootécnico - há uma preocupação Mundial com a acentuada perda de 

diversidade genética, que porá em causa alguma da multifuncionalidade e especialização produtiva 

existentes. Estas raças são responsáveis pela produção de uma grande variedade de produtos, como sejam 

os queijos, os produtos à base de carne, a carne (e miudezas) frescas e as matérias gordas, dos quais, a nível 

europeu, alguns beneficiam da proteção DOP, IGP ou ETG. 

O aumento crescente dos alimentos de origem animal, fruto do crescimento da população, está a colocar 

problemas ambientais e de falta de recursos, o que pode ser contraposto com o desenvolvimento de uma 

intensificação sustentável da produção animal. Este modo de produção só recentemente está a ser abordado, 

a nível de publicações científicas, levantando muitas dúvidas de como será a produção animal do futuro 
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para, sendo sustentável, permitir, mesmo assim, um aumento dos níveis produtivos. Os animais além dos 

serviços relacionados com a produção são ainda responsáveis por serviços socioculturais e ambientais, que 

se destacam o património cultural, os meios de subsistência, a utilização de resíduos agrícolas e a gestão 

dos incêndios. 
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RESUMO 

A agricultura é um setor produtor de bens essenciais, dependente de parâmetros económicos, ambientais e 

sociais. Devido à utilidade basilar deste setor, reveste-se de toda a importância analisar qual a sua dinâmica 

e seu efeito na sustentabilidade, assim como identificar os meios e opções que a possam garantir. Através 

da adaptação de uma ferramenta de avaliação de sustentabilidade – MESMIS – foi desenvolvida uma 

avaliação longitudinal (temporal) da sustentabilidade em seis casos de estudo, entre 2004 e 2013. Verificou-

se que explorações produtoras de raça Maronesa, assim como as explorações mais pequenas, revelaram 

uma evolução marcadamente negativa na sua sustentabilidade económica. Já explorações de maior 

dimensão ou produtoras de raças bovinas mais produtivas conseguiram ultrapassar em melhores condições 

um passado recente e economicamente conturbado do país. Numa perspetiva global, os casos de estudo 

analisados não registaram alterações consideráveis nas dimensões ambiental e social. Apesar de todos os 

esforços, os conceitos de sustentabilidade e a forma de tornar operacional a sua avaliação revestem-se ainda 

de ampla ambiguidade e cabe à ciência ser objetiva em traduzir de uma forma mensurável e (pouco) 

inequívoca a capacidade de manutenção de um sistema produtivo. 

 

ABSTRACT 

The agricultural sector is a producer of essential goods dependant of economical, environmental and social 

parameters. Due to the sector’s fundamental purpose, it is of extreme importance to analyze its dynamics 

and the consequent effects on sustainability, as well as to identify the means and alternatives that could be 

able to ensure it. Six case studies were chosen for the temporal evaluation of their sustainability, between 

2004 and 2013, and they were studied using and modifying a sustainability assessment tool – MESMIS. It 

was concluded that the Maronesa breed farms and the smaller sized farms had a noticeable negative 

evolution in their economical sustainability. However, the bigger sized farms or those with a more 

productive bovine breeds managed to better overcome the recent and economically troubled past of the 

country. On a global perspective, the study cases did not show any relevant changes in the environmental 

and social dimensions. Despite all the efforts, the concept of sustainability and the way for its evaluation to 

become operational are still very ambiguous and it is the science’s role to be objective and to interpret the 

maintenance ability of a productive system in a measurable and unequivocal manner. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A agricultura apresenta-se como uma atividade muito importante pelo seu cariz de setor produtor de bens 

essenciais, sendo relevante conhecer a sua dinâmica e a evolução da sustentabilidade dos seus sistemas de 

produção, por forma a antever as necessidades estruturais do próprio setor. 



RAÇAS AUTÓCTONES NO ESPAÇO IBÉRICO: UM RECURSO SUSTENTÁVEL 

 

1
8

 

As alterações possíveis de observar na agricultura recente, e através de consulta de elementos estatísticos 

oficiais1, evidenciam uma inquestionável relevância do elevado tamanho das explorações em Portugal 

como um garante de competitividade e consequente viabilidade económica. O desenvolvimento científico 

em áreas como a química, mecânica e genética, bem como o fortalecimento do setor industrial voltado para 

a agricultura permitiu, de facto, a par das políticas europeias implementadas para o setor, a maximização 

da produtividade agrícola2,3. 

Todavia, esta agricultura convencional, caracteriza-se como muito produtiva quer em termos absolutos 

quer por unidade de área, resultando num maior rendimento económico total, mas implica vários 

inconvenientes tais como a poluição do ambiente, esgotamento de recursos ambientais, êxodo rural, e 

dependência do agricultor relativamente a fatores de produção4. A agricultura surge então, como um dos 

setores mais críticos dentro do paradigma da sustentabilidade ou do desenvolvimento sustentável porque 

se trata de um setor essencial à sobrevivência humana e cujas atividades afetam profundamente os 

ambientes naturais, gerando os mais diversos impactos ambientais, sociais e económicos5. 

Esta constatação da delapidação de recursos naturais que alguns setores da economia provocam, tem 

obrigado à revisão dos vários parâmetros que podem ser causa da (in)sustentabilidade dos sistemas 

produtivos e originado novas correntes de conhecimento. Tal situação prende-se com os sistemas 

produtivos de elevada dimensão, aliados naturais da componente económica, aos quais têm vindo a ser 

reconhecidos, recentemente, efeitos na diminuição do custo ambiental por unidade de produto3. Os dados 

estatísticos oficiais6,7 deixam perceber, por exemplo, uma ligação entre elevadas produtividades por 

unidade de área com as menores emissões de gases efeito estufa por unidade de produto. Esta agricultura 

altamente produtiva, caracterizada pela especialização e otimização de recursos e “outrora” como 

agricultura poluente, utiliza menor quantidade desses recursos para iguais capacidades produtivas, 

resultando numa poupança ambiental. É neste sentido que vários autores8 indicam que para se conseguir 

um abastecimento alimentar económico e ambientalmente sustentável, os agricultores precisam de 

identificar os sistemas e práticas que permitem a melhor utilização dos recursos disponíveis. 

Na verdade, o próprio termo “sustentabilidade” leva a inevitáveis choques interpretativos e a reflexões que 

põem em confronto visões económicas, políticas e filosóficas. Os distintos significados para o conceito de 

sustentabilidade resultam em diferentes e conflituantes valores, perceções e visões políticas a respeito de 

como a agricultura, a indústria e o comércio se deveriam desenvolver, e de como os recursos naturais 

deveriam ser utilizados2. 

Autores vários2,4,5,9 têm avançado com algumas definições de desenvolvimento sustentável e de agricultura 

sustentável e concordam com o seu carácter tridimensional – ambiental, económico e social – bem como 

com o seu vínculo à gestão e ordenamento do território e manutenção das comunidades agrícolas rurais. O 

problema coloca-se nas formas práticas de atingir o desafio9, isto porque a sustentabilidade é como o 

“amor”, “esperança” ou “liberdade”, sendo, portanto, um conceito que tende a permanecer distorcido até 

que seja aplicado num contexto específico10. Tornar operacional o conceito de sustentabilidade implica a 

junção de um sério esforço teórico com uma certa dose de pragmatismo11. Avaliar a sustentabilidade é um 

pré-requisito essencial para promover uma sociedade sustentável12, no entanto, a noção de sustentabilidade 

facilmente se torna um simples clichê usado pela conveniência do momento ou, então, pelo contrário, são 

elaboradas listas intermináveis de indicadores que, paradoxalmente, dificultam a intenção de dar coerência 

e utilidade prática ao conceito11. 

Parece existir, no universo científico da sustentabilidade, uma falta de estudo, de rigor teórico e de reflexão 

sistémica, dando-se espaço a que as visões e interesses de cada um se sobreponham à objetividade e rigor 

que se deveria almejar. Evidencia-se um forte carácter subjetivo na generalidade das alternativas 

metodológicas que avaliam a sustentabilidade e muitas delas não revelam preocupação com a abordagem 

sistémica, com ênfase nas relações e interações que ocorrem entre os diversos componentes12. Outros 

autores13 alertam para o facto das análises se concentrarem geralmente nos elementos e não nas suas 

interações e que isso talvez ocorra pela falta de tradição de pesquisa sistémica propriamente dita. 

Acerca da plasticidade que a avaliação da sustentabilidade pode ter, destacam-se duas tendências marcantes 

notadas na literatura3. A primeira sugere uma preocupação mais marcante com a dimensão ambiental. A 

teoria da avaliação da sustentabilidade, como atualmente é expressa na literatura, evoluiu em grande parte 

de trabalhos realizados por profissionais que se debruçavam na avaliação de impactos ambientais e na 

avaliação ambiental estratégica, sendo assim compreensível que ela seja considerada como a próxima 
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geração da avaliação ambiental10. Os vários procedimentos metodológicos disponíveis à escala mundial são 

maioritariamente baseados na avaliação dos aspetos ambientais, enquanto os aspetos económicos e sociais 

são frequentemente ignorados ou deixados para segundo plano12. 

A segunda tendência institucionaliza a sustentabilidade e foca-a na grande escala e na sociedade. O conceito 

de desenvolvimento sustentável é “um veículo de um acordo político mínimo em torno dos termos em que 

iria se dar a sua institucionalização em nível global da problemática ambiental e como ponto de partida da 

disputa política a ser travada nos limites por ele traçado” (Nobre, 2002, citado por14). Dentro dos programas 

de avaliação da sustentabilidade observados, a preocupação centra-se nas escalas maiores, atendidas pelas 

políticas públicas13. O ideal da sustentabilidade requer estratégias que levem a estilos de desenvolvimento 

que sejam orientados para a construção de processos produtivos agro-ecológicos, visando uma maior 

distribuição de renda, valorização social do trabalhador rural e segurança alimentar15. Esta dimensão social 

da sustentabilidade surge na literatura muito conectada com a importância da igualdade e da coesão social3. 

No cerne do presente trabalho consta uma avaliação longitudinal da sustentabilidade em explorações de 

gado bovino pertencentes ao solar da raça Maronesa. Sendo uma raça autóctone, a Maronesa reveste-se de 

basilar importância no que se refere à preservação do património genético. Além disso, existe um vínculo 

indissociável entre a manutenção desta raça com a permanência de gentes no interior do país conciliado 

com um especial aproveitamento que este gado faz da montanha. São animais de, e para, a região onde se 

encontram, numa perspetiva cultural e económica, sendo de todo importante uma avaliação que, não só 

perspetive o futuro dos sistemas produtores de gado Maronês, mas também que vislumbre quais os 

caminhos que devem ser seguidos para melhor assegurar a sua sustentabilidade. 

 

METODOLOGIA 

A avaliação da sustentabilidade desenvolvida neste trabalho teve por base a adaptação da ferramenta 

MESMIS - Marco de Avaliação de Sistemas de Maneio de Recursos Naturais Incorporando Indicadores de 

Sustentabilidade. Este modelo foi elaborado, em 1995, no âmbito do projeto “Gestión de Recursos 

Naturales”, financiado pela Fundação Rockefeller, no México, e coordenado pelo Grupo Interdisciplinario 

de Tecnologia Rural Apropriada, Asociación Civil (GIRA A. C.), em colaboração com outros centros de 

investigação11. Aquela metodologia parte de um conjunto de oito atributos de sustentabilidade 

(produtividade, estabilidade, equidade, estabilidade, confiança, resiliência, adaptabilidade e autonomia) que 

neste trabalho foram agrupados nas três áreas de avaliação que sustentam o conceito de sustentabilidade 

(económica, ambiental e social), situação possível devido à estrutura flexível que o MESMIS apresenta 

para se adaptar a diferentes níveis de informação. 

Segundo vários autores16,17 esta ferramenta apresenta outras características que a tornam como uma mais-

valia para a avaliação da sustentabilidade. Destaca-se, nomeadamente, a possibilidade de análise do 

processo de avaliação em vários ciclos e de forma comparativa. Tal processo pode ser desenvolvido através 

da confrontação de um ou mais sistemas alternativos com um sistema de referência (avaliação transversal) 

ou mediante a observação das modificações das propriedades de um sistema ao longo do tempo (avaliação 

longitudinal). O método MESMIS assenta ainda na identificação de indicadores e é dirigido a projetos 

agrícolas, florestais e pecuários, desenvolvidos coletiva ou individualmente, permitindo analisar, de 

maneira integral e interdisciplinar, o comportamento dos sistemas de produção e estabelecer 

recomendações e linhas de ação a fim de os fortalecer11. 

A metodologia desenvolvida neste trabalho assentou nas seis fases principais a seguir identificadas. 

A primeira teve início com a identificação e caracterização dos casos de estudo e, posteriormente, os seus 

pontos críticos positivos e negativos (fase 2). Foram selecionadas seis explorações de um conjunto de 115, 

sujeitas, em 200417, a uma avaliação transversal da sua sustentabilidade. Para a seleção da amostra de 2004 

foi utilizado o método da estratificação proporcional, cujos estratos foram definidos atendendo aos 

seguintes critérios: A) raça bovina e seu sistema de exploração; B) nível de relevo onde se localiza a 

exploração; e C) nível de encabeçamento do gado bovino adulto presente, agrupado em classes 

correspondentes à partição baseada na mediana (procedimento definido por 18). Aquela correspondeu a 

cerca de 30% das explorações agropecuárias dispersas pelo solar de origem do gado bovino Maronês, com 

mais de 5 bovinos adultos17. 
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Os critérios para a escolha dos casos de estudo atuais foram: a raça bovina explorada (gado Maronês ou 

gado de outra raça) e o nível de encabeçamento de gado bovino adulto, com classes atualizadas para os 

dados de 2013 (5 a 9; 10 a 17; e 18 ou mais Cabeças Normais - CN). 

A seleção de indicadores para avaliar as três dimensões da sustentabilidade (económica, ambiental e social), 

de forma equitativa, consistiu na etapa seguinte (fase 3). A listagem de indicadores foi desenvolvida no 

trabalho de 200417, tendo sido possíveis de replicar, em termos longitudinais, 21 indicadores (Quadro 1a). 

Quadro 1. Indicadores utilizados para a avaliação da sustentabilidade no presente trabalho 

Dimensão Económica Dimensão Ambiental Dimensão Social 

1. Produtividade do Trabalho 

(Euros/Unidade Trabalho Anual) 

1. Encabeçamento Animal (CN/ 

Superfície Forrageira, Ha) 

1. Evoluções nos últimos 10 anos 

(%) 

2. Valor Atual Líquido (VAL, 

Euros)/CN 

2. Concentrados (Kg)/ CN Bovina 2. Motivação e Perspetivas (%) 

3. Número de Produtos vendidos 3. Balanço de Nutrientes (Kg)/ Superfície 

Agrícolas Útil (SAU, Ha) 

3. Manutenção da atividade (%) 

4. Resultado do Empresário e Família 

(REF, Euros)/CN 

4. Fitofármacos (Kg substância ativa)/ 

SAU (Ha) 

4. Espírito de Mudança (%) 

5. Estabilidade (%) 5. Degradação Física do Solo (H/SAU, 

Ha) 

5. Proporção de Terra Própria (%) 

6. Resiliência (%) 6. Boas Práticas Agrícolas (%) 6. Qualidade de vida (%) 

7. Tipo de Registos 7. Índice de Qualificação Fisiográfica da 

Parcela (IQFP, %) 

7. Atividades Alternativas 

A fase 4 consistiu na medição e monitorização dos indicadores, que teve início na recolha de dados 

desenvolvida junto dos bovinicultores das explorações selecionadas e através de informação 

disponibilizada pela Organização de agricultores em que se encontram integrados. 

O tratamento e análise de indicadores (fase 5) teve por base os valores isolados de cada exploração e 

posteriormente agrupados em valores médios de subgrupos da amostra: Maronesas – explorações com gado 

bovino de raça maronesa (3); Outras – explorações com gado bovino de outras raças que não a maronesa 

(3); Pequenas Explorações – explorações que em 2004 e 2013 se apresentavam com um efetivo total entre 

5 a 17 CN (4); Médias Explorações - explorações que em 2004 e em 2013 se apresentavam com um efetivo 

total de 18 ou mais CN (2). A comparação dos sistemas (subgrupos) foi efetuada através da padronização 

do melhor valor, entre 2004 e 2013, de cada indicador ao índice 100 (índice do melhor ano). 

A última fase (fase 6) consistiu nas conclusões e recomendações obtidas, após a análise dos resultados, que 

se encontram no último ponto deste trabalho. 

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Na Figura 1 apresentam-se os resultados globais das dinâmicas da sustentabilidade para cada sistema 

analisado, evidenciando alterações nas três dimensões da sustentabilidade. A leitura de cada elemento da 

figura deve atender ao valor e cor do número existente em cada vértice do triângulo (Índice Global do pior 

ano). Quando vermelho, o número representa o valor no ponto da linha vermelha (ano 2013), refletindo 

uma evolução negativa. Um número azul representa o valor no ponto da linha azul (ano 2004) refletindo 

uma evolução positiva. 

Os resultados obtidos confirmam a dimensão económica como aquela que apresenta a evolução mais 

negativa em todos os subgrupos. A grande quebra nos indicadores económicos medidos em Euros traduz a 

realidade do setor agrícola em Portugal nos últimos anos, que assistiu à diminuição do VAB (em valor de 

preços de mercado) e da rendibilidade, em média anual, de 3,3% e 1,3% respetivamente, entre 2000 e 20111, 

com algumas melhorias previstas em 2012 e 201319 a não compensarem a quebra dos 11 anos anteriores. 

Apesar do cenário geral desfavorável, torna-se fácil separar os subgrupos que tiveram alterações pouco 

animadoras dos que apresentam evoluções dramáticas. Os índices das Maronesas (Figura 1a) e das 

Pequenas Explorações (Figura 1c) refletem uma total inviabilidade económica, com todos os indicadores 

medidos em Euros a expressarem um valor negativo. As explorações destes dois subgrupos são marcadas 

                                                 
a A justificação de cada indicador, relação com a sustentabilidade e procedimento de cálculo encontra-se detalhado em3. 
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por elevado aumento dos seus custos e forte quebra nos benefícios por CN. Como padrão geral, o aumento 

dos custos nas explorações deu-se principalmente nos consumos de concentrados e combustíveis. Na EU-

27 registou-se, entre 2005 e 2010, uma aumento dos combustíveis e das rações de 10,6% e 12,5%, 

respetivamente20. 

 

 

 

Figura 1. Evolução das dimensões da sustentabilidade, entre 2004 e 2013, em cada um dos sistemas avaliados: a) 

subgrupo de Maronesas; b) subgrupo de outras raças; c) subgrupo de pequenas explorações; d) subgrupo de médias 

explorações 

Estes resultados corroboram a importância que as estatísticas nacionais do setor agrícola nos últimos anos 

espelham sobre dois pontos: 1) Importância da dimensão económica das explorações para o seu sucesso 

económico, refletida nos melhores índices económicos das Médias Explorações em comparação com as 

Pequenas; 2) Importância da produtividade para conseguir fazer face à desfavorável evolução do índice de 

preços da produção / índice de preços dos consumos intermédios dos últimos anos, refletida nos melhores 

índices económicos das Outras em comparação com as Maronesas. 

De assinalar a manutenção, de 2004 para 2013, da instabilidade nos preços dos fatores de produção em 

todos os subgrupos. Esta situação é corroborada pelas estatísticas gerais na agricultura em Portugal, com 

aumentos médios anuais dos preços dos consumos intermédios, entre 2000 e 2011, de 2,8%1. 

De uma forma geral, as evoluções registadas em quase todos os indicadores ambientais revelam idênticas 

tendências nos diferentes subgrupos. O encabeçamento animal regista elevada estabilidade com a sua maior 

alteração (negativa), em termos relativos, de apenas 13% (nas Outras Explorações). Em Portugal, entre 

1999 e 2012, o efetivo bovino tem-se mantido estável21,22,23 e dados entre 1999 e 2009 revelam apenas uma 

pequena redução (5%) na SAU1. As evoluções francamente mais positivas pertencem ao indicador da 

utilização de Fitofármacos/Ha, provavelmente devido ao aumento dos custos destes produtos, como sucede 

em quase todos os consumos intermédios. O aumento no tempo de utilização de tração (exceto nas Outras 
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Explorações) pode, de algum modo, estar relacionado com a diminuição no uso de fitofármacos, optando 

os proprietários das explorações por uma maior mobilização do solo em detrimento do combate químico a 

infestantes. 

Como possível tentativa de aumentar a produtividade e, possivelmente também por facilidade de maneio 

alimentar e pela escassez de mão-de-obra, os bovinicultores passaram a utilizar maior quantidade de 

concentrado por CN. Por outro lado, deu-se uma diminuição na compra de outros alimentos, como 

forragens, situações estas percebidas também na análise da evolução no balanço de nutrientes. 

As boas práticas agrícolas registaram em todos os subgrupos apenas ligeiras quebras, sendo a maior nas 

Médias Explorações. Esta situação poderá dever-se à relação existente entre as maiores produtividades e a 

menor preocupação com comportamentos que, alegadamente, respeitem os recursos ambientais. Já a 

evolução de áreas declivosas é um indicador com significativa heterogeneidade nos diferentes subgrupos, 

mantendo-se, como era de esperar, o subgrupo das Maronesas com a maior proporção destas áreas. 

A análise à dimensão social permite perceber que em todos os subgrupos se regista uma maior propensão 

dos bovinicultores em equacionar a continuação da atividade bovina através dos seus filhos. Há também 

mais motivação para praticar atividades agrárias, mesmo nos sistemas com piores evoluções económicas. 

Algumas melhorias que o setor registou em 2012, e principalmente em 2013, e a relutância em deixar as 

terras ao abandono podem estar na base dessa esperança positiva. Da mesma forma, o aumento da idade 

dos bovinicultores e dos seus filhos e a ideia de revitalização da agricultura como atividade profissional em 

Portugal, também veiculada na comunicação social24, podem ser as causas que levam os bovinicultores a 

projetarem a continuação da atividade através dos filhos. 

 

CONCLUSÕES 

A perceção dos sistemas produtivos de grande dimensão, altamente especializados e tecnologicamente 

avançados, está dominada pela ideia de que esses sistemas são os culpados, por excelência, do atual 

confronto “produtividade versus ambiente”, pois são apontados como abusivamente poluentes e 

delapidadores dos recursos naturais. Todavia, novos paradigmas permitem perceber que são as unidades de 

exploração altamente especializadas e produtivas, assim como a tecnologia melhorada ao longo do tempo, 

que permitem um menor custo ambiental por unidade de produto. Quando salvaguardada a regeneração dos 

recursos naturais, a elevada produtividade conseguida pela melhor otimização de recursos surge como um 

aliado à maior preservação da natureza. O denominador comum na problemática da poluição deverá ser 

transparente: a elevada população existente no planeta e consequente elevada procura por alimentos 

vegetais e animais. 

A ciência em torno do conceito da sustentabilidade e da sua avaliação deve, portanto, ser cuidadosamente 

sensível às interações entre as diferentes dimensões da sustentabilidade que são percebidas num plano geral, 

sem se deixar arrastar por nenhum modismo. 

É neste sentido que a procura de sistemas que reúnam os vários requisitos da sustentabilidade constituem 

um forte ímpeto para o desenvolvimento de esforços que tornem o conceito operacional, revestido ainda de 

ampla ambiguidade. As novas controvérsias suscitadas pelos mais recentes paradigmas do conhecimento 

impõem uma ciência mais objetiva em traduzir de uma forma mensurável e (pouco) inequívoca a 

capacidade de manutenção a prazo de um sistema produtivo. 

Para que existam boas aspirações a uma correta avaliação da sustentabilidade torna-se imprescindível, 

portanto, e primeiro que tudo, ter uma noção clara de que o que se pretende é a manutenção de um sistema 

ao longo do tempo e quais os parâmetros que permitem assegurar essa meta. A importância de ter uma 

visão sistémica dos processos que levam à sustentabilidade pode permitir a eliminação de indicadores, de 

conjuntos de indicadores, ou até de dimensões que se percebam como redundantes ou simples replicadores 

de outros fatores mais diretos. A ciência deve procurar encontrar os meios de fornecer o conhecimento que 

permita a elaboração de ferramentas de sustentabilidade eficientes para que, no caso do setor agrícola, os 

proprietários de explorações possam gerir a sua unidade produtiva de acordo com os seus objetivos, que na 

maioria dos casos se adequarão a elevadas produtividades que não destruam o sistema base natural que lhe 

dá sustento. 
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Um dos maiores desafios que a avaliação da sustentabilidade encontra é a complexidade inerente aos 

processos que permitem a sustentabilidade e a dificuldade em interligar os vários dados que possam permitir 

concluir qual o caminho objetivo para a perduração saudável de uma unidade produtiva. Aliado a isto, surge 

talvez um problema maior, o da impermanência da complexidade, pois num mundo em que tudo se altera 

a passo galopante, a ciência que se debruça sobre a avaliação da sustentabilidade corre o risco de estar 

continuamente desatualizada. 

As dinâmicas percebidas dos sistemas específicos avaliados neste trabalho, oriundos da bovinicultura do 

Norte do país, permitem a obtenção de algumas conclusões, salientando-se, no entanto, que se trata de uma 

avaliação de casos de estudo que não possibilita inferências acerca do universo de explorações delimitado 

pela área geográfica em que o estudo incide. 

As evoluções observadas revelam considerável estabilidade nas dimensões ambiental e social em todos os 

subgrupos analisados. Já na dimensão económica constata-se que as explorações produtoras de raça 

Maronesa, assim como as explorações mais pequenas, revelaram uma evolução marcadamente negativa na 

sua sustentabilidade. As explorações de maior dimensão ou produtoras de raças bovinas mais produtivas 

conseguiram ultrapassar em melhores condições um passado recente e economicamente conturbado do país, 

nomeadamente decorrido por uma crise financeira mundial, despoletada desde 2008. 

A avaliação da sustentabilidade que resulta deste trabalho permitiu entender ainda as potencialidades de 

uma ferramenta que reserva ao avaliador margem considerável para adaptar cada caso a cada situação. É 

importante que uma base teoricamente sólida permita os rearranjos necessários que naturalmente deverão 

acontecer com o passar do tempo e com consequente alteração dos sistemas. 
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RESUMO 

Os sistemas biológicos são altamente dependentes do ambiente e requerem animais bem adaptados às 

condições locais. Em Espanha os produtores de leite biológico não estão satisfeitos com os animais de 

produção e pedem conselho aos técnicos para encontrar animais adequados ao sistema biológico. O objetivo 

deste trabalho é analisar a diversidade racial das explorações biológicas de leite no Norte de Espanha, as 

razões de seleção e as causas de eliminação. Nas explorações que apresentavam diversidade racial foram 

avaliados os parâmetros de produção de leite, composição nutricional e contagem de células somáticas 

(CCS). Este projeto abarca todas as explorações biológicas do Norte de Espanha (n=56), perto de 80% da 

produção biológica em Espanha. Foram realizadas entrevistas aos criadores englobando aspectos do 

maneio, informação das raças, razões de seleção e causas de eliminação. A raça Holstein é dominante 

(82,3%) nas explorações em modo biológico de leite no Norte de Espanha. As raças autóctones têm uma 

escassa presença e estão localizadas em áreas muito concretas. A maioria dos produtores não está satisfeita 

com os animais presentes nas explorações atualmente e acham que se deveria priorizar a adaptação ao 

sistema biológico (26,8%). Quanto aos resultados produtivos, há que destacar que as raças locais europeias 

e os seus mestiços têm bons níveis de proteína e nalguns casos também gordura, portanto são uma boa 

opção para as explorações cujo leite se destina à transformação. 

 

ABSTRACT 

Organic systems are highly dependent on the environment and require animals to be well adapted to the 

local conditions. In Spain organic dairy farmers are not satisfied with the productive performance of their 

cows and ask for technical advice to obtain animals that are suitable for organic system. The objective of 

this paper is to analyse the current breed diversity of organic dairy farms in northern Spain, the motivations 

for selecting a suitable breed and the main reasons for culling; and furthermore, to evaluate the milk 

parameters in the farms with breed diversity (milk yield, nutritional composition and somatic cell counts). 

This project involves all organic dairy farms in northern Spain (n=56), almost 80% of organic production 

in Spain. Holstein-Friesian is the dominant breed (82.3%) in organic dairy farms in northern Spain. Native 

breeds are scarce and are located in very specific areas. Most farmers are not satisfied with their animals 

and would like to put more effort in adaptation to organic system (26.8%). Taking into consideration 

productive results, it must be highlighted that local European breeds and their crosses have good levels of 

protein (and even fat in some breeds) so they would be a good option in farms where milk is intended for 

processing. 
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INTRODUÇÃO 

A pecuária em modo biológico promove a combinação de alimentos de boa qualidade, a proibição do uso 

de produtos químicos e o correto maneio1. Os sistemas em modo biológico são altamente dependentes do 

ambiente, a regulação da União Europeia2 recomenda a escolha de raças adaptadas às condições locais. 

A seleção genética tem-se centrado na raça Holstein para aumentar a produção leiteira, dando como 

resultado um animal de altos custos de manutenção para sistemas altamente intensivos3. 

O objetivo deste trabalho é analisar a diversidade racial das explorações biológicas de leite no Norte de 

Espanha, as razões de seleção e as causas de eliminação. Nas explorações que apresentavam diversidade 

racial foram avaliados os parâmetros de produção de leite, composição nutricional e contagem de células 

somáticas (CCS). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados para a realização deste trabalho foram obtidos no seio dum projeto de investigação (Gobierno de 

España Ref. AGL 2010-21026) para avaliar o estado das vacas de leite nas explorações biológicas no Norte 

de Espanha. Este projeto engloba todas as explorações biológicas do Norte de Espanha (n=56), perto de 

80% da produção biológica do estado4. 

Foram realizadas entrevistas aos criadores englobando aspectos do maneio e informação das raças, razões 

de seleção e causas de eliminação. Os dados anteriores foram analisados mediante métodos descritivos. 

Nas explorações que apresentavam contraste leiteiro (n=3) foram analisados parâmetros relacionados com 

a produção de leite, composição láctea (% proteína, % gordura, sólidos (gramas/dia) e CCS) para a última 

lactação completa finalizada antes de abril de 2013. A informação foi obtida de forma mensal a partir dos 

dados do Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL). Estes dados foram analisados 

com o programa SPSS para Windows (V.20.0) mediante ANOVA de medidas repetidas, com o tempo e a 

raça como factor intra e inter-sujeitos respetivamente. O número de parto tem uma influência significativa 

nos parâmetros de produção de leite avaliados neste estudo5 mas não se pôde incluir no modelo porque não 

era uniforme entre as diferentes raças presentes em cada exploração. Os dados foram analisados de novo 

mediante contrastes planificados. A CCS foi transformada a escala logarítmica em base 10 (logCCS) prévio 

à realização da análise estatística. 

 

RESULTADOS E DISCUSÃO 

A figura 1 mostra os dados da diversidade racial das explorações de leite no Norte de Espanha. A Holstein 

domina a produção de leite biológico na maioria de países a nível mundial6, sendo também a raça 

predominante (82,3%) no nosso estudo6–8. Além disso, em países onde era minoritária, como a Irlanda9 ou 

a Nova Zelândia10 (< de 10%), até aos anos 80-90 aumentou até ser maioritária em menos de duas décadas. 

Não obstante, há algumas exceções, como o caso da Suécia, onde a Vermelha Sueca é dominante3 ou 

Áustria e Suíça, onde as raças mais frequentes são a Parda Alpina e a Simmental11. 

A ‘Parda Alpina’ (1,70%), Fleckvieh (1,87%), Montbéliarde (1,33%) e Vermelha Sueca (0,99%) são raças 

minoritárias; outras raças locais como a Asturiana e a Pasiega são pouco frequentes e estão presentes em 

áreas concretas (Astúrias e Cantábria, respectivamente); os mestiços representavam 11% das vacas. 
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Figura 1. Dados da diversidade racial das explorações biológicas de leite no Norte de Espanha 

H: Holstein, L: Limousin, T: Tudanca, J: Jersey, N: Normanda, F: Fleckvieh, A: Asturiana, BB: Branco-Azul Belga, RG: Rubia Galega, 

VS: Vermelha Sueca, Pa: Pasiega, M: Montbeliarde, PA: ‘Parda Alpina’. 

Quanto à adaptação das vacas ao regime de produção em modo biológico representado na figura 2, a maioria 

dos produtores (57,1%) responde que gostariam duma raça melhor adaptada. As características que segundo 

eles se deveriam priorizar são a adaptação (26,8%), seguida da durabilidade (16,1%), resistência a doenças 

(15,6%), qualidade do leite (12,5%), redução das necessidades (12,5%) e rusticidade (10,6%). Outras 

razões, em que se inclui o valor económico do bezerro, a adequação para a produção de queijo, as estratégias 

de mercado e longevidade somam no total 5,9%. 

 
Figura 2. Razões para criar e seleccionar as vacas de leite em produção biológica 

A figura 3 mostra as causas de eliminação nas explorações em modo biológico de leite no norte de Espanha. 

A maior parte dos produtores responde que a idade do animal (73,2%) é a principal causa de eliminação, 

seguido de infertilidade (14,2%) e mamite (10,71%). Estes resultados contrastam com os obtidos em 

estudos realizados na Suécia, onde a má saúde do úbere foi a principal causa de eliminação nos rebanhos 

em modo biológico3, ou Canadá, onde se elimina devido à mamite, infertilidade e problemas podais6. Isto 

pode ser devido a que a taxa de eliminação é maior à taxa de reposição, o que não permite eliminar animais 

que têm patologias subclínicas. 

O exposto anteriormente faz com que os produtores de gado não estejam satisfeitos com a eficiência 

produtiva dos seus animais e prefiram uma vaca melhor adaptada. Por este motivo, nos critérios de seleção 
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deveriam ser acrescidos parâmetros que indiquem indiretamente adaptação como são a resistência a 

doenças, a durabilidade, a redução das necessidades e a rusticidade; a adaptação, no seu conjunto representa 

80% das respostas dos produtores que foram entrevistados quanto às razões para escolher uma raça. Esta 

situação é comum a outros países como a Holanda7, o Reino Unido12, o Canadá6 e Áustria13. A maioria dos 

produtores que se adaptaram a sistemas biológicos mantêm os mesmos animais de produção que tinham 

em convencional e que pertencem a raças de alta produção. Alguns estudos da Nova Zelândia14 e 

Irlanda15,16, onde a produção leiteira se realiza em pastoreio, indicaram que as melhores vacas para estes 

sistemas são diferentes das escolhidas em regimes onde grandes quantidades de concentrado são 

administradas aos animais. A interação genótipo ambiente (GxE) é importante quando os animais se criam 

em condições específicas12, os animais que estão geneticamente adaptados a umas condições ambientais 

concretas (como é o caso da produção biológica ou amigável com o ambiente) ou extremas, nessas 

condições vão ser mais produtivos a menores custos de produção17. A GxE deveria levar a uma reordenação 

do valor genético dos animais entre a produção biológica e convencional, de facto já foi realizado na Suécia 

para o caso das características relativas à fertilidade para o gado Holstein, e na Holanda para as 

características produtivas7. Isto indica que incluso dentro das vacas Holstein umas estão melhor adaptadas 

do que outras para a produção biológica3. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Causas de eliminação nas explorações biológicas de leite do Norte de Espanha 

A Tabela 1 faz referência à informação sobre a produção e composição do leite dependendo da raça. O 

número de explorações com diversidade racial foi muito limitado (n=3), porém os resultados da ANOVA 

de Medidas Repetidas indicam que as vacas Holstein produzem mais leite, mas com menos gordura e 

proteína do que o resto das raças. O número de parto não era homogéneo para as diferentes raças presentes 

em cada exploração, razão pela que estes resultados devem ser interpretados com precaução. 

Tabela 1. Informação sobre a produção e composição do leite dependendo da raça 

 Nº 

vacas 

Nº médio 

partos 

Leite 

(litros)* 

Gordura 

(%) 

Proteína 

(%) 

log10CCSx103 

(cels/ml) 

Sólidos 

(g/dia) 

Exploração 1        

H 5 1,2 20 3,16 2,92 1,7 1200 

HxVS 5 1,4 18,9 3,66 3,17 1,8 1260 

ECM   3,63 1,54 0,965 0,217 251 

P   0,736 0,085 0,001 0,825 0.701 

Exploração 2        

H 7 5,85 20,4a 3,56 3,11 2,3 1330 

HxPA 13 1,84 18,1a,b 3,64 3,26 2,19 1220 

PA 11 2,72 15,2b 3,73 3,32 1,97 1070 

ECM   21,9 0,69 0,867 1,43 1110 

P   0,043 0,725 0,154 0,185 1,2 

Exploração 3        

H 13 4,14 25,3 4,38ab 3,05a 1,70ab 1880 

VS 10 3,4 22,3 4,37ab 3,38c 1,70ab 1730 

HxVS 11 2,54 22 4,26ab 3,27bc 1,70ab 1670 

HxF 19 4,15 25,1 4,61a 3,29bc 1,80ab 2000 

HxJ 9 3,3 23,7 4,45ab 3,35c 1,98b 1870 

FxM 10 2,4 24,7 3,96b 3,10ab 1,45a 1760 

ECM   17,2 2,17 1,3 1,55 1440 

P   0,038 0,019 0 0,022 0,27 

H: Holstein, VS: Vermelha Sueca, PA: ‘Parda Alpina’, F: Fleckvieh, J: Jersey, M: Montbeliarde. 

CSS: Contagem de células somáticas, ECM: erro quadrático médio, *média dos litros de leite por dia. Diferentes letras dentro duma 
mesma coluna indicam diferenças estatisticamente significativas entre raças. 
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A avaliação detalhada do efeito da raça só para grupos comparáveis por parto ao longo da lactação em cada 

exploração revelou que a raça só foi um factor significativo para % de proteína nas 3 explorações, como se 

mostra na Tabela 2, apresentando as Holstein valores estatisticamente inferiores, quando comparados com 

outras raças. Além disto, para o grupo de parto 2 na exploração 2, as Holstein X Pardo Alpinas têm % de 

proteína (3,27±0,07%) e de gordura (3,73 ±0,17%) estatisticamente maiores, mas uma menor produção de 

leite (16,3±1,2 litros) e sólidos/dia (1450±80 g) do que as Holstein (gordura= 3,27±0,20%, proteína= 

2,82±0,80%, produção de leite= 24,6±1,7 litros, sólidos/dia=1114±68 g). O facto de as vacas Holstein 

produzirem maiores volumes de leite com um menor conteúdo em gordura e proteína comparado com 

outras raças rústicas é conhecido a nível mundial18–20, os mestiços seriam portanto muito mais benéfico nos 

casos em que o aumento em sólidos do leite seja bonificado como quando o leite está destinado à 

transformação em derivados lácteos (queijo, manteiga, iogurte,...). Num estudo nos EEUU21 concluíram 

que os mestiços de Holstein X Parda Alpina e Holstein X Jersey eram muito adequados para a produção de 

leite destinado à fabricação de queijos. 

Tabela 2. Resumo das diferenças na percentagem de proteína entre as diferentes raças 

Exploração 1  2  3 

Grupo de parto 1, 2, 3    2, 3 2   1, 2, 3 1, 2 1, 3 2, 3 

H 2,92b  3,11±0,29b 2,82±0,80b  3,05±0,12b 3,05±0,12b 3,04±0,23b 2,96±0,13b 

VS      3,38±0,22a 3,38±0,29a 3,30±0,17a 3,48±0,25a 

HxVS 3,17a      3,27±0,30a   

PA   3,43±0,28a       

HxPA    3,27±0,071a      

HxM       3,11±0,12b 3,12±0,13a,b 3,00±0,16b 

HxJ       3,33±0,21a   

HxF               3,28±0,16a,b 
H: Holstein, VS: Vermelha Sueca, PA: ‘Parda Alpina’, F: Fleckvieh, J: Jersey, M: Montbeliarde. 

Diferentes letras dentro duma mesma coluna indicam diferenças estatisticamente significativas entre raças. 

 

CONCLUSÃO 

A raça Holstein é dominante nas explorações em modo biológico de leite no Norte de Espanha. As raças 

autóctones têm uma escassa presença e estão localizadas em áreas muito concretas. A maioria dos 

produtores não está satisfeita com os animais presentes nas explorações atualmente e acham que se deveria 

escolher um animal melhor adaptado. No caso das explorações cujo leite se destina à transformação, as 

raças locais europeias e os seus mestiços são uma boa opção devido a que têm bons níveis de proteína e 

nalguns casos também gordura. 
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RESUMO 

O leite é o principal produto da raça ovina Serra da Estrela, pelo que os produtores terão todo o interesse 

na antecipação do início da ordenha, bem como na sua extensão. Ao longo das últimas décadas foram 

desenvolvidos, no INIAV, trabalhos de investigação sobre esta raça com vista a aprofundar o conhecimento 

existente acerca dos fatores que influenciam o crescimento dos borregos e a produção de leite das ovelhas, 

como a época de parto, o número de borregos aleitados e o tipo de aleitamento, por forma a estabelecer 

estratégias para aumentar o nível produtivo das ovelhas e a rentabilidade das explorações. 

O trabalho que agora se apresenta incidiu sobre ovelhas da raça Serra da Estrela conduzidas em pastoreio, 

pertencentes ao efetivo ovino do INIAV, ex-Estação Zootécnica Nacional, e prolongou-se por 19 épocas 

de lactação, épocas de parição de fevereiro e de setembro, considerando 3 tipos de aleitamento dos borregos: 

1) aleitamento total até aos 42 dias, seguido de desmame brusco e entrada das ovelhas em ordenha 2xdia; 

2) aleitamento total até aos 21 dias, parcial dos 21 aos 42 dias com ordenha das ovelhas 1xdia (manhã) e 

desmame total aos 42 dias com entrada das ovelhas em ordenha 2xdia, e; 3) semelhante ao tipo 2, mas as 

ovelhas entre os 21 e os 42 dias eram ordenhadas 2xdia, e os borregos mamaram o leite residual após cada 

ordenha.  

Os borregos foram pesados semanalmente. A produção de leite durante o período de aleitamento dos 

borregos foi estimada considerando o ganho médio diário dos borregos até aos 21 dias de idade, e 

posteriormente a produção de leite foi medida diariamente. Os resultados relativos à evolução dos pesos 

vivos (PV) de 1483 borregos e aos registos semanais da produção de leite até aos 90 dias em 1028 lactações 

foram analisados estatisticamente pela aplicação do procedimento PROC MIXED do SAS com o qual foi 

ajustado o modelo linear misto considerando medidas repetidas no borrego, ou na ovelha, ao longo do 

tempo. 

A época de lactação, o tipo de aleitamento e o tipo de parto/número de borregos aleitados afetaram 

significativamente o PV dos borregos até ao desmame total e a produção de leite das ovelhas até aos 90 

dias de lactação. A época de fevereiro, devido à maior qualidade da erva disponível, revelou-se mais 

favorável tanto na produção de borregos (aleitamentos 2 e 3) como na produção de leite, podendo ser uma 

opção interessante, para complementar a época de partos tradicional, permitindo obviar à sazonalidade 

própria deste sistema de produção. O aleitamento 2, na época de parto de fevereiro, em que as ovelhas a 

aleitar borregos simples, duplos ou triplos desmamaram respetivamente 13,2 kg, 21,6 kg e 29,7 kg de PV 

de borrego foi o mais favorável para o crescimento dos borregos. Durante a fase de aleitamento parcial, 

entre os 21 e os 42 dias de lactação obtiveram-se em média de 12,6 L e 16,3 L de leite nos aleitamentos 2 

e 3. O período de aleitamento parcial foi efetivo na redução dos constrangimentos relativos ao desmame 

dos borregos e ao início da ordenha mecânica das ovelhas. A produção total de leite entre os 42 e os 90 dias 

de lactação na época de fevereiro foi em média 35,8 L de leite no aleitamento 1, enquanto no aleitamento 

2 foi de 29,5 L e 36,4 L em ovelhas que aleitaram simples e duplos, respetivamente. 

 

mailto:rosario.marques@gmail.com
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ABSTRACT 

Milk is the main product of the “Serra da Estrela” ovine breed, so producers have every interest in starting 

milking as soon as possible after lambing, and in extended lactations. Over the past decades, research on 

this breed has been developed in INIAV, to broaden existing knowledge on the factors influencing lambs’ 

growth and milk production, including lambing seasen, number of suckled lambs and type of weaning, in 

order to establish strategies to increase the ewes’ production level and profitability of flocks. 

This work focused on grazing Serra da Estrela sheep, from INIAV, during 19 lactations on February and 

September lambing seasons, in which three types of weaning were considered: 1) Total suckling up to the 

42nd day of lactation followed by abrupt weaning and milking twice a day; 2) Total suckling up to the 21st 

day, partial weaning from the 21st to the 42nd day of lactation, with milking once a day in the morning, and 

full weaning at 42 days with milking twice a day, and; 3) similar to type 2, but ewes were milked twice a 

day and lambs suckled the residual milk after each milking between 21st and 42nd days of lactation.  

Lambs were weighed weekly. Milk production during the suckling period was estimated considering the 

lambs’ average daily gains until the 21st day of age. After weaning, milk production was measured daily. 

The results for the growth of 1483 lambs and weekly records of milk production up to the 90th day of 

lactation for 1028 lactations were statistically analysed by applying SAS PROC MIXED to adjust a linear 

mixed model considering repeated measures on lamb or ewes over time. 

Lambing season, type of weaning, and type of birth/number of suckled lambs significantly affected the 

lambs’ body weight (BW) from birth to full weaning and milk production of ewes from lambing to the 90th 

day of lactation. February lambing season, due to the increased quality of available grass proved to be the 

most favourable season both for production of lambs (lambing types 2 and 3) as for milk production, and 

can be an interesting option in addition to the traditional lambing season, allowing in some extend to avert 

the typical seasonality of this production system. Lambing type 2, in February, where the ewes suckling 

single, double or triple weaned respectively 13.2 kg, 21.6 kg and 29.7 kg BW, was the most favourable 

conditions for lambs’ growth. Between the 21st and the 42nd days of lactation, 12.6 L and 16.3 L of milk 

were obtained on average in lambing types 2 and 3. Partial weaning was effective in reducing constraints 

due to the weaning of the lambs and beginning of machine milking. The total milk production between 42 

and 90 days of lactation, in February, averaged 35.8 L of milk in lambing type 1, while in lambing type 2 

was 29.5 L and 36.4 L in ewes that suckled single and double lambs, respectively. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Ao longo das últimas décadas foram desenvolvidos, no INIAV, trabalhos de experimentação sobre a raça 

Serra da Estrela com vista a aprofundar o conhecimento existente, de modo a encontrar indicadores que 

permitam aos produtores tirarem maior rendimento dos seus animais. 

O leite é o principal produto da exploração, pelo que os produtores terão todo o interesse em iniciar a 

ordenha o mais cedo possível. Com a crescente introdução da prática da ordenha mecânica nos rebanhos 

ovinos leiteiros, é fundamental conhecer o comportamento produtivo das nossas raças autóctones, e 

nomeadamente da raça Serra da Estrela, face à introdução desta tecnologia. Nesta raça podemos encontrar 

grandes variações do potencial produtivo, ligadas a fatores como o tipo de parto, o número de lactação, o 

mês de parto, o ano de produção1,2, mas também ligadas ao maneio alimentar3,4 e a fatores genéticos5,6,7. 

Contudo, e principalmente em ovelhas ordenhadas mecanicamente, um dos aspetos mais limitantes da total 

expressão do potencial leiteiro das ovelhas é a sua capacidade de adaptação à ordenha mecânica. 

Independentemente das características morfológicas mamárias que são importantes quando se selecionam 

ovelhas a serem ordenhadas à máquina, devem-se também equacionar outros fatores como sejam o “stress” 

de entrada em ordenha, resultante da separação dos borregos, podendo levar a perdas de 40 a 50 % na 

produção de leite8, devido à retenção de uma considerável quantidade de leite nos alvéolos, a qual, através 

de um mecanismo de “feedback” negativo, influencia negativamente a taxa de secreção de leite pela 

glândula mamária9. 
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Com estes trabalhos de experimentação pretende-se alcançar uma melhor compreensão dos fatores que 

influenciam a quantidade e qualidade do leite na raça ovina Serra da Estrela e assim estabelecer estratégias 

para aumentar o seu nível produtivo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A partir de 1985 tem-se vindo a avaliar o crescimento dos borregos e a produção e a qualidade do leite em 

ovelhas Serra da Estrela, do efetivo do INIAV (ex-Estação Zootécnica Nacional) dando-se especial 

importância à influência do tipo de aleitamento realizado e ao nível produtivo sobre a produção leiteira 

obtida após o desmame total dos borregos, considerando diversos níveis de suplementação energética e 

proteica em ovelhas em pastoreio. Este trabalho refere-se ao tipo de aleitamento praticado para perceber 

como o desmame precoce dos borregos influencia o seu crescimento e a capacidade produtiva das ovelhas. 

Foram considerados 3 tipos de aleitamento dos borregos: 1) aleitamento total até aos 42 dias, seguido de 

desmame brusco e entrada das ovelhas em ordenha 2xdia; 2) aleitamento total até aos 21 dias, parcial dos 

21 aos 42 dias com ordenha das ovelhas 1xdia (manhã) e desmame total aos 42 dias com entrada das ovelhas 

em ordenha 2xdia, e; 3) semelhante ao tipo 2, mas as ovelhas entre os 21 e os 42 dias eram ordenhadas 2 

xdia, e os borregos mamaram o leite residual após cada ordenha (ficavam com as mães durante 10 minutos). 

A alimentação base das ovelhas foram pastagens de sequeiro, compostas por azevém (Lolium perene), 

panasco (Dactylis glomerata), luzernas anuais (Medicago sp.) e trevo morango (Trifolium fragiferum) e 

pastagens de regadio, compostas por festuca alta (Festuca arundinacea), azevém, luzerna (Medicago sativa 

L.), trevo branco (Trifolium repens) e trevo morango. As ovelhas pastorearam durante o dia (entre as 9h e 

as 17h) e receberam diferentes suplementos energéticos e/ou proteicos, que foram distribuídos durante a 

ordenha. Durante o período de aleitamento total, os borregos estiveram sempre com as mães, indo com elas 

para a pastagem. Aos 21 dias, os borregos do aleitamento 1 continuaram com as ovelhas todo o dia, os do 

aleitamento 2 eram separados das mães às 17h 30min e de novo juntos após a ordenha da manhã, indo com 

as ovelhas para a pastagem, mas os borregos no aleitamento 3, após mamarem o repasse da ordenha da 

manhã (às 8h) e da tarde (às 17h30min), ficaram separados das ovelhas no ovil, tendo tido acesso a feno e 

concentrado, mas não à pastagem. 

Os borregos foram pesados semanalmente. A produção de leite durante o período de aleitamento dos 

borregos até aos 21 dias foi estimada considerando que um borrego necessita de 5,23 litros de leite para 

aumentar um kg de peso vivo (PV)10. Após o desmame parcial, produção de leite foi medida diariamente e 

recolhidas amostras quinzenais para a determinação dos teores em gordura, proteína, lactose e sólidos totais 

(Milk-o-Scan) ao longo da lactação (resultados não apesentados neste trabalho). Tendo por base a evolução 

do PV do nascimento ao desmame em 1483 borregos (695 simples, 734 duplos e 54 triplos) e os registos 

de 1028 lactações em 19 épocas [(setembro (506 lactações) e fevereiro (522 lactações)], foi avaliado o 

crescimento dos borregos e evolução da produção de leite ao longo da lactação considerando os efeitos da 

época de produção, do tipo de aleitamento, do tipo de parto (número de borregos aleitados) e da idade do 

borrego ou do dia de lactação da ovelha. Os dados foram tratados estatisticamente pela aplicação do 

procedimento PROC MIXED do SAS11 com o qual foi ajustado o modelo linear misto considerando 

medidas repetidas no borrego, ou na ovelha, ao longo do tempo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste trabalho, procurou-se comparar o sistema tradicional de aleitamento com sistemas alternativos de 

modo a aferir o seu potencial para aumentar a produtividade das ovelhas. Foi também considerada a época 

de parição de fevereiro com a intenção de estender a produção de leite por todo o ano. 

Crescimento dos borregos 

Os PV médios dos borregos ao nascimento foram de 4,3 kg, 3,7 kg e 3,4 kg na época de partos de fevereiro 

e de 4,0 kg, 3,4 kg e 3,0 kg, respetivamente para os borregos posteriormente aleitados como simples, duplos 

e triplos.  

Na Figura 1, onde são apresentados os aumentos médios de PV entre o nascimento e o desmame, verificou-

se que os borregos simples no tipo de aleitamento 1 aumentaram em média mais 0,7 kg na época de 
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setembro do que na época de fevereiro (9,5 kg vs 8,7 kg; P<0,0001). Os borregos duplos tiveram aumentos 

médios de PV de 6,9 kg, semelhantes nas duas épocas consideradas. Independentemente da época de parto, 

os borregos simples neste aleitamento aumentaram mais 2,2 kg que os duplos (P<0,0001) e 3,1 kg que os 

triplos (P<0,0001). Na época de fevereiro verificou-se que os borregos duplos aumentaram mais 0,8 kg 

cada um que os triplos (6,8 vs 6,0 kg; P<0,0001). 

O aleitamento 2 parece ter sido particularmente favorável na época de fevereiro, época em que se verificou 

que os borregos simples aumentaram mais 0,6 kg e os triplos mais 2,2 kg do que em setembro (9,3 kg vs 

8,6 kg e 7,4 kg vs 5,2 kg, respetivamente; P<0,0001). Em relação aos borregos duplos, os seus PV médios 

tiveram aumentos semelhantes nas duas épocas consideradas (7,3 kg). Tal como no aleitamento 1, e 

independentemente da época de parto, os borregos simples aumentaram mais 1,6 kg que os duplos 

(P<0,0001) e 2,6 kg que os triplos (P<0,0001), sendo que os duplos aumentaram mais 1,0 kg que os triplos. 

 
Figura 1. Aumento médio de peso vivo (PV) dos borregos simples, duplos e triplos entre o nascimento e o desmame 

total aos 42 dias de idade, sujeitos aos aleitamentos 1, 2 ou 3, nas épocas de parto de fevereiro () e setembro () 
A, B, C – letras maiúsculas diferentes correspondem a diferenças significativas entre borregos com diferentes tipos de parto dentro da mesma época 
de nascimento e tipo de aleitamento (P<0,05). 

a, b – letras minúsculas diferentes correspondem a diferenças significativas entre borregos com o mesmo tipo de parto e tipo de aleitamento em 

épocas de nascimento diferentes (P<0,05). 

O aleitamento 3 só foi testado na época de partos de setembro, tendo-se verificado que borregos simples, 

que cresceram em média 8,8 kg, aumentaram em média mais 1,9 kg que os duplos (P<0,0001) e 2,7 kg que 

os triplos (P<0,0001), sendo que os duplos aumentaram mais 0,8 kg que os triplos (P<0,05). 

Em qualquer dos tipos de aleitamento e épocas consideradas e em relação ao aumento médio de PV entre 

o nascimento e os 42 dias, os borregos aleitados como simples cresceram em média 9,1 Kg, tendo 

aumentado significativamente mais (P<0,0001) que os aleitados como duplos (+1,9 kg) ou triplos (+2,8 kg) 

(Figura 1). 

Os aumentos médios de PV dos borregos duplos foram semelhantes em fevereiro e em setembro, tanto no 

aleitamento 1 como no 2. Contudo os sujeitos ao aleitamento 2 aumentaram mais 0,4 kg que os do 

aleitamento 1 (7,3 vs 6,9 kg; P<0,01; Figura 1), indiciando que os borregos de partos múltiplos iniciaram a 

ingestão de alimentos sólidos mais precocemente que os simples, tornando-se menos dependentes do leite 

materno e menos sujeitos aos efeitos da época de lactação sobre a produção de leite. 

Comparando os aleitamentos entre si (ver Figura 2), verificou-se que o aleitamento 1 foi particularmente 

favorável aos borregos na época de parto de setembro e nomeadamente para os borregos simples que foram 

desmamados aos 42 dias com 14,0 kg vs 13,1 kg na época de fevereiro (P<0,05), tendência também 

observada para os borregos duplos que apresentaram PV médios ao desmame de 10,9 kg vs 10,3 kg, 

respetivamente nas épocas de setembro e fevereiro. O aleitamento 2 foi mais favorável na época de 

fevereiro, nomeadamente para os borregos simples que foram desmamados com 13,2 kg vs 12,2 kg na época 

de setembro (P<0,05). Também para os borregos duplos desmamados com 10,8 kg em fevereiro e 10,4 kg 

em setembro e especialmente para os triplos desmamados com 9,9 kg em fevereiro vs 7,3 kg na época de 

setembro (P<0,0001) a época de fevereiro se revelou mais favorável. Como se pode ver na Figura 2, o 

aleitamento 3 permitiu o desmame dos borregos simples com PV médios que tenderam a ser superiores aos 

do aleitamento 2 (12,8 kg vs 12,2 kg, respetivamente) e triplos significativamente mais pesados que os do 

aleitamento 2 (8,9 kg vs 7,3 kg, respetivamente; P<0,0001) na época de setembro, mas mais leves que os 

borregos do aleitamento 2 na época de fevereiro, que pesaram ao desmame 9,9 kg. 
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Como também se pode observar na Figura 2, o abrandamento do ritmo de crescimento médio devido ao 

desmame parcial não foi significativo nos borregos duplos no aleitamento 2; foi moderado nos borregos 

simples no aleitamento 2 e nos borregos simples e duplos no aleitamento 3, e particularmente significativo 

nos borregos triplos no aleitamento 2 na época de setembro. Contudo, nos borregos triplos em fevereiro, 

após um abrandamento do crescimento entre os 21 e os 28 dias de idade (ganho médio diário de 80 g vs 

137 g entre os 14 e os 21 dias de idade), observou-se uma forte recuperação entre os 28 e os 35 dias de 

idade (ganho médio diário de 180 g), aproximando-se do nível de crescimento dos borregos duplos, cujo 

ritmo de crescimento tinham acompanhado até ao início do desmame parcial. Estes resultados refletem a 

boa capacidade de adaptação dos borregos Serra da Estrela à ingestão de alimentos sólidos durante o 

aleitamento parcial e enfatizam a vantagem de os animais terem à sua disposição pastagens de elevado valor 

nutritivo, quando acompanham as mães em pastoreio. Relativamente ao tipo de parto, quando se pretende 

o aumento da taxa de ovulação das ovelhas, é importante efetuar um diagnóstico de gestação por ecografia 

para, conhecendo o número de fetos, providenciar às ovelhas durante o último terço da gestação, uma 

alimentação adequada que permita a viabilidade dos borregos ao nascimento, minimizando a perda de 

condição corporal das ovelhas, indispensável para suprir as elevadas necessidades energéticas que se 

registam no início da lactação que, por menor capacidade de ingestão das ovelhas nesta fase, não podem 

ser totalmente cobertas pela alimentação baseada no pastoreio. 

 
Figura 2. Evolução do peso vivo dos borregos simples (          ), duplos (          ) e triplos (          ) entre o nascimento 

e o desmame total aos 42 dias de idade, sujeitos aos aleitamentos 1, 2 e 3, nas épocas de parto de fevereiro e 

setembro 

Em relação aos pesos ao desmame, e tomando o exemplo do aleitamento 2 na época de fevereiro, uma 

ovelha a aleitar borregos simples, duplos ou triplos desmamou 13,2 kg, 21,6 kg ou 29,7 kg de PV, 

respetivamente. Assim, apesar dos borregos simples serem significativamente mais pesados ao desmame, 

o rendimento em PV de borrego desmamado/ovelha foi 63% e 125% superior, respetivamente nas ovelhas 

que desmamaram duplos ou triplos. Ainda para o aleitamento 2, mas na época de setembro, uma ovelha a 

aleitar borregos simples, duplos ou triplos desmamou 12,2 kg, 20,8 kg ou 21,9 kg de PV, respetivamente, 

pelo que o rendimento adicional foi de 70% e 79%, respetivamente nas ovelhas que desmamaram duplos e 

triplos em relação às que desmamaram simples. Além da maior produção de carne durante o período de 

aleitamento, os borregos aleitados como múltiplos, têm uma menor redução no seu crescimento no período 

pós-desmame, pois foram-se habituando ao consumo de alimentos sólidos durante o aleitamento. 

Produção de leite 

Na Figura 3-A é apresentada a produção média de leite estimada através do crescimento dos borregos desde 

o nascimento até ao desmame parcial, aos 21 dias de lactação, nas ovelhas a aleitar borregos simples, duplos 

ou triplos nas épocas de lactação de fevereiro e setembro. Neste período, em todas as lactações, os borregos 

acompanharam as mães durante 24 horas pelo que se apresentam os resultados agrupados por número de 

borregos aleitados em cada época de parto. Estimou-se que as ovelhas a aleitar borregos simples tenham 

produzido em média 1,272 L/dia de leite, valor significativamente inferior (menos 0,651 L/dia; P<0,001) 

ao estimado para as ovelhas a aleitar duplos (1,861 L/dia) ou triplos (1,985 L/dia), cujas produções foram 

estatisticamente iguais (P>0,05). O efeito da época de parto nesta fase da lactação só se fez sentir nas 

ovelhas a aleitar simples, estimando-se que em fevereiro tenham produzido mais 0,126 L/dia que em 

setembro (P<0,05). 
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Na figura 3-B1 e 3-B2 podem observar-se as quantidades de leite ordenhado durante o período de ordenha 

parcial, entre os 21 e os 42 dias de lactação nas ovelhas a aleitar borregos simples, duplos e triplos, sujeitos 

aos aleitamentos 2 (produções correspondentes a 14h 30 min) e 3 (produções correspondentes a 24h), nas 

épocas de lactação de fevereiro e setembro. Não se apresentam estimativas da produção neste período para 

as ovelhas do aleitamento tipo 1 porque, nesta fase os borregos já comem alimento sólido, sendo impossível 

discriminar em que medida o crescimento está dependente do leite. Analisando os aleitamentos parciais 

verificou-se que, no aleitamento 2, as ovelhas a aleitar borregos simples produziram em média mais 0,092 

L/14h 30min de leite na época de lactação de fevereiro que na de setembro (0,531 L vs 0,440 L; P<0,05; 

Figura 3-B1), não se tendo verificado diferenças estatísticas entre as duas épocas de parto nas ovelhas a 

aleitar borregos múltiplos (a quantidade média de leite ordenhado foi de 0,552 L e de 0,763 L de leite, 

respetivamente para ovelhas a aleitar borregos duplos e triplos). Independentemente da época de lactação, 

as ovelhas a aleitar borregos simples produziram em média menos 0,067 L de leite do que as a aleitar duplos 

(0,485 L vs 0,552 L; P<0,05) e menos 0,278 L de leite do que as a aleitar triplos (P<0,05). O mesmo padrão 

foi observado no aleitamento 3 (Figura 3-B2), em que se verificou que as ovelhas a aleitar borregos simples 

produziram em média menos 0,095 L/dia de leite (P<0,0001) que as a aleitar duplos e menos 0,199 L/dia 

que as aleitar triplos (P<0,10), cujas produções foram semelhantes entre si (0,773 L/dia e 0,877 L/dia de 

leite, respetivamente; P>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. A) Produção média de leite estimada pelo crescimento dos borregos desde o nascimento até ao desmame 

parcial, aos 21 dias de lactação; B1 e B2) leite ordenhado durante o período de ordenha parcial entre os 21 e os 42 

dias de lactação nas ovelhas a aleitar borregos simples, duplos ou triplos entre o nascimento e o desmame total, aos 

42 dias de idade, sujeitos aos aleitamentos 2 e 3, nas épocas de lactação de fevereiro () e setembro () 

A, B, C – letras maiúsculas diferentes correspondem a diferenças significativas entre ovelhas a aleitar borregos simples, duplos ou triplos na mesma 

época de lactação e tipo de aleitamento (P<0,05). 

a, b – letras minúsculas diferentes correspondem a diferenças significativas entre ovelhas a aleitar borregos simples, duplos ou triplos sujeitos ao 
mesmo tipo de aleitamento em épocas de lactação diferentes (P<0,05). 

Para comparação da produção de leite nos aleitamentos 2 e 3,reportam-se as quantidades de leite ordenhado 

nas ovelhas sujeitas ao aleitamento 2 a 24h e verificou-se que as ovelhas a aleitar simples, duplos e triplos 

produziriam respetivamente: 0,800 L/dia, 0,914 L/dia e 1,263 L/dia de leite, valores superiores aos obtidos 

no aleitamento 3 indicados acima.  

Em relação ao aleitamento 1, os ganhos médios de produção de leite durante os 21 dias de aleitamento 

foram respetivamente 12,6 L e 16,3 L, ao optar pelo aleitamento 2 ou 3. No aleitamento 2 a época de 

fevereiro foi a mais favorável, tendo-se obtido 13,7 L vs 11,5 L de leite ordenhado em relação à época de 

setembro. 

A vantagem do aleitamento 3 em relação ao aleitamento 2 não se limita apenas à maior produção de leite 

durante o aleitamento parcial, também a composição química do leite ordenhado foi mais favorável. Com 

efeito o leite produzido pelas ovelhas em aleitamento 3 apresentou teores de gordura e proteína normais 

para a fase da lactação (5,10% e 6,00%), enquanto o teor em gordura do leite das ovelhas sujeitas ao 

aleitamento 2 foi sempre muito baixo (2,66%), significando que as ovelhas sujeitas ao aleitamento 3 

libertaram maior quantidade de leite alvéolar, com possibilidade de ser recolhido por ordenhas. O teor de 

gordura desta fração do leite chega a um valor médio superior a 8%, conforme se avaliou por amostragem 

do leite residual, obtido após a ordenha, por intermédio da administração de injeções de ocitocina. 
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Na Figura 4 são apresentados os valores para o leite ordenhado entre os 42 e os 90 dias de lactação, i.e., 

após o desmame total dos borregos. No aleitamento 1 verificou-se que as ovelhas que aleitaram borregos 

simples produziram em média mais 0,106 L/dia de leite na época de lactação de fevereiro do que na de 

setembro (0,647 L/dia vs 0,541 L/dia; P<0,0001). Independentemente da época de lactação, as ovelhas que 

aleitaram borregos simples produziram em média menos 0,147 L/dia de leite que as que aleitaram duplos 

(0,594 L/dia vs 0,741 L/dia; P<0,0001) e na época de fevereiro verificou-se que as ovelhas que aleitaram 

borregos duplos produziram em média menos 0,150 L/dia de leite que as aleitar triplos (0,783 L/dia vs 

0,891 L/dia; P<0,10). Tal como no aleitamento 1, no aleitamento 2 na época de parto de fevereiro, as 

ovelhas que aleitaram borregos simples produziram em média menos 0,276 L/dia de leite que as que 

aleitaram duplos ou triplos (0,591 L/dia vs 0,727 L/dia, respetivamente; P<0,0001) os quais apresentaram 

produções semelhantes entre si (P>0,05). Em setembro, as ovelhas que aleitaram simples e duplos 

apresentaram produções de leite significativamente diferentes entre si (0,517 L/dia vs 0,595 L/dia; 

P<0,001), mas semelhantes à das ovelhas que aleitaram triplos (0,442 L/dia de leite; P>0,05). Em fevereiro 

as ovelhas sujeitas ao aleitamento 2 que aleitaram borregos simples e duplos, produziram em média mais 

0,073 L/dia e 0,132 L/dia de leite, respetivamente, que em setembro (P<0,0001, ver valores acima e Figura 

4). Esta tendência também foi evidente, mas não significativa, nas ovelhas que aleitaram triplos, 

possivelmente devido à grande heterogeneidade e ao menor número destes animais. 

Considerando a produção total de leite entre os 42 e os 90 dias de lactação (Figura 4), verificou-se que no 

aleitamento 1, na época e fevereiro, as ovelhas que aleitaram borregos simples e duplos produziram em 

média 35,8 L de leite, o que corresponde a mais 4,7 L de leite por ovelha em relação a setembro, 

independentemente do número de borregos aleitados. No aleitamento 2, as ovelhas que aleitaram borregos 

simples e duplos em fevereiro produziram 29,5 L e 36,4 L de leite ordenhado, respetivamente, valores 

superiores em 3,8 L e 6,6 L de leite aos obtidos em setembro). Em relação ao aleitamento 3, a quantidade 

de leite obtido no período de ordenha total foi de 35,5 L de leite, quantidade superior em 18% às registadas 

nos aleitamentos 1 e 2 na época de setembro, isto para as ovelhas a aleitar borregos simples e duplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Produção média de leite entre os 42 e os 90 dias de lactação nas ovelhas Serra da Estrela a aleitar borregos 

simples, duplos ou triplos entre o nascimento e o desmame total aos 42 dias de idade, sujeitos aos aleitamentos 1, 2 e 

3, nas épocas de lactação de fevereiro () e setembro () 

A, B – letras maiúsculas diferentes correspondem a diferenças significativas entre ovelhas a aleitar borregos simples, duplos ou triplos na mesma 
época de lactação e tipo de aleitamento (P<0,05). 

a, b – letras minúsculas diferentes correspondem a diferenças significativas entre ovelhas a aleitar borregos simples, duplos ou triplos sujeitos ao 

mesmo tipo de aleitamento em épocas de lactação diferentes (P<0,05). 

Como se pode ver na Figura 5, grande parte das diferenças de produção de leite ocorrem na fase inicial da 

lactação. É durante o final da gestação que se desenvolvem os lactóforos e se estabelece o seu número, 

influenciando o nível máximo de produção de leite na fase inicial da lactação, sendo o nível de produção 

posterior dependente da taxa de diferenciação, da atividade dessas células secretoras de leite e do seu tempo 

de vida12. 

Na Figura 5 é apresentada a evolução da produção de leite até aos 90 dias de lactação, a qual variou 

significativamente em função da época de lactação, do tipo de aleitamento e do número de borregos 

aleitados. No geral, o valor máximo de produção de leite ocorreu antes dos 21 dias de lactação, não sendo 

notório qualquer pico de produção entre os 21 e os 42 dias nas ovelhas a aleitar duplos no aleitamento 2 em 

fevereiro, e ainda no aleitamento 2 em setembro nas ovelhas a aleitar simples e triplos. O potencial de 
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produção máximo foi de 2,515 L/dia nas ovelhas a aleitar triplos no aleitamento 2, na época de lactação de 

setembro. Nas ovelhas a aleitar duplos o potencial máximo foi de 2,169 L/dia em Fevereiro, e de 2,048 

L/dia de leite em média, em setembro nos aleitamentos 2 e 3, valores significativamente mais elevado que 

nas ovelhas a aleitar duplos no aleitamento 1 e a aleitar simples em qualquer dos tipos de aleitamentos 

praticados (1,716 L/dia e 1,325 L/dia, respetivamente; P<0,0001). 

 
Figura 5. Evolução da produção de leite até aos 90 dias de lactação em ovelhas Serra da Estrela a aleitar borregos 

simples (          ), duplos (          ) ou triplos (          ) entre o nascimento e o desmame total aos 42 dias de idade, 

sujeitos aos aleitamentos 1, 2 e 3, nas épocas de parto de fevereiro e setembro 

Nota: A sombreado o período de aleitamento parcial dos borregos. 

Como resulta claro da observação da Figura 5, o número de borregos aleitados foi determinante no 

estabelecimento do nível produtivo alcançado pelas ovelhas no pico da lactação. Após o pico, a produção 

de leite diminuiu em todas as ovelhas. Da observação da Figura 5 verificou-se que as ovelhas sujeitas aos 

aleitamentos 2 e 3 apresentaram uma quebra na produção leiteira após a entrada em ordenha parcial aos 21 

dias de lactação, mas algumas tiveram capacidade de aumentar a sua produção de leite entre os 21 e os 42 

dias. Assim, nas ovelhas do aleitamento 2, em fevereiro, a produção, referida a 24h, aumentou de 0,776 

L/dia na primeira semana de ordenha parcial para 0,963 L/dia na terceira semana nas ovelhas a aleitar 

simples, e de 1,170 L/dia para 1,620 L/dia na segunda semana nas ovelhas a aleitar triplos. Em setembro, 

no aleitamento 2 só as ovelhas a aleitarem simples recuperaram a produção de 0,698 L/dia para 0,769 L/dia 

na terceira semana. No aleitamento tipo 3, as ovelhas a aleitar simples e duplos produziram em média na 

primeira semana 0,612 L/dia e 0,698 L/dia, respetivamente, e mais 0,055 L/dia nas duas semanas seguintes. 

Ainda no aleitamento 3, nas ovelhas a aleitar triplos a produção aumentou de 0,728 L/dia para 0,912 L/dia 

na segunda semana de ordenha parcial. Os valores de produção de leite entre os 21 e os 42 dias de lactação 

estão necessariamente subavaliados, correspondendo inicialmente na sua maior parte ao leite cisternal, na 

medida em que o leite alveolar é em grande parte retido pelas ovelhas (cerca de 40% a 50%8), que o libertam 

à medida que se vão adaptando à ordenha mecânica. 

Em relação à persistência da lactação após o desmame total, em fevereiro, verificou-se uma quebra de 0,125 

L entre a primeira e a última semana de ordenha 2xdia, nas ovelhas que aleitaram borregos triplos, quebra 

que foi em média de 0,146 L nas ovelhas que aleitaram borregos simples e duplos. No aleitamento 2 a 

persistência foi significativamente menor, e diminuiu com o número de borregos aleitados: quebras de 

0,254 L, 0,373 L e 0,416 L, respetivamente nas ovelhas que aleitaram simples, duplos e triplos. Em 

Setembro a persistência da lactação foi maior, com quebras médias da produção de 0,173 L no aleitamento 

1. As ovelhas que aleitaram borregos simples e duplos apresentaram quebras de produção de 0,352 L e de 

0,169 L, respetivamente nos aleitamentos 2 e 3; e as que aleitaram triplos, 0,231 L em média nos 

aleitamentos 2 e 3. 

A Figura 5 evidencia que as ovelhas recuperaram do “stress” da separação dos borregos e da entrada em 

ordenha, mas a produção de leite ordenhada após o desmame total decresceu até aos 90 dias de lactação. 

Este decréscimo é irreversível e comum a todas as fêmeas produtoras de leite que tentam recuperar as 

reservas corporais exauridas durante a fase inicial da lactação, sendo contudo mais evidente nesta raça de 

ovelhas onde os animais com lactações longas são menos abundantes. 
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CONCLUSÕES 

A época de lactação, o tipo de aleitamento, e o tipo de parto/número de borregos aleitados afetam 

significativamente o PV dos borregos entre o nascimento e o desmame. 

A época de fevereiro revelou-se mais favorável tanto na produção de borregos (aleitamentos 2 e 3) como 

na produção de leite. Durante a primavera a ingestibilidade da erva é maior, as dietas consumidas têm um 

valor nutritivo superior e as condições climatéricas favorecem o pastoreio. 

Independentemente da época de parto, os borregos aleitados como simples, duplos e triplos foram 

desmamados com 13,6 kg, 10,6 kg e 8,9 kg no aleitamento 1; com 12,7 Kg, 10,6 kg e 8,6 kg no aleitamento 

2 e 12,8 kg, 9,7 kg e 8,9 kg no aleitamento 3. Relativamente ao total da ninhada os melhores resultados 

foram obtidos na época de fevereiro e no aleitamento 2, em que as ovelhas a aleitar simples, duplos ou 

triplos desmamaram respetivamente 13,2 kg, 21,6 kg e 29,7 kg de PV de borrego. 

A produção média de leite estimada até aos 21 dias de lactação foi significativamente maior na época de 

fevereiro, em que as ovelhas a aleitar borregos simples, duplos e triplos produziram em média 1,272 L/dia, 

1,861 L/dia e 1,985 L/dia de leite. 

Durante a fase de aleitamento parcial o leite ordenhado nas ovelhas a aleitar simples, duplos e triplos no 

aleitamento 2 foi de 0,485 L, 0,552 L e 0,763 L de leite em 14h 30 min, enquanto no aleitamento 3 foi de 

0,678 L, 0,773 L e 0,877 L de leite por dia. O início precoce da ordenha proporciona um acréscimo na 

produção total média de leite de 12,6 L e 16,3 L, respetivamente para os tipos de aleitamento 2 e 3. 

Uma outra vantagem dos aleitamentos 2 e 3 prende-se com o facto de o desenvolvimento dos borregos após 

o desmame total não sofrer qualquer perturbação por maior habituação ao consumo de alimentos sólidos. 

No aleitamento 2 a habituação dos borregos ao consumo de erva é natural pois acompanham as mães em 

pastoreio, enquanto aos borregos em aleitamento 3 terão de consumir alimentos conservados ou 

constituírem um outro grupo que terá de ser levado a pastorear diariamente. 

O período de aleitamento parcial foi efetivo na redução dos constrangimentos relativos ao desmame dos 

borregos e ao início da ordenha mecânica das ovelhas. 

A produção total de leite entre os 42 e os 90 dias de lactação na época de fevereiro foi em média 35,8 L de 

leite no aleitamento 1, enquanto no aleitamento 2 foi de 29,5 L e 36,4 L em ovelhas que aleitaram simples 

e duplos respetivamente. No aleitamento 3, na época de setembro, a quantidade de leite obtido na ordenha 

total foi em média de 35,5 L para as ovelhas que aleitaram simples e duplos, quantidade superior em 18% 

às registadas nos aleitamentos 1 e 2 na mesma época. 

As ovelhas recuperaram do “stress” da separação dos borregos e da entrada em ordenha, mas a quebra da 

produção de leite ordenhado após o desmame total foi acentuada. 
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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo analisar alguns parâmetros reprodutivos da raça Brava em diferentes regiões 

portuguesas (Ribatejo, Alentejo, Açores). Foram analisados dados de: a) 271animais pertencentes a 7 

ganadarias do registo zootécnico da população de bovinos Brava dos Açores, para o período entre 2011-

2015 (fêmeas = 245; machos = 26); b) Dois grupos de vacas representando 10 ganadarias, das quais 5 no 

Ribatejo e 5 no Alentejo, do livro genealógico da raça Brava de Lide, para os períodos de 2009-2010 

(n=1364) e de 2013-2014 (n= 1425). O intervalo entre partos (IEP) registou valores entre os 442,2 dias ± 

200,6 dias (Açores) e 523,2 dias ± 79,5 (Ribatejo). As taxas de fertilidade mostraram-se reduzidas para 

sistemas de produção sujeitos a monta natural. Os valores mais reduzidos surgiram no ano 2013 nos Açores 

(47,5%) e os mais elevados em 2013/2014 no Alentejo (70,1%). Nos Açores as taxas de conceção 

aumentaram consideravelmente no Verão (Agosto), enquanto no Ribatejo e Alentejo evidenciaram 

resultados de maior homogeneidade ao longo do ano. De um modo geral a eficiência reprodutiva em 

ganadarias mostrou-se reduzida. 

 

ABSTRACT 

This study aimed to evaluate the reproductive parameters in Lidia cattle in three different Portuguese 

regions (Ribatejo, Alentejo and Azores). Data analyzed comprised records: a) 271 animals belonging to 7 

breeders of Brava dos Azores population database, for the period between 2011-2015 (females = 245; males 

= 26); b) Two groups with cows from 10 breeders of Brava de Lide genealogical database, five each in 

Ribatejo and Alentejo, for the periods 2009-2010 (n=1364) and 2013-2014 (n= 1425). The calving interval 

ranged between 442,2 ± 200,6 days (Azores) and 523,20 ± 79,5 days (Ribatejo). Fertility rates were 

reduced, the lowest values found in 2013 for the Azorean herds (47,5%) and the highest in 2013/2014 for 

Alentejo (70,1%). In Azores the conception rate increased in summer (August), while in Ribatejo and 

Alentejo conception rates were more constant. Overall, the reproductive efficiency was reduced in Lidia 

herds. 

 

 

INTRODUÇÃO 

As ganadarias bravas são explorações agropecuárias cujo objetivo principal é a criação de bovinos para a 

lide, baseadas num modo de produção extensivo e como tal, detém um maneio reprodutivo típico desse 

sistema, onde geralmente as vacadas são beneficiadas por monta natural, com ou sem épocas de cobrição. 

No entanto, a raça Brava de Lide reúne especificidades, nomeadamente que podem condicionar o maneio 

e eficiência reprodutiva dos rebanhos1,6,7: 

1. Etológico: A seleção secular desenvolvida na raça Brava para caracteres relacionados com a bravura, 

desenvolveu animais temperamentais e agressivos. Estes aspetos comportamentais dos animais 

condicionam o manuseio dos animais, dificultando as ações de controlo reprodutivo veterinário, ou 

aplicação de técnicas de reprodução assistida. 

2. Sistema de produção: Ainda que as ganadarias bravas detenham um sistema de produção extensivo, e 

o seu maneio reprodutivo seja similar à criação de vacadas aleitantes de outras raças, a realização de 
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atividades típicas das ganadarias pode condicionar aspetos reprodutivos, tais como a idade de entrada 

à reprodução de reprodutores machos e fêmeas. Por exemplo, as tentas são tarefas realizadas nas 

ganadarias bravas com o intuito de fenotipar os futuros reprodutores da exploração, nomeadamente a 

totalidade das fêmeas e uma pequena fração de machos quando têm idades superiores a 24 meses, 

estimando-se a primeira parição acima dos 33 meses. No caso dos machos aproveitados para 

reprodutores após a lide, espera-se que entrem à reprodução após os 48 meses. 

3. Localização geográfica: Geralmente as ganadarias bravas ocupam espaços de reduzida produtividade. 

Nos Açores, grande parte das ganadarias localizam-se no planalto central da ilha Terceira, zona 

caracterizada por elevada precipitação e humidade, e reduzida luminosidade. Essas condições 

climáticas, que por norma ocorrem entre o Outono e parte considerável da Primavera, limitam o 

desenvolvimento da pastagem, e o aparecimento de espécies forrageiras de maior valor nutricional. Em 

Portugal continental, as ganadarias foram deixando de ocupar os terrenos mais produtivos do Ribatejo 

para se estabelecerem na região do Alentejo, usualmente com menores condições de produtividade. 

Com o intuito de colmatar diversos problemas na produção, e em particular de eficiência reprodutiva, os 

planos de monitorização resultam em ações técnicas cruciais para melhorar o desempenho reprodutivo das 

explorações, com um consequente aumento do seu rendimento2,3. O primeiro passo para a implementação 

de programas de controlo reprodutivo em efetivos de produção de carne no centro e sul de Portugal 

peninsular (sistema de produção similar ao da raça Brava de Lide), é a análise em simultâneo de índices ou 

parâmetros reprodutivos dos efetivos, associados às especificidades económicas e de maneio de cada 

exploração4. 

Pouco se conhece sobre os aspetos produtivos das ganadarias bravas que contribuem para a sustentabilidade 

económica destas explorações, nomeadamente no que concerne aos indicadores reprodutivos. Nesse sentido 

foi objetivo deste trabalho fazer um estudo preliminar com o intuito de determinar alguns indicadores 

reprodutivos mediante a disponibilidade de informação disponibilizada pelo Livro Genealógico da Raça 

Brava de Lide e Registo Zootécnico da População Bovina Brava dos Açores (Intervalo médio entre partos 

– IEP; Taxa de fertilidade – TF; Idade média de entrada à reprodução em machos e fêmeas – IMER; Idade 

média dos reprodutores de machos e fêmeas – IMR; Número de vacas/ macho reprodutor) e fazer uma 

breve caracterização reprodutiva na raça Brava nas regiões do Ribatejo, Alentejo e Açores para servir de 

base ao delineamento de futuros estudos sobre a reprodução nesta raça. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A informação recolhida neste trabalho respeita a 271 animais (245 fêmeas e 26 machos) representando 7 

ganadarias do registo zootécnico da população de bovinos Brava dos Açores, entre os anos 2011 e 2015, 

todas elas localizadas no interior da ilha Terceira. Foram utilizados registos de vacas inscritas no livro 

genealógico da raça Brava de Lide provenientes de 10 ganadarias, cinco no Ribatejo e cinco no Alentejo. 

Os dados provinham de dois anos distintos 2009/2010 (n = 1364) e 2013/2014 (n = 1425). 

Todas as ganadarias incluídas no estudo beneficiam as vacas através de cobrição natural. 

Através do programa Excel™ (Microsoft® Office™ 2007), foram estimados os seguintes indicadores 

reprodutivos: 

 Intervalo médio entre partos:  𝐼𝐸𝑃̅̅ ̅̅ ̅̅ =
(𝑃2−𝑃1)+(𝑃3−𝑃2)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑙𝑡í𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠
  

 

 Taxa de fertilidade aparente: 𝑇𝐹 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒  𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑎𝑠
× 100 

 

 Idade média de entrada à reprodução para machos e fêmeas: 
 

 𝐼𝑀𝐸𝑅 𝑓ê𝑚𝑒𝑎𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
∑ 𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑠  𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑛𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑜 1º 𝑙𝑜𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑖çã𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠
 

 

 𝐼𝑀𝐸𝑅 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
∑ 𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑛𝑜 1º 𝑙𝑜𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑖çã𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠
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 Idade média dos reprodutores: 

𝐼𝑀𝑅 𝑓ê𝑚𝑒𝑎𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
∑ 𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  𝑑𝑎𝑠  𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠
 

 

𝐼𝑀𝑅 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
∑ 𝐼 𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠
 

 

 Número de vacas por macho reprodutor = 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠
 

 

O IEP médio para as ganadarias do Ribatejo e Alentejo foram calculados a partir das médias de cada 

ganadaria cedidas pela Associação Portuguesa de Criadores de Toiros de Lide. Para o cálculo deste 

indicador na região dos Açores apenas foram levados em consideração os anos de 2011, 2012 e 2013. Os 

parâmetros IMR, IMER, e número de vacas/macho reprodutor foram apenas calculados para as pganadarias 

açorianas. 

Foi realizada uma análise de normalidade Kolmogorov-Smirnov com o programa SPSS (Versão 21, IBM, 

Ehningen, Germany). Foram ainda determinadas as frequências de partos para cada mês do ano, com o 

intuito de avaliar a distribuição de partos ao longo do ano sem considerar a existência de épocas de cobrição. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O IEP médio (±SD) registou valores de 442,2 ± 200,6 nos Açores tendo-se obtido um valor superior no 

Ribatejo (523,2 ± 79,5 dias) (Figura 1). No Alentejo o IEP médio observado foi de 487,5 ± 40,0 dias. Estes 

valores elevados podem estar relacionados com épocas de cobrição indefinidas em algumas ganadarias5. 

 
Figura 1. Média do intervalo entre partos (dias) nas regiões dos Açores (n=39), Ribatejo (2009: n=582; 2013: 

n=605) e Alentejo (2009: n=782; 2013: n=820) 

A taxa de fertilidade aparente mostrou-se reduzida, aspeto que é comum em ganadarias bravas muitas vezes 

derivados de subalimentação6,7,8. As taxas de fertilidade aparente (TF) mais reduzidas surgiram no ano 2013 

nos Açores (47,5%). No continente os valores d TF mais elevados surgiram em 2013/2014 no Alentejo 

(70,1%) (Figura 2 e Figura 3). 

As taxas de fertilidade reduzidas também podem ser motivo da reduzida diversidade genética existente na 

raça Brava quando considerada uma única população. Contudo, a estrutura da raça dividida em diversas 

linhas conhecidas por encastes, faz com que a raça Brava contenha uma elevada diversidade genética entre 

populações13,14,15,16. Assim sendo, a relação da taxa de fertilidade com reduzida heterozigotia apenas poderá 

ser considerada quando há informação genealógica de cada ganadaria. 
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Figura 2. Taxa de fertilidade aparente na região dos Açores no período de 2011 (n=98); 2012 (n=101) a 2013 

(n=154) 

 
Figura 3. Taxas de fertilidade aparente nas regiões do Ribatejo e Alentejo nas épocas 2009/2010 (Ribatejo: n=582; 

Alentejo: n=782) e 2013/2014 (Ribatejo: n=605; Alentejo: n=820) 

Nos Açores a maioria dos partos ocorreram na estação da Primavera (Abril/Maio = 43,5%). Por sua vez, as 

cobrições que propiciaram esses partos verificaram-se maioritariamente na estação do Verão, época 

coincidente com o pico de produção de erva no interior da ilha Terceira, zona geográfica onde está 

localizada o maior efetivo de gado bravo da região (Figura 4). Curiosamente, a conceção melhora nas 

ganadarias na época do Verão, ao contrário do que ocorre nas explorações leiteiras da ilha Terceira de 

acordo com outras investigações9, suscitando as hipóteses de haver uma relação entre os diferentes 

microclimas da ilha e a eficiência reprodutiva nos bovinos, visto que, por norma estes dois tipos de produção 

ocupam localizações distintas na ilha Terceira, ou de haver respostas diferentes ao stress térmico entre a 

raça Brava de Lide e as de aptidão leiteira. Possivelmente, a melhoria das taxas de conceção em ganadarias 

bravas açorianas no Verão estará associada a uma maior disponibilidade de alimento nas pastagens. Assim 

sendo, os resultados obtidos apoiam a importância de determinar as épocas de escassez e maior 

disponibilidade de alimento para a definição de um planeamento de época de cobrição tal como consta na 

bibliografia11. 
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Figura 4. Distribuição de partos nos Açores 

No Alentejo os partos apresentaram uma distribuição mais homogénea ao longo do ano, sendo os meses de 

Fevereiro os que registaram maior número de nascimentos (15,9%) (Figura 5), correspondendo a taxas de 

conceção mais elevadas no final da Primavera e início do Verão, coincidindo com épocas em que as vacas 

aleitantes nessa região costumam ter condição corporal média/ alta3,10,12. 

 

 

Figura 5. Distribuição de partos no Alentejo 

Na região do Ribatejo a maioria dos partos foram registados em Agosto (17,0%) (Figura 6), revelando que 

a maior taxa de conceção ocorreu em Novembro, época em que geralmente as fêmeas aleitantes em sistema 

extensivo apresentam reduzida condição corporal de acordo com alguns autores11. 

11,3
15,9

5,7
8,9 11,5

8,5
5,3 6,2 7,6 7,1 4,4

7,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

%



RAÇAS AUTÓCTONES NO ESPAÇO IBÉRICO: UM RECURSO SUSTENTÁVEL 

 

4
7

 

 
Figura 6. Distribuição de partos no Ribatejo 

Através dos dados recolhidos apenas na população dos Açores, verificou-se um IMR de 11,2 ± 3,1 anos 

nos machos e 8,2 ± 4,1 anos nas fêmeas. A IMER, para os machos foi de 8,5 ± 3,3 anos derivado do 

contraste de qualidades a que são sujeitos nas touradas à corda, fazendo com que a entrada à reprodução 

seja tardia em relação ao sistema tradicional das ganadarias bravas 6,7. Nas fêmeas a IMER foi mais 

reduzida, observando-se uma média de 1,9 ± 0,6 anos, a qual é mais baixa que os 2,5 anos previstos para 

os sistemas tradicionais das ganadarias6,7. Esta diminuição da IMER nas fêmeas da população bovina Brava 

dos Açores deverá estar associada à não realização do maneio Tenta de Fêmeas, uma atividade praticada 

em grande parte das ganadarias, e que é habitual no sistema tradicional de criação da raça Brava de Lide. 

Atendendo que todos os lotes de cobrição tinham a presença de um único semental, o número de VR/MR 

foi de 18,7 ± 7,0 vacas/ macho reprodutor. 

Uma preocupação menor com os índices reprodutivos nas ganadarias bravas poderá estar relacionada com 

diversos fatores, entre eles as dificuldades no maneio desta raça, o facto de ser um sistema de produção que 

em várias vezes é feito muitas vezes por gosto sem que haja intenção de obter a máxima rentabilização da 

exploração bem como o facto de se valorizar mais as qualidades comportamentais dos animais em 

detrimento de aspetos produtivos e reprodutivos. 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos neste estudo revelaram uma eficiência reprodutiva reduzida nas ganadarias bravas no 

âmbito das três regiões, evidenciada através de taxas fertilidade reduzidas e intervalos entre partos longos, 

comparativamente ao esperado para a espécie. Ficaram também registadas diferenças entre regiões, 

especialmente na distribuição de partos, possivelmente pelas condições ambientais distintas de cada local. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Lima, J. (2014). Tese de Dissertação de mestrado em Engenharia Zootécnica: Avaliação da 

Criopreservação e posterior Capacidade Fecundante de Sémen de Touro da Raça Brava a partir da 

recolha Post-Mortem. Universidade dos Açores, Angra do Heroísmo. 

2. Leblanc, S. (2010). Monitoring metabolic health of dairy cattle in the transition period. Journal of 

Reproduction and Development 56: 29-35. 

3. Palmeiro, A. (2013). Dissertação de mestrado em Medicina Veterinária: Otimização da eficiência 

reprodutiva numa vacada no Alentejo - Estudo de caso. Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa. 

4. Lopes da Costa, L. (2008). Controlo da reprodução em efectivos de bovinos de produção de carne. 

Revista Portuguesa de Buiatria 12/13: 5-14. 

5. Bento, J. (2006). Avaliação da Condição Corporal. Notícias Limousine 15: 25-26. 

8,9
4,7

10,1 9,2 7,7 9,5

0,8

17,0

6,9
10,9

4,3
10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

%



RAÇAS AUTÓCTONES NO ESPAÇO IBÉRICO: UM RECURSO SUSTENTÁVEL 

 

4
8

 

6. Purroy, A. (1988). La Cria del Toro Bravo. Ediciones Mundi-Prensa. 

7. Purroy, A. (2003). Comportamiento del toro de lidia. En el campo, en el ruedo. Universidad Publica de 

Navarra. 

8. Villa-Godoy, A.; Hughes, T. L.; Emery, R. S.; Chapin, L. T.; Fogwell, R. L. (1988). Association between 

energy balance and luteal function in lactating dairy cow. Journal of Dairy Science 71: 1063-1072. 

9. Sieuve-de-Menezes S; Chaveiro, A; Moreira da Silva, F. (2011). Effect of climatic conditions on 

reproductive performance of grazing heifers and lactating cows in the Azores, a warm temperate region. 

Theriogenology Insight 1: 89-97. 

10. Lopes da Costa, L. (2011). Optimização reprodutiva de efectivos de bovinos de carne em extensivo. 

Comunicação Oral III Jornadas do Hospital Muralha de Évora. 

11. Vaz, I. M.; Robalo Silva, J. (1995). Maneio reprodutivo em bovinos - Ajustamento entre sistemas de 

maneio reprodutivo e alimentar. A Terra e o Futuro, Veterinária da UFMG 1: 22-25. 

12. Bento, J. (2006). Escolha e manutenção de reprodutoras. Notícias Limousine 15: 27-32. 

13. Cañón, J.; Tupac-Yupanqui, I.; García-Atance, M. A.; Cortés, O.; García, D.; Fernández, J. (2008). 

Genetic variation within the Lidia bovine breed. Dunner. S. Animal Genetics 39: 439-45. 

14. Cortés O.; Tupac-Yupanqui, I.; Dunner, S.; García-Atance, M. A.; García, D.; Fernández, J.; Cañón, J. 

(2008). Ancestral matrilineages and mitochondrial DNA diversity of the Lidia cattle breed. Animal 

Genetics 39: 649-654. 

15. Correia, P; Baron, E; da Silva, J. M.; Cortés, O. (2014). Genetic relationships of the Portuguese Lidia 

bovine populations. Iranian Journal of Veterinary Research 49: 364-369. 

16. Mateus, J. C.; Russo-Almeida, P. A. (2014). Exploring the genetic diversity and substructure of the 

Portuguese cattle breed “Brava de Lide” using microsatellites. Animal Genetic Resources 55: 9-17. 

 

AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem o apoio da Direção Regional da Agricultura dos Açores, Associação Portuguesa de 

Criadores de Toiros de Lide e dos ganadeiros açorianos que colaboraram no estudo. O segundo autor 

pertence ao centro de Investigação CITA-A e é financiado pelo Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia 

(M.3.1.2/F/050/2011). 

 



RAÇAS AUTÓCTONES NO ESPAÇO IBÉRICO: UM RECURSO SUSTENTÁVEL 

 

4
9

 

DISTRIBUIÇÃO DE PARTOS E DESEMPENHO PRODUTIVO NA RAÇA 
AUTÓCTONE OVINA CHURRA DO MINHO 

Joaquim Lima Cerqueira1,3,*, Nuno Monteiro2, Rui Dantas2, José Vieira Leite2 e José Pedro Araújo1,4 

 
1 Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, *cerqueira@esa.ipvc.pt 

2 AMIBA – Associação de Criadores de Bovinos de Raça Barrosã 
3 CECAV – Centro de Ciência Animal e Veterinária, Vila Real 

4 Centro de Investigação de Montanha (CIMO), ESA - IP Viana do Castelo 

 

 

RESUMO 

As raças autóctones contribuem para melhorar a viabilidade das explorações em zonas rurais com reduzidas 

alternativas, para a melhoria do ambiente e da paisagem rural, principalmente pela sua criação em sistemas 

extensivos. São um exemplo de multifuncionalidade na atividade agrícola e constituem um contributo 

indispensável para os sistemas de produção em equilíbrio com o meio ambiente. A raça de ovinos Churra 

do Minho possui como principal aptidão a produção de carne sendo de realçar também o aproveitamento 

do estrume para fertilização dos campos agrícolas. No que se refere ao maneio reprodutivo existe uma 

diminuta utilização de tecnologias reprodutivas, tendo as reprodutoras normalmente um parto por ano na 

época de outono/inverno. 

Neste estudo registaram-se as datas de parto, o tipo de parto (simples ou duplo) e o sexo dos borregos, tendo 

sido pesados ao nascimento e periodicamente até aos 150 dias de idade. Acumularam-se registos de 14 anos 

(2002 a 2015) em 52 criadores de ovinos da raça Churra do Minho inscritos no Livro Genealógico. Para o 

tratamento estatístico dos dados recorreu-se ao programa SPSS para Windows versão 22 (SPSS. Inc.), 

tendo-se realizado análise de variância (ANOVA), e elaboraram-se curvas de crescimento através de 

regressão linear. 

Observou-se sazonalidade nos partos, com predomínio (80,8%) entre novembro e fevereiro, sendo entre 

abril e outubro a ocorrência mensal de partos inferior a 2,6% na raça Churra do Minho. O peso médio dos 

borregos ao nascimento foi de 1,97±0,35 kg, sem diferenças entre géneros. Nesta raça predomina o tipo de 

parto simples (76,5%); contudo borregos procedentes de partos duplos evidenciaram pesos ao nascimento 

mais elevados (2,07±0,34 kg). O peso vivo dos borregos estimado aos 30, 70, 120 e 150 dias foi de 5,1, 

9,3, 13,0 e 14,1 kg respetivamente. 

 

ABSTRACT 

Indigenous breeds contribute to improving the viability of farms in rural areas with few alternatives, to 

improve the environment and the rural landscape, particularly for its establishment in extensive systems. 

They are an example of multifunctionality in agriculture and an indispensable contribution to a production 

systems in balance with the environment. The Churra do Minho sheep breed presents the meat production 

as main aptitude and is also noted by the use of manure for fertilization of agricultural fields. Regarding the 

reproductive management, there is a diminished use of reproductive technologies, and the breeders usually 

achieve one lambing yearly during the Autumn/Winter season. 

In this study were recorded the birth dates, type of birth (single or double) and sex of lambs, which were 

weighed at birth and periodically up to 150 days old. Fourteen years records were accumulated (2002-2015) 

in 52 sheep farmers of Churra do Minho breed registered in the Stud Book. Data statistical treatment was 

performed using the SPSS for Windows version 22 (SPSS.Inc.), through analyzes of variance (ANOVA) 

and growth curves were constructed by linear regression. 
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Seasonality in births was observed, with a predominance of lambing (80.8%) between November and 

February, while in the period between April and October the monthly occurrence of lambing lowered to 

2.6%. Weight at birth in Churra do Minho lambs was 1.97±0.35 kg, with no differences found between 

genders. In this breed the simple birth (76.5%) was the predominant type of lambing; however, lambs 

originating from twin lambing showed higher birth weights (2.07±0.34 kg). The lamb live weight at 30, 70, 

120 and 150 days was 5.1, 9.3, 13.0 and 14.1 kg, respectively. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Existe interesse pela conservação de raças autóctones, sendo três as principais razões para essa motivação, 

destacando-se a sua valiosa diversidade genética que poderia ser irreversivelmente perdida, a de 

representarem parte do património cultural e histórico de Portugal e finalmente porque assumem maior 

procura por parte do consumidor, significando que adquiriram valor comercial importante para uma parte 

da população (Taberlet et al., 2008). 

Os pequenos ruminantes são muitas vezes o único recurso animal possível de manter por empresários 

agrícolas em zonas desfavorecidas, sendo fundamentais para a manutenção do dinamismo social e 

económico em zonas rurais e por permitirem também ajudar na proteção da floresta local contra incêndios 

(Rancourt et al., 2006). 

A raça Bordaleira de Entre Douro e Minho (BEDM) possui livro Genealógico desde o ano 2001, com dois 

ecótipos - o de Várzea e de Monte, tendo estado muito próxima da extinção devido à introdução de raças 

exóticas estrangeiras que substituíram os rebanhos da raça BEDM e pela migração humana para longe das 

áreas rurais, que levou à redução do número de produtores e, consequentemente, do número de efetivos 

animais. No entanto, os criadores e a Associação de Criadores da Raça BEDM (AMIBA) têm 

desempenhado um importante papel na recuperação da população da raça. Ao longo da década de 2000 a 

raça foi introduzida em novas áreas, principalmente na região Noroeste de Portugal, embora o número de 

animais da raça BEDM em toda a sua área de dispersão totalizava apenas 9.269 animais adultos em 2005. 

Estes valores ficam muito aquém dos mais de 300.000 ovinos referenciados no ano de 1940. O sistema de 

produção da raça Bordaleira de Entre Douro e Minho baseia-se em explorações detidas por agricultores 

individuais, de elevado escalão etário, baixo nível de instrução, de cariz familiar e reduzida dimensão de 

área e efetivo, de maneio tradicionalista, com fraca mecanização, alojamentos em cortes e sem inovação, 

colocando em causa a sobrevivência da raça, mesmo que animada por algumas bolsas de dinamismo 

produtivo, mais evidentes na variedade de monte (Cerqueira, 2006). 

O registo no Livro Genealógico da raça Churra do Minho iniciou-se em finais de 2007, após o 

reconhecimento da raça pela Direção Geral de Veterinária em setembro desse ano. Entre 2001 e 2007 os 

exemplares da raça foram registados no ecótipo de Monte da raça Bordaleira de Entre Douro e Minho. 

As ovelhas Churras do Minho, conhecidas na região minhota como bravas ou galegas, são de pequeno 

porte, com velo de lã grosseira, escorrida e comprida (DGAV, 2013). A raça é explorada principalmente 

para a produção de carne e os borregos vendidos entre os 2 a 4 meses de idade, com 8 a 10 kg de peso vivo, 

especialmente nas alturas de tradição de consumo deste tipo de carne, tal como no Natal, Páscoa e no verão 

(Cerqueira 2006). Contudo não se deve menosprezar a produção de estrume e o importante papel que estes 

animais têm na limpeza de campos, barrancos e serras, fatores que de algum modo têm mantido o interesse 

da sua exploração (AMIBA, 2015). 

Geralmente, do ponto de vista morfológico, a secção transversal dos animais é mais cilíndrica do que 

elíptica, o que pode indicar melhor capacidade muscular e que por isso os animais se enquadram mais 

razoavelmente na tipologia de produção de carne do que na vertente leiteira. Também o estudo dos índices 

biométricos sugeriu que os animais da raça Churra do Minho se encontram perfeitamente adaptados às 

condições ambientais da sua área de dispersão e adequam-se ao perfil racial para produção de carne 

(Cerqueira et al., 2011). 

Os animais possuem um velo denso, geralmente de cor branca, podendo também apresentar-se 

completamente preto, uma cabeça pequena e adelgaçada para o focinho, perfil reto, em geral deslanada, 

havendo em muitos casos uma poupa na zona do frontal. Cornos ausentes nas fêmeas e presentes nos 
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machos, com formato em espiral incompleta, apertados junto à cabeça. A garupa revela-se estreita e 

ligeiramente inclinada, com membros curtos e finos dando-lhe um aspeto atarracado, sem lã abaixo dos 

joelhos e curvilhões (AMIBA, 2015). 

O peso vivo dos animais adultos cifrou-se em 23,36±4,35 e 34,09±3,88 kg para fêmeas e machos 

respetivamente (Cerqueira et al., 2011). 

 

 

Figura 1. Exemplares de fêmea (esquerda) e machos (direita) da raça Churra do Minho 

Da área de dispersão da Churra do Minho fazem parte alguns concelhos dos distritos do Porto, Braga, Viana 

do Castelo e Vila Real. Os rebanhos localizam-se nas serras mais altas da região Noroeste de Portugal, 

normalmente acima dos 800 metros de altitude, que vão desde a serra da Peneda ao Soajo, passando pela 

serra Amarela, Arga, Gerês e Cabreira, onde se encontram os animais com maior pureza étnica (Leite e 

Dantas, 2002). 

Os solos destas regiões suportam culturas agrícolas esporádicas, mas quase sempre são ocupados por matos, 

pastos e plantas arbustivas, com baixos teores energéticos e de fraca digestibilidade. Esta região 

montanhosa possui um clima Mediterrânico com maior influência continental caraterizado por verões 

quentes e invernos muito frios, com neve e geada frequentes, onde a amplitude térmica anual é de cerca de 

20ºC. 

A raça Churra do Minho pela sua localização geográfica e agro-ecológica, encontra-se bastante homogénea, 

sendo possível observar rebanhos de dimensão apreciável nas regiões serranas, onde existem efetivos com 

cerca de 150 animais reprodutores (Leite e Dantas, 2002), muitas vezes acompanhados por caprinos da raça 

Bravia, que ainda hoje seguem as ancestrais regras da vezeira na região do Minho (DGAV, 2013). 

Nos últimos anos a raça conquistou novas regiões de Portugal, nomeadamente no Alentejo, concelho de 

Barrancos, onde foi instalado um rebanho com cerca de 600 fêmeas reprodutoras, tendo demonstrado uma 

excelente capacidade de adaptação às condições edafo-climáticas desta região (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Rebanho da raça Churra do Minho em pastoreio na região Norte (esquerda) e no Alentejo (direita) 
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Os animais são alimentados em pastoreio livre pelas serras, em zonas de baldio, podendo ser suplementados 

no regresso aos estábulos com fenos, normalmente oriundos de cortes de vegetação espontânea dos campos 

incultos ou de lameiros. São caraterizados por uma extrema rusticidade, conseguindo sobreviver às 

precárias condições alimentares e de maneio a que são sujeitos (Leite e Dantas, 2002). 

As malatas atingem a maturidade sexual tardiamente, sendo colocadas à cobrição geralmente depois do 

primeiro ano, ocorrendo os partos quase sempre a partir dos dezassete meses. Por norma, os partos são 

simples, sendo este um critério de seleção, uma vez que a sobrevivência de dois borregos nas condições de 

criação destes ovinos é muito difícil (AMIBA, 2015). 

O efetivo da raça Churra do Minho é rentabilizado pelo aproveitamento dos borregos para venda em talhos 

locais e abate para autoconsumo. O melhoramento é exercido sobre as caraterísticas produtivas e 

reprodutivas, procurando uma maior precocidade e regularidade nas ovelhas reprodutoras, bem como uma 

melhor conformação, viabilidade e velocidade de crescimento dos borregos (DGAV, 2013). 

Em 2015 encontram-se inscritos no Livro Genealógico 3.634 fêmeas e 146 machos, explorados em linha 

pura e distribuídos por cerca de 50 explorações, apresentando o estatuto de raça ameaçada, tendo os 

criadores a possibilidade de usufruir de subsídios para a sua criação. Os objetivos do presente trabalho 

consistiram na avaliação de indicadores produtivos da raça. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Recolheram-se dados de pesos quinzenalmente desde o nascimento até aos 150 dias de idade dos borregos. 

Foram pesados com uma balança eletrónica, modelo “KERN”, com precisão até 50g. Registaram-se a data 

dos partos, o tipo de parto (simples ou duplo) e o género (fêmea ou macho) dos animais (n=12.554). Os 

registos referem-se a 14 anos consecutivos de pesagens (2002 a 2015) em 52 criadores de ovinos da raça 

Churra do Minho inscritos no Livro Genealógico. Os pesos dos borregos foram exportados para o programa 

Excel 2010 e procedeu-se à sua validação, considerando simultaneamente a idade e os pesos vivos. O 

tratamento estatístico dos dados foi realizado através do programa SPSS para Windows versão 22 

(SPSS.Inc.). Determinaram-se as medidas de tendência central e de dispersão e avaliou-se o efeito do 

género e do tipo de parto no peso ao nascimento, recorrendo à análise de variância (ANOVA). Elaboraram-

se as curvas de crescimento através de regressão linear. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observou-se sazonalidade na época de partos na raça Churra do Minho. Os partos concentram-se entre 

novembro a fevereiro (80,8%), sendo dezembro o mês com o registo mais elevado (31,1%), enquanto os 

meses entre maio e agosto evidenciaram valores inferiores a 1% (Figura 3). Estas épocas de parto estão 

diretamente associadas aos períodos de maior consumo de carne de borrego, coincidindo com as 

festividades do natal, páscoa e verão. Estes resultados vêm de encontro ao referenciado por AMIBA (2015), 

quando mencionam que os borregos podem ser vendidos para consumo em restaurantes com cerca de dois 

meses de idade, correspondendo a carcaças de 4 a 6 kg, ou ainda mais tardiamente com quatro a cinco 

meses de idade, altura em que geralmente se pratica o desmame coincidindo normalmente com as épocas 

festivas do natal ou páscoa, e em que o peso de carcaça ronda os 8 a 10 kg. 
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Figura 3. Distribuição dos partos ao longo do ano na raça Churra do Minho (n=12.554) 

O peso ao nascimento foi de 1,97±0,35 kg, tendo-se registado valores semelhantes para as fêmeas 

(1,94±0,34 kg) e para os machos (1,95±0,35 kg) de partos simples, sem diferenças entre género (Quadro 

1). São valores ligeiramente inferiores aos observados por Leite e Dantas (2002) e por Cerqueira (2006), 

que encontrou valores na ordem de 2,2±0,47 kg. Estes valores são dos mais baixos quando comparados 

com outras raças autóctones portuguesas, inclusive do tronco Churro, como é o caso da raça Churra do 

Campo, que apresenta valores de 2,5±0,6 kg (Carvalho, 2010), embora com base em registos de apenas 

duas explorações daquela raça. 

Quadro 1- Peso ao nascimento (em kg), por género e tipo de parto na raça Churra do Minho 

Género Tipo de parto N Média DP Mínimo Máximo CV (%) 

Fêmea 
simples 

duplo 

5116 

1356 

1,94 

2,05 

0,34 

0,34 

1,0 

1,0 

2,5 

2,3 

17,5 

16,6 

Significância   NS     

Macho 
simples 

duplo 

4494 

1588 

1,95 

2,09 

0,35 

0,35 

1,0 

1,0 

2,6 

2,4 

17,9 

16,7 

Significância   NS     

Total  12554 1,97 0,35 1,0 2,6 17,8 
NS – Não significativo (P>0,05) 

Predominam os partos simples com valores de 76,5%. Os borregos resultantes de partos duplos revelaram 

pesos ao nascimento ligeiramente superiores (2,07±0,34 kg), o que poderá estar relacionado com fêmeas 

reprodutoras de maior tamanho corporal e com melhor alimentação relativamente às de parto simples. 

Cerqueira (2006), também observou pesos ao nascimento muito semelhantes nos diferentes tipos de parto. 

O peso vivo médio dos borregos aos 30, 70, 120 e 150 dias de idade foi de 5,12±0,53 kg, 9,26±0,75 kg, 

13,03±1,30 kg e 14,12±1,18 kg respetivamente, não se tendo observado diferenças significativas para o 

género e tipo de parto. Estes valores mostraram-se ligeiramente superiores aos referidos por Cerqueira 

(2006) e inferiores aos indicados por AMIBA (2015), que relataram pesos de 8 a 12 kg para borregos com 

60 dias de idade e de 16 a 20 kg para animais com 120 a 150 dias. 

Quadro 2- Peso vivo (kg) de borregos em diferentes idades na raça Churra do Minho 

Idade (dias) N Média DP Mínimo Máximo CV (%) 

30 1646 5,12 0,53 4,0 6,3 10,4 

70 1628 9,26 0,75 7,4 12,3 8,1 

120 81 13,03 1,30 10,8 16,0 9,9 

150 62 14,12 1,18 12,0 16,0 8,3 

Se considerarmos o período entre o nascimento e os 150 dias de idade, o ganho médio diário estimado dos 

borregos fêmeas foi de 101,5 g/dia (Figura 4) e de 101,6 g/dia para os machos (Figura 5), valores 

semelhantes entre géneros e superiores aos referenciados por Cerqueira (2006), que foram de 71,6 g/dia 

para o mesmo período etário. Algumas raças do tronco Churro em Portugal com referência ao ano de 1989 

revelaram valores na ordem de 100 a 140 g/dia de ganho médio diário (DGAV, 2013), no entanto não 

deixam de ser valores interessantes, tendo em conta as condicionantes alimentares a que são sujeitas as 
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progenitoras e os próprios borregos da raça Churra do Minho. O crescimento dos borregos até ao segundo 

mês de vida depende muito da produção de leite das fêmeas, que diminui com o progresso da lactação e 

aqueles apenas conseguem manter crescimentos razoáveis quando existe disponibilidade de pastagens de 

elevado valor nutritivo. 

 

 

Figura 4. Evolução do peso vivo desde o nascimento até aos 150 dias de idade dos borregos fêmeas na raça Churra 

do Minho 

 

Figura 5. Evolução do peso vivo desde o nascimento até aos 150 dias de idade dos borregos machos da raça Churra 

do Minho 

A importância do peso ao nascimento radica em que, junto com o peso corporal aos 30 dias, são os fatores 

que mais afetam o ganho médio diário. Em qualquer caso, parece consensual que a influência do peso ao 

nascimento vai perdendo preponderância à medida que o borrego avança na idade, sendo este efeito mais 

importante durante a fase de amamentação (Rancourt et al., 2006). 

Fernandez et al., (1992) na raça Manchega em Espanha não observaram igualmente qualquer efeito do 

género sobre a velocidade de crescimento, durante o período de lactação dos borregos. O ganho médio 

diário dos borregos, relativamente baixo da raça Churra do Minho, poderá ser consequência de fatores 

genéticos, baixa produtividade dos pastos e igualmente, à fraca capacidade leiteira da raça. 
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CONCLUSÕES 

A raça Churra do Minho evidenciou sazonalidade nos partos, ocorrendo maioritariamente no outono e 

inverno. O peso médio dos borregos ao nascimento não evidenciou efeito de género e a maioria das fêmeas 

reprodutoras tiveram parto simples. O peso vivo dos borregos aos 150 dias foi de 14,1 kg, altura em que a 

maioria dos criadores efetua o desmame dos animais, coincidindo normalmente com as épocas festivas do 

natal ou páscoa, graças à sazonalidade reprodutiva típica destes animais. 

Esta raça, sendo a de menor porte de entre os ovinos autóctones nacionais, evidencia-se pela sua grande 

capacidade de adaptação aos diferentes sistemas de produção e contribui assim para a defesa de um 

património genético autóctone tão genuíno, que melhor representa a génese do minifúndio, caraterístico da 

região Norte de Portugal. 

O aprofundamento de estudos de índole produtiva bem como a caraterização dos ecossistemas produtivos 

da raça, acompanhado pela análise genética das suas populações, são fundamentais para a preservação e 

manutenção de uma raça autóctone ovina em risco, parte integrante de um património cultural e social a 

preservar. 
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ABSTRACT 

The endangerment of extinction of most donkeys’ breeds in Europe deems for a better characterization of 

the genetic diversity of these breeds and understanding the reasons for its declining numbers, biologically 

and socioeconomically. The main purpose of this study is to predict the viability of the Miranda breed, 

identify the variables that may be crucial for conservation, and suggest new management strategies. To 

achieve these aims, pedigree records were analysed and socioeconomic features of herds and owners were 

typified to identify current environmental and management factors affecting the breeds’ future. The 

available data showed that, under the current management, this breed faces extinction in the next 50 years. 

Identified parameters suggested that, keeping all the other variables at the current level, it would be needed 

to cumulatively: 1) increase the percentage of females breeding yearly, from 20% to >35%; 2) to decrease 

female mortality, from around 20% to 15% for the first year of life and to 2% in the subsequent years until 

20 years; 3) to reduce harvesting to 5 females per year; and 4) to reduce the age at first offspring in females 

to 4 years. The age pyramid of the breed is unbalanced and, without the implementation of an energetic 

strategy for breeding, in a few years the lack of replacement animals may raise a huge constraint to 

conservation programs. The analysis showed an important loss of founder genetic diversity, perceived by 

the low effective number of founders compared to the real number of founders. Less than 55% of the 580 

adult females registered in the Studbook ever foaled and the average foaling rate per jenny was only 1.05. 

This is mainly due to social and demographic changes, which dictated the abandon of donkeys as a rural 

workforce. Most owners, especially the older ones possessing one or two animals, do not foresee the need 

to replace their animals in their lifetime and do not want the inconvenience of managing late gestation and 

raising foals. The relatively long generation intervals observed enhance the importance for a rapid onset of 

the recovery programs, since it will take time just to replace the current population and even more to 

rejuvenate it. 

 

RESUMO 

O risco de extinção da maioria das raças de burros na Europa exige uma melhor caracterização da 

diversidade genética destas raças e do entendimento das razões para o seu declínio, em termos biológicos 

e socioeconómicos. O principal objetivo deste estudo é prever a viabilidade da Raça Asinina de Miranda, 

identificar as variáveis que possam ser cruciais para a sua conservação e sugerir novas estratégias de 

maneio. Para atingir estes objetivos, os registos de pedigree foram analisados e as características 

socioeconómicas das explorações e proprietários foram tipificadas para identificar os fatores ambientais e 

de maneio que podem afetar o futuro da raça. Os dados disponíveis mostram que, com o atual maneio, a 

raça enfrentará a extinção nos próximos 50 anos. Os parâmetros identificados sugerem que, mantendo as 

restantes variáveis nos atuais níveis seria necessário, cumulativamente: 1) aumentar o número de fêmeas a 

parir anualmente; 2) diminuir a mortalidade das fêmeas; 3) reduzir a recolha de animais e; 4) reduzir a idade 
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ao primeiro parto das fêmeas. A pirâmide etária está desequilibrada e, sem a implementação de uma 

estratégia energética de reprodução, em poucos anos a falta de animais para reposição causará grandes 

dificuldades aos programas de conservação. A análise mostrou uma importante perca de diversidade 

genética fundadora, pelo baixo número efetivo de fundadores, quando comparado com o número real de 

fundadores da raça. Menos de 55% das 580 fêmeas registadas no Livro Genealógico alguma vez pariram e 

a média de nascimentos por fêmea é de somente 1,05 crias. Isto deve-se principalmente a mudanças sociais 

e demográficas, que ditaram o abandono dos burros como força de trabalho. A maior parte dos donos, 

principalmente os mais idosos com uma ou duas burras, não vêm a necessidade de substituir os seus animais 

no seu tempo de vida e não querem passar pelos inconvenientes do maneio do final da gestação e de criar 

burrancos. O intervalo geracional relativamente longo observado chama a atenção para a importância do 

rápido estabelecimento de programas de recuperação, uma vez que demorará só a substituir a atual 

população e ainda mais a rejuvenescê-la. 

 

 

INTRODUCTION 

Most European donkey breeds are disappearing or are already extinct due to the changes in farm work 

practices towards mechanization1. Likewise, in the Planalto Mirandês, the home-region of the Miranda 

breed, the donkey population has decreased in 2012 to less than 10% of the 1979 numbers2. The breed is 

characterized by a height higher than 125 cm, ideally around 135 cm, a long bay coat and a calm 

temperament. These characteristics made it particularly well adapted to the necessities of the region of 

origin, the Northeast of Portugal. The main purpose for this donkey breed remains the traditional work 

(draft and package); less frequently, it is used for mule production. The Associação Para o Estudo e 

Proteção do Gado Asinino (AEPGA) is the entity responsible for the breed Studbook. AEPGA has been 

registering animals presenting the breed characteristics and promoting donkey use and welfare since its 

creation in 2002. The breed population is now smaller than 1000 live animals, which classifies the breed as 

“in danger of extinction” according to FAO categories3. 

The studbook has been recently closed to animals without known ascendants, so it is time to review the 

conservation program, enabling to increase the breed population while avoiding an increased erosion of 

diversity. Although adapted to the region of rearing, the reduction in the breed numbers reflects the abandon 

of farming activities in marginal rural areas. Thereby, conservational measures must also pursuit to find 

new and alternative valorisation to Miranda donkey breed. Increasing the breed economic importance, new 

usages for donkeys and fostering its integration in small local markets, which may include tourism and 

landscaping routes, might achieve this goal. Moreover, it would strongly support the reasons for the breed 

rescuing program. To select a conservation program, it is important to know genetic and environmental 

factors exerting its effects on the existing breeding practices, which may limit its results or determine the 

success of the program in each species or breed. 

This scenario deems for a better characterization of the breeds’ dynamics and the reasons for its declining 

numbers, biologically and socioeconomically. The main purpose of this study is to predict the viability of 

this breed in the scenario presented till the end of 2012, one year after closing of the Studbook, identify the 

variables that may be crucial for conservation, and suggest new strategies. To achieve these aims, pedigree 

records were analysed and socioeconomic features of herds and owners were typified to identify current 

environmental and management factors affecting the breeds’ future. 

 

EXPERIMENTAL METHODS 

The population analysis was parameterized based on data retrieved from the breed Studbook and Foalbook 

(a book with the registry of the foaling; the animals are integrated in the Studbook just after phenotypic 

evaluation between age 2 and 3 years). Data represented the period from 2002 to the end of 2012. A survey 

of herd owners was also conducted during 2012. 

The software Vortex 9.99c4 was used for Population Viability Analysis, whereas ENDOG v4.8.5 was used 

for Pedigree Analysis. All statistical analyses were performed using SPSS Statistics 20.0 (IBM Corp., 

Armonk, NY) and Microsoft Office Excel 2007 (Microsoft Corp., Redmond, WA), including the data used 
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in Vortex simulations, the statistic calculations for the data on herds and their population and for foaling. 

Data are presented as average ± standard error. 

The Pearson’s chi-square was used to test associations between neonatal mortality and the month of foaling, 

as well as age of the mother. A pairwise correlation was used to test the association among the number of 

foaling or age of the owner and the number of animals on the herd. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The available data showed that, under the current management, this breed faces extinction in the next 50 

years (Figure 1). The main reason identified was the low percentage of females breeding yearly. Moreover, 

around two-thirds of the animals registered in the Foalbook were not transferred to the Studbook (n=542), 

the gender proportion of registering was unequal between males (18.4%) and females (49.0%). 
 

 
Figure 1. Vortex projection for the evolution of the population of the Miranda donkey breed, after Population 

Viability Analysis with Vortex 9.99c, for a planning horizon of 100 years, under the current management scenario 

The Studbook comprises a total of 760 animals, from which 725 were alive at the end of 2012. The overall 

age and gender distribution of the population is shown on Figure 2. AEPGA work in the past years is reflected 

in the increased number animals born from 2004 on (close to 37%). Yet, the age pyramid of the breed is still 

unbalanced and, without the implementation of an energetic strategy for breeding, in a few years the lack of 

replacement animals will raise constraints to conservation programs in Miranda donkey breed.  
 

 
Figure 2. Pyramid for age distribution of the Miranda donkey breed animals by gender (male in black and female in 

grey) 
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Only 589 individuals corresponded to the potential reproductive population: 545 females and 44 males. 

However, only 33 males and 120 females ever produced registered offspring. The reference population 

(individuals with both parents identified) was 160. The estimated number of founders that contributed to 

this reference population was 128. The real contribution of the animals without known ancestors (n=429) 

to the reference population was reduced to around one quarter (n=121), considering the effective number 

of founders. The analysis further showed an important loss of founder genetic diversity, which was 

perceived by the low effective number of founders, compared to the number of founders. The rates between 

these indices revealed that for every founder contributing to the reference population the genetic 

background from more than two will be lost, if these animals are kept from breeding. This trend follows 

the one reported for the Catalonian donkey in Spain5. 

The greatest number of traced generations was three. The percentage of known ancestors corresponded to 

21.71%, 5.5% and 0.3% at the first, second and third generations, respectively (Figure 3). 

 
Figure 3. Pedigree completeness and level of identification of ancestors until the third generation for Miranda 

donkey breed. In this breed no parents are known thereafter 

In the Miranda donkey breed, less than 55% (n = 314) of the 580 adult females registered in the Studbook 

ever foaled. Of those 314 jennies, 62.7% (n = 197) foaled once, 20.4% (n = 64) foaled twice, and just 16.9% 

(n = 53) foaled three times or more. Notwithstanding, only 41.4% of foaled jennies had descendants 

registered in the Studbook. In this breed, for the analysed 10-year period, the average foaling rate per jenny 

was 1.05. The strikingly low number of females breeding suggests a general lack of interest of owners for 

breeding. 

On the other side, each stallion was maintained on service for 3.33±0.18 years (ranging from 1 to 11 years). 

Average sired male and female offspring per stud were 1±0.008 and 3.94±0.030, respectively. The 

contribution of each male to the breed genetic pool was unequal; over half of the registered offspring were 

sired by only 6 males. Breeding management should be conveyed by both the increase in the number of 

official, tested jacks and by reducing the inbreeding rate at mating, particularly in bigger, more isolated 

herds, away from the breed Home Region, as it has been suggested in other donkey breeds1. 

On table 1 is summarized the information concerning the generation interval according to the four gene 

transmission pathways, for an average age of parents when breeder descendants were born (8.181±0.811) 

and when all the offspring were born (9.319±0.265). These are relatively long generation intervals, which 

enhance the importance for a rapid onset of the recovery programs, since it will take time just to replace 

the current population and even more to rejuvenate it. In comparison with the reported Amiata and 

Catalonian breeds1,6, a longer generation interval was found for Miranda donkey breed; however, these data 

must be analysed with caution, as the official records of foaling started after the opening of the Studbook, 

without being acknowledged those occurring previously. Nevertheless, the Miranda donkey breed 

generation interval is close to the one reported for the Martina Franca breed (9.09 years), which was 

estimated on the basis of a deeper breed pedigree7. Prolonging the generation intervals by keeping the 

animals for longer periods in reproduction may be a suitable strategy to increase the number of RAM jack 

and jenny breeding, thereby increasing the effective population size and reducing the inbreeding8. 
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Table 1. Generation intervals (GI) for the four parent–offspring pathways in the Miranda donkey breed, estimated 

for INT (average age of breeder parents at descendants’ birth) and for AGE (average age of parents at all offspring 

birth). SEM (standard error of the mean) 

Type Pathway N GI SEM 

INT 

Father-Son 7 8.016 2.387 

Father-Daughter 15 8.580 1.589 

Mother-Son 7 8.142 1.768 

Mother-Daughter 15 7.877 1.269 

Int-Total 44 8.181 0.811 

AGE 

Father-Son 30 8.077 0.731 

Father-Daughter 134 9.667 0.420 

Mother-Son 30 8.81 0.731 

Mother-Daughter 136 9.361 0.436 

Age-Total 330 9.319 0.265 

Based in 191 foaling records from 116 multiparous animals, the average foaling interval for the breed was 

estimated in 24.3 ± 0.978 months. Most multiparous females (65.4%) presented a foaling interval smaller 

than 24 months. Nevertheless, the remainder presented longer foaling intervals: close to a quarter of the 

jennies (24.1%) foaled at 25–36 months intervals whilst 10.5% foaled at intervals longer than 3 years. 

Foaling was unevenly distributed over the year (Figure 4). Considered the 10-years period, foaling occurred 

more frequently from February to June (52.9%), with an average of 56.8 ± 3.57 foals, and less frequent 

from July to January (47.1%), with an average of 36.1 ± 1.79 foals. No differences were found in foaling 

distribution between years, suggesting that these are the traditional breeding practices. 

 
Figure 4. Monthly foaling distribution during different months of the year, from 2001 to 2012 in the Miranda donkey 

breed. No difference was observed between years 

The study of foaling intervals in multiparous jennies revealed the existence of three basic reproductive 

policies: (1) breeding as often as possible, through use of foal heat (first post-partum oestrus) or the second 

heat after foaling (24.6%); (2) breeding every 2 years (40.8%); or (3) occasional breeding (34.6%). 

Widening this assessment to include uniparous jennies, categorizing them together with multiparous jennies 

with foaling intervals >37 months, as occasionally breeding females, the above values change, rising 

occasional breeding strategy to 67% of the total foaling. The owners need to be convinced to breed as soon 

as possible after foaling, at the weaning of the foal (2 foals in 3 years), or at least every 2 years, to keep the 

breeding rate at the necessary levels. The closure of the Studbook will rule out breed supplementation with 

new animals, impairing mitigation of the high values of harvesting observed. All the foals, and particularly 

the females, should be tracked through life and its inclusion in the Studbook should be encouraged, if the 

phenotypic characteristics are correct. Moreover, to avoid flaws in records, all animals must be identified 

by electronic transponder and any change of caretaker should be communicated to AEPGA9,10. 

Considering neonatal mortality as the one occurring in the foal first month of life, in Asinina de Miranda 

breed the overall neonatal mortality rate was 8.92% (48 of 541); it was significantly lower for females 
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(6.51%, 20 of 307) compared to males (12.0%, 28 in 234) (P = 0.028). Total mortality rate in the first year 

of life was estimated at 20% for females and 25% for males, based on the Foalbook records and the owners’ 

survey. Thereafter, it stabilises remaining close to 3% for females and 4% for males each year, until 20 

years of age, the expected age limit for reproductive lifespan. Interestingly, the percentage of twin full term 

foaling was 2.85%, with a neonatal twin foal mortality rate of 40%. This high rate of twinning and the high 

mortality registered on these foals, associated with the high but not thoroughly quantified number of twin 

abortions, calls for a special attention of early pregnancy diagnosis and correct handling of these gestations. 

Twin gestation should be terminated or at least, if detected in due time, one of the vesicles should be 

eliminated. This procedure is in the interest of the animals’ welfare, considering the risks of abortion, 

dystocia and neonatal death of the foals. 

In the same way to foaling distribution, the neonatal mortality was not uniformly distributed throughout the 

year (Figure 5a). Lower mortality rates were observed in February–May and October–November and the 

highest rates in June–September, and again in December–January. Conversely, the month of foaling did 

not have a statistical significant influence in the neonatal mortality (P = 0.061), which was also independent 

of the mother’s age (P = 0.522; Figure 5b). Still, the neonatal foal mortality rate was lower for females aged 

5–15 years (8.06%) than for those younger than 4 years (10.3%) or older than 16 years (14.1%) at foaling. 

When considering the records from 2005 to 2012, the average age for first offspring production was 7.58 ± 

0.372, with both the mode and median at 5 years. The age 5–15 years seems to be the best for reproduction. 

Based on these observations, it is advisable to bred jennies for the first time at 3 years old, allowing a longer 

reproductive lifespan and higher productivity per jenny. Targeting a decrease in age at first foaling to 4 

years will not negatively affect foal survival, considering the lower neonatal foal mortality registered at this 

age. Moreover, foals born in March–May, July, and October–November tend to have a better chance of 

survival than those born in other months. This information should be used to advise breeders to concentrate 

foaling in these periods9,10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 5. Neonatal foal mortality in the Miranda donkey breed: (a) monthly variation of neonatal mortality rate 

(n=537); (b) foal mortality rate according to the female age at foaling (n = 509) 

In 2012, 334 owners had registered donkeys, but less than 5% of those herds (n=70) ever registered foals 

on the Studbook. Herds’ distribution by size showed a prevalence of the traditional type, with farmers 

owning one or two females. The mean age of herd owners was 65.50±0.884 years. The size of the herd and 

the ownership of a male were both positively associated (P<0.001) with the number of herds registering in-

born foals. The distribution by size of the herds showed a prevalence of the traditionally small sized herds 

with one or two females (Table 2). 
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Table 2. Foaling according to the size of herds in the Miranda donkey breed 

Number of foals 

born on the herd 

Herds Foals born by herd size Age of owners (years) 

n Frequency (%) n Frequency (%) Mean ± SEM 

≤2 305 86.4 44 0.15 67.18 ± 0.924 

3 to 7 44  12.47 68 1.66 62.68 ± 1.920 

≥8 4 1.13 48 9.6 45.60 ± 3.501 

Total 353  100 160 3.80 65.50 ± 0.884 
SEM=standard error of the mean. 

Herds dedicated to breed preservation (n=2) have a higher number of foaling than all others types 

(P<0.001), whilst the leisure and the traditional types showed the lowest number of foaling. The type of 

herds significantly differed between the breed Home Region and the Dispersal Regions (P<0.001; Table 

3). The present study suggests that irregularity in breeding is mainly due to social and demographic changes 

and from the mechanization of agriculture, which dictated the abandon of donkeys as workforce. Also, the 

older owners possessing one or two animals (which are by far the majority), do not foresee the need to 

replace their animals in their lifetime and do not wish to go through the inconvenience of managing late 

gestation and raising foals. 

Table 3. Dispersion of the herds according to its geographic location and objective in the Miranda donkey breed 

Herd type 
Regions 

Total Frequency (%) 
Home region Dispersal regions 

Leisure 0 8 8 0.00 

Preservation 1 1 2 50.00 

Production 2 18 20 10.00. 

Traditional 274 46 320 85.63 

Tourism 0 3 3 0.00 

Total 281 76 353 79.60 

In the Home Region, both the owners’ age and herd location were negatively associated with the foaling 

rate (P<0.001). This might favour a genetic bottleneck, and must be carefully considered, as few herds and 

their animals will be genetically overrepresented in the next generations. Another issue that must be 

considered when designing future conservation strategies is the fact that often only one or two animals are 

raised in most Miranda donkey herds but the number of foaling reported by the few bigger herds is 

disproportionally higher, thus representing a higher genetic contribution of these farms to the breed, which 

might aggravate a possible genetic bottleneck in the future. The owners of Miranda donkeys, namely those 

from the small traditional herds within the home region, are elderly and giving up on breeding. They still 

represent the large majority of the herds, but their advanced age and the low foaling rates suggest a further 

decrease in the number of herds in a near future and a shift in the predominant herd type. It was also 

observed an increase in the number of animals and foaling in Dispersal Regions. The current trend being 

maintained, there will be bigger herds, namely for production or leisure, with an increase on the importance 

of the Dispersal Regions into the genetics of the breed8,9. It is important to discuss the impact of these trends 

in the future of the breed and the stockholders should work together to define priorities. 

The present study tested alternative management priorities, to identify the variables with higher impact in 

the breed viability. Identified parameters suggested that, keeping all the other variables at the current level, 

it would be needed to cumulatively: 1) increase the percentage of females breeding yearly, from 20% to 

>35%; 2) to decrease female mortality, from around 20% to 15% for the first year of life and to 2% in the 

subsequent years until 20 years; 3) to reduce harvesting to 5 females per year; and 4) to reduce the age at 

first offspring in females to 4 years. These measures are feasible and urgent. The number of females 

breeding per year was, by far, the most limiting factor for equine breed survival, as it was also reported by 

Thirstrup et al. (2009)11 for three Danish horse breeds. 

The number of available animals in reproductive age still allows implementing an effective conservation 

program. However, the low foaling rate requires urgent action. Ninety-five per cent of the animals 

registered on the Studbook are still alive and therefore it is possible to get offspring from most of them. 

The breed is expanding to other national regions and the proportion of births in the Dispersal Regions is 

nowadays higher than those for the Home Region. This indicates a trend of spreading of the breed from 

both the Home Region and its traditional utilization in agricultural work. This tendency is both a problem 
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and an opportunity for the breed. It is desirable to keep animals in the Home Region and in their traditional 

aptitude; these donkeys are a cultural icon and structural to the identity of a region. However, with the rural 

population and practices changing, new uses, geographical expansion and nationwide recognition may help 

the breed to regain the importance it had before. It is no doubt challenging to balance this two facts, but 

these are challenges to be faced. 

Conservation of farm-animal resources should be designed with a long-term perspective, and the 

identification of alternatives purposes to the breed support an economical argument other than the cultural 

arguments, valid but not universally defended, for implementation of a rescue program for the Miranda 

donkey breed. The most cost-effective measures are those involving breeders directly, sharing with them 

the responsibility12 for the recovery of the breed. Training courses for breeders and marketing activities for 

promotion of the breed and its products should be a priority13. 

 

CONCLUSION 

The study pointed the need to increase the percentage of females breeding yearly as the most critical factor 

for survival of this donkey breed and also identified several risk factors for genetic bottlenecks, both 

biological and socioeconomic, such as high neonatal mortality and ageing of the owners. The overuse of 

particular jacks further increases this risk, as well as the fact that around half the females remain barren. To 

avoid it, a higher number of females and males should be introduced into reproduction, seeking for an equal 

contribution to the breed genetic. Economic sustainability should be foreseen as a prerequisite for the 

preservation of Miranda donkey breed. While Miranda donkeys founds its new place in the modern society, 

the concerns on the biological and socioeconomic sustainability must be addressed, with animal welfare 

also taken as priority. 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es comprobar el estado actual del morfotipo de los toros de la raza Rubia Gallega 

analizando su evolución en los últimos 30 años valorando de esta forma el resultado que sobre el tamaño 

de los animales ha supuesto la aplicación del programa de mejora. A la vista de los resultados obtenidos se 

observa que la raza Rubia Gallega ha evolucionado a un morfotipo medio y equilibrado, con una ligera 

disminución de la alzada y longitud corporal, pero con mayor anchura de pecho y capacidad torácica, lo 

que viene a coincidir en la dirección del tipo de bovino europeo más especializado en la producción cárnica 

que busca animales más eficientes y rentables y no tan exigentes nutricionalmente. 

 

ABSTRACT 

The objective of this work is to verify the current condition of the morphological type of Galician Blond 

bulls by analyzing his evolution within the last 30 years, valuing on this way the result which, on the size 

of the animals, has supposed the application of the program of improvement. In the light of the obtained 

results is observed that Galician Blond breed has evolved an average and balanced morphological type, 

with a light decrease of the height at withers and body length, but with more width of chest and thoracic 

capacity, which coincides with the direction of the type of European Bovine, the most specialized in meat 

production which looks for more efficient and profitable animals and not such demanding nutritionally. 

 

 

INTRODUCCION 

Las medidas zoométricas y los índices etnológicos y funcionales se utilizan en la práctica zootécnica para 

caracterizar las razas e implementar las estrategias genéticas de los programas de selección1,2,3. 

La cuestión del tamaño óptimo en las razas bovinas ha sido discutido desde hace más de 150 años4,5, 

principalmente en razas Bos Taurus y sus cruces, buscando al animal más eficiente, rentable y que mejor 

se adapte a las condiciones medioambientales de su entorno y al sistema de producción donde se encuentre6. 

En este estudio se evalúa la variación en el morfotipo de la Raza Rubia Gallega en los últimos años debido 

al programa de mejora. 
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MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Para la realización del presente trabajo se han informatizado los datos zoométricos y genealógicos de las 

fichas correspondientes a 1336 machos de Rubia Gallega incluidos en el Libro Genealógico de la Raza 

entre los 14 y 28 meses en los últimos 30 años (1982-2012). En la toma de datos se utilizaron un bastón 

zoométrico para la determinación de alturas, anchuras y longitudes y una cinta métrica para la 

determinación de las medidas del contorno (perímetro) de los animales. A partir de la Longitud escápulo-

isquial (LEI), el Perímetro torácico (PT), la Anchura del pecho (ACP) y la Altura del pecho (ALP) se han 

calculado 2 índices etnológicos: el corporal (IC) = 100 * LI / PT y el torácico (IT) = 100 * ACP / ALP. Los 

estadísticos descriptivos globales se obtuvieron mediante los procedimientos Univariate, Means y Tabulate 

del paquete estadístico SAS (Statistical Analysis System) versión 6.0 y el Statistica for Windows v. 5.0. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los valores de las medidas se aprecian en la tabla 1. En dicha tabla se observa que para la longitud escápulo-

isquial hemos obtenido unos valores que oscilan entre los 161,5 cm en los animales de 14 meses y los 169,8 

cm en los animales de 19 meses, que son superiores a los encontrados por Sánchez7 en casi 7 cm. No 

obstante la tendencia lineal en los últimos años es decreciente, experimentando una disminución de unos 2 

cm. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las medidas zoométricas de la Longitud escápulo-isquial (LEI), el Perímetro 

torácico (PT), la Anchura del pecho (ACP) y la Altura del pecho (ALP), en función de la edad, tomadas a machos de 

Rubia Gallega 

Medidas Edad (meses) N MediaError Mínimo Máximo C.V. (%) 

LEI 

14 446 161,500,395 137,00 259,00 5,17 

15 349 163,950,367 144,00 182,00 4,06 

16 184 165,600,515 140,00 179,00 3,86 

17 88 167,890,689 154,00 185,00 9,52 

18 53 167,720,829 152,00 185,00 3,60 

19 59 169,811,077 140,00 184,00 4,87 

ACP 

14 447 58,740,221 41,00 72,00 7,95 

15 349 60,360,266 48,00 76,00 7,98 

16 184 61,440,408 47,00 72,00 8,23 

17 88 62,570,572 47,00 74,00 8,58 

18 53 60,910,804 52,00 74,00 9,61 

19 59 62,680,767 50,00 74,00 9,40 

PT 

14 438 196,290,389 142,00 223,00 4,15 

15 345 200,610,453 178,00 221,00 4,07 

16 148 202,060,827 129,00 221,00 4,98 

17 84 205,760,945 181,00 227,00 4,21 

18 51 206,591,117 190,00 228,00 3,86 

19 58 210,321,093 193,00 234,00 3,96 

ALP 

14 264 68,010,206 52,00 79,00 4,92 

15 214 69,140,216 58,00 79,00 4,57 

16 113 69,880,376 48,00 77,00 5,74 

17 60 70,830,483 62,00 78,00 5,28 

18 39 70,210,579 61,00 76,00 5,15 

19 42 72,880,561 66,00 83,00 4,99 

La anchura del pecho con una media comprendida entre los 58,74 cm y 62,68 cm, en función de la edad, 

muestra una gran amplitud y proporcionalidad en relación a la altura al pecho. En comparación con los 

resultados obtenidos por Sánchez7, se ha producido un incremento medio, en esta medida de unos 5 cm, 

tanto para los animales de 14 meses como para los de 19. La evolución en el tiempo del formato del tórax 

de los reproductores a la edad de la pubertad (14 meses), determinado por la anchura y altura al pecho, 

muestra un incremento lineal en los últimos 10 años analizados, de casi 6 cm que se corresponde a un 

incremento del 10%. 

En nuestro estudio, se ha obtenido una alzada media al pecho para los machos de 14 meses, de 129,62 cm, 

128,34 cm, 136,12 y 68,01 cm respectivamente. Es decir, 3; 1,6; 4,7; y 3 cm superiores a las encontradas 
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por Sánchez7 en animales de Rubia Gallega de la misma edad. Sin embargo, nuestros resultados se 

encuentran más próximos a los obtenidos por Fuente8,9, lo cual es fácilmente explicable por la coincidencia 

en el tiempo de un número considerable de animales. En el trabajo de Sánchez7, también se realiza un 

análisis comparativo con la raza Pirenaica, al ser ésta, según dicho autor, similar a la Rubia Gallega tanto 

desde el punto de vista faneróptico como productivo, encontrando unas alzadas similares a las obtenidas 

por Echevarria10. Estos autores en el intervalo de tiempo estudiado, tampoco encuentran diferencias 

ostensibles con otras razas mundialmente extendidas y consideradas como prototipos de producción 

cárnica, tales como la Charolesa o la Rubia de Aquitania lo que indica un cambio de tendencia en esa época 

en la busca de animales de menor formato pero más eficientes y rentables. La tendencia lineal de estas 

medidas muestra en general una orientación por parte de la Asociación de Criadores de ganado selecto de 

la Raza Rubia Gallega (ACRUGA) en la búsqueda de un animal de formato medio y equilibrado de mayor 

compacidad y anchura similar a otras razas11. 

El perímetro torácico en los toros es muy amplio (alrededor de los 200 cm), consecuencia de la elevada 

anchura del pecho. Así es casi 10 cm superior a la media determinada por Sánchez7 en machos de Rubia 

Gallega con 14 meses de edad. También se observa el regular desarrollo alométrico de los animales en 

función de la edad, cuestión favorable para la armonía de los mismos para potenciar una morfología mucho 

más compacta y de mayor redondez12. 

En la tabla 2, se exponen los resultados estadísticos descriptivos de los índices etnológicos (índices corporal 

y torácico) de los machos de raza Rubia Gallega. Podemos observar que ambos índices, se encuentran 

bastante fijados a lo largo de la edad ya que no sufren grandes variaciones. Los coeficientes de variación 

oscilan entre el 3,62% y el 5,99% para el índice corporal y entre el 7,11% y el 8,69% para el índice torácico. 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de índices etnológicos tomados a machos de Rubia Gallega 

Medidas Edad (meses) N MediaError Mínimo Máximo C.V. (%) 

IC 

14 43 82,350,204 72,87 133,51 5,17 

15 32 81,770,202 72,35 96,63 4,45 

16 14 82,090,404 73,50 128,68 5,99 

17 84 81,720,398 74,65 95,58 4,46 

18 51 81,420,432 75,34 87,76 3,79 

19 58 80,660,383 72,54 86,60 3,62 

IT 

14 26 87,050,444 69,12 108,62 8,33 

15 21 86,250,477 67,14 107,94 8,09 

16 11 86,740,591 69,56 104,17 7,17 

17 64 87,830,890 71,23 103,28 8,11 

18 39 87,381,183 68,00 101,45 8,45 

19 41 86,211,170 58,57 104,62 8,69 

El histograma de frecuencias de los índices etnológicos (figura 1), refleja que el 60% de la población se 

sitúa en el intervalo 80-85 para el índice corporal, mientras que el 34% de los animales se encuadran en el 

intervalo 85-90 para el índice torácico. 
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Figura 1. Histogramas de frecuencias para los índices etnológicos 
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A través de las medias obtenidas (tabla 2) se puede asignar a la Rubia Gallega una tendencia a formas 

alargadas. Así, en función del índice corporal, puede ser clasificada según Aparicio13, como un animal de 

proporciones longilíneas. 

Aunque para ambos índices la tendencia lineal en el tiempo es al alza, el incremento es superior en el índice 

torácico, debido a los picos que se producen en los años 1978 y 1990. Los valores superiores a 86 constatan 

la tendencia a mejorar la profundidad del cuerpo del animal y más concretamente la profundidad torácica, 

elemento importante para el pastoreo de producción sarcopoyética. Ambos índices mantienen su valor en 

función de la edad, llegando incluso a disminuir cuando los animales alcanzan edades en las cuales expresan 

su mayor perímetro torácico, lo que indica que el crecimiento del animal en longitud es proporcionalmente 

menor que el de su perímetro torácico a esa edad. Esta circunstancia también se ve constatada en el índice 

torácico. Las pocas referencias bibliográficas encontradas con respecto a estas variables en toros hacen que 

sólo podamos comparar nuestros datos con las poblaciones de Morenas del Noroeste Gallegas estudiadas 

por Sánchez14. Así, el índice corporal es claramente menor en la Rubia Gallega que en la raza Frieiresa y 

ligeramente inferior que en las razas Cachena, Caldelana, Limiana y Vianesa, por el contrario el índice 

torácico es sensiblemente mayor que en todas las razas Morenas. Los valores numéricos mostrados por los 

índices torácico y corporal de las Morenas del Noroeste se encuentran en cifras fluctuantes entre menores 

de 83 y mayores de 90 por lo que se les tendría que asignar una tendencia al braquimorfismo. 

 

CONCLUSIÓN 

La raza Rubia Gallega ha evolucionado en los últimos años hacia un morfotipo medio y equilibrado, con 

una ligera disminución de la alzada y longitud corporal, pero con mayor anchura de pecho y capacidad 

torácica, lo que viene a coincidir en la dirección del tipo de bovino europeo más especializado en la 

producción cárnica. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Martínez, R.; Fernández, E.; Rumiano, F.; Pereyra, A. (1998). Medidas zoométricas de conformación 

corporal en bovinos criollos argentinos. Zootecnia Trop. 16(2): 241-252. 

2. Mendizábal, J. A.; Purroy, A.; Aranguren, F. J.; Eguinoa, P.; Arana, A. (1998). Evolución de la 

morfología en la raza vacuna Pirenaica. Arch. Zootec. 47: 387-395. 

3. Rezende, M. P. G.; Luz, D. F.; Ramires, G. G.; Oliveira, M. V. M. (2014). Índices zootécnicos de novilhas 

da raça Pantaneira. Vet. e Zootec. 21(4): 550-555. 

4. Klostermann, E. W. (1972). Beef Cattle Size for Maximum Efficiency. J. Anim. Sci. 34: 875-880. 

5. Bavera, G. (2007). Biotipos Bovinos. Curso de Producción Bovina de Carne, FAV UNRC, Córdoba. 

Disponível em <www.produccion-animal.com.ar>. 

6. Guitou, H. (2006). Selección de reproductores bovinos. 6ª Jornadas Nacionales Cría Bovina Intensiva 

2006. Disponível em <www.produccion-animal.com.ar>. 

7. Sánchez, L. (1978).Raza Vacuna Rubia Gallega. Evolución, situación actual y perspectivas zootécnicas. 

Ed. Celta. Lugo. 

8. Fuente, L. F.; Sánchez, L.; Vallejo, L. (1983). Relaciones entre caracteres morfológicos y productivos 

en la raza Rubia Gallega. 1. Medidas e índices del animal vivo y de la canal. Anales de la Facultad de 

Veterinaria de León 29: 187-198. 

9. Fuente, L. F.; Sánchez, L.; Mallo, F.; Vallejo, M. (1985). Evolución y situación actual de la 

Conformación y peso vivo en la Raza Rubia Gallega. Arch. Zootec. 34 (129): 1-24. 

10. Echeverría, T. (1975). Raza vacuna Pirenaica. Evolución, situación actual y perspectivas. Ed. 

Diputación Foral de Navarra, Navarra. 

11.Bidart, J. B. (1990). El tamaño en relación a la producción de carne. Fleckvieh- Simmental 8(49): 22-

25. 

http://www.produccion-animal.com.ar/
http://www.produccion-animal.com.ar/


RAÇAS AUTÓCTONES NO ESPAÇO IBÉRICO: UM RECURSO SUSTENTÁVEL 

 

6
9

 

12. Pastor, F.; Pico, F. J.; Ruiz, M.; Sevilla, E.; Quintín, A.; Vijil, E. (2000). Características zoometricas de 

la raza bovina Pirenaica en función de su origen geográfico. Arch. Zootec. 49: 223-227. 

13. Aparicio, U. (1974). Zootecnia Especial. Etnología Compendiada. 3ª Edición. Ed. Imprenta Moderna. 

Córdoba. 

14. Sánchez, L.; Vallejo, M.; Iglesias, A.; Álvarez, F.; Fernández, M.; Salgado, J. M. (1992). Razas Bovinas 

Autóctonas de Galicia. I. Razas Morenas Gallegas. Recursos Genéticos a conservar. Xunta de Galicia, 

Espanha. 

 

 



 

 

PARTE III. 
 

Valorização da qualidade 



RAÇAS AUTÓCTONES NO ESPAÇO IBÉRICO: UM RECURSO SUSTENTÁVEL 

 

7
1

 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DA -, M-CALPAÍNA E CALPASTATINA AO 
LONGO DA MATURAÇÃO EM CARNE DE BOVINO MARONESA COM 

DIFERENTES VALORES DE PH FINAL 

António Silva*, Cristina Saraiva e Conceição Martins 

 

Departamento de Ciências Veterinárias, DCV/Centro de Estudos em Ciência Animal e Veterinária, CECAV, 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal, *jasilva@utad.pt 

 

 

ABSTRACT 

The present work, intended study the influence of ageing period and ultimate pH (pHu) on bovine Maronesa 

meat tenderness and on the activity of -, m-calpain and the inhibitor calpastatin. Samples were collected, 

at 3 h (day 0) post mortem (pm) from the muscle longissimus thoracis et lumborum (n=30) of Maronesa 

breed males. After 24 h pm (day 1), the muscle was excised, divided in portions, vacuum packed and aged 

(4ºC) to 3, 7 and 14 days pm. Based on pHu, the muscles where grouped into three classes: normal (pH≤5.8), 

moderated DFD (DFDmod, 5.8<pH<6.2) and DFD (pH≥6.2). 

The DFD meat was considered from day 1 pm and over the 14 days of storage at 4 ° C, as more tender than 

Normal beef, when assessed instrumentally or by the sensory panel. The effect of ageing period in the 

increment of the tenderness was particularly evident from day 1 to day 3 in all the groups of pHu. The -

calpain suffered a substantial loss of activity throughout the pm period, in all the groups of pHu, indicating 

its autolysis, activation and loss of activity. The activity of m-calpain, on the contrary, remained constant 

suggesting that it does not have a central role in the miofibrillar degradation. The calpastatin, the natural 

inhibitor of the two calpains, strongly decreased with pm time, however, the loss of activity was pHu 

dependent. The sharp decrease in the activity of m-calpain suggests that this enzyme may play an important 

role in degradation of proteins miofibrilhares and then the meat ageing. The results are not conclusive as to 

the possible relevance of -calpain in early miofibrillar degradation in beef with high pHu. 

 

RESUMO 

Com o presente trabalho, pretendeu-se contribuir para o conhecimento da influência do tempo post mortem 

(pm) e do pH final (pHf) da carne de bovino da raça Maronesa na tenrura e na atividade enzimática da -, 

m-calpaína e do seu inibidor calpastatina. No matadouro, foram recolhidas amostras às 3 h pm (dia 0) no 

músculo longissimus thoracis et lumborum (n=30) de bovinos machos da raça Maronesa. Às 24 h pm (dia 

1), após a excisão do músculo, este foi dividido em porções, embaladas sob vácuo e refrigeradas (4ºC) até 

aos dias 3, 7 e 14 pm. Com base no pHf os músculos foram divididos em três grupos: grupo Normal (pH≤ 

5,8), grupo DFD moderado (DFDmod, 5,8<pH<6,2) e DFD (pH≥6,2). 

A carne DFD foi considerada desde o dia 1 pm e ao longo dos 14 dias de armazenamento a 4ºC, como mais 

tenra que a carne Normal, quando avaliada instrumentalmente ou por o painel sensorial. O efeito do tempo 

pm no incremento da tenrura fez-se sentir duma forma particularmente evidente do dia 1 ao dia 3 nos três 

grupos de pHf. A -calpaína sofreu uma perda de atividade substancial ao longo do período pm, em todos 

os grupos de pHf, indicando a sua autólise, ativação e perda de atividade. A atividade da m-calpaína, pelo 

contrário, manteve-se constante sugerindo que não desempenha um papel central na degradação 

miofibrilhar. A calpastatina, inibidor natural das calpaínas, decresceu de forma acentuada, ao longo do 

tempo pm e de forma dependente do pHf. A diminuição acentuada da atividade da -calpaína ao longo do 

tempo pm sugere que esta enzima poderá desempenhar um papel importante na degradação das proteínas 

miofibrilhares e logo na tenrura da carne. Os resultados não são conclusivos quanto à possível relevância 

da -calpaína na degradação miofibrilhar precoce em carne de bovino com pHf elevado. 
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INTRODUÇÃO 

A tenrura da carne de bovino é um dos principais fatores que determinam a sua aceitabilidade por parte do 

consumidor1, assumindo o pH final da carne (pHf) um papel importante na variabilidade da tenrura da carne 

de bovino2. A relação entre o pHf e a tenrura da carne não é, contudo, consensual, referindo alguns autores 

uma relação linear positiva entre o pHf e a tenrura3, enquanto outros estudos referem uma relação curvilínea, 

com a carne de pHf intermedio a apresentar uma menor tenrura, comparativamente à carne com pHf normal 

ou elevado4,5. 

A fase de maturação post mortem (pm), compreende uma série de fenómenos bioquímicos e físico-

químicos, que conduzem à melhoria progressiva da qualidade da carne, nomeadamente da sua tenrura 

devido, principalmente, a modificações bioquímicas e ultraestruturais da componente miofibrilhar6. 

Das várias enzimas endógenas, implicadas no aumento da carne no período pm, através da degradação de 

proteínas miofibrilhares específicas, as calpaínas poderão desempenhar um papel de relevo, que poderá 

estar dependente do pHf da carne7. Com o presente trabalho, pretendeu-se contribuir para o conhecimento 

da influência do tempo pm e do pHf da carne de bovino da raça Maronesa na tenrura e na atividade 

enzimática da -, m-calpaína e do inibidor calpastatina. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Amostras 

Para avaliar a influência do pHf da carne nos processos proteolíticos e na tenrura, foi utilizado o músculo 

longissimus thoracis et lumborum (n=30) de bovinos machos da raça Maronesa, abatidos no matadouro 

industrial de Penafiel (PEC Nordeste), com idades compreendidas entre 9 e 11 meses apresentando 90 a 

150 kg de carcaça. Às 3 h pm (dia 0) procedeu-se à recolha, no matadouro, de amostras na metade direita 

da carcaça, ao nível da primeira vértebra lombar. As amostras foram congeladas em gelo seco e conservadas 

a -80ºC para posterior determinação da atividade das calpaínas e do seu inibidor. Às 24 h pm (dia 1) 

procedeu-se à excisão do músculo longissimus thoracis et lumborum, na metade esquerda da carcaça (entre 

a 6ª vértebra torácica e a 2ª vértebra lombar), dividindo-se em 3 porções para maturação em refrigeração 

(4ºC), após embalagem sob vácuo, até aos 3, 7, e 14 dias pm. As amostras dos dias 1 a 14 foram processadas 

em fresco para a determinação do pH, força de corte, e atividade das calpaínas e inibidor. Para a avaliação 

sensorial da tenrura, as amostras foram congeladas e conservadas a -80ºC até análise. 

Determinação do pH e classificação das amostras 

Em função dos valores de pH avaliado no dia 1 pm (WTW PH 330i com elétrodo combinado de perfuração,) 

os músculos foram divididos em três grupos: Normal (pH≤5,8; n=10), DFDmod (5,8<pH<6,2; n=10) e 

DFD (pH≥6,2; n=10). 

Força de corte 

A força de corte foi avaliada em amostras (70-100 g) previamente submetidas à cocção em banho-maria a 

75ºC até à temperatura interna de 70ºC (monitorizado por sonda de temperatura Digi-Sense, Cole Parmer), 

segundo procedimento anteriormente descrito8. Após cocção as amostras foram arrefecidas até 15 ºC e 

armazenadas em refrigeração até ao dia seguinte. Após equilíbrio da temperatura com a ambiente, cada 

amostra foi dividida em 8 a 10 porções (1 cm² de secção, 4 cm de comprimento) e com as fibras orientadas 

perpendicularmente à sonda de corte. Foi utilizada uma sonda Warner-Bratzler, a 100 mm/min acoplada a 

um texturómetro Stevens QTS 25 Texture Analyzer (Stevens Advanced Weighing Systems Ltd, England). 

Os resultados foram expressos em N. 

Avaliação sensorial da tenrura 

Para a avaliação sensorial foram utilizadas amostras de carne previamente descongeladas em refrigeração 

e submetidas a tratamento térmico igual ao mencionado para a determinação da força de corte. Cada amostra 

foi cortada em 8 porções aproximadamente iguais (1x1x3cm), colocadas em pratos e apresentadas a um 

painel de provadores. Foi utilizado um painel constituído por oito provadores que avaliaram a tenrura da 

carne segundo uma escala de 9 pontos (1 = pouco tenra, 9 = muito tenra). 
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Preparação dos extratos, separação cromatográfica e determinação da atividade da -calpaína, m-

calpaína e da calpastatina 

Na preparação dos extratos para a cromatografia foi utilizado o método de Koohmaraie9 com ligeiras 

modificações10. A 5,00 g de carne, previamente limpa de tecido conjuntivo e gordura visíveis e picada, 

adicionou-se 30 mL de tampão de extração a 4ºC (100 mM Tris, 10 mM EDTA, 2 mM PMSF, 10 mM 2-

mercaptoetanol, 100 mg/L ovomucoide, 6 mg/L leupeptina, pH 8,3) homogeneizando-se em Ultra-Turrax 

3 vezes durante 30 segundos à velocidade máxima (arrefecimento de 30 segundos entre cada 

homogeneização). De seguida o homogeneizado foi centrifugado a 27000 g durante 1 h a 4ºC. Após 

centrifugação filtrou-se o sobrenadante em lã de vidro e dialisou-se, em membrana “Snake Skin 10,000 

MW cutoff” (Pierce, USA), durante a noite em 30 volumes de tampão de diálise (40 mM Tris, 5 mM EDTA, 

10 mM 2-mercaptoetanol, pH 7,5) em câmara de refrigeração a 4ºC, para reduzir a absorção de fundo a 278 

nm. Após diálise centrifugou-se novamente a 27000 g durante 30 min a 4ºC, filtrando-se o sobrenadante 

em papel de filtro de 0,45 µm. 

A separação cromatográfica das duas calpaínas e do seu inibidor foi efetuada com uma coluna DEAE-

Sepharose Fast Flow (1,6x20 cm) num cromatógrafo líquido AKTAprime (GE Healthcare Europe GmbH). 

O extrato (30 mL) foi carregado a um fluxo de 1 mL/min A eluição da calpastatina e da -calpaína foi 

efetuada com um gradiente 0-175mM NaCl (200 mL, 2 mL/min) e para a m-calpaína de 175-500 mM NaCl 

(100 mL, 2 mL/min)10 em de tampão de eluição (40 mM Tris, 0,5 mM EDTA, 10 mM 2-mercaptoetanol, 

pH 7,5) (Figura 1). 

A atividade enzimática foi determinada utilizando-se a caseína como substrato9. A atividade da calpastatina 

foi determinada pela ação inibidora sobre a m-calpaína. Uma unidade de atividade enzimática foi definida 

como o aumento de uma unidade de absorvância em 60 min a 25ºC. É apresentada, pontualmente, para o 

dia 7 pm a atividade enzimática em percentagem da inicial (dia 0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Perfil cromatográfico de eluição da calpastatina, -calpaína e m-calpaína 

Análise dos dados 

A influência do pHf e tempo de maturação, para cada nível, foi estudada através da análise de variância 

simples. A comparação múltipla das médias foi avaliada através do teste de Tukey HSD, para um nível de 

probabilidade de 5 %. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A avaliação do efeito do tempo pm, para cada grupo de pHf, (Tabela 1) revela que este exerceu um efeito 

significativo na diminuição da dureza da carne em todos os grupos de pHf. A diminuição da força de corte 

do dia 1 para o dia 14 foi, em termos médios, de 44,72 N para a carne Normal; de 60,60 N para a carne 

DFDmod e de 41,97 N para a carne DFD. Quando avaliada pelo painel o aumento da pontuação para a 

tenrura foi de 2,19; 3,14 e 1,22 respetivamente para a carne Normal, DFDmod e DFD. O maior incremento 

da tenrura foi verificada do dia 1 ao dia 3 pm, ainda que no grupo DFDmod do dia 3 ao dia 7 o aumento da 
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tenrura, avaliada pelos dois métodos, tenha sido significativa (P<0,05). Em músculo longissimus de bovino, 

outros trabalhos revelaram, igualmente, uma diminuição da força de corte mais acentuada até ao dia 3 pm11, 

enquanto outros referem uma diminuição acentuada até ao dia 6 pm12. A observação de que a carne DFD é 

mais tenra desde o primeiro dia pm e que a diminuição da força de corte verificada desde o dia 1 até ao dia 

14 é semelhante nos grupos Normal e DFD, sugerem que a maior capacidade de retenção de água da carne 

DFD poderá contribuir para a sua maior tenrura. Algumas diferenças, no nível de significância, podem ser 

encontrados quando a tenrura da carne é avaliada pela força de corte ou sensorialmente pelo painel de 

provadores. Na carne Normal a diminuição da força de corte ao longo do tempo foi apenas significativa 

(P<0,05), enquanto que quando avaliado pelo painel o efeito foi altamente significativo (P<0,001). No 

grupo DFD o comportamento foi oposto, verificando-se um efeito mais significativo (P<0,001) do tempo 

pm quando a carne é avaliada pela força de corte. Neste grupo, ocorreu um aumento, do dia 1 ao dia 14 de 

apenas 1,22 pontos na escala (de 1 a 9) de avaliação sensorial da tenrura. Não nos parece fácil encontrar 

uma justificação para o sucedido, além do relacionado com a diferente metodologia utilizada, no entanto 

como a carne destinada à avaliação sensorial foi previamente congelada é possível que o efeito da 

congelação da carne no incremento da tenrura, referido por alguns autores13, se tenha repercutido de uma 

forma mais notória na carne menos tenra. Para o grupo DFDmod e o nível de significância (P<0,001) foi 

idêntico para os dois métodos referidos. 

Tabela 1. Médias ( erro padrão) para a força de corte (N) e tenrura avaliada pelo painel nos três grupos de pHf em 

cada um dos dias pm 

Parâmetro Dias pm 
Grupos de pHf 

Sig. 
Normal DFDmod DFD 

Força de corte (N) 

1 153,87a1  6,77 145,53a1  5,39 95,71b1  7,26 *** 

3 121,21a12  11,08 106,21a2  3,73 72,37b12  6,77 *** 

7 108,85a2  12,36 96,89a23  4,90 61,00b2  7,45 ** 

14 109,15a2  10,20 84,93a3  5,49 53,74b2  5,20 *** 

Sig. * *** ***  

            

Tenrura 

1 4,24a1  0,37 4,55a1  0,17 6,83b1  0,27 *** 

3 5,36a12  0,36 5,65a2  0,24 7,64b12  0,31 *** 

7 6,21a2  0,41 6,96ab3  0,30 7,63b12  0,31 * 

14 6,73a2  0,31 7,69ab3  0,22 8,05b2  0,30 ** 

Sig. *** *** *  

Médias que não possuam letras iguais (por linha) e algarismos iguais (por coluna) não diferem significativamente 

(P<0,05). ***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-significativo (P<0,05); ns-

não significativo (P≥0,05). 

A comparação entre grupos de pHf, para cada dia pm em separado, revelou que a carne DFD foi 

significativamente mais tenra do que a carne Normal e DFDmod em todos os dias pm e para os dois métodos 

de avaliação, excluindo os dias 7 e 14 na avaliação sensorial da tenrura em que o grupo DFD não se 

distinguiu significativamente do grupo DFDmod. O grupo DFDmod apesar de apresentar valores médios 

de força de corte inferiores aos do grupo Normal e uma melhor pontuação pelo painel, as diferenças não 

foram estatisticamente significativas (P≥0,05). De realçar que os valores da força de corte do grupo DFD 

são cerca de metade dos do grupo Normal, para os dias 7 e 14 pm., resultados semelhantes foram obtidos 

aos dias 6 e 13 pm num trabalho efetuado no mesmo músculo e raça bovina8. 

A influência do pHf na tenrura da carne não é consensual, existindo alguma discrepância entre diferentes 

trabalhos. A carne com um elevado pHf é referida por vários autores como sendo mais tenra14,15, enquanto 

outros consideram-na mais dura do que a carne normal16. A maior dureza, avaliada pela força de corte no 

músculo longissimus de bovino, reportada por este último autor, pode dever-se ao facto de o grupo DFD 

não ter um pHf particularmente elevado (o autor refere um valor médio de 6,00), podendo deste modo ser 

considerada como carne com pHf intermédio, esta considerada por alguns autores como apresentando uma 

dureza superior à da carne com pHf normal. Outros autores referem que a carne com pHf elevado é 

inicialmente mais tenra do que a carne normal, resultante de uma taxa de tenrificação mais elevada, mas 

com um período de maturação prolongado a tenrura final será semelhante11,17. Contudo, neste trabalho, 

mesmo no dia 14 pm a carne DFD continua significativamente mais tenra do que a carne Normal. 

Resultados semelhantes foram obtidos no trabalho anteriormente referido8. O'Halloran et al.14 observaram, 
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para o músculo longissimus dorsi de bovino, valores inferiores para a força de corte do dia 2 até ao dia 14 

pm no grupo de pHf elevado, indicando uma maior taxa de tenrificação nos primeiros 2 dias pm, resultando 

numa tenrura superior mesmo após 14 dias de maturação, como foi observado no presente trabalho. 

Ao longo do tempo pm a atividade da -calpaína (Tabela 2) decresceu acentuadamente em todos os grupos 

de pHf (P<0,001). No último dia, a atividade em percentagem da inicial, foi de apenas 9,1; 11,5 e 3,5% para 

os grupos Normal, DFDmod e DFD, respetivamente, revelando uma taxa de diminuição superior para o 

grupo DFD. Um decréscimo da atividade da -calpaína, ao longo do tempo pm, é igualmente referido por 

outros autores ainda que com grandes variações na taxa de decréscimo18,19. Relativamente à m-calpaína, o 

efeito do tempo pm não foi significativo (P≥0,05) nos três grupos, mantendo-se os valores praticamente 

constantes, resultados em conformidade com os de outros estudos18,20,21. Outros autores15,22, referem um 

decréscimo relevante de atividade ao longo do período pm. A calpastatina também revelou uma perda 

significativa (P<0,001) de atividade ao longo do tempo pm nos três grupos. A atividade, em percentagem 

da inicial, foi para o dia 7 de 7,4; 17,5 e 39,9%, respetivamente para os grupos Normal, DFDmod e DFD. 

Estudos referem para carne com pHf normal uma diminuição da atividade superiores18 ou inferiores19 aos 

obtidos no presente trabalho. 

Tabela 2. Médias (erro padrão) para a atividade das calpaínas e calpastatina nos três grupos de pHf em cada um dos 

dias pm 

Parâmetro Dias pm 
Grupos de pH 

Sig. 
Normal DFDmod DFD 

-Calpaína  

(UA/g carne) 

0 0,221  0,03 0,261  0,04 0,261  0,04 ns 

1 0,102  0,02 0,122  0,01 0,112  0,02 ns 

3 0,05a23  0,01 0,05ab23  0,01 0,02b3  0,00 * 

7 0,023  0,00 0,033  0,00 0,013  0,01 ns 

Sig. *** *** ***  

            

m-Calpaína 

(UA/g carne) 

0 0,79  0,05 0,77  0,06 0,84  0,04 ns 

1 0,73  0,07 0,72  0,03 0,81  0,05 ns 

3 0,77  0,05 0,77  0,05 0,85  0,05 ns 

7 0,69  0,06 0,79  0,06 0,82  0,05 ns 

Sig. ns ns ns  

            

Calpastatina  

(UA/g carne) 

0 1,751  0,12 1,601  0,10 1,811  0,13 ns 

1 1,322  0,12 1,621  0,12 1,5112  0,19 ns 

3 0,43a3  0,06 0,82b2  0,13 1,03b23  0,11 ** 

7 0,13a3  0,01 0,28a3  0,04 0,74b3  0,11 *** 

Sig. *** *** ***  

Médias que não possuam letras iguais (por linha) e algarismos iguais (por coluna) não diferem significativamente 

(P<0,05). ***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-significativo (P<0,05); ns-

não significativo (P≥0,05). 

A menor atividade da -calpaína observada no dia 3 para o grupo DFD pode resultar de uma precoce 

ativação e autólise, com a posterior perda de atividade favorecida pelo pH elevado, contudo as diferenças 

em termos médios são ligeiras. Estes resultados estão parcialmente de acordo com os obtidos noutros 

estudos23, uma vez que os autores referem uma diminuição da atividade da -calpaína mais rápida no grupo 

com pHf elevado, que poderá dever-se ao rápido desenvolvimento do rigor mortis e à libertação precoce 

dos iões cálcio e ativação das calpaínas24. Foi ainda referido24, que na carne com pHf elevado o aumento da 

tenrura ocorre até às 24 h pm, não ocorrendo numa fase posterior, o que não é substanciado pelos resultados 

obtidos neste trabalho, que indicam um aumento de tenrura na carne DFD para além das 24 h pm. Em 

nenhum dos tempos pm foram observadas diferenças significativas de atividade da m-calpaína entre grupos 

de pHf. Outros autores15 referem, contudo, para o músculo longissimus thoracis de bovino, uma atividade 

da m-calpaína aos 7 dias pm significativamente superior no grupo com pHf elevado. Esta maior atividade 

da m-calpaína poderá implicá-la na proteólise miofibrilhar, numa fase posterior quando a -calpaína já 

perdeu a sua atividade, e deste modo explicar a maior tenrura encontrada para a carne com pHf elevado. 

Contra esta suposição, podemos referir que os teores de cálcio necessários para a ativação da m-calpaína 

são superiores aos encontrados no músculo,25 ainda que, ao longo do período pm, possa ocorrer um aumento 
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do cálcio livre para valores que sejam suficientes para ativar a m-calpaína26. Relativamente à calpastatina 

foram observadas diferenças significativas apenas nos dois últimos dias com o grupo DFD a apresentar os 

valores mais elevados de atividade. No dia 7 o grupo DFD a apresentar uma atividade 5,7 vezes superior à 

do grupo Normal. A atividade no grupo DFDmod aproxima-se da do grupo Normal não se diferenciando 

significativamente (P≥0,05). Wiklund et al. (1997), em músculo longissimus thoracis de rena, referem 

valores superiores para atividade da calpastatina no grupo de pHf elevado, nos dias 3 e 14 pm, ainda que 

estatisticamente essas diferenças não tenham sido significativas. Outros autores15 não encontraram 

diferenças significativas entre grupos de pHf para a atividade da calpastatina avaliada às 2 h e aos 7 dias 

pm. 

 

CONCLUSÕES 

O pHf da carne influenciou, de forma marcante, nas características sensoriais e tecnológicas da carne, 

refletindo-se na sua qualidade final. A carne com pHf elevado é mais tenra que a carne com pHf normal 

desde o dia 1 pm e ao longo do período de maturação. A diminuição acentuada da atividade da -calpaína 

ao longo do tempo pm sugere que esta enzima poderá desempenhar um papel importante na degradação das 

proteínas miofibrilhares e logo no aumento de tenrura da carne. Os resultados não são conclusivos quanto 

à possível relevância da -calpaína na degradação miofibrilhar precoce em carne de bovino com pHf 

elevado. A atividade da m-calpaína, mantém-se constante ao longo do período pm, sugerindo que não 

desempenha um papel central na maturação pm da carne de bovino. 
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RESUMEN 

Se utilizaron 9 canales de añojos de raza Tudanca para estudiar en las condiciones de un matadero comercial 

el efecto de dos protocolos de refrigeración (convencional: introducción en una cámara a 1,8 ºC 

inmediatamente después del sacrificio, medias canales derechas (n=9) o lenta: introducción en una cámara 

a Tª ambiente (13,9ºC) hasta las 7 horas postsacrificio, medias canales izquierdas (n=9) sobre la evolución 

del pH, la longitud de los sarcómeros y el color, las pérdidas de agua por cocción y la resistencia al corte 

de la carne madurada hasta los 7 días postsacrificio. A las 10 horas postsacrificio los valores medios de 

temperatura y pH del músculo Longissimus dorsi eran 10,5ºC y 5,90 puntos de pH para el tratamiento de 

refrigeración lenta y 6,4ºC y 6,43 puntos de pH para el tratamiento de refrigeración convencional (p≤0,001 

para ambos parámetros). Estas condiciones de temperatura serían indicativas de la posible existencia de 

fenómenos de acortamiento por frío. Se observaron diferencias significativas (p≤0.05) en la temperatura del 

músculo Longissimus dorsi a las 24 horas postsacrificio (4,00 vs 4,20ºC para los tratamientos convencional y 

lenta, respectivamente). No se observaron diferencias significativas (p>0,05) en el pH a las 24 horas 

postsacrificio (todos los valores inferiores a 5,7). El protocolo de refrigeración no tuvo un efecto significativo 

(p>0,05) sobre los parámetros de color L*, H*, C* ni sobre las pérdidas de agua por cocción del músculo 

Longissimus dorsi a los 7 días postsacrificio. Las canales sometidas a la refrigeración convencional 

presentaron valores inferiores (p≤0,05) de longitud de los sarcómeros. Se observó una tendencia a valores 

inferiores de resistencia al corte a los 7 días postsacrificio del músculo Longissimus dorsi de las medias canales 

sometidas a la refrigeración lenta (5,74 vs 6,55 kg; p=0,07). 

 

ABSTRACT 

Nine carcasses of Tudanca bulls were used to evaluate, in the conditions of a commercial slaughterhouse, 

the effect of two chilling treatments (conventional: introduction right half carcasses in a chilling room at 

1.8 ºC immediately after slaughter, or slow: introduction of left half carcasses in a chilling room at 13.9ºC 

until 7 hours postslaughter) on pH evolution, sarcomere length and colour, cooking losses and shear force 

of meat at 7 days post slaughter. Significant differences (p≤0.05) were observed in Longissimus dorsi 

muscle temperature and pH at 10 hours postslaughter (10,5ºC and 5.90 pH points vs 6.4ºC and 6.43 pH 

points for slow and conventional treatments, respectively; p≤0.001). These temperature values would be 

indicative of cold shortening processes. Significant differences (p≤0.05) were observed in Longissimus dorsi 

muscle temperature at 24 hours postslaughter (4.00 vs 4.20ºC for the treatments conventional and slow, 

respectively). Not significant differences (p>0.05) were observed in pH values at 24 hours post slaughter (all 

values below 5.7). Sarcomere length of conventional refrigerated carcasses was lower (p≤0.05) than 

sarcomere length of slow refrigerated carcasses. Chilling treatment had not a significant effect (p>0.05) on 

Longissimus dorsi colour parameters (L*, H*, C*) and cooking losses measured at 7 days postslaughter. A 

tendency to lower shear force values of Longissius dorsi muscle were observed at 7 days postslaughter for 

slow refrigerated carcasses (5.74 vs 6.55 kg; p=0.07). 
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INTRODUCCIÓN 

En España es una práctica habitual en los mataderos comerciales introducir las canales inmediatamente 

después del sacrificio en cámaras de refrigeración con temperaturas bajas (entre 0 y 4ºC). En la bibliografía 

se pueden encontrar trabajos1 en los que se demuestra la relación entre la temperatura de refrigeración de 

las canales desde el sacrificio hasta la instauración del rigor mortis y aspectos de calidad de la carne como 

la terneza. 

La aplicación de temperaturas demasiado bajas inmediatamente después del sacrificio puede dar lugar al 

fenómeno denominado acortamiento por frío o endurecimiento por frío. El término acortamiento por frío 

hace referencia al incremento en la disminución normal en la longitud de los sarcómeros que tiene lugar 

como consecuencia del rigor mortis, cuando se somete la carne a temperaturas demasiado bajas2. La 

disminución en la terneza de la carne sometida a temperaturas desencadenantes del fenómeno de 

endurecimiento por frío es debida al acortamiento de los sarcómeros y también a una ralentización de los 

procesos que dan lugar al incremento de la terneza que se produce durante la maduración3. Diversos 

trabajos1, 3, 4 han puesto de manifiesto que esta ralentización del proceso de maduración está relacionada 

con la evolución de la temperatura y del pH desde el sacrificio hasta la instauración del rigor mortis y su 

efecto sobre los sistemas proteolíticos de las células musculares. 

Por otro lado un enfriamiento rápido de las canales es beneficioso desde el punto de vista higiénico-sanitario 

para mantener la carga microbiana en los límites exigidos por la legislación (Reglamento (CE) 1441/2007) 

y para reducir las pérdidas de peso ocurridas durante la refrigeración5. 

Se han desarrollado varios sistemas para minimizar los efectos negativos de un enfriamiento demasiado 

rápido de las canales que se usan tanto separados como combinados entre ellos1,6,7 (sistemas alternativos de 

suspensión de las canales, estimulación eléctrica, refrigeración lenta o retardada, refrigeración super-

rápida). 

En la bibliografía pueden encontrarse referencias sobre pautas de evolución de la temperatura que eviten el 

proceso de acortamiento por frío. Por ejemplo, se ha observado que el acortamiento de los sarcómeros es 

mínimo si el músculo en pre-rigor se mantiene a temperaturas comprendidas entre los 14 y los 20ºC. Por 

debajo y por encima de este rango de temperaturas se produce un mayor acortamiento de los sarcómeros 

(acortamiento por frío y acortamiento por calor, respectivamente)3,8. Bendall (1973)9,10 recomienda no 

disminuir la temperatura de la canal por debajo de los 10-12ºC hasta la instauración del rigor mortis a las 

10-15 horas postmortem y Olsson et al. (1994)11 no disminuir la temperatura de la canal por debajo de 7ºC 

hasta las 10 horas postmortem. 

Es necesario tener en cuenta que la susceptibilidad de las canales al fenómeno del acortamiento por frío es 

mayor en el caso de canales pequeñas y poco engrasadas12,13, como las obtenidas de razas rústicas como la 

Tudanca y/o de animales acabados en pastoreo o con sistemas con bajo uso de concentrados14. La 

susceptibilidad de los distintos músculos también varía según su situación en la canal y su contenido en 

fibras oxidativas. Por su situación externa y su alto contenido en fibras oxidativas el músculo Longíssimus 

dorsi es especialmente sensible al fenómeno de acortamiento por frío1,4,15. 

El objetivo de este trabajo es estudiar, en las condiciones de un matadero comercial, el efecto de dos 

protocolos de refrigeración (convencional o lento) sobre la longitud de los sarcómeros y la terneza de la 

carne de añojos de raza Tudanca acabados en pastoreo. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se utilizaron 9 añojos sacrificados a los 15 meses de edad, alimentados con pasto y 2,5 kg de harina de 

cebada/animal/día durante los 4 meses previos al sacrificio. En la Tabla 1 se recogen algunas características 

de los animales y de las canales. 

Inmediatamente después del sacrificio, las nueve medias canales derechas se asignaron al tratamiento de 

refrigeración convencional (utilizado rutinariamente en el matadero: introducción en una cámara a 1,8ºC, 

velocidad del aire de 2 m/s.) y las izquierdas al de refrigeración lenta (temperatura ambiente (13,9ºC) sin 

sistema de movilización del aire hasta las 7 horas postmortem). Una vez transcurrido dicho periodo todas las 
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canales se juntaron en una cámara a 2-4ºC. Los datos de Tª de las cámaras se tomaron del sistema de control 

y registro de temperaturas del matadero. A las 10 y a las 24 horas postsacrificio se midió por duplicado el 

pH y la Tª del músculo Longissimus dorsi entre la 4ª y la 5ª vértebra lumbar en todas las medias canales de 

los dos tratamientos de refrigeración, utilizando un pHmetro portátil (Crison 507, Crison, España) equipado 

con una sonda de temperatura. La sonda de temperatura se introdujo a 4 cm de profundidad. 

Tabla 1. Características de los animales y de la canal 

 Media Desviación estándar 

Edad (días) 462,8 40,59 

Peso vivo (kg) 353,2 38,93 

Peso canal fría (kg) 177,2 23,94 

Conformación SEUROP (1-18)1 2,1 0,33 

Engrasamiento (1-15)2 4,0 0,71 
1: Cada clase de la escala SEUROP (S=6, conformación excelente; P=1, mala conformación) se dividió en tres 

subclases (+S-,+E-,+U-,+R-,+O-,+P-) de forma que +S=18 y P-=1 (Reglamento (CE) 1183/2006); 
2: Cada clase de la escala 1 a 5 de engrasamiento (5= muy engrasada; 1= poco engrasada) se dividió en tres 

subclases (+5-, +4-, +3-, +2-, +1-) de forma que +5=15 y 1-=1 (Reglamento (CE) 1183/2006). 

A las 48 horas postsacrificio se extrajo el músculo Longissimus dorsi y se cortó un filete de 2 cm de espesor 

que se utilizó para medir la longitud de los sarcómeros y uno de 3 cm que se utilizó, tras 5 días de 

maduración al vacío a 4ºC, para determinar los parámetros de color del espacio CIE L*, a*, b*, la resistencia 

al corte y las pérdidas de agua por cocción a los 7 días postmortem. 

La longitud de los sarcómeros se determinó mediante microscopía de contraste de fase según la técnica 

descrita en Torrescano et al. (2003)16. Se cortaron pequeños cubos de aproximadamente 1 cm de lado que 

se fijaron sumergiéndolos durante 1 hora en una solución de glutaraldehido (2,5% v/v en una solución 

tampón fosfato pH 6.5). A continuación se cogieron pequeños haces de fibras sobre los que se midió la 

longitud de 10 sarcómeros ubicados en 10 campos diferentes utilizando un objetivo de inmersión 100x y 

un ocular graduado 10x. La longitud del sarcómero se calculó como la media de las longitudes obtenidas 

en los 10 campos. 

Para determinar los parámetros de color del espacio CIE L* a* b* del músculo Longissimus dorsi las 

muestras envasadas al vacío se extrajeron de las bolsas, se secaron con papel absorbente, se colocaron en 

bandejas de poliestireno envueltas con film plástico permeable al oxígeno y se dejaron oxigenar durante 1 

hora a 4ºC. Los parámetros L* (luminosidad), a* (índice de rojo) y b* (índice de amarillo) se midieron en 

tres zonas homogéneas libres de grasa y de vasos sanguíneos. Los valores de C* (croma) y Hº (tono) se 

calcularon como C*a,b = [(a*)2 + (b*)2]0,5 y Hºa,b = arctan (b*/a*). La conversión de los valores de Hº de 

radianes a grados se hizo multiplicando los valores obtenidos por 180º/Π. 

Para estudiar la textura de la carne las muestras se cocieron en un baño de agua con control de Tª automático 

(Selecta Untronic OR, España) regulado a 100ºC, introducidas en bolsas de plástico, hasta alcanzar una Tª 

interna de 70ºC. Una vez alcanzada esta Tª en el interior de los filetes, estos se extrajeron del baño y se 

enfriaron rápidamente introduciendo las bolsas en una baño de agua con hielo picado. A continuación los 

filetes se mantuvieron en refrigeración a 4ºC durante 24 h. Al día siguiente de la cocción los filetes se 

sacaron de la cámara de refrigeración y se dejaron a atemperar a Tª ambiente durante 1 hora. A continuación, 

las muestras para determinar la resistencia al corte se obtuvieron cortando prismas de aproximadamente 1 

x 1 x 2,5 cm paralelos a las fibras musculares. Se midió la resistencia al corte de un mínimo de 4 

submuestras por filete. La resistencia al corte se determinó usando un texturómetro TA.XT plus (Stable 

Micro Systems, UK) equipado con una sonda Warner-Braztler con cuchilla triangular. Las muestras fueron 

completamente cortadas en perpendicular a las fibras musculares, la velocidad de avance de la cuchilla fue 

de 1 mm/s y se registró el parámetro fuerza máxima de corte (pico más alto de la curva fuerza-tiempo). 

Las pérdidas de agua por cocción se calcularon utilizando las mismas muestras utilizadas para el análisis 

de textura. Las pérdidas por cocción se calcularon como la diferencia de peso entre las muestras cocidas y 

crudas: 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (%) =  
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎
× 100 
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Los tratamientos se compararon utilizando un modelo de medidas repetidas de un factor (refrigeración) del 

procedimiento GLM del programa SPSS 17.0. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los animales utilizados se sacrificaron al inicio de la jornada de matanza, inmediatamente después de los 

animales menores de un año. La cámara utilizada para el tratamiento de refrigeración convencional fue la 

utilizada como cámara de refrigeración inicial en la rutina de trabajo habitual del matadero y su temperatura 

osciló entre 1,8 y 8,6ºC durante las 6 horas en las que las medias canales de los dos tratamientos permanecieron 

separadas (Figura 1). Esta variación de temperatura se debió a la introducción de canales a lo largo de la 

jornada de matanza y a la entrada y salida de operarios. La temperatura de la cámara de refrigeración lenta 

osciló entre 13,9 y 16,7ºC (Figura 1). La temperatura en el momento de introducción de la primera canal de 

un animal menor de 1 año era de 1,1ºC. 

 

Figura 1. Evolución de la temperatura (ºC) de las cámaras de refrigeración 

A las 10 horas postsacrificio los valores medios de temperatura y pH del músculo Longissimus dorsi eran 

10,5ºC y 5,90 puntos de pH para el tratamiento de refrigeración lenta y 6,4ºC y 6,43 puntos de pH para el 

tratamiento de refrigeración convencional (p≤0,001 para ambos parámetros) (Tabla 2). Se observaron 

diferencias significativas (p≤0,05) en la temperatura del músculo Longissimus dorsi a las 24 horas 

postsacrificio (4,00 vs 4,20ºC para los tratamientos convencional y lenta, respectivamente). No se observaron 

diferencias significativas (p>0,05) entre protocolos de refrigeración en el pH a las 24 horas postsacrificio y 

los valores individuales oscilaron entre 5,55 y 5,70. La longitud de los sarcómeros del músculo Longissimus 

dorsi de las medias canales sometidas a la refrigeración lenta fue significativamente superior (p≤0,01) a la de 

las medias canales sometidas a la refrigeración convencional (Tabla 2). A pesar de la subida de temperatura 

ocurrida en la cámara de refrigeración convencional a lo largo de la jornada de matanza, los valores de pH 

y temperatura del músculo Longissimus dorsi de las medias canales del protocolo de refrigeración 

convencional entrarían en la denominada zona de acortamiento por frío definida por diversos autores. Por 

ejemplo, según Olsson et al. (1994) 11, para evitar el acortamiento por frío la temperatura de la carne no 

debe situarse por debajo de 7ºC en las primeras 10 h postsacrificio. Los valores medios de temperatura de 

la carne fueron a las 10 horas postsacrificio de 6,4 y 10,5ºC para las medias canales del protocolo de 

refrigeración convencional y lenta, respectivamente. Considerando los valores individuales de temperatura 

se observa que en el caso del protocolo de refrigeración convencional todos los valores menos 1 (7,2ºC) se 
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situaron por debajo de este umbral, mientras que en el caso de la refrigeración lenta, ninguna media canal 

alcanzó valores inferiores a 7 en las 10 horas postsacrificio. Esta información concuerda con la menor 

longitud de los sarcómeros de los músculos Longissimus dorsi sometidos al protocolo de refrigeración 

convencional. 

Tabla 2. Efecto del protocolo de refrigeración sobre la evolución del pH y la temperatura, la longitud de los 

sarcómeros, el color, la resistencia al corte y las pérdidas por cocción de la carne 

 Refrigeración   

 
Convencional 

n=9 

Lenta 

n=9 
D.E.1 Sig.2 

Temperatura a las 10 horas postsacrificio (ºC) 6,4 10,5 0,625 0,001 

Temperatura 24 horas postsacrificio (ºC) 4,00 4,20 0,160 0,05 

pH 24 horas postsacrificio 5,63 5,61 0,033 0,408 

Longitud de los sarcómeros (µm) 1,88 2,14 0,123 0,004 

Características del ms. Longissimus dorsi a los 7 días 

postmortem: 
    

Parámetros de color:     

L* 35,2 34,4 1,15 0,783 

H* 9,6 3,8 6,23 0,270 

C* 20,2 18,9 1,62 0,348 

Pérdidas por cocción (%) 19,6 18,9 2,65 0,633 

Fuerza máxima de corte (kg)  6,55 5,74 0,820 0,072 
1D.E.: Desviación estándar 
2Sig.: Significación estadística 

No se observó un efecto significativo (p>0,05) del protocolo de refrigeración sobre los parámetros de color 

del músculo Longissimus dorsi luminosidad (L*), tono (Hº) y saturación (C*). Yu et al. (2008)7 no 

observaron diferencias en la luminosidad, índice de rojo e índice de amarillo de la carne de vacas de raza 

Hanwoo sometidas a dos protocolos de refrigeración (2ºC hasta las 24 horas postmortem vs. 4 h a 2ºC, 4 h 

a 12ºC y 16 h a 2ºC). En las condiciones del presente trabajo, tampoco se ha observado un efecto del 

protocolo de refrigeración sobre la luminosidad, el tono o la saturación de la carne medidos a los 7 días 

postmortem. Esta ausencia de diferencias podría deberse a las condiciones de refrigeración de los dos 

tratamientos (evolución de temperatura de la cámara convencional, tramo con las mismas condiciones de 

refrigeración entre las 7 y las 24 horas postsacrificio) y a la ausencia de diferencias en el pH final. 

De acuerdo con los resultados de varios autores en carne de cordero8,17 y vacuno7, tampoco se observó un 

efecto del protocolo de refrigeración sobre las pérdidas de agua por cocción. 

Se observó una tendencia (p=0,07) a valores inferiores de resistencia al corte, evaluada a los 7 días 

postsacrificio, de la carne sometida a la refrigeración lenta (Tabla 2). En la Figura 2 se representan los valores 

individuales de fuerza máxima de resistencia al corte de la carne de los dos tratamientos. En esta figura se 

observa que mientras que en las muestras correspondientes al tratamiento de refrigeración convencional sólo 

dos valores individuales se sitúan por debajo de 6 kg (valor umbral a partir del cual se podría considerar que 

la carne es tierna), en el tratamiento de refrigeración lenta 5 muestras se sitúan por debajo de dicho umbral. 

Otros autores han observado una menor longitud de los sarcómeros y una menor terneza de la carne como 

consecuencia de una bajada rápida de la temperatura de la canal inmediatamente después del sacrificio1,18. 

Los resultados obtenidos demuestran, en las condiciones de un matadero comercial, que la práctica de fijar 

una temperatura inicial baja en la cámara de refrigeración en la que se introducen las canales 

inmediatamente después del sacrificio, previendo la subida de temperatura que tiene lugar a lo largo de la 

jornada de matanza, puede tener implicaciones negativas sobre la calidad de la carne obtenida, en concreto 

sobre la terneza. Esta práctica afecta negativamente especialmente a animales que por su edad (animales 

menores de un año) o su temperamento (algunas razas rústicas) se sacrifican al inicio de la jornada de 

matanza. Los resultados también muestran la importancia del protocolo de refrigeración en la reducción de 

la heterogeneidad de la terneza de la carne obtenida y la ausencia de efectos negativos sobre otros 

parámetros importantes de calidad como el color o la capacidad de retención de agua. 
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Figura 2.Valores individuales de resistencia al corte de la carne a los 7 días postsacrificio 

 

CONCLUSION 

Como conclusión se puede destacar la necesidad buscar rutinas de funcionamiento y, en particular 

protocolos de refrigeración, adaptados a los distintos tipos de canales, que permitan el cumplimiento de los 

requisitos higiénicos sin perjudicar otros aspectos de la calidad de la carne. La aplicación de protocolos de 

refrigeración retardada a algunos tipos de canales podría ser una solución. Estos resultados deben 

complementarse con información adicional sobre el efecto del protocolo de refrigeración sobre la calidad 

higiénica de las canales (recuentos microbiológicos) y sobre otras características físico-químicas de la carne 

como la oxidación de los lípidos. 
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RESUMEN 

El engorde de terneros de razas autóctonas o sus cruces en la región de Cantabria mediante estrategias de 

alimentación apropiadas para la zona representa una forma de mejora de la rentabilidad y la calidad de la 

carne en las granjas de la región. En el presente trabajo se ha determinado el efecto de tres tipos de 

alimentación sobre una serie de características de calidad de la carne de terneros de raza Tudanca 

relacionadas con la textura. Se utilizó la carne de 22 teneros de 10 meses de edad que a los 5 meses fueron 

divididos en tres grupos según su sistema de alimentación. Siete (7) fueron engordados con silo y 

concentrado ad libitum (SC), 7 con silo ad libitum y con centrado restringido a la mitad de lo ingerido por 

el grupo anterior (SMC) y 8 con paja y concentrado ad libitum (PC). Tras el sacrificio de los animales, en 

el músculo longissimus thoracis se determinó el contenido y la solubilidad del colágeno y, posteriormente 

a su cocinado, se realizó un análisis de perfil de textura. La carne SMC presentó más contenido en colágeno 

que la de los otros grupos. Además, la carne SMC presentó menores valores de cohesividad y de 

masticabilidad que la carne PC. No se encontró correlación significativa entre cantidad de colágeno y 

características del perfil textura. 

 

ABSTRACT 

The rearing of local-breed veal calves or their crossebrees in Cantabria region using feeding strategies that 

are appropriated to the region’s characteristics, represents an opportunity to improve yield and meat quality 

in local farms. In the present study, the effect of three different feeding systems on selected texture quality 

traits of the veal from Tudanca-breed calves has been assessed. The meat of 22 calves 10-months old was 

used. Calves at five months of age were divided in three groups and each group was fed with a different 

system. Seven animals were fed silage and grain ad libitum (SC), 7 silage ad libitum and grain restricted to 

half the amount fed to the former group (SMC), and 8 straw and grain ad libitum (PC). After slaughtering, 

the longissimus thoracis muscles from the carcasses were used to determine collagen content and solubility, 

and texture profile of previously cooked meat. The veal from the SMC group showed higher collagen 

content than that of the other two groups. Furthermore, SMC veal showed lower cohesivity and 

masticability than PC veal, with SC veal being in an intermediate position. There were no significant 

correlations between collagen content and texture profile analysis. 

 

 

INTRODUCIÓN 

La región de Cantabria, en el noroeste de España, es una zona con gran dedicación a la producción de 

ganado bovino de carne y leche, caracterizada por el pastoreo y la producción de forraje1. En base a las 

características de dicha región y sus sistemas tradicionales de producción de carne de bovino se ha creado 



RAÇAS AUTÓCTONES NO ESPAÇO IBÉRICO: UM RECURSO SUSTENTÁVEL 

 

8
6

 

la Indicación Geográfica Protegida (IGP) “Carne de Cantabria” (Reglamento CE 1483/2004 de la Comisión 

Europea). Esta IGP especifica entre otros requerimientos los siguientes2: i) que la reproducción, crianza y 

engorde del ganado amparado por esta marca se debe realizar dentro del territorio de Cantabria ii) que las 

razas de los animales cuya carne sea amparada por la IGP son la Tudanca, Monchina, Asturiana, Pardo 

Alpina, Limusina y sus cruces y iii) que los terneros deben de tener un periodo de amamantamiento mínimo 

de 3 meses y además la alimentación se debe llevar a cabo bajo las normas de aprovechamiento de los 

pastos de Cantabria. 

La raza Tudanca es un bovino autóctono de Cantabria que, según manifiesta el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) del Gobierno de España, corre peligro de extinción. La 

raza tiene aptitud cárnica, se caracteriza por su dimorfismo sexual a los dos años, su color puede variar con 

la edad, sexo, etc. y se adapta muy bien al medio ambiente de la zona donde se cría, con ganancias diarias 

promedio de 600 g. Su censo poblacional fue de alrededor de 12.373 animales en el año 2013, distribuidos 

en 425 ganaderías3. Actualmente, lo más habitual en el sistema de producción tradicional de esta raza 

Tudanca es que las hembras reproductoras sean utilizadas como nodrizas bajo un sistema de producción 

semi-extensivo1. Los terneros son generalmente destetados a los 5 meses de edad y luego vendidos para ser 

engordados en otros lugares, perdiéndose en la región el valor añadido de engordar y vender los animales 

engordados2. Debido a esto y a que en los países del Mediterráneo europeo se aprecia la carne de ternera 

de menos de un año de edad, la cría de terneros puede ser una opción interesante para mejorar la rentabilidad 

de las granjas de ganado Tudanca en Cantabria. Las estrategias que se pueden seguir para el engorde de 

estos animales en la región incluyen: a) alimentación con pastos simultánea al amamantamiento hasta el 

sacrificio, con una suplementación limitada de concentrado, o b) la alimentación en base a sistemas 

intensivos fundamentados en concentrado y forrajes conservados4,5. 

Por otra parte, el sistema de producción del ganado vacuno afecta tanto a la sostenibilidad medioambiental6 

como a la calidad sensorial de la carne7-9. En relación a lo último se ha encontrado que la alimentación 

puede tener efecto sobre el color, el sabor y la textura de la carne. Este efecto es, a su vez, en gran parte 

debido al efecto de la alimentación sobre grado de engrasamiento y el tamaño de las canales7. Respecto a 

los atributos de calidad relacionados con la textura cabe resaltar, por su importancia, la dureza de la carne, 

que viene determinada por dos componentes, un componente miofibrilar (músculo) y uno conectivo 

(colágeno)10. Así pues, la dureza de la carne se ha relacionado positivamente con la cantidad de colágeno y 

su grado de solubilidad, aunque también guarda relación con otros factores como la cantidad de grasa 

intramuscular, el acortamiento del sarcómero post mortem o la integridad de las proteínas miofibrilares en 

el momento del consumo7,11,12. En este sentido, son numerosos los estudios en los que no se evidencia una 

correlación entre cantidad de colágeno y/o solubilidad del mismo y dureza de la carne11, en los que la dureza 

se explicaría por otros factores. 

En diversos estudios se ha observado que el ritmo de crecimiento del ganado vacuno, sacrificado a un peso 

determinado, afecta positivamente a la terneza de la carne. Este efecto se ha atribuido, por una parte, a que 

un mayor ritmo de crecimiento hay una mayor proteolisis post mortem y por lo tanto una mayor 

ablandamiento durante la maduración de la carne13. Por otra parte, a mayor velocidad de crecimiento es 

esperable un mayor contenido en colágeno recién formado y por lo tanto con mayor solubilidad7,14. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo del presente estudio ha sido determinar el efecto de tres tipos de 

alimentación de los terneros de raza Tudanca, con dietas con mayor o menor cantidad de energía y diferente 

fuente de fibra, sobre diversas características de calidad de la carne relacionadas con su textura. 

 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

La carne empleada en este estudio procedió de 22 terneros de raza Tudanca nacidos en invierno y criados 

en la granja experimental “Finca Aranda” del Gobierno de Cantabria. Durante los primeros 5 meses los 

terneros se alimentaron con pasto y leche materna. Tras el destete se dividieron en tres grupos considerando 

su edad y peso al destete, que fueron asignados aleatoriamente a uno de los tres sistemas de alimentación 

experimentales: SC, con silo de hierba más concentrado comercial a libre disposición (n=7); SMC, con silo 

de hierba más concentrado restringido a la mitad de lo consumido por SC (n=7); y PC, con paja de cebada 

más concentrado a libre disposición (n=8). Los animales se mantuvieron con las respectivas dietas hasta 

los 10 meses de edad, cuando fueron sacrificados. El peso medio de los animales al sacrificio fue de 299 
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kg, 253 kg y 285 kg para los grupos SC, SMC y PC, respectivamente, existiendo diferencias significativas 

(P<0,05) entre SMC y los otros dos grupos. 

A las 24 h post mortem se obtuvieron los lomos de las canales del lado izquierdo y derecho y de estos, a 

las 24 h siguientes se cortó un filete de 3 cm a la altura de la 10º costilla para su análisis. Los filetes del 

lado derecho se envasaron al vacío en bolsas de plástico y se cocinaron en baño María a 80ºC hasta 

conseguir 70ºC en el interior de los filetes y posteriormente se enfriaron y se determinaron las pérdidas por 

cocción por diferencia de peso. Después los filetes se mantuvieron en refrigeración envueltos en papel de 

aluminio durante 24 horas y se obtuvieron cubos de 1 cm3 para la determinación de la textura15 con un 

texturómetro TA.XT2i (Stable Micro Systems, Godalming, Surrey, Reino Unido) calibrado con una celda 

de carga de 25 kg y equipado con una sonda de 5 cm de diámetro. La compresión se realizó hasta un 80% 

de la altura inicial de los cubos, de forma paralela a la fibra muscular y a una velocidad de ensayo de 1 

mm/s. La determinación del colágeno total se realizó sobre los filetes crudos del lado izquierdo siguiendo 

el procedimiento de espectrofotometría descrito por la AOAC16. Además, para la determinación del 

colágeno insoluble se siguió la misma metodología aunque previamente 4 g de muestra se homogeneizaron 

en 50 ml de agua desionizada, que se calentó a 75ºC durante 2 h recuperando por filtración la fracción 

insoluble, que fue utilizada para su análisis. 

Sobre los resultados se aplicó un análisis de varianza para el factor de variación ‘tipo de alimentación’ y se 

correlacionó la dureza del análisis de perfil de textura con el resto de propiedades mediante análisis de 

regresión lineal simple. Finalmente se realizó un análisis factorial con los resultados incluyendo como 

variables el % en grasa y estracto seco, el contenido en colágeno sobre extracto seco desengrasado, la 

solubilidad del colágeno, las pérdidas de jugo por cocción, la fuerza, la cohesividad, la elasticidad y la 

masticabilidad, aplicando la rotación “varimax normalizada”. Para los análisis estadísticos se empleó el 

programa Statistica for Windows (v.6) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos en las pérdidas por cocción, contenido y solubilidad del 

colágeno y en el análisis de perfil de textura de la carne de terneros Tudancos en función del tipo de 

alimentación. Se puede observar, en primer lugar, como la alimentación mostró efecto significativo sobre 

el contenido en colágeno total, a favor del grupo SMC. Esta mayor cantidad de colágeno en la carne de los 

terneros SMC se podría explicar, al menos parcialmente, por una menor velocidad de crecimiento en dichos 

terneros4, ocasionada por la menor ingestión de concentrado – de hecho los terneros del grupo SMC fueron 

los que menor peso vivo tuvieron al sacrificio. Además, la mayor cantidad de colágeno en el grupo SMC 

también debería atribuirse a eventuales diferencias en la composición proximal de la carne entre 

tratamientos. Tal es así que la cantidad de colágeno expresada sobre materia seca desengrasada no llegó a 

mostrar diferencias significativas entre tratamientos, tal y como se puede apreciar en la tabla. Esta ausencia 

de diferencias podría asociarse al menor contenido promedio en grasa intramuscular de la carne SMC con 

respecto a los otros tratamientos (SMC 2,3% vs SC, 3,5% y SP, 2,7%; datos no mostrados en Tabla 1). Por 

otra parte, la solubilidad del colágeno no se vio afectada por la alimentación. Por lo tanto, el efecto positivo 

de la velocidad de crecimiento sobre la solubilidad del colágeno7,14 no se llegó a apreciar en este trabajo, lo 

que se puede justificar por la corta edad de los animales en el momento del sacrificio. 

En relación al análisis de perfil de textura, la fuerza de compresión no se vio significativamente afectada 

por la alimentación, aunque el valor medio más bajo le correspondió a la carne SMC. Teniendo en cuenta 

este resultado cabe señalar que la carne SMC, que fue la que más contenido en colágeno tenía, no fue la 

que mostró más fuerza en el análisis de perfil de textura, sino la que mostró un valor inferior. Por otra parte, 

la alimentación ejerció un efecto significativo sobre la cohesividad y masticabilidad, que fueron menores 

en las muestras SMC, mostrando diferencias significativas con respecto a las muestras PC, aunque no 

respecto a las SC. 
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Tabla 1. Características de la textura en lomo de terneros tudancos en función del tipo de alimentación 

Tipo de alimentación# SC SMC PC SEM P 

Grasa (%) 3,50 2,27 2,80 1,37 NS 

Extracto seco (%) 24,93 23,13 24,09 1,06 * 

Pérdidas por cocción (%) 29,0 27,9 29,9 0,45 NS 

    Colágeno (%)      

Sobre carne 0,67b 0,80a 0,64b 0,272 * 

Sobre extracto desengrasado 3.02 3.58 2.86 0,254 NS 

Solubilidad 28,5 27,21 30,06 1,143 NS 

    Perfil de textura      

Fuerza (N) 20,75 19,18 20,94 0,58 NS 

Cohesividad 0,43b 0,43b 0,46a 0,0042 * 

Elasticidad 0,46 0,45 0,49 0,0076 NS 

Masticabilidad (N) 4,02ab 3,65b 4,69a 0,17 * 
#: SC, silo más concentrado; SMC, silo más concentrado limitado a la mitad de lo consumido por SC; PC, paja más 

concentrado. 

SEM: Error estándar de la media. 

P: NS, no significativo; *, P<0,05. 
abc: Filas sin ninguna letra en común presentan diferencias (P<0,05). 

Para poder explicar mejor el efecto de la alimentación sobre los parámetros de textura se ha recurrido a la 

correlación lineal entre aquellos parámetros de textura que se vieron significativamente afectados y la 

composición de la carne. Así, en la Tabla 2 se muestran los coeficientes de correlación de la cohesividad y 

la masticabilidad con las características de composición de la carne cruda y las pérdidas de jugo por cocción. 

Como se observa en la Tabla, la única correlación significativa encontrada tuvo lugar entre el extracto seco 

desengrasado y la masticabilidad, indicando que la variación en la masticabilidad de las muestras se explica 

en una medida considerable por el extracto seco desengrasado, compuesto principalmente por proteínas, 

especialmente las miofibrilares, y minerales (un mayor extracto seco desengrasado implica mayor 

masticabilidad). También es destacable mencionar la ausencia de correlación significativa entre cantidad 

de colágeno y las características de textura, lo que se puede atribuir a la elevada solubilidad del colágeno 

atribuible a la temprana edad de los animales al sacrificio12. 

Tabla 2. Coeficientes de correlación de Pearson entre la composición de la carne cruda y la cohesividad y 

masticabilidad de la carne cocinada 

 Cohesividad Masticabilidad (N) 

Grasa (%) -0,184 0,161 

Extracto seco (%) -0,125 0,403 

Extracto seco desengrasado (%) 0,125 0,447* 

Pérdidas por cocción % 0,372 0,355 

Colágeno % sobre extracto seco desengrasado -0,247 -0,425 

% de solubilidad del colágeno 0,051 -0,246 

* P<0,05 

En las Figuras 1 y 2 se muestran los resultados del análisis factorial. El análisis se realizó para conocer 

mejor la relación entre la composición y la textura de la carne, así como para explicar la variación mostrada 

por las muestras analizadas en dichas características. Los dos factores principales (Factor 1 y 2) explicaron, 

respectivamente, el 33,07 y el 21,55 % de la varianza total presentada por las muestras. 

En la Figura 1 se observa que el Factor 1 estuvo influenciado principalmente por los parámetros de textura 

(en la parte positiva del gráfico) y, además, aunque en menor medida, por el colágeno (parte negativa) y las 

pérdidas por cocción (parte positiva). De entre todas esas características, la elasticidad y la masticabilidad 

fueron las que mostraron mayor influencia sobre el Factor 1. La proximidad, en la Figura 1, de las cuatro 

características de textura entre sí y entre éstas y las pérdidas por cocción podría interpretarse como que las 

primeras estuviesen relacionadas positivamente con la segunda, de forma que la pérdida de jugo en la 

cocción se ve asociada a mayor fuerza, cohesividad, elasticidad y masticabilidad de la carne. Por otra parte, 

el Factor 2 estuvo influenciado básicamente por la composición de la carne cruda: extracto seco y cantidad 

de grasa (parte positiva). 
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Figura 1. Representación de las variables incluidas en el análisis factorial en el plano formado por los dos factores 

principales (Factor 1: eje X; Factor 2, eje Y) 

En la Figura 2 se representa la posición de las muestras en el plano de los dos factores principales de acuerdo 

a los coeficientes obtenidos para las mismas en el análisis factorial. Se observa cómo hay diferenciación 

espacial entre las muestras de carne procedentes del sistema de alimentación PC, a la derecha del eje del 

Factor 1 (parte positiva), y aquellas procedentes del sistema de alimentación SMC, a la parte izquierda del 

eje del Factor 1 (parte negativa). Por su parte, las muestras del sistema SC están más dispersas que las de 

las de los otros dos grupos en relación a ambos factores principales. Además se observa que el centroide de 

los puntos de las muestras SC en el eje del Factor 1 está más cercano al de las muestras SMC, pero no se 

separa tan claramente del de las muestras PC como lo hace el centroide de las muestras SMC. 

Comparando la Figura 1 con la Figura 2 y confirmando los resultados anteriores expresados en la Tabla 1, 

se aprecia cómo la las muestras SMC se sitúan en la parte del contenido en colágeno y en la zona opuesta 

a pérdidas por cocción y valores texturales, mientras que las muestras PC están en la región de los valores 

texturales y en la zona opuesta a donde se ubica la cantidad de colágeno. 

 
Figura 2. Representación de las muestras de carne por los coeficientes obtenidos en el análisis factorial en el plano 

formado por los dos factores principales (Factor 1: eje X; Factor 2, eje Y), indicando el tipo de alimentación (SC, 

silo más concentrado; SMC, silo más concentrado limitado a la mitad de lo consumido por SC; PC, paja más 

concentrado) al que pertenecen 
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CONCLUSION 

Los tipos de alimentación sugeridos para el engorde de terneros de raza Tudanca pueden afectar a las 

características de textura de la carne, siendo especialmente notoria la diferencia existente entre la carne de 

los teneros alimentados con silo y menos cantidad de concentrado (SMC) y la carne de los alimentados con 

paja y concentrado (PC). Por una parte, la carne SMC presentó más contenido en colágeno que la de los 

otros grupos. Por otra parte, la carne SMC presentó menores valores de cohesividad y de masticabilidad 

que la carne PC. Los resultados indican una mayor dispersión o variación en la composición proximal y 

textura de la carne de terneros alimentados con silo y mayor cantidad de concentrado SM que en la del resto 

de los grupos. Además, la carne (SM) ocupó una posición intermedia en cuanto a textura y composición 

pero se pareció más a la carne SMC que a la PC. 

Teniendo en cuenta el conjunto de las muestras analizadas, la relación entre la textura de la carne cocinada 

y composición de la carne cruda fue débil, destacando, por ser significativa, la correlación entre extracto 

seco desengrasado y masticabilidad. También es destacable la ausencia de correlación entre cantidad de 

colágeno y características de textura. 
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RESUMO 

Normalmente, os sistemas de classificação de carcaças são subjetivos e revelam falta de alinhamento entre 

a classificação e composição da carcaça e as suas características de rendimento. Isso limita sua utilidade 

num sistema de marketing baseado no valor da carcaça. A utilização de métodos não-invasivos e não-

destrutivos in vivo e post mortem com base em imagem permitem ultrapassar esta limitação. O objetivo 

deste estudo é a utilização de uma técnica de análise de imagem vídeo (VIA) simples para estimar a 

composição da carcaça e peças da carcaça de cordeiros leves. Neste trabalho foram utilizados trinta 

cordeiros da raça autóctone Churra Galega Mirandesa. As imagens foram capturadas usando uma câmara 

digital (Nikon D3100) com sensor de 8 megapixel. Foram registadas medições de área (A), perímetro (P), 

comprimento (L), largura (W) e ângulo (Ang). Foram realizadas análises de regressão passo a passo para 

estimar a composição da carcaça em tecidos e peças para ambos pesos e rendimentos usando as medições 

VIA e o peso de carcaça fria (PCF) como variáveis independentes. Os resultados mostram que as peças que 

representaram maior proporção na carcaça foram a perna e a pá (representando cerca de 55%). As carcaças 

apresentaram pequena proporção de gordura (11% do peso de carcaça) enquanto o músculo representou 

quase 63% do peso de carcaça. Os modelos de regressão explicaram 97% e 96% do peso de perna e pá, 

respetivamente, e incluíram o PCF e as medidas VIA. O melhor modelo incluiu o PCF e uma medição VIA 

e explica cerca de 98% da variação do peso do músculo. Os modelos desenvolvidos para estimar o 

rendimento dos tecidos na carcaça utilizando o PCF e medições VIA têm precisão moderada, com valores 

de AdjR2 variando entre 0,472 a 0,731 (P <0,01). Os resultados do presente estudo sustentam as conclusões 

de outros trabalhos sobre a capacidade do sistema VIA em estimar os cortes primários e a composição da 

carcaça em tecidos de cordeiros leves. 

 

ABSTRACT 

Usually, the carcass classification schemes are subjective and lack an alignment between the carcass 

classification and composition and yield traits. That is a major limitation of the value-based payment and 

marketing system. Non-invasive and non-destructive imaging-based methods, in vivo or post mortem, may 

be used to address this limitation. The aim of this study was to use a simple video image analysis (VIA) 

technique to predict the carcass composition and carcass cuts of light lambs. Thirty lambs of the native 

breed Churra Galega Mirandesa were used. Images were captured using a digital camera (Nikon D3100) 

featuring 8 megapixel sensor. Were parameters recorded included the measurements of area (A), perimeter 

(P), length (L), width (W) and angle (Ang). Stepwise regression analyses were performed to predicted 

carcass composition in tissues and cuts in carcass for both the amount and yield using VIA measurements 

and cold carcass weight (CCW) as independent variables. The results showed that cuts having a higher 

proportion in the carcasses were leg and shoulder (representing about 55% of carcass weight). These 

carcasses presented small fat amount (11% of carcass weight) while muscle represented almost 63% of 

carcass weight. The regression models explain 97% and 96% of leg and shoulder amount, respectively and 

include the CCW and VIA measurements. The best model includes the CCW and one VIA measurement 

and explains near 98% of the muscle variation. Prediction models developed to estimate carcass tissue 

yields using CCW and VIA measurements have moderate accuracies, expressed as AdjR2 values, ranging 
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from 0.472 to 0.731 (P <0.01). The results of the current study sustain the findings from other reports on 

the ability of the VIA system to predict the primal cuts and carcass composition in tissues of light lamb. 

 

 

INTRODUCTION 

Currently, there is an increasing relevance in obtaining information on carcass classification and grading in 

major farm animals species. For sheep, the European Union has two different classification schemes. One, 

for carcasses above 13 kg, combining the carcass conformation, in a five-point score (EUROP; E=excellent 

to P=poor conformation) with a five-point fatness score (1=lean to 5=fat). A different scoring system exists 

for carcasses below 13 kg, supported on meat color, fat class, and carcass weight (with three categories 

<7.0, 7.1-10.0 and 10.1-13.0 kg)1,2. These classification schemes are subjective and lack the alignment 

between the carcass classification and the carcass composition or yield traits3,4. This drawback limits the 

utility of the classification schemes for a value-based payment and marketing system5. To address this 

limitation, objective non-invasive and non-destructive in vivo and post mortem imaging and spectroscopic 

methods have been developed6,7. Presently, the video image analysis (VIA), is one of the selected methods. 

In fact, in the last decades intensive research targeted on VIA has been conducted for cattle4 and 

sheep8,9,10,11,12. These works highlight that VIA gathers several attributes such as objectivity, non-

invasiveness and non-destructiveness that allow a fair, accurate and precise carcass evaluation4. 

Additionally, VIA systems offer a fast and consistent source of information for genetic improvement 

programs13. However, the application of a VIA system is often hampered by the high cost of equipment and 

space limitations in slaughterhouses4 and the variability between carcasses14. The VIA systems typically 

use numerous measurements taken on the carcass as predictors of carcass composition. The number of 

measurements varies widely. For example, Ngo11 make use of 23 VIA measurements whereas Einarsson12 

using a VIAscan® system employ about 110 VIA measurements. Early work with lamb carcasses showed 

that VIA could be used to predict their composition, but the predictive models were not robust enough to 

be applied to another type of lamb carcasses9. This is one of the reasons to apply a VIA approach. In our 

best knowledge, this work represents the first use of that technique to light lamb carcasses. Therefore, the 

aim of this study is to use a simple VIA technique to predict carcass composition and carcass cuts of light 

lambs. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Animals and carcasses 

Thirty lambs of the Portuguese native breed Churra Galega Mirandesa produced according to Cordeiro 

Mirandês – PDO specifications with 13.5 ± 2.6 kg live weight were slaughtered in an official 

slaughterhouse, in compliance with the national and European regulations. After slaughter, the carcasses 

were refrigerated at 4 ºC for 24 h and the cold carcass weight (CCW) was recorded. The carcasses were 

split down by the dorsal middle line with a band saw and the left outer sides were used for image acquisition 

and composition determination. The experimental group had a CCW of 6.3 ± 1.3 kg and a carcass yield of 

46.6 ± 3.2%. 

Image Acquisition and VIA measurements 

For image acquisition from the carcass, the left outer side was hung against a black opaque background and 

care was taken to immobilize the carcasses before the image capture. Images were captured using a digital 

camera (Nikon D3100) featuring 8 megapixel sensor. The camera was set as follows: manual operation 

mode, shutter speed 1/60s, F/4.5, ISO velocity 400, flash off, focal distance at 26 mm. Captured images 

were saved as JPEG format. The entire process developed in a constant standard artificial light and camera 

position. The camera was placed at 3 m to the carcasses. For scaling two red laser dots were projected on 

the carcass, emitted by two parallel red lasers (650 nm in wavelength) mounted on a frame with a 

predetermined distance. 

In the present work, 30 VIA measurements were estimated, including five areas; four perimeters; four major 

axis and four minor axis; three angles; four lengths and six widths on different regions of the carcass. In 
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general, the measurements taken by VIA systems include areas, lengths and widths13,9,11 but also angles and 

color9,12. From those images 30 measurements were obtaining by an image analysis procedure performed 

with ImageJ software (ImageJ 1.42q, http://imagej.nih.gov/ij/). Measurements of area (A), perimeter (P), 

length (L), width (W) and angle (Ang) were recorded (Figure 1). Besides, from the area estimation, it was 

obtained the major axis and minor axis automatically. All measurements have been defined following the 

proposal of Oliver14, Rius-Vilarrasa13 and Ngo11. 

 

 

Figure 1- Outer side view of light lamb carcass in Mirandesa breed (a) depicting the descriptors used to collect the 

measures of areas (b); perimeters (c); lengths and widths (d) and angles (e).  

A1: area of the leg; A2: area of the loin; A3: area of the forequarter; A4: area of the shoulder; P1: perimeter of the leg; P2: 

perimeter of the loin; P3: perimeter of the forequarter; P4: perimeter of the shoulder; L1: length of the leg; L2: thoracco-lumbar 

length; L3: length between the fibular tarsal bone and the greater tubercle of humerus; L4: length of the forearm; W1: thinnest 

width of leg; W2: largest width of the leg; W3: minimum waist width; W4: maximum waist width; W5: maximum thoracic 

width; W6: widest of the chest; Â1: leg angle; Â2: leg angle; Â3: leg angle. 

 

Carcass cuts and composition 

The hemi-carcasses were divided into six cuts: leg, loin, rib, breast, shoulder and neck as described by 

Santos15. After weighting, each cut was placed in a plastic bag, identified and frozen for later dissection. 

After thawing, the carcass cuts were weighed and separated into muscle (M), subcutaneous fat (SF), 

intermuscular fat (ImF) and bone. The carcass fat (CF) was estimated by the sum of subcutaneous and 

intermuscular fat. The dissection of the cuts followed the methodology proposed by Fisher and DeBoer16 

in a room under controlled environment. After dissection, the muscle and remainder (major blood, vessels, 

ligaments, tendons, and thick connective tissue sheets associated with some muscles) were separately 

weighed. The cuts and carcass tissue yield was determined in relation of CCW. 

Statistical analysis 

A descriptive statistics was performed with determining the mean, standard deviation, range and coefficient 

of variation (CV) for the amount and yield of cuts, carcass composition in tissues and for all VIA 

measurements. Stepwise regression analyses were used to predict carcass composition in tissues and cuts 

in carcass, for both the different amounts and yields, using VIA measurements and CCW as independent 

variables. The accuracy of the estimates was based on the adjusted coefficient of determination (AdjR2) 

and the root mean square error (RMSE)17. All statistical analyses were performed with the JMP software 

(version 7; SAS Institute, Cary, NC, USA). 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Table 1 summarizes the basic statistic (mean, standard deviation, range and coefficient of variation) for the 

amount and yield of cuts and carcass composition. The carcass cuts and the composition obtained herein 
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agreed to the current light lamb carcass in the northern region of Portugal18,19 and in other countries of 

southern Europe20,21,15. 

Table 1. Mean, standard deviation (SD), range and coefficient of variation (CV) of amount and yield of cuts and 

carcass composition in tissues 

Trait   Amount (kg)    Yield (%)  

  Mean±SD Range CV%  Mean±SD Range CV% 

Cut         

Leg  2.18±0.49 1.13-3.44 22.5  34.6±1.50 31.7-39.1 4.3 

Loin  1.09±0.25 0.58-1.56 22.8  17.3±1.77 13.3-21.3 10.2 

Rib  0.33±0.08 0.21-0.44 23.5  5.23±0.88 3.99-6.91 16.9 

Breast  0.64±0.16 0.36-1.02 25.2  10.2±1.57 7.76-13.5 15.5 

Shoulder (Sh)  1.29±0.28 0.53-1.84 21.7  20.5±1.23 16.3-21.9 6.0 

Neck  0.60±0.15 0.28-0.91 24.5  9.60±1.67 7.15-14.1 17.4 

Tissue         

Muscle (M)  3.95±0.82 2.05-5.50 20.8  62.7±1.98 58.1-65.7 3.15 

Subcutaneous fat (SF)  0.36±0.17 0.11-0.78 47.7  5.44±1.80 2.75-9.49 33.0 

Intermuscular fat (ImF)  0.41±0.16 0.15-0.74 39.3  6.31±1.82 3.61-9.49 28.9 

Carcass Fat (CF)  0.76±0.32 0.26-1.52 42.1  11.7±3.43 6.49-18.5 29.2 

Bone  1.55±0.26 0.95-1.95 16.6  24.8±2.67 20.6-31.5 10.8 

The proportion of the cuts largely depends on the type of dressing carcass that is made. In general, the cut 

having a higher proportion in carcasses of light lambs are the leg (34.6%) and shoulder (20.5%) that in the 

current work represents about 55% (Table 1). In general, the light lambs carcasses presents small amounts 

of carcass fat (11.7%), especially subcutaneous fat (5.4%), and the carcass muscle represents almost 63% 

of carcass weight. These results are in accordance with the biology of tissue growth mammals, which shows 

that fat growth occurs later, with maturity15. In general, subcutaneous fat is the component of the dissectible 

fat that increased the most with carcass weight22,18. These works report a small proportion of fat in light 

lambs carcasses. Despite the fat deposition pattern and the reduced amount of carcass fat, its variation was 

significant (CV between 42 and 48% and 29 to 33% for the amount and the yield respectively). These 

results are in agreement with those of Díaz22 and Santos18. 

The mean, standard deviation, range and coefficient of variation of VIA measurements are presented in 

Table 2. 

In general, the area measurements showed highest variation (CV between 14.4 and 24.3%) and the angles 

show smallest variation (CV between 4.4 and 6.0%). The other VIA measurements present a CV ranging 

from 6.9 to 15.8% (Table 2). This pattern in the variation was also reported by other authors using VIA. 

Rius-Vilarrasa13 using heavier lamb carcasses (18.8 kg; CV=12.9%) reported CV between 7.6 and 9.2% 

for area measurements and variations between 3.2 and 7.3% for the length and width measurements. 
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Table 2. Means, standard deviations (SD), range and coefficient of variation (CV) of VIA measurements 

Measurement Variable Mean±SD Range CV% 

Area (cm2)     

Carcass  AC 863.5±145.2 601.1-1133.2 16.8 

Leg A1 152.4±24.6 92.1-213.7 16.1 

Loin A2 235.2±57.1 127.9-334.6 24.3 

Forequarter A3 320.7±67.1 192.8-460.1 20.9 

Shoulder A4 155.3±22.3 113.0-200.2 14.4 

Perimeter (cm)     

Leg P1 56.7±4.7 48.5-66.9 8.2 

Loin P2 67.2±9.3 48.9-82.6 13.8 

Forequarter P3 71.4±7.3 58.8-86.3 10.2 

Shoulder P4 51.3±3.9 43.8-59.7 7.7 

Major axis (cm)     

Leg MA1 22.2±2.4 17.1-27.2 10.9 

Loin MA2 24.8±3.9 17.6-31.8 15.8 

Forequarter MA3 24.8±2.6 20.9-29.8 10.6 

Shoulder MA4 18.9±1.5 16.2-22.2 8.1 

Minor axis (cm)     

Leg MinA1 10.6±0.9 8.5-12.2 8.1 

Loin MinA2 13.6±1.6 10.6-16.6 11.6 

Forequarter MinA3 18.2±2.6 12.0-22.4 14.1 

Shoulder MinA4 11.8±1.2 9.7-14.8 10.1 

Angle (θ)     

Leg angle1 Â1 144.6±6.3 129.6-155.5 4.4 

Leg angle2 Â2 150.8±9.0 128.7-167.3 6.0 

Leg angle3 Â3 164.0±7.3 144.8-174.5 4.5 

Length (cm)     

Length of the leg L1 28.1±1.9 24.1-31.2 6.9 

Thoracco-lumbar length L2 54.2±4.9 42.8-63.9 9.1 

Length between the fibular tarsal bone 

and the greater tubercle of humerus 
L3 86.0±6.4 72.0-97.9 7.4 

Length of the forearm L4 31.2±2.5 24.5-35.7 8.1 

Width (cm)     

Thinnest width of leg  W1 11.5±1.1 9.5-15.0 9.9 

Largest width of the leg W2 10.3±1.3 7.8-13.7 12.2 

Minimum waist width W3 10.6±1.3 7.5-12.7 12.0 

Maximum waist width W4 14.8±1.6 12.3-18.5 10.7 

Maximum thoracic width W5 20.5±1.8 17.5-23.3 8.7 

Widest of the chest W6 18.7±1.6 15.6-21.7 8.8 

 

Tables 3 and 4 refer to the stepwise regressions for predicting the amount and yield of cuts and carcass 

composition in tissues (y variables) based on the CCW and thirty VIA measurements (x variables). The 

regression models based on VIA measurements and CCW confirm that it is possible to accurately predict 

the amount of the cuts (AdjR2 between 0.676 and 0.970, P<0.01). The best models explain 97% and 96% 

of leg (CCW+Â1+W4) and shoulder amount (CCW+W2), respectively (Table 3). This is a main finding 

because leg and shoulder are primal cuts that represent 55% of the carcass weight. Similar results were also 

reported by Rius-Vilarrasa23 who found higher accuracies when VIA was used in the prediction equations 

of the primal cuts. Relating to prediction models of cut yields, poor to moderate accuracy (AdjR2 between 

0.139 and 0.696, P<0.01) was found (Table 3). Also Stanford8 presented some constraints in predicting the 

proportion of loin, but not of the leg (R2=0.71, RMSE = 0.66%) and shoulder (R2=0.62, RMSE = 0.88%) 

primal cuts. Also Brady10 corroborates those results, reporting a moderate accuracy (R2=0.561) in the 

prediction of yields of primal cuts using a VIA system named Lamb Vision System. These results contrast 

however with the work by Oliver14, undertaken with cattle, who found good predictive accuracy for 

commercial meat cuts yields (R2 = 0.79, 0.94, 0.84, and 0.90, respectively, for the extra, first, second, and 

third categories). 
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Table 3. Adjusted R2 (AdjR2) and residual mean square error (RMSE) for each model predicting the amount and 

yield of leg, loin, rib, breast, shoulder and neck cuts by CCW and VIA measurements 

y variable Intercept Coefficient (x variable)  AdjR2 RMSE 

Amount (kg)         

Leg  1.342 0.400 (CCW) -0.008 (Â1) -0.032 (W4)   0.970 0.085 

Loin  -1.363 0.160 (CCW) 0.010 (Â1)    0.823 0.105 

Rib  -0.195 0.046 (CCW) -0.007 (MA2) -0.001 (A4) 0.033 (MA4)  0.696 0.042 

Breast  0.155 0.001 (AC) 0.022 (MA1) -0.005 (Â1)   0.792 0.073 

Shoulder  0.187 0.237 (CCW) -0.037 (W2)    0.955 0.059 

Neck  -0.515 -0.022 (MinA3) 0.028 (L2)    0.676 0.085 

Yield (%)         

Leg 41.554 -0.089 (Â1) 0.511 (W1)    0.237 1.313 

Loin -8.302 0.109 (Â1) 0.065 (Â2)    0.274 1.504 

Rib 6.99 -0.041 (P2) 0.48 (W5)    0.150 0.815 

Breast  19.069 0.402 (MA1) -0.117 (P2) -0.066 (Â2)   0.573 1.028 

Shoulder  15.251 0.132 (P4) -0.075 (W5)    0.139 1.182 

Neck 26.862 -0.997 (MinA1) 0.023 (A3) -0.789 (MinA3) 0.028 (A4) 0.22 (L2) 0.696 0.920 

CCW- cold carcass weight; Â1- leg angle1; W4- maximum waist width; MA2- major axis of the loin; A4- area of the shoulder; MA4- major axis 

of the shoulder; AC- area of the carcass; MA1- major axis of the leg; W2- Largest width of the leg; MinA3- minor axis of the forequarter; L2- 
Thoracco-lumbar length; W1- Thinnest width of leg; Â2- leg angle2; P1- perimeter of the leg; W5- Maximum thoracic width; P2- perimeter of the 

loin; P4- perimeter of the shoulder; MinA1- minor axis of the leg; A3- area of the forequarter. 

For the tissue amounts in the carcass, the models gathered in the current work show moderate to high 

accuracy to explain the variation of muscle and fat tissues (AdjR2 between 0.626 and 0.978, P<0.01). The 

best model includes CCW and one VIA measurement (W2) and it explains near 98% of the muscle variation 

(Table 4). Prediction models developed to estimate carcass tissue yields using CCW and VIA measurements 

have moderate accuracies, expressed as AdjR2 values, ranging from 0.472 to 0.731 (P <0.01). The values 

obtained in the present work are comparable with other reports. For example, Brady10 and Cunha24 using 

VIA measurements and lamb carcass weight as predictors for the carcass tissue yield achieved R2 values 

up to 0.71 (RMSE = 2.6%) and 0.74 (RMSE = 2.05%), respectively. In another study, the lean meat yield, 

which is close to the muscle yield, was also moderately predicted (R2 = 0.52, RMSE of 2.17%) using carcass 

measures from a VIAScan system9. These authors also assert in a broader sample of genotypes that the use 

of additional measurements, such as the cross-sectional area of muscle longissimus thoracis et lumborum, 

will be useful in order to improve the models accuracy. This orientation should also be taken into 

consideration for light carcasses because usually the abattoirs receive animals from different genotypes. 

Table 4. Adjusted R2 (AdjR2) and residual mean square error (RMSE) for each model predicting the muscle, 

subcutaneous fat, intermuscular fat and carcass fat (amount and yield) by CCW and VIA measurements 

Y variable Intercept Coefficient (X variable)  AdjR2 RMSE 

Amount (kg)         

Muscle  0.45 0.607 (CCW) -0.06 (W2)    0.978 0.110 

SF  -1.20 -0.034 (MinA2) 0.039 (W2) 0.018 (L3)   0.727 0.083 

IF  -0.875 0.001 (AC) 0.004 (Â2)    0.626 0.091 

Carcass Fat  -1.69 0.002 (AC) 0.006 (Â2)    0.663 0.173 

Yield (%)         

Muscle  2.707 0.181 (MA2) -0.473 (MinA4) 0.204 (W4)   0.551 0.647 

SF  -18.20 -0.296 (P3) 0.961 (MA1) 0.048 (Â2) 0.668 (W2) 0.154 (L3) 0.731 0.869 

IF -2.42 -0.4 (MinA2) -0.372 (P3) 1.174 (MA3) 0.752 (W4)  0.716 0.906 

Carcass Fat  -14.23 0.697 (MA3) 0.529 (W4)    0.472 2.329 

SF- subcutaneous fat; ImF- intermuscular fat; CCW- cold carcass weight; W2- Largest width of the leg; MinA2- minor axis of the loin; L3- Length 

between the fibular tarsal bone and the greater tubercle of humerus; AC- area of the carcass; Â2- leg angle2; MA2- major axis of the loin; MinA4- 

minor axis of the shoulder; W4- maximum waist width; P3- perimeter of the forequarter; MA1- major axis of the leg; MA3- major axis of the 
forequarter. 
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CONCLUSION 

The results of the present study sustain the findings from other reports on the ability of the VIA system to 

predict the primal cuts and carcass composition in tissues of light lamb. Therefore, objective, rapid, non-

invasive and non-destructive technologies such as VIA may offer a noteworthy opportunity to record 

accurate information of light lamb carcasses that can support the entire chain from the abattoir to the 

producer and the consumer adding value to this type of carcasses. 
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RESUMO 

A raça Ramo Grande é a única raça bovina autóctone dos Açores, tendo sido reconhecida em 1996 altura 

em que foi instituído o respetivo Livro Genealógico. Atualmente encontram-se registados mais de 1300 

bovinos no Livro de Adultos. Neste trabalho, caracteriza-se e avalia-se a raça bovina Ramo Grande nos 

seus carateres produtivos, reprodutivos e económicos, recorrendo-se a um questionário que está dividido 

em três partes: 1) informação referente ao agregado familiar do criador, 2) informação das características 

produtivas e reprodutivas, e 3) informação sobre a ficha de exploração. A hipótese a testar é de que embora 

os resultados económicos obtidos pela exploração de bovinos Ramo Grande sejam inferiores às outras 

raças, o seu elevado valor potencial e cultural, obrigam à sua preservação, que será assegurada pelos apoios 

comunitários, nacionais e regionais. 

 

ABTRACT 

The Azorean autochthonous cattle breed Ramo Grande is exclusive and was recognized in 1996 by its 

Herdbook. In 2015, there are more than 1300 bovines registered in the Adult Section. This research allows 

describing the economics, productive and reproductive parameters. A survey by questionnaire was on with 

3 parts: 1) personal, 2) productive and reproductive and 3) economic information. The hypothesis is that 

the exotics breeding are more productive in economic terms and the Ramo Grande breed needs european 

and national subsidies to preserve it. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Nesta seção apresenta-se a origem da raça bovina Ramo Grande, analisa-se a sua demografia, as principais 

medidas de política que os criadores podem usufruir para produção e manutenção da raça; a morfologia dos 

animais; as características produtivas e o sistema de exploração. 

O solar originário da raça bovina Ramo Grande coincide com a zona geográfica da ilha Terceira a que 

corresponde a cidade da Praia da Vitória e freguesias vizinhas. Por ocasião do povoamento do arquipélago 

dos Açores em meados do século XV vieram bovinos (raças Alentejana, Mirandesa, Minhota e Algarvia) 

de diversas regiões do território do Continente Português que, sujeitos às características insulares e ao seu 

isolamento geográfico, adquiriram especificidades próprias e deram mais tarde origem aos bovinos Ramo 

Grande1. No entanto, houve também a introdução nos Açores de raças bovinas exóticas em finais do século 

XIX e no século XX1,2. Em Portugal, existem 15 raças autóctones bovinas, em que apenas uma é oriunda 

dos Açores - a raça bovina Ramo Grande. 

A raça Ramo Grande é a única raça bovina autóctone dos Açores tendo sido reconhecida em 1996 altura 

em que foi instituído o respetivo Livro Genealógico. Apesar de no século XX ter sido quase extinta, iniciou-

se um programa na Região Autónoma dos Açores, que permitiu a sua recuperação2. O primeiro 

levantamento demográfico e biométrico desta raça é de 1996, onde se registaram 227 bovinos no Livro de 

Adultos, distribuídos por três ilhas: Terceira, S. Jorge e Santa Maria1,2. Ao longo dos últimos anos houve 

um acréscimo quer do número de criadores da raça (passando de 125 em 1996 para 278 em 2013) quer do 

número de animais inscritos no Livro Genealógico (passando de 227 em 1996 para 1405 em 2013)1. 

mailto:emiliana@uac.pt


RAÇAS AUTÓCTONES NO ESPAÇO IBÉRICO: UM RECURSO SUSTENTÁVEL 

 

1
0

2
 

Atualmente, encontram-se registados mais de 1300 bovinos no Livro de Adultos distribuídos por 

explorações de pequena dimensão em seis ilhas dos Açores: S. Jorge, Terceira, Faial, Pico, S. Miguel e 

Graciosa. Como se pode verificar na Figura 1, a maior parte dos animais inscritos no Livro de Adultos são 

fêmeas (1255 em 1315) e têm maior representatividade nas ilhas de S. Jorge (588 animais), Terceira (201 

animais) e Faial (257 animais). 

 

 

Figura 1. Número de fêmeas e total de bovinos adultos, nas explorações da raça bovina Ramo Grande, nos Açores, 

em 2015 (Fonte: Adaptado2). 

Os fatores que mais tem contribuído para o acréscimo dos bovinos da raça Ramo Grande são: a utilização 

crescente da inseminação artificial nos últimos anos, os incentivos previstos nos pagamentos 

agroambientais, os concursos e exposições pecuárias; o temperamento dócil e a facilidade de ensino para o 

trabalho e a participação assídua nos cortejos etnográficos das festas tradicionais açorianas2. Os estudos de 

caracterização genética da raça revelam um elevado parentesco médio entre animais da mesma exploração 

e um baixo tamanho efetivo da população que indicam a necessidade de minimizar a evolução da 

consanguinidade através de um controlo mais rigoroso dos acasalamentos e da rotação de animais entre 

explorações. Por sua vez, a análise através de marcadores microssatélites indica elevados níveis de 

diversidade genética, contudo alguns animais apresentam sinais de cruzamento com raças exóticas e têm 

de ser excluídos do Livro Genealógico para fortalecer o programa de conservação3. 

O Governo Regional dos Açores tem apoiado o crescimento desta raça autóctone desenvolvendo o 

Programa de Conservação e Melhoramento Genético, bem como através do desenvolvimento de políticas 

que ajudam a manutenção desta raça. O Programa de Conservação e Melhoramento Genético que visa a 

consolidação da raça bovina Ramo Grande no futuro, inclui ações de caracterização genética por análise 

demográfica e através de microssatélites, a recolha e a congelação de sémen de touros da raça permitindo 

a sua utilização em inseminação artificial e contribui para a sua conservação ex-situ no âmbito do Banco 

Português de Germoplasma Animal, a confirmação de paternidades por análises de ADN, o registo da 

velocidade de crescimento através de pesagens dos vitelos, o controlo da eficiência reprodutiva e a 

longevidade das vacas, a apreciação da docilidade/temperamento, a avaliação genética dos reprodutores da 

raça (machos e fêmeas) e o estudo da carcaça e da qualidade da carne2. 

No desenvolvimento de políticas, promovem-se incentivos específicos previstos no âmbito do 

PRORURAL+ - Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores4 e também do 

POSEI - Medidas específicas no domínio da agricultura a favor das regiões ultraperiféricas da União 

Europeia5, além de outros apoios regionais ao gasóleo e ao adubo, conforme se pode consultar nos Quadros 

1, 2 e 3. 

Os bovinos Ramo Grande caracterizam-se por ter a pelagem de cor vermelha mais ou menos intensa, raras 

vezes malhada em zonas específicas; esqueleto forte com articulações largas; cabeça, bem desenvolvida, 

com perfil frontal predominantemente convexo; cornos de tamanho médio; o pescoço tem o bordo superior 

reto ou pouco convexo e o inferior é provido de barbela, pouco desenvolvida; tronco, com terço anterior 

mais acentuado em relação ao posterior, ligado por um costado pouco alto e pouco arqueado; e os membros 

terminam por unhas afogueadas e resistentes1. 
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Quadro 1. Ajudas do Governo Regional dos Açores ao setor agrícola, para os anos 2014 e 2015 

 Valor da ajuda 

Gasóleo (Portaria nº 77/2014 de 5 de 

dezembro) 

30% até 3 ha de área de culturas ou pastagem permanente; 60% de 3 a 6 ha 

de área de culturas ou pastagem permanente; 100% superior a 6 ha de área 

de culturas ou pastagem permanente (tem limite de litros: de 350 a 10000 

litros e de equipamentos: tratores agrícolas, máquinas automotrizes; 

máquinas para atividades florestais, máquinas de ordenha, veículos de 

transporte até 3000cc e peso bruto igual ou inferior a 3500kg) 

Adubo (Portaria nº127/2015 de 2 de 

outubro) 

0,06€/kg de adubo (até 4000Kg/ha/ano, 1/3 da área e no máximo 10000€). 

As áreas beneficiárias de manutenção da extensificação da produção 

pecuária, apenas beneficiam de 25% da ajuda prevista para as áreas de 

pastagem permanente. 

Estes animais eram conhecidos pela sua corpulência, temperamento dócil e ótimas qualidades de trabalho 

pelo que foram tradicionalmente explorados na sua tripla aptidão: carne, leite e, sobretudo, trabalho. No 

entanto, esta vocação difere com a ilha. A título ilustrativo, na ilha Terceira a opção carne-leite é que 

predomina, bem como o ensinar os animais para desfilarem nos cortejos etnográficos, mas em S. Jorge, os 

criadores optam pela tripla função: carne, leite e trabalho, onde estes animais são usados no trabalho das 

terras e na tração de carga1. Atualmente, os bovinos da raça Ramo Grande estão mais vocacionados para a 

produção de carne, sendo explorados num regime de pastoreio ao longo de todo o ano, geralmente, os 

criadores optam também por usar silagem (de milho, leguminosas e gramíneas, ou exclusivamente de 

gramíneas) para alimentar o gado e, mais raramente, recorrem à utilização de alimentos concentrados1. 

Existem, contudo, algumas investigações para o seu uso em fins alternativos, nomeadamente, para a 

produção de uma nova variedade de queijo6. 

Quadro 2. Ajudas da União Europeia: Medidas Específicas no domínio da Agricultura a favor das Regiões 

Ultraperiféricas da União Europeia - POSEI (Portaria n.º 89/2014 de 31 de dezembro) 

 Valor da ajuda 

Prémio à vaca aleitante 300€/vaca (detenham direitos individuais; explorações com mais de 15 

cabeças normais (CN) ficam condicionadas a um fator de densidade menor 

ou igual a 2 CN/ha; só para raças de orientação carne; período de retenção 

de 6 meses; elegíveis novilhas até um máximo de 40%) 

Prémio ao abate de bovinos (mais de 

30 dias e menos de 8 meses) 

75€/animal  

Prémio ao abate de bovinos (mais de 

8 meses) 

105€/animal 

Prémio ao abate de bovinos machos 

(dos 8 até menos de 12 meses) 

105+180 de suplemento por ser macho  = 285€/macho  

Prémio ao abate de bovinos machos 

(com 12 meses ou mais) 

105+220 de suplemento por ser macho = 325€/macho  

Carne dos Açores - IGP, Modo de 

Produção Biológico  

+40€/animal (suplemento) 

Ajudas ao escoamento de jovens 

bovinos (fêmeas até 8 meses e 

machos até 18 meses) 

40€/animal 

Ajudas ao escoamento de bovinos 

machos (dos 8 até menos de 12 

meses) 

40+100 de suplemento = 140€/macho 

Ajudas ao escoamento de bovinos 

machos (dos 12 aos 18 meses) 

40+120 de suplemento = 160€/macho 

Ajudas ao escoamento para as 

Regiões da Madeira e Canárias 

+30€/animal (suplemento) 

Culturas Arvenses 500€/ha (área mínima de 0,30 ha; culturas elegíveis: cereais, proteaginosas, 

oleaginosas, linho, leguminosas) 

Na avaliação genética desta raça7 foram analisadas características produtivas e reprodutivas para vitelos e 

vacas. No que concerne às características dos vitelos, obteve-se um peso médio, ajustado aos 4 meses, de 
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157,1 kg e um peso médio de carcaça por dia de idade de 498,5 gramas. Nas características das vacas, a 

idade média ao primeiro parto foi de 29,9 meses, o intervalo médio entre partos de 416,5 dias, o número 

médio de partos durante a vida de 4,9 e a longevidade produtiva média de 8,4 anos7. 

Quadro 3. Ajudas da União Europeia: Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores - 

PRORURAL+ 

 Valor da ajuda 

Medida 13. Pagamentos relativos a 

zonas sujeitas a condicionantes 

naturais ou outras condicionantes 

específicas (Portaria nº25/2015 de 5 

Março) 

Até 7 ha – 190€/ha (Terceira e S. Miguel) e 250€/ha (restantes ilhas). Mais 

de 7 até 14 ha – 143€/ha (Terceira e S. Miguel) e 200€/ha (restantes ilhas). 

Mais de 14 até 21 ha – 124€/ha (Terceira e S. Miguel) e 150€/ha (restantes 

ilhas). Mais de 21 até 28 ha – 76€/ha (Terceira e S. Miguel) e 100€/ha 

(restantes ilhas). Mais de 28 até 80 ha – 56€/ha (Terceira e S. Miguel) e 

80€/ha (restantes ilhas). Mais de 80 a 120 ha – 20€/ha (Terceira e S. Miguel) 

e 34€/ha (restantes ilhas). Mais de 120 ha – 10€/ha (Terceira e S. Miguel) e 

17€/ha (restantes ilhas) 

Medida 11. Agricultura Biológica 

(Portaria nº30/2015 de 9 de março) 

200 a 240€/ha pastagem natural ou prado permanente (área mínima de  0,5 

ha de pastagem permanente; entidade de controlo e certificação; 

encabeçamento máximo de 2,0 CN/ha de Superfície Forrageira) 

Medida 10. Agroambiente e Clima 

(Portaria nº 26/2015 de 5 de março) 

 

a) Manutenção da 

Extensificação da 

Produção Pecuária 

 

b) Proteção da raça bovina 

autóctone Ramo Grande 

Apoio à manutenção do encabeçamento: 

- 190€/ha (entre 0,6 e 1,4 CN/ha) 

Apoio à redução do encabeçamento: 

- 220€/ha nos 2 primeiros anos e 190€ no 3º ano (>1,4 e ≤1,9 CN/ha); 

- 350€/ha nos 2 primeiros anos e 190€/ha no 3º ano (>1,9 e ≤2,5 CN/ha; 

- 430€/ha nos 2 primeiros anos e 190€/ha no 3º ano (>2,5 CN/ha). 

Reduzir para <1,4 CN, até ao limite de 120ha/exploração/ano. 

 

200€/CN (animais registados no Livro Genealógico) 

O objetivo do presente trabalho é caracterizar e avaliar a raça bovina de Ramo Grande nos seus carateres 

produtivos, reprodutivos e económicos. Para tal, será efetuada uma revisão bibliográfica e elaborado um 

questionário por inquérito, aos criadores da raça bovina Ramo Grande da ilha Terceira e a comparação com 

resultados de outras raças bovinas exploradas nos Açores. 

A hipótese a testar é de que embora os resultados económicos obtidos pela exploração da raça bovina Ramo 

Grande sejam inferiores às outras raças bovinas exóticas, o seu elevado valor potencial e cultural, obrigam 

à sua preservação, que será assegurada pela existência de apoios comunitários, nacionais e ou regionais. 

 

MÉTODOS EXPERIMENTAIS 

Para recolher informação sobre as características produtivas, reprodutivas e económicas, concebeu-se e 

aplicou-se um questionário por inquérito. O questionário está dividido em três partes: 1) informação 

referente ao agregado familiar do criador, 2) informação das características produtivas e reprodutivas, e 3) 

informação sobre a ficha de exploração. Na primeira parte do questionário identifica-se o criador e família, 

quanto às relações parentais, à idade, género, instrução e formação agrícola e ao tempo de atividade 

pecuária, estimando-se as diferentes atividades e fontes de rendimento. Na segunda parte do inquérito, 

procede-se à recolha de informação produtiva e reprodutiva das explorações Ramo Grande, nomeadamente 

a idade média dos vitelos ao desmame e características do crescimento, bem como a idade ao primeiro 

parto, intervalo entre partos e longevidade produtiva das vacas. Na terceira parte, recolhe-se informação 

sobre a estrutura de produção da exploração, propriedade fundiária, efetivo animal, equipamentos e 

construções agrícolas, finalizando com a recolha de informação da estrutura de encargos e produtos obtidos 

na exploração, referente à raça Ramo Grande. 

Os indicadores de viabilidade e competitividade económica, viabilidade económica e viabilidade financeira 

foram concebidos por8 e utilizados por9,10. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a elaboração dos questionários por inquérito, elaborou-se uma base de dados em “excel”, para os 10 

criadores inquiridos que representam cerca de 85% dos animais Ramo Grande da Ilha Terceira. 

No que concerne às características do criador e família, verificamos que todos são homens, a idade média 

do criador é de 55 anos (variando de 37 a 81 anos) superiores aos 50 anos referidos por1; o nível de instrução 

média do criador é de 7 anos (variando do 4º ano de escolaridade até ao nível superior), em que apenas três 

criadores têm formação em agricultura. A profissão e rendimento provêm exclusivamente da atividade 

agrícola, com exceção de um criador. 

No que refere às características produtivas e reprodutivas, constatamos que a origem dos animais é 

predominantemente da ilha Terceira sendo que apenas em duas explorações são provenientes da ilha de S. 

Jorge. A beneficiação das fêmeas é simultaneamente por inseminação artificial e cobrição natural (60%) 

embora alguns criadores optem apenas pela cobrição natural (40%) e tal como tinha já sido referido por1 a 

inseminação artificial tem vindo a ganhar importância. Todos os criadores fazem a deteção dos cios, mas 

varia muito a época de cobrição das fêmeas, embora haja a tendência para que a época de parição das 

fêmeas seja a partir da primavera, quando existe maior disponibilidade de erva e as temperaturas são mais 

amenas1. 

Os critérios utilizados pelos criadores para a escolha do touro reprodutor são: a estatura ou corpulência 

(21,7%), a forma da córnea (19,6%), o grau de parentesco com as fêmeas (17,5%), a cor da pelagem (13%), 

o pedigree (13%), a conformação (10,9%) e o temperamento (4,3%). A idade média dos vitelos ao desmame 

é de 7 meses (variando de 3,5 a 10 meses). O número médio de vitelos Ramo Grande amamentados por 

vaca é de 1,8 (variando de 1 a 9). A idade média ao abate é dos 8 aos 12 meses para 50% dos criadores, 

sendo que os restantes criadores (50%) optam por abaterem os animais com mais de 12 meses, podendo a 

idade de abate ser influenciada pelo valor do prémio ao abate (POSEI). A classificação da carcaça de 

novilhos adultos difere, para a conformação, entre R e O, e para o estado de gordura, entre 2 e 3. A 

longevidade média das vacas é de 10 anos. As causas de refugo mais apontadas são: infertilidade, taxa de 

substituição dos animais e grau de parentesco. O intervalo médio parto-fecundação é de 78 dias e a idade 

média ao primeiro parto é de 31 meses, o que se adequa aos valores de1, ou seja, 2,5 a 3 meses no intervalo 

parto-fecundação e idade ao primeiro parto de 24 a 30 meses. 

No que concerne à informação económica, verificamos que as produções principais são, por ordem de 

importância: a venda de carne, o leite para amamentar os vitelos e os cortejos etnográficos. Metade dos 

criadores tem contabilidade organizada e os outros 50% tem apenas os registos das receitas e despesas. A 

carne Ramo Grande é maioritariamente (90%) vendida para o exterior da Ilha Terceira. Em situações 

esporádicas pode ser vendida como Carne dos Açores - Indicação Geográfica Protegida mas, geralmente, é 

vendida como carne indiferenciada. O preço médio de um novilho é de 742,9€ (variando de 600 a 1200€) 

e o das novilhas é ligeiramente inferior, 633,3€ (variando de 500 a 1000€). O valor médio pago pela carne 

Ramo Grande é de 1,2€/kg de peso vivo (máximo 1,2€/kg, mínimo 1,15€/kg e desvio padrão, zero) e de 

2,6€/kg de carcaça (máximo 2,9€/kg, mínimo 2€/kg, desvio padrão 0,3), ligeiramente inferiores aos preços 

verificados para animais cruzados ou de raças especializadas de carne: 1,5 €/kg de peso vivo e 2,9€/kg de 

carcaça. 

No que concerne ao aparelho de produção, verificamos que a dimensão média das explorações é de 12,7 

hectares (variando de 3,43 ha e 42,4 ha), este valor aproxima-se da dimensão média das explorações (12 

hectares) registado no último Recenseamento Geral Agrícola (RGA), realizado em Portugal11. O 

encabeçamento médio das explorações com animais Ramo Grande é de 28 animais, que também se 

aproxima da média regional, 30 animais no RGA11. Nas explorações em análise, o número de animais varia 

de 8 a 70 e no caso particular da raça Ramo Grande varia de 8 a 54 animais. Os animais Ramo Grande 

correspondem, em média, a 65,8% do efetivo animal da exploração e quatro explorações são constituídas 

exclusivamente por animais Ramo Grande. O encabeçamento médio das explorações é de 1,21 Cabeças 

Normais por hectare (CN/ha), embora varie de 0,32 a 2,48 CN/ha. Apenas duas explorações têm apoio à 

manutenção da extensificação da produção pecuária, do PRORURAL+. Os criadores acreditam que, no 

futuro, a exploração desta raça será valorizada sobretudo através da certificação e diferenciação da carne; 

pelo surgimento de novos produtos, como seja, a produção de queijo; e a potencialidade para a prestação 

de serviços turísticos e participação em cortejos etnográficos. 
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A mão-de-obra utilizada na exploração é familiar constituída por uma Unidade de Trabalho Agrícola, tal 

como já tinha sido referido em 1, sendo que 90% da mão-de-obra é a tempo permanente e apenas numa 

exploração é a tempo parcial. 

Nos resultados económicos destas explorações, verificamos que os custos totais médios rondam os 500,13€ 

por hectare e ano. Os custos mais representativos nas explorações Ramo Grande são: as rendas (40,83%), 

os carburantes e lubrificantes (25,15%), os adubos (11,6%), os alimentos comprados (7,06%), e o aluguer 

de máquinas (5,3%), que totalizam 78,34% dos custos totais da exploração. Quatro explorações (40%) 

tinham terrenos exclusivamente de renda. As receitas totais das explorações Ramo Grande são de 1179,98€ 

por hectare e ano e a percentagem dos subsídios nestas receitas é, em média, de 64,89%. Esta percentagem 

dos subsídios difere nestas explorações de 44,4% a 78,9%. Nos subsídios, verificou-se que 26,04% são 

relativos ao prémio à vaca aleitante, 20,19% para a proteção da raça autóctone, 17,17% para os pagamentos 

relativos a zonas sujeitas a condicionantes naturais ou outras condicionantes específicas, 8,19% para a 

manutenção da extensificação da produção pecuária e 14,83% para o gasóleo agrícola e ajuda ao adubo, o 

que totaliza 86,78% dos subsídios. O resultado económico da exploração é de 679,85€ por hectare e ano 

(variando de 2064 a 20409€ ao ano). Este resultado aparenta ser insuficiente para remunerar a mão-de-obra 

familiar. 

Não existem explorações Ramo Grande com viabilidade e competitividade económica, ou seja, sem os 

subsídios não conseguem remunerar a mão-de-obra familiar (Figura 2). No entanto, 60% das explorações 

tem viabilidade económica, ou seja, se receberem os subsídios podem remunerar a mão-de-obra. Todas as 

explorações têm viabilidade financeira se receberem os subsídios, não remunerarem a mão-de-obra e não 

considerarem a desvalorização dos bens imóveis. Os valores médios para a viabilidade e competitividade 

económica, viabilidade económica e financeira são respetivamente: -6251,1€, 2641,4€ e 8641,4€ por ano. 

 

Figura 2. Viabilidade e competitividade económica, viabilidade económica e viabilidade financeira (€/ano), nas 

explorações da raça bovina Ramo Grande, em 2015 

A viabilidade e competitividade económica por hectare é, em média, negativa (-495,26€/ha) mas sobe 

(207,07€/ha) com a inclusão dos subsídios, ou seja, têm viabilidade económica. Em explorações leiteiras 

açorianas com encabeçamentos médios por hectare de 2,5, encontraram-se valores para a viabilidade e 

competitividade económica muito superiores (1180 €/ha)9. Os valores máximos de viabilidade e 

competitividade económica são -11200€/ano e -410 €/ano (Figura 2). O desvio padrão é de 3129,12€/ano 

e o coeficiente de variação é de -0.49. Na viabilidade económica os valores máximos e mínimos são 

respetivamente: 14409€/ano e -3936€/ano, o desvio padrão é 6388,31€/ano e o coeficiente de variação de 

2,42. 

 

CONCLUSÕES 

De um modo geral, constata-se que o destino da produção da raça Ramo Grande é, nas explorações em 

estudo, para a produção de carne e para cortejos etnográficos. A mão-de-obra é constituída pelo proprietário 

e apoiada por familiares. Em termos económicos, constata-se que, de um modo geral, as explorações Ramo 
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Grande não têm viabilidade e competitividade económica, o que se traduz na necessidade de auferirem os 

subsídios do POSEI (prémio à vaca aleitante, ao abate de bovinos, às culturas arvenses, entre outros) e do 

PRORURAL (pagamentos relativos a zonas sujeitas a condicionantes naturais ou outras condicionantes 

específicas, subsídio à proteção da raça autóctone, entre outros). A preservação da raça bovina Ramo 

Grande dependerá dos apoios a serem disponibilizados pelas Instituições Europeias, Nacionais ou 

Regionais. O lucro não aparenta ser um objetivo prioritário dos criadores Ramo Grande, mas a preservação 

de um património genético e cultural que lhes foi legado, em que referem o “gosto” na criação destes 

bovinos. 

Seria importante aumentar a representatividade da amostra agora existente, incluindo outros criadores 

terceirenses, mas sobretudo alargando às restantes ilhas onde existe esta raça. A continuidade, regularidade 

e frequência da recolha deste tipo de informação permitiria um aprofundamento do conhecimento 

produtivo, reprodutivo e económico da raça bovina Ramo Grande. 
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RESUMEN 

En este trabajo se han analizado las expectativas, motivaciones y factores que según un grupo de expertos 

pueden condicionar la disposición de los ganaderos cántabros de vacuno de la raza Tudanca a realizar el 

cebo y así obtener un producto regional de calidad diferenciada. Para la elaboración de este estudio se han 

realizado 38 entrevistas personales con expertos de la cadena de valor del vacuno de carne en Cantabria 

(producción, transformación y distribución) en 2015, aplicando la metodología Delphi. De los resultados 

se deduce que es fundamental para desarrollar el sector diferenciar el producto en la IGP “Carne de 

Cantabria”, una buena conservación de los pastos comunales y que haya una mayor presencia en los puntos 

de venta de productos cárnicos de calidad diferenciada; además se reconoce la importancia del manejo pre-

sacrificio del ganado y de la grasa intramuscular sobre la calidad de la carne; también los obstáculos que 

impiden consolidar el cebo como una actividad económicamente rentable han sido investigados. 

 

ABSTRACT 

In this study, experts’ expectations, motivations and factors affecting their willingness to perform fattening 

of Tudanca beef in Cantabria have been analysed. The main objective is to attain a highly differentiated 

regional beef. To this aim, 38 personal interviews with experts belonging to different stakeholders of the 

beef value chain in Cantabria (production, transformation and distribution) have been conducted in 2015 

applying Delphi methodology. Main findings reveal that carrying the PGI label “Carne de Cantabria”, a 

better conservation of communal pastures and a greater presence in different points of sale may be essential 

for achieving the aforementioned objective. Furthermore, results also show that livestock management and 

intramuscular fat, among other factors play a major role in influencing positively meat quality; moreover 

main threats and weaknesses facing the fattening activity have also been investigated. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La Tudanca es una raza bovina autóctona de Cantabria, clasificada en peligro de extinción según el catálogo 

oficial de razas de ganado de España (Real Decreto 2129/2008) 10; además se encuentra incluida junto a la 

Monchina, Parda Alpina, Asturiana, Limusina y sus cruces en la Indicación Geográfica Protegida (IGP) 

“Carne de Cantabria”17-20. Es una raza rústica que destaca por elevada capacidad de aprovechamiento de 

los recursos forrajeros de baja calidad en medios difíciles13, con respecto a otras razas cárnicas 

seleccionadas. 

Pese a estar incluida en la IGP “Carne de Cantabria” y ser utilizada su imagen en el logotipo identificativo 

de la misma, su comercialización bajo este distintivo de calidad diferenciada es reducida. La mayoría de 

terneros son vendidos como pasteros a una edad inferior a los 6 meses para ser acabados en cebaderos de 

otras regiones9. Tradicionalmente se producía un tipo de ternero joven, sacrificado con 9-10 meses de edad, 

que se mantenía mamando con la madre hasta el sacrificio. En la actualidad la práctica más frecuente es 

mailto:ibanvazquez@cifacantabria.org
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que esos terneros se desteten a los 5-6 meses y se acaben en estabulación con un forraje conservado (paja 

o heno) y concentrado. 

Para hacer frente al descenso de los precios de los productos en términos reales, denominado como 

problema agrario18, los productores han desarrollado estrategias básicas de marketing14-1 que incrementan 

el valor del producto. Con la implantación de una fase de engorde y el consiguiente acabado de estos teneros 

en la explotación se consigue una revalorización al pasar de vender un producto básico y genérico a otro de 

calidad diferenciada, identificado mediante la IGP “Carne de Cantabria”. El resultado es una mejora de los 

rendimientos económicos de la explotación al cerrar el ciclo productivo, mermados en los últimos años por 

la elevación del coste de los principales imputs12-19; además se favorece la conservación de la raza7 y 

satisface la creciente preocupación de los consumidores por aspectos relacionados con el tipo de producto, 

el procesado y el origen4-5. Como consecuencia, fundamentalmente, de diversas crisis alimentarias en el 

bovino, el consumidor ha reducido su confianza y se ha hecho más sensible hacia aspectos relacionados 

con la calidad, la procedencia, la seguridad alimentaria, el bienestar animal y el medio ambiente; estos están 

interesados evidentemente en el precio, pero adquiere mayor importancia el aspecto del producto, la 

frescura, terneza, color y sabor2-14-15-16. 

El objetivo de este trabajo es determinar las expectativas, motivaciones y factores que, según algunos 

operadores de la cadena de valor de la carne de vacuno en Cantabria, pueden favorecer la disposición de 

los ganaderos de vacuno de la raza Tudanca de Cantabria a realizar el cebo y así obtener un producto 

regional de calidad diferenciada. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La información utilizada procede de 38 entrevistas personales con expertos, de duración aproximada 30 

minutos, realizadas a comienzos de 2015 en dos rondas sucesivas utilizando el método Delphi6-11-14. Los 

expertos seleccionados representan los distintos eslabones de la cadena de valor de la carne de vacuno (18 

producción, 8 industria de transformación y 12 distribución). 

La selección de los 18 expertos ganaderos se ha realizado en función del tamaño (3 más de 100 UGM 

(Unidad de Ganado Mayor), 8 entre 50 y 100, 7 menos de 50 UGM) y la localización de las explotaciones 

de ganado Tudanco en Cantabria (9 Saja-Nansa, 2 Costa Occidental, 4 del Besaya, 2 de Campoo, 1 Pas-

Miera-Pisueña). La selección de los 20 expertos no ganaderos (5 salas de despiece, 3 mataderos, 2 cadenas 

de distribución, 6 carniceros y 4 restaurantes) se ha realizado en función de su relevancia y conocimientos, 

considerando el número total de mataderos, salas de despiece, supermercados, etc., presentes en Cantabria 

para que la muestra fuese representativa de la cadena de valor de la carne de vacuno. 

El método Delphi11 es un proceso sistemático e iterativo encaminado a la obtención de opiniones de un 

grupo de expertos. Los expertos seleccionados deben emitir su opinión en varias rondas de consulta, 

siguiendo una metodología que garantiza su anonimato y facilita la interacción o retroalimentación entre 

ellos. El cuestionario Delphi ha sido planteado a los expertos de manera individual en dos rondas de 

entrevistas separadas en el tiempo. La primera entrevista constó de 22 preguntas (cuantitativas y 

cualitativas), que se agrupaban en 5 bloques y contenían 102 registros de información. Una vez procesada 

y analizada de manera conjunta la información de la primera entrevista, se vuelven a formular en una 

segunda ronda aquellas preguntas no dicotómicas y con respuesta cuantitativa, ofreciendo a los 

entrevistados información de los valores medios y medianas de las respuestas obtenidas en la primera ronda, 

a objeto de replantear su respuesta y obtener así una opinión grupal lo más consensuada posible. 

Concretamente, la segunda ronda constó de un total de 10 preguntas, agrupadas en 4 bloques que contenían 

85 registros. 

El contenido del cuestionario de la segunda ronda se estructuró en los siguientes cuatro bloques: A-Análisis 

de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) del sector de vacuno de carne de razas 

autóctonas en Cantabria; B-Calidad de la carne; C-Atractivo de la carne de vacuno para el consumidor; D-

Rentabilidad y atractivo de la actividad de cebo (hasta los 10 meses) de terneros de raza Tudanca a lo largo 

de los diferentes eslabones de la cadena de valor. Para valorar las opiniones se han empleado dos escalas 

de medida8, una no comparativa de Likert de 1 a 5, siendo 1 nada importante y 5 muy importante, utilizada 

en los bloques A, B y D y otra escala métrica continua de 0 a 10, siendo 0 nada importante y 10 muy 

importante, en el bloque C de atractivo de la carne de vacuno para consumidores. La escala de Likert ha 
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sido ampliamente utilizada en la literatura académica14, permitiendo evaluar las actitudes de expertos sin 

exigir un elevado esfuerzo de discriminación entre los distintos puntos que comprende la escala para emitir 

una respuesta. La otra escala se ha seleccionado por estar el ciudadano español familiarizado con ella, dado 

que se aplica en el sistema educativo, es además ampliamente utilizada para medir conceptos abstractos 

como en este caso es la importancia que cree el experto que concede el consumidor cántabro promedio a la 

hora de elegir una carne de vacuno, o la aceptabilidad de un producto15-16. 

Los resultados hacen referencia a la segunda ronda de entrevistas y estos se presentan según los bloques 

del cuestionario. Para el tratamiento y obtención de la información se aplican análisis de estadísticos 

descriptivos (medias, agrupación del porcentaje de respuesta por categorías). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Bloque A- Análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) del sector de 

vacuno de carne de razas autóctonas en Cantabria 

En la Figura 1 y Tabla 1 aparecen los dos principales factores del análisis DAFO según grado de 

importancia, entre un total de 11 debilidades, 14 amenazas, 7 fortalezas y 7 oportunidades. Para la selección 

de los dos factores más importantes se han considerado aquellos que tienen un valor medio más elevado 

según la escala de Likert. 

 

Figura 1. Valoración del grado de importancia de los principales factores del análisis DAFO del sector de vacuno de 

carne de razas autóctonas en Cantabria 

Nota: Las letras D, A, F, O hacen referencia a las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades respectivamente, y el valor 

numérico que le sigue las cuantifica. El símbolo (+) indica que ese factor es una opinión de los expertos recogida de manera abierta 

en primera ronda, que se valora en la segunda. 

Las principales debilidades de la producción de carne con razas de vacuno autóctonas de Cantabria, son la 

no diferenciación de la raza autóctona en la IGP “Carne de Cantabria” y el escaso valor añadido de los 

productos comercializados, consideradas bastante o muy importantes por un 95 y un 86% de expertos, con 

una valoración media de 4,4 y 4,2 puntos respectivamente (Figura 1, Tabla 1). 

A juicio de los expertos se está utilizando la imagen de la raza Tudanca como distintivo de la IGP “Carne 

de Cantabria” cuando están formando parte de ella otras razas como la Asturiana, Pardo-Alpina, Limusina, 

Monchina y sus cruces. Esta debilidad podría haberse empezado a solucionar recientemente tras la creación 

por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) de un logotipo 

identificativo de la carne de razas autóctonas en pureza (Real Decreto 573/2013), que acompañaría a el 

logotipo de la IGP Carne de Cantabria en el etiquetado (Figura 2). Con respecto al escaso valor añadido de 
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los productos, los entrevistados consideran que los precios de la carne de estas razas no alcanzan lo que les 

correspondería por calidad.  

Las principales amenazas son el deterioro de las superficies de pastos comunales y la ausencia de un 

mercado específico para la comercialización de carne de razas autóctonas, consideradas bastante o muy 

importantes por un 83 y un 84% de los expertos, con una valoración media de 4,1 y 3,9 puntos 

respectivamente (Figura 1, Tabla 1). 

 

Figura 2. Logotipos identificativos de la IGP “Carne de Cantabria” y 100% raza autóctona Tudanca 

Tabla 1. Resultados de las principales preguntas de la entrevista con expertos (método Delphi), según principales 

bloques de la encuesta 

Bloque Pregunta Valor 

medio 

respuesta 

% respuestas según grado 

importancia 

Bastante (4) Muy (5) 

DAFO 

D1: no diferenciar razas autóctonas 4,43 (+) 43,2 51,4 

D2: escaso valor productos comercializados 4,22 (+) 46,0 40,5 

A1: deterioro pastos comunales 4,09 (+) 48,6 34,3 

A2: ausencia mercado específico 3,92 (+) 71,1 13,2 

F1: alta calidad carne 4,50 (+) 13,2 71,1 

F2: mejor aprovechamiento pastos comunales 4,46 (+) 48,6 48,6 

O1: mayor presencia en puntos de venta de 

productos con calidad diferenciada 

 

4,50 (+) 39,5 55,3 

O2: mejorar la promoción-publicidad 4,33 (+) 53,3 40,0 

CALIDAD 

CARNE 

Reducir nivel estrés previo sacrificio  4,53 (+) 46,7 53,3 

Niveles elevados grasa intramuscular 4,27 (+) 46,7 40,0 

ATRACTIVO 

CONSUMIDOR 

Asesoramiento carniceiro 8,92 (-)  

Aspecto establecimiento 8,91 (-)  

Garantía carne tierna 8,65 (-)  

Carne barata 8,61 (-)  

RENTABILIDAD 

Obstáculo1: no condicionar subvenciones cebo 3,93 (+) 71,4 14,3 

Obstáculo2: bajo precio pagado al productor 3,88 (+) 56,3 18,8 

Precio mínimo ganadero (€/kg canal) 4,92 (/)  

Precio mínimo venta público (€/kg carne) 13,97 (/)  

Nota: Escala de medida variable: (+) Likert de 1 (nada importante) a 5 (muy importante), (-) de 0 (Nada importante) a 10 (muy 

importante), (/) Variable cuantitativa. 

Según los expertos el deterioro de los pastos comunales es el resultado de malas prácticas de gestión y 

conservación, propiciadas por una reducida inversión en estructuras y mantenimiento (cercados, 

resiembras, abrevaderos, etc.), el sobrepastoreo, la matorralización o la presencia de especies invasoras. La 

ausencia de un mercado específico para estos productos ha sido una amenaza recogida de manera abierta 

en la primera ronda de entrevistas, que según los expertos conlleva que no exista diferenciación en el precio 

con respecto a otras carnes de vacuno. 

Las principales fortalezas de la actividad de producción de carne con razas de vacuno autóctonas de 

Cantabria, que más pueden contribuir a una evolución positiva de dicho sector, son la alta calidad de la 

carne y la mejor capacidad de aprovechamiento de los pastos comunales de estas razas, consideradas 

bastante o muy importantes por un 84% y 97% de los expertos, con una valoración media de 4,5 puntos. 
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A pesar de ser una fortaleza los expertos opinan que esta elevada calidad de la carne no se ve recompensada 

por el mercado dado que el precio que se paga al productor (€/kg canal) es el mismo que el de otras razas 

cárnicas  mejoradas (Limusina, Charolesa, Asturiana de los Valles, etc). Para los ganaderos e industriales 

esta alta calidad de la carne podría compensar los menores rendimientos de la canal, siempre y cuando fuese 

posible ofrecer al consumidor, y este lo aceptase, una carne de calidad diferenciada a un precio superior. 

La mejor capacidad de aprovechamiento que tienen estas razas autóctonas sobre los pastos comunales, 

otorga a los productores una serie de ventajas, como el mayor grado de autonomía alimentaria que permite 

reducir costes de alimentación, o unas menores necesidades de inversiones en instalaciones y mano de obra. 

Las principales oportunidades detectadas son una presencia creciente en los puntos de venta de productos 

cárnicos de calidad diferenciada (IGP, Denominación Origen Protegida (DOP), ecológico, etc.) y la mejora 

de la promoción de este tipo de productos, consideradas bastante o muy importantes por un 95% y 93% de 

los expertos que dan una valoración media de 4,5 puntos y 4,3 puntos, respectivamente (Figura 1, Tabla 1). 

Según los expertos, estas oportunidades supondrían una mejora en la comercialización al permitir generar 

una demanda estable a nivel de consumidor, con la que poder crear un mercado específico para este tipo de 

productos de calidad diferenciada. 

Bloque B - Calidad de la carne 

Un 79% de los expertos se consideraron familiarizados con aspectos de manejo (pre y post-sacrificio) que 

pueden influir sobre la calidad de la carne de terneros cebados. El factor más destacado por los expertos 

fue la reducción del estrés del animal previo al sacrificio (transporte y matadero), considerado bastante o 

muy importante por la totalidad de los expertos que le otorgaron una valoración media de 4,5 puntos, 

seguido del nivel de grasa intramuscular con 4,3 puntos (Figura 3, Tabla 1). 

 

Figura 3. Valoración del grado de importancia de factores que influyen positivamente sobre la calidad de carne de 

terneros cebados 

Nota: El símbolo (+) indica que ese factor es una opinión de los expertos recogida de manera abierta en primera ronda, que se 

valora en la segunda. 

Los resultados obtenidos en este trabajo coinciden con los de Olaizola et al. (2012), pues reconocen la 

importancia de ambos factores en cuanto a su capacidad para influir sobre la calidad de la carne. Según los 

expertos durante el transporte y en el propio matadero, los animales registran niveles elevados de estrés 

asociados a un manejo inadecuado (transportes largos, operaciones carga y descarga, enfrentamiento entre 

animales, etc.) que pueden dar lugar a una pérdida de calidad de la carne22. Con respecto a los niveles 

elevados de grasa intramuscular opinan que contribuyen a dar una mayor terneza y jugosidad a la carne. 
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Bloque C- Atractivo de la carne de vacuno para el consumidor 

Se pidió a los 38 expertos que valorasen el grado de importancia para el consumidor cántabro promedio de 

diez atributos o señales de calidad, en una escala de 0 a 10, siendo 0 `Nada importante´ y 10 `Muy 

importante (Figura 4). Hubo cuatro factores que destacaron sobre los demás: el asesoramiento del 

carnicero (8,9 puntos), el aspecto del establecimiento de compra (8,9 puntos), que tenga una garantía 

de la terneza (8,7 puntos) y que sea barata (8,6 puntos). 

Las señales de calidad más importantes serían el asesoramiento del carnicero y el aspecto del 

establecimiento. Estas coinciden con las obtenidas en un trabajo exploratorio sobre una carne de vacuno de 

calidad diferenciada en España14. Los consumidores para evaluar los alimentos en el momento de la compra 

utilizan señales de la calidad; estas señales pueden ser intrínsecas, que se refieren a las características físicas 

o esenciales del producto y señales de calidad extrínseca, aspectos no tan relacionados con el producto. Sin 

embargo, se ha puesto en evidencia que los consumidores tienen dificultad para predecir la calidad de la 

carne en el momento de la compra3. Ante esta dificultad y la incertidumbre que rodea a la decisión de 

compra el consumidor incrementa el uso de señales de calidad extrínseca21, como son la marca, el carnicero, 

el etiquetado o el aspecto del establecimiento. 

 

Figura 4. Valoración media del grado de importancia (escala de 0 a 10) de atributos que creen que concede el 

consumidor cántabro promedio en el proceso de decisión de compra de carne de vacuno 

Bloque D - Rentabilidad y atractivo de la actividad de cebo (hasta los 10 meses) de terneros de raza 

Tudanca a lo largo de los diferentes eslabones de la cadena de producción y distribución 

Los obstáculos más importantes para consolidar el cebo (hasta los 10 meses), sacrificio y comercialización 

de carne de animales de raza Tudanca como actividad económicamente rentable para todos los eslabones 

de la cadena de valor son: no haber condicionado las subvenciones al cebo (desacoplamiento de las 

ayudas) (85,7% de valoraciones bastante o muy importantes y 3,9 puntos) y el bajo precio (75,1% de 

valoraciones bastante o muy importantes y 3,9 puntos). 

Según los expertos se debería condicionar la percepción de las subvenciones al cebo para fomentar su 

desarrollo, pues opinan que si los productores van a percibir la misma cantidad de ayuda 

independientemente de que realicen el cebo, muchos no van estar interesados en realizarlo debido al 

incremento de las necesidades extra en mano de obra e instalaciones que ello conllevaría. Además el bajo 

precio que se paga al productor, en comparación con otras razas de mayores pesos y rendimientos, hace 

poco atractivo el cebo. 

Un 92% de los 38 entrevistados consideró que el precio mínimo (€/kg canal) que debe percibir el 

ganadero por la venta de terneros de la raza Tudanca sacrificados con 10 meses de edad, destetados a los 

5 meses y cebados con forraje de alta calidad y oferta limitada de pienso sería de 4,92 €/kg canal (Tabla 

1). Este precio, es ligeramente superior al que perciben los ganaderos que realizan este tipo de cebo en la 

región (4,20-4,40 €/kg canal) y también al precio medio que perciben los 10 expertos ganaderos que ceban 

algún ternero (4,1 €/kg canal). 
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Un 79% de los entrevistados consideró que el precio mínimo promedio (€/kg) de venta al público para 

1kg de filetes de ternera 1ºA (calidad superior) del tipo de animal descrito anteriormente, para garantizar 

una remuneración adecuada de los diferentes eslabones de la cadena de valor, sería de 13,97 €/kg. 

 

Figura 5. Valoración del grado de importancia de obstáculos para consolidar el cebo (hasta los 10 meses) de terneros 

Tudancos 

 

CONCLUSIONES 

Se considera fundamental para desarrollar el sector de vacuno de carne de razas autóctonas en Cantabria, 

diferenciar este producto dentro de marcas de calidad diferenciadas como la IGP “Carne de Cantabria”, que 

debe contar con una normativa específica para estas razas en el proceso productivo y etiquetado, realizar 

una buena gestión y conservación de los pastos comunales y aumentar la presencia en los puntos de venta 

de productos cárnicos de calidad diferenciada. 

Los expertos son conscientes de la importancia del manejo pre-sacrificio para influir positivamente sobre 

la calidad de la carne obtenida de terneros cebados y consideran la grasa intramuscular como el atributo 

más importante de la carne que contribuye a dar una mayor jugosidad y terneza. Asimismo, creen que el 

consumidor cántabro promedio concede una importancia destacada a cuatro atributos o señales de la calidad 

como son el asesoramiento del carnicero, el aspecto del establecimiento, la garantía del grado de terneza y 

el precio. 

Los principales obstáculos para consolidar el cebo (hasta los 10 meses), sacrificio y comercialización de 

terneros Tudancos como actividad económicamente rentable para todos los eslabones de la cadena de valor 

son el desacoplamiento de las ayudas al cebo y el bajo precio pagado al productor.  En el caso de terneros 

Tudancos sacrificados a los 10 meses, destetados a los 5 meses y alimentados con forrajes de alta calidad 

y una oferta limitada de concentrado, los expertos consideran un precio mínimo de 4,92 €/ kg canal para el 

productor y de 13,97 € por un kg de filetes 1ºA (calidad superior) vendido al público, para hacer del cebo 

una actividad atractiva y económicamente rentable. 
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RESUMO 

Este estudo visa contribuir para o fomento da caprinicultura em Trás-os-Montes, através do 

desenvolvimento de produtos tradicionais de qualidade. Para tal, analisa a produção e comercialização de 

produtos qualificados como Denominação de Origem Protegida da região Transmontana, obtidos a partir 

da cabra Serrana, designadamente, o Queijo de Cabra Transmontano e o Cabrito Transmontano. A 

metodologia teve por base fontes documentais publicadas pelo Gabinete de Planeamento e Políticas. O 

estudo engloba uma análise temporal (2003-2012) de indicadores de produção e comercialização dos 

referidos produtos e a comparação com produtos similares. O Queijo de Cabra Transmontano é o único 

queijo confecionado exclusivamente com leite de cabra. A sua produção sofreu uma perda global de volume 

de 5,6%, mitigada por um acréscimo médio anual de 2,4% no preço. Contudo, a análise comparativa dos 

preços mostra que a opção pela qualificação do produto tem vindo a perder vantagem, ou seja, a certificação 

nem sempre se reflete num acréscimo de preço ao produtor. Este queijo é comercializado pelo agrupamento, 

para os mercados local/regional e nacional, sendo as empresas transformadoras, associações de produtores 

e embaladores, os canais preferenciais para o escoamento. O Cabrito Transmontano foi a única carne 

certificada de caprino com produção em 2012. A sua produção sofreu uma perda global de volume de 

10,4%, compensada pelo aumento global do preço em 21,9%. A análise comparativa dos preços mostra que 

embora a carne de Cabrito Transmontano seja a carne certificada vendida ao menor preço médio, é a que 

apresenta maior capacidade para explorar as vantagens da certificação, traduzida pelo maior diferencial 

médio entre o preço do produto com e sem certificação. Este cabrito é comercializado pelo agrupamento e 

dirigido essencialmente para os restaurantes e talhos da região. 

 

ABSTRACT 

This study aims to contribute to the growth of goat breeding in Trás-os-Montes, through the development 

of traditional quality food products. Thus, it analyzes the production and marketing of Protected Origin 

Designation products of Trás-os-Montes region, obtained by Serrana breed goat, in particular, the goat 

cheese Queijo de Cabra Transmontano and the Cabrito Transmontano goat kid meat. Methodologically, it 

was used data provided by the Office for Planning, Policies and Administration. The study includes a 

temporal analysis (2003-2012) of indicators of production and marketing of the mentioned products and its 

comparison with similar products. The Queijo de Cabra Transmontano is the only cheese made exclusively 

with goat milk. Its production suffered an overall loss of 5.6% in volume, mitigated by an annual average 

increase of 2.4% in price. However, the comparative analysis of prices indicates that this product's 

certification has been losing advantage, i.e., certification is not always reflected in a price increase to 

producers. This cheese is marketed entirely by producers’ association, for local/regional and national 

markets. Processing enterprises, producers’ associations and packers are the preferred channel for its sell. 

The Cabrito Transmontano was the only Protected Name kid goat meat with production in 2012. Its 

mailto:paulacabo@ipb.pt
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production suffered an overall loss of 10.4% in volume, offset by global price increase by 21.9%. The 

comparative analysis of prices shows that while Cabrito Transmontano is the Protected Name kid goat meat 

sold at the lowest average price, it also presents the best performance regarding the ability to exploit the 

advantages of certification, translated in the biggest difference between its price and similar products price, 

in average. This kid goat is marketed entirely by producers’ association and directed primarily to restaurants 

and butchers in the region. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, as políticas comunitárias de incentivo à valorização de produtos agroalimentares 

tradicionais com nomes protegidos têm apontado estes produtos como uma aposta estratégica para o 

desenvolvimento do espaço rural. 

Os pequenos ruminantes, particularmente, os ovinos e caprinos, possuem maior capacidade de aproveitar 

os nutrientes em terrenos acidentados e de baixa produtividade forrageira do que outras espécies de maior 

dimensão. Em regime de exploração extensivo, ajudam a prevenir incêndios, potenciam o desenvolvimento 

vegetal e evitam fenómenos de erosão. A excecional qualidade dos produtos obtidos (carne, leite, queijo, 

lã/couro) justifica o seu elevado preço de mercado1. 

A cabra foi o primeiro animal domesticado pelo homem, com a função específica de produzir alimentos 

(leite e carne) e fornecer abrigo e proteção (couro)2. Atualmente, a caprinicultura assume um papel 

fundamental para a sustentabilidade das economias das regiões rurais mais deprimidas, como uma 

alternativa económica viável para a população rural, dada a escassez de atividades alternativas à 

agropecuária e pelo seu contributo no combate à desertificação do espaço rural. 

Em 2013, o total de caprinos no mundo era de 975 milhões de cabeças, um efetivo superior ao de 2003, em 

19,5%. A Ásia possuía o maior rebanho, com 571 milhões de caprinos, representando cerca de 60% do 

efetivo mundial. África surge a seguir, com 348 milhões de cabeças, correspondendo a 36% do total 

mundial. Finalmente, 36 milhões de cabeças distribuíam-se pelas Américas, 16,5 milhões pela Europa, 

possuindo a Oceânia menos de 4 milhões de cabeças3. 

Em Portugal, em 2013, o encabeçamento caprino ascendia a 398 mil4, contra as 444 mil cabeças registadas 

em 20035. Esta diminuição, de 46 mil cabeças, corresponde a uma perda de 10%. De 2006 a 2012 observou-

se um decréscimo contínuo de 2,2% (média anual) com tendência para se manter. Efetivamente, os dados 

provisórios de 2014 apontam para um decréscimo do efetivo caprino nacional, na ordem das 16 mil cabeças. 

Relativamente à distribuição regional6, o Alentejo é a região mais representativa, com 25% do efetivo 

nacional, seguida da Beira Interior, com 17%, e depois, com o mesmo peso (13%), Trás-os-Montes, Entre-

Douro-e-Minho, Beira Litoral e Ribatejo e Oeste. 

No mesmo ano, o efetivo caprino autóctone ascendia a 44 mil cabeças5, 11% do total do efetivo caprino do 

país (quebra de cerca de 2 300 caprinos, relativamente a 2003). Em termos de distribuição racial, o efetivo 

autóctone era composto por animais das raças Cabra Algarvia (9%), Cabra Bravia (23%), Cabra 

Charnequeira (11%), Cabra Preta de Montesinho (2%), Cabra Serpentina (11%) e, por fim, Cabra Serrana 

(44%). Em 2013, estavam registados nos livros genealógicos 471 criadores de caprinos, correspondendo a 

dimensão média do efetivo por exploração de 94 cabeças, valor significativamente superior ao valor médio 

do efetivo caprino nacional, que era, aproximadamente, de 13 cabeças por exploração4. A Cabra Serpentina, 

originária do Alentejo, era a raça que apresentava a mais elevada dimensão média (140 

cabeças/exploração), enquanto a Cabra Preta de Montesinho possuía a menor dimensão (28 

cabeças/exploração). A Cabra Serrana, que apresentava, em 2013, uma dimensão média inferior à do efetivo 

caprino autóctone (88 cabeças/exploração), era, contudo, a raça com o maior encabeçamento, com 19 536 

animais inscritos nos livros genealógicos, estando distribuída por mais de metade do território continental 

português. Esta é a raça (serrana e cruzamentos desta) mais representativa das raças caprinas portuguesas, 

estando na origem de 5 das 6 carnes de caprino e do único queijo de cabra com Nome Protegido7. 

Atualmente, admite-se que a raça Serrana tenha origem na Serra da Estrela e provenha da cabra dos 

Pirinéus, pertencente ao tronco europeu e antecessora das raças caprinas portuguesas e espanholas. Esta 

ter-se-á expandido em várias direções, tendo chegado a Trás-os-Montes, às Beiras, Ribatejo e Estremadura 
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e península de Setúbal8. A adaptação ao clima e geografia de cada região originou quatro ecótipos: 

Transmontano, Jarmelista, da Serra e Ribatejano9. O objeto deste estudo é limitado ao ecótipo 

Transmontano. Esta opção deve-se não só ao facto deste ser o ecótipo preponderante (cerca de 70% do total 

de efetivo registado no livro genealógico da raça Serrana pertence a animais do ecótipo Transmontano10) 

mas, especialmente, por ser o que se insere no Interior Norte de Portugal, assumindo maior importância 

para a economia regional e coesão territorial. Efetivamente, no Nordeste português, a criação de caprinos, 

maioritariamente da raça autóctone Serrana, ecótipo Transmontano, assume uma importância acrescida por 

se tratar de uma das regiões mais deprimidas da União Europeia. As cabradas, apesar da sua pequena 

dimensão, são o sustento económico de muitas famílias numa região rural sujeita, durante as últimas 

décadas, a acentuada desertificação humana, devido ao êxodo da população e ao declínio das atividades 

agrícolas e pecuárias11. 

O pastoreio, em regime extensivo, faculta aos animais uma alimentação diversificada, pelo que, o presente 

modelo de exploração contribui para a obtenção de produtos locais, típicos e tradicionais, de elevada 

qualidade. Contudo, a reduzida escala de produção das explorações condiciona as opções estratégicas 

disponíveis e ditam a aposta em produtos de elevada qualidade, cuja mais valia é reconhecida pelo 

consumidor. A aposta nos produtos com distintivos de origem e qualidade, como são exemplos as 

Denominação de Origem Protegida – DOP e Indicação Geográfica Protegida – IGP enquadra-se nas linhas 

de orientação estratégica apoiadas pela União Europeia – UE. Os produtos com Nome Protegido 

caracterizam-se pelo seu carácter endógeno e tipicidade, dada a associação a raças autóctones, com 

processos de transformação específicos e localizados regionalmente, e, desta forma, dão a conhecer o que 

há de melhor, com características únicas e distintivas, sendo um trunfo importante para o desenvolvimento 

dessas regiões12. De facto, os produtos qualificados expressam uma potencialidade endógena, contribuindo 

para o aumento da competitividade setorial e criação de postos de trabalho, pelo que constituem um 

importante elemento no desenvolvimento dos territórios rurais13, especialmente, nas regiões deprimidas do 

interior do país. 

A Comunidade Europeia – CE14 salienta que a qualidade é um problema de todos, agricultores e 

consumidores. Os agricultores devem construir uma reputação baseada na elevada qualidade da oferta para 

sustentar a sua competitividade e rentabilidade. Da parte dos consumidores, verifica-se que o interesse pelos 

produtos de qualidade diferenciada, é crescente e o facto de terem ocorrido algumas crises alimentares na 

última década, originou maior preocupação relativamente à origem e aos modos de produção dos 

alimentos15. A conjugação destes fatores permite que os produtos tradicionais reforcem a sua posição no 

mercado e conquistem o gosto e confiança dos consumidores16. Os sistemas de proteção e valorização de 

produtos agroalimentares e géneros alimentícios da UE são importantes pilares da política europeia de 

qualidade, por protegerem as denominações dos produtos agrícolas e géneros alimentícios17. 

Os produtos tradicionais são produtos únicos que refletem a cultura, identidade e história do povo que os 

produz, que se materializa na estreita ligação com a sua origem geográfica, matérias-primas utilizadas, 

modo de produção, saber fazer, tradição e permanência no tempo, pelo que não devem ser entendidos 

apenas como um alimento18. Alguns produtos alimentares, cuja qualidade os diferencia dos produtos 

correntes, começaram a ser designados pelos nomes das terras, regiões ou locais onde são produzidos, ou 

seja, a indicação da sua origem passou a fazer parte integrante do seu nome para os distinguir e tornar mais 

apetecidos pelo consumidor, sendo, frequentemente, os próprios consumidores os responsáveis por essa 

“designação”19. Esta associação do nome ao local ou região de origem, como forma de valorizar os produtos 

foi persistindo ao longo do tempo sem qualquer regulamentação. Todavia, quando um produto adquire um 

certo nível de reputação poder-se-á confrontar no mercado com produtos imitados ou com a mesma 

denominação, prática que figura como concorrência desleal e induz o consumidor em erro, conduzindo à 

necessidade da instituição de mecanismos de proteção contra a utilização abusiva e usurpação do nome dos 

referidos produtos20. 

No final da década de 80, a CE debateu-se com a crise do modelo de desenvolvimento da Política Agrícola 

Comum – PAC, até então assente numa filosofia produtivista, que conduziu ao aumento da produtividade, 

à intensificação e especialização dos sistemas de produção, à homogeneização dos produtos, a excedentes 

de determinados produtos agrícolas, à queda dos rendimentos dos agricultores e, sobretudo, ao abandono e 

desertificação das regiões rurais mais desfavorecidas21. Por outro lado, fruto da livre circulação, assistia-se 

à proliferação de bens de diferentes origens, a par da tendência, por parte dos consumidores, de 

privilegiarem na sua alimentação a qualidade em detrimento da quantidade. Face a esta conjuntura, impôs-
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se a necessidade de reorientar a PAC, no sentido de favorecer a diversificação da produção agrícola, a fim 

de se obter um melhor equilíbrio entre a oferta e a procura no mercado (Preâmbulo do Reg. CEE n.º2 

081/92). Foi no âmbito desta reorientação, que surgiu a necessidade de proteger e valorizar um rico 

património de produtos agrícolas e agroalimentares, com caraterísticas organoléticas e qualitativas 

decorrentes da sua origem geográfica e do modo particular de produção, ligado aos hábitos ancestrais das 

populações. Assim, em 1992, no contexto da política de qualidade dos produtos agrícolas e géneros 

alimentícios, a CE produziu normativos que viriam a regulamentar os sistemas de proteção e valorização 

dos produtos agroalimentaresa, particularmente, as designações, DOP, IGP e Especialidade Tradicional 

Garantida – ETG. A designação DOP é o nome de um produto cuja produção, transformação e elaboração 

ocorram numa área geográfica delimitada (região ou localidade, ou em casos excecionais um país) com um 

saber fazer reconhecido e verificado. Na designação IGP, a relação com o meio geográfico subsiste, pelo 

menos numa das fases da produção, transformação ou elaboração. Para além disso, o produto pode 

beneficiar de uma boa reputação tradicional. Por fim, a ETG não faz referência a uma origem mas tem por 

objeto distinguir uma composição tradicional do produto ou um modo de produção tradicional. 

Em 2010, existiam 867 produtos com certificação DOP/IGP/ETG na UE, cujo valor global das vendas 

ascendia a 15 790 milhões de euros. Este valor traduz um acréscimo de 19% relativamente a 2005, em parte 

devido ao registo de mais 240 novos produtos. Em 2010, Portugal detinha 111 produtos com Nome 

Protegido, uma performance exemplar, especialmente tendo em consideração a dimensão do país. Contudo, 

o valor das vendas da produção certificada nacional era de apenas 73 milhões de euros (inferior a 0,5% do 

total da UE)22. 

No final de 2013 estavam registados na UE como DOP/IGP/ETG 1 150 produtos. Portugal detinha 118 

denominações registadas, o que representa 10,2% dos nomes registados na UE, sendo o quarto país com 

mais denominações, ultrapassado apenas pela Itália (254), França (200) e Espanha (164). Neste ano, o valor 

da produção nacional de produtos com Nome Protegido era de apenas 114,5 milhões de euros. A análise 

do peso da produção DOP/IGP/ETG na produção total nacional indica que a importância relativa da 

produção certificada para as mesmas categorias de produtos é ainda pouco expressiva, na ordem dos 0,5%. 

Destacam-se pela positiva os frutos DOP/IGP que representam 15,6% da produção total de frutos do país23. 

Neste sentido, este estudo visa promover a criação de caprinos em Trás-os-Montes, através do 

desenvolvimento e valorização de produtos tradicionais de reconhecida qualidade, provenientes da raça 

autóctone Serrana Transmontana. Para tal, analisa a produção e comercialização de produtos qualificados 

como DOP, obtidos a partir da cabra Serrana Transmontana, nomeadamente, o Cabrito Transmontano e o 

Queijo de Cabra Transmontano. 

 

METODOLOGIA 

Com vista à concretização dos objetivos enunciados adotou-se uma metodologia de investigação 

quantitativa, descritiva e longitudinal, bem como a análise de conteúdo da bibliografia sobre a temática. O 

estudo abarca o período de 2003 a 2012 e engloba uma análise temporal de indicadores relativos à produção 

e comercialização do Cabrito Transmontano e Queijo de Cabra Transmontano (volume e valor da produção, 

preço mais frequente, mercados de destino e modalidades de escoamento), incluindo a comparação com o 

respetivo segmento DOP/IGP e produtos similares. Os dados relativos à produção certificada tiveram por 

base os inquéritos anuais dirigidos aos agrupamentos gestores dos produtos com Nomes Protegidos (em 

regra, agrupamentos de produtores) e publicados pelo Gabinete de Planeamento e Políticas – GPP, do 

Ministério da Agricultura e do Mar24, 25. Para a produção nacional foram utilizadas as estatísticas agrícolas 

do Instituto Nacional de Estatística – INE4,26,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 

Seguindo a metodologia do GPP, neste trabalho, entende-se por: (a) Preço do produto, preço de venda do 

agrupamento/produtor, preço mais frequente (preço com maior número de observações) à 1ª transação, 

incluindo IVA à taxa intermédia de 5%, até julho de 2005, e 6%, após essa data; (b) Produtos similares, 

produtos não submetidos/aprovados no processo de qualificação; (c) Peso limpo, peso do corpo da rês 

                                                 
a O Regulamento (CEE) n.º 2 081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à Proteção das Indicações Geográficas e Denominações de 

Origem dos Produtos Agrícolas e dos Géneros Alimentícios e o Regulamento (CEE) n.º 2 082/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo 
aos Certificados de Especificidade dos Produtos Agrícolas e Géneros Alimentícios. Estes Regulamentos foram revogados e substituídos, 

respetivamente, pelo Regulamento (CE) n.º 510 / 2006 do Conselho de 20 de Março de 2006 e Regulamento (CE) n.º 509/2006 do Conselho de 20 

de Março de 2006. 
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despojada da pele e órgãos internos, com exceção dos rins e gorduras envolventes, depois de desprovidos 

da cabeça, extremidades locomotoras e cauda; e (d) Valor da produção, produto obtido pelo preço médio 

ponderado do preço mais frequente pela quantidade produzida. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em Trás-os-Montes existem dois produtos associados à cabra Serrana Transmontana com produção com 

Nome Protegido através de DOP, o Queijo de Cabra Transmontano e o Cabrito Transmontano. A entidade 

gestora da DOP, no caso do Queijo de Cabra Transmontano é a Cooperativa de Produtores de Leite de 

Cabra Serrana – LEICRAS, enquanto o Cabrito Transmontano está a cargo da Cooperativa de Produtores 

de Cabrito da Raça Serrana – CAPRISSERRA. O organismo privado de controlo e certificação de ambos 

os produtos é a SATIVA – Desenvolvimento Rural. 

O Gráfico 1 mostra a evolução do número de explorações da raça caprina Serrana Transmontana 

abastecedoras de leite/produtoras de carne e respetivas produções anuais médias dos produtos DOP 

associados. Globalmente, observa-se que o número de explorações aderentes à produção certificada de 

produtos desta raça tem decrescido ao longo do período em análise. Esse decréscimo faz-se sentir de uma 

forma mais consistente em relação às explorações abastecedoras de leite. De facto, as explorações 

produtoras de carne possuíam uma atratividade crescente desde 2009, contudo, no último ano, esta 

tendência não se fez sentir. Em termos de especialização produtiva verifica-se que, de uma forma geral, as 

explorações com produção certificada se dedicam primariamente à produção de leite. Contudo, desde 2009, 

que se nota um maior interesse pela produção de carne, sendo que a relação entre explorações produtoras 

de carne/abastecedoras de leite, passou de 40%, no período anterior a 2009, para se aproximar dos 70% 

após 2009. Por fim, a análise da produção média das explorações evidencia que estas apresentam produções 

médias bastante reduzidas, quer no caso dos cabritos (188kg/ano/exploração), quer no caso dos queijos 

(224kg/ano/exploração leiteira), resultado da dimensão média do efetivo por exploração. Efetivamente se 

no caso das explorações abastecedoras de leite a tendência global é de acréscimo da produção média por 

exploração, mas tal não se verifica nas explorações produtoras de carne. Esta realidade faz recear pelo 

futuro destas produções, especialmente se comparadas com a produção média global dos queijos 

certificados de cabra e ovelha no seu conjunto, na ordem dos 2 632kg/exploração ou com as explorações 

produtoras de carne do Chibo do Alentejo, cujas produções médias por exploração eram, em 2011, na ordem 

dos 600kg. 

 

Gráfico 1. Especialização das explorações da raça caprina Serrana Transmontana e produções anuais médias 

  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Explorações produtoras de carne 31 27 24 30 36 39 35

Explorações abastecedoras de leite 70 81 77 75 69 55 53 53 58 50

Produção média/exploração abastecedora leite 202 183 192 185 290 240 260 207 209 267

Produção média/exploração produtora de carne 205 221 201 180 183 149 175
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Queijo de Cabra Transmontano 

O Queijo de Cabra Transmontano36 pode apresentar-se como Queijo de Cabra Transmontano DOP ou 

Queijo de Cabra Transmontano-Velho DOP, sendo o primeiro, um queijo curado semiduro a extraduro e, 

o segundo, um queijo curado duro a extraduro, por possuir um grau de maturação mais prolongado (cura 

mínima de 90 dias, mais 30 dias que o primeiro queijo, podendo prolongar-se até um ano ou mais, para 

intensificar o aroma e o paladar). O Queijo de Cabra Transmontano apresenta, em ambos os casos, um teor 

de humidade de 25%-35% e um teor de gordura de 45%-60%. Este queijo mantém a forma tradicional de 

fabrico e revela atributos imputáveis ao leite e ao modo tradicional de maneio das cabras. A sua área 

geográfica de produção abrange os concelhos de Bragança, Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Alfândega 

da Fé, Carrazeda de Ansiães, Vila Flor, Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro, 

Vimioso, do distrito de Bragança e os concelhos de Valpaços, Murça e Alijó, do distrito de Vila Real. 

Comercialmente, pode apresentar-se com um peso compreendido entre 0,3 kg e 0,9 kg. O Queijo de Cabra 

Transmontano-Velho pode também ser comercializado untado com pasta de azeite e colorau. 

Ambos os produtos são fabricados e comercializados pela LEICRAS. Esta cooperativa conta atualmente 

com cerca de 70 cooperadores, cujas explorações são abastecedoras de leite para o fabrico do queijo, com 

potencial para produzir anualmente, aproximadamente, 80 toneladas de queijo. 

Em 2012, a produção queijeira nacional ascendia a 78 mil toneladas [um acréscimo global de 776 toneladas 

(65%), relativamente a 2003], sendo maioritariamente composta por queijo de vaca (76%), de ovelha (15%) 

e de mistura (7%). O queijo de cabra representava apenas 2% do total, refletindo a sua reduzida relevância 

no mercado nacional. A referida falta de atratividade está bem patente no que respeita à produção 

certificada. Efetivamente, em 2012 existiam em Portugal 17 queijos com Nome Protegido (14 queijos 

DOP/IGP, 2 requeijões Denominação de Origem – DO/DOP e 1 travia), sendo que 6, não foram produzidos 

e certificados como tal. O volume de produção ascendia às 1 324 toneladas, repartidas por queijo de vaca 

(68%), de ovelha (30%), de mistura (11%) e, pouco mais de 1%, por queijo de cabra. Individualmente, o 

Queijo de São Jorge DOP era responsável pela grande maioria desta produção (58%), seguido do Queijo 

de Azeitão DOP (10%) e do Queijo Amarelo da Beira Baixa DOP (8%). Quanto ao Queijo de Cabra 

Transmontano, a sua contribuição resumia-se a 1% da totalidade da produção de queijos DOP. Era, todavia, 

o único queijo cujo leite provinha exclusivamente de caprinos, nomeadamente, cabras da raça Serrana 

Transmontana. O Gráfico 2 apresenta a evolução do volume de produção e representatividade do segmento 

dos queijos certificados e do Queijo de Cabra Transmontano, no período de 2003 a 2012. 

 

 

Gráfico 2. Evolução e representatividade dos queijos DOP/IGP e do Queijo de Cabra Transmontano, 2003-2012 

Observa-se que o peso da produção do segmento dos queijos certificados no total nacional, embora estável, 

é reduzido, sendo que os mesmos representavam, em 2012, apenas 1,70% da produção de queijo nacional. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Queijo Cabra Transmontano 14 15 15 14 20 13 14 11 12 13

Queijos DOP 1287 1455 1297 1315 1417 1470 1410 1315 1354 1324

 Queijos DOP/ Queijo Nacional (%) 1,72 1,81 1,63 1,69 1,78 1,91 1,91 1,72 1,71 1,70

Queijo CabraTransmontano/Queijo Cabra

Nacional (%)
1,19 0,86 0,85 0,81 1,23 0,80 0,85 0,66 0,62 0,68

Queijo Cabra Transmontano/Queijos DOP (%) 1,10 1,02 1,14 1,06 1,41 0,90 0,98 0,83 0,90 1,01
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Contudo, este valor é ainda ligeiramente superior à representatividade do Queijo de Cabra Transmontano, 

cuja contribuição para a produção do segmento dos queijos certificados ronda, em média, apenas 1%, sendo 

a prestação relativamente à produção nacional de queijo de cabra ainda menor (0,85%). Este desinteresse 

pela produção certificada de queijo de cabra em favor do queijo de ovelha (ou mistura) dever-se-á ao 

diferencial de preços entre os queijos de ovelha/mistura e o queijo de cabra, sendo que o preço médio do 

queijo de cabra no período em análise era de apenas 8,9 €/kg, contra 14,4€/kg para o queijo de ovelha e 

9,4€/kg para o queijo de mistura. Porém, esta diferença de preços tem decrescido, fruto, essencialmente, do 

acréscimo global do preço do queijo de cabra em 22%, tendo este conseguido, nos últimos 3 anos, inclusive, 

ser superior ao queijo de mistura (Gráfico 3). Curiosamente, o queijo de mistura foi o único cujo volume 

de produção experimentou uma evolução positiva, tendo evidenciado um acréscimo global de 45%, no 

período em análise. 

 

 

Gráfico 3. Evolução da produção e preços dos queijos certificados de ovelha, cabra e mistura, 2003-2012 

A análise comparativa dos preços (Gráfico 4) mostra que até 2007, o preço do Queijo de Cabra 

Transmontano era superior ao preço do produto similar, em cerca de 2€/kg. Este diferencial modificou-se 

a partir de 2008, ano em que ambos os queijos experimentaram aumentos nos preços de venda. Contudo, 

tal foi mais acentuado no caso do produto similar, estreitando a diferença de preços, e tornando, 

consequentemente, menos atrativa a opção pela certificação. Quanto aos preços da totalidade dos queijos 

DOP/IGP, observa-se um decréscimo global de 8,8% (média ponderada), fortalecendo a ideia de que a 

certificação nem sempre se reflete numa mais-valia em termos de preço ao produtor. Este fator poderá estar 

na origem do decréscimo da produção de queijo de cabra DOP, quando comparada com a produção 

nacional. 

Gráfico 4. Evolução dos preços dos queijos de cabra, 2003-2012 

Quanto à evolução da produção (Gráfico 5) verifica-se que o Queijo de Cabra Transmontano sofreu 

oscilações significativas em termos de volume, refletindo-se numa perda global de 5,6%. Esta perda afetou 

629

705

552

677 748 748 730

590

653

555

8,00 8,00 8,00 8,40 8,40

9,60 9,60 9,60 9,60 9,759,34 9,31
8,46

9,47 9,11
10,15 10,36

9,31 9,50 9,25

14,49
13,96

14,54
15,19

14,33 14,76 14,98
14,15 13,92 14,00

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

0

100

200

300

400

500

600

700

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

P
r
e
ç
o
 m

a
is

 f
r
e
q

u
e
n

te
 (

€
/k

g
)

V
o
lu

m
e
 d

e
 P

r
o
d

u
ç
ã
o
 (

k
g
)

M
il

h
a
r
e
s

Volume Queijo Cabra Volume Queijo Mistura Volume Queijo Ovelha Total Queijo Peq. Ruminantes

P_Queijo de Cabra P_Queijo Mistura P_Queijo Ovelha

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

P Queijo Cabra Transmontano 8,0 € 8,0 € 8,0 € 8,4 € 8,4 € 9,6 € 9,6 € 9,6 € 9,6 € 9,8 €

P Produto Similar 6,0 € 6,0 € 6,0 € 6,5 € 6,5 € 8,6 € 8,6 € 8,6 € 8,6 € 8,5 €

P Queijos Certificados 9,6 € 9,4 € 8,5 € 9,5 € 9,2 € 8,8 € 9,0 € 8,7 € 8,6 € 8,7 €

IP Queijo Cabra Transmontano 100,0 100,0 100,0 105,0 105,0 120,0 120,0 120,0 120,0 121,9

IP Produto Similar 100,0 100,0 100,0 108,3 108,3 143,3 143,3 143,3 143,3 141,3

IP Queijos Certificados 100,0 97,7 88,7 99,4 95,5 91,7 93,7 90,6 89,3 91,2

100,0

121,9

141,3

91,2

0

25

50

75

100

125

150

0

2

4

6

8

10

12

14

16

ìn
d

ic
e
 d

e
 P

r
e
ç
o
s 

(2
0
0
3

=
1

0
0
)

P
r
e
ç
o
 m

a
is

 f
r
e
q

u
e
n

te

(E
u

r
o
s/

K
g
)



RAÇAS AUTÓCTONES NO ESPAÇO IBÉRICO: UM RECURSO SUSTENTÁVEL 

 

1
2

4
 

negativamente o valor da produção, tendo contudo este valor sido compensado pelo crescimento médio 

anual de 2,2% do preço do produto. Consequentemente, o valor da produção de Queijo de Cabra 

Transmontano acabou por experimentar um acréscimo global de 15% (média anual de 1,6%). 

Gráfico 5. Evolução da produção de Queijo de Cabra Transmontano 

O Queijo de Cabra Transmontano é inteiramente vendido através do agrupamento, LEICRAS, e destina-se 

quer ao mercado nacional, quer aos mercados local e regional. Contrariamente, a generalidade dos queijos 

qualificados é maioritariamente comercializada pelos produtores ou por outra entidade e destina-se ao 

mercado nacional (80%). Quanto ao escoamento do produto, ou seja, quem vende o Queijo Cabra 

Transmontano ao consumidor final, são preferencialmente as empresas transformadoras, associações de 

produtores e embaladores (Gráfico 6). De facto, no período de 2006-2009, verificou-se um decréscimo da 

importância destes intermediários em favor do comércio tradicional, tendo porém recuperado o 

protagonismo nos anos recentes, remetendo o comércio tradicional para a segunda posição. De notar ainda 

o ganho de expressão da venda direta ao consumidor, passando de 2%, em 2003, para 17%, em 2012. 

 

 

Gráfico 6. Modalidades de escoamento do Queijo de Cabra Transmontano 

Cabrito Transmontano 

A DOP Cabrito Transmontano designa a carcaça/carne dos animais da raça Caprina Serrana, de ambos os 

sexos, filhos de pais inscritos no Livro Genealógico da raça, alimentados à base de leite materno, com 39 

dias de idade e peso médio da carcaça de 4 a 9kg, podendo ser comercializados inteiros ou desmanchados. 

O modo tradicional de alimentação das cabradas proporciona características específicas à carne destes 

cabritos. A área de produção está circunscrita aos concelhos de Bragança, Mirandela, Macedo de 

Cavaleiros, Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Vila Flor, Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à 
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Cinta, Mogadouro e Vimioso, do distrito de Bragança, e aos concelhos de Valpaços, Murça e Alijó, do 

distrito de Vila Real37. 

O agrupamento de produtores do Cabrito Transmontano é a cooperativa CAPRISSERA, a qual conta 

atualmente com 45 criadores e um total de 3 600 cabras adultas, com potencial de comercialização de 4 000 

cabritos/ano, valor significativamente superior à produção média dos últimos 5 anos: 1 100 cabritos/ano. 

Em 2012 existiam em Portugal 6 carnes de caprino qualificadas como DOP/IGP. Contudo, a carne de 

Cabrito Transmontano foi a única carne certificada de caprino com produção nesse ano. Quanto ao total da 

produção nacional (peso limpo de caprinos abatidos e aprovados para consumo), a produção do segmento 

de carne certificada de caprino variou entre 2,61% e 0,67%, no período em estudo (Gráfico 7). 

Gráfico 7. Evolução e representatividade das carnes de caprino DOP/IGP e do Cabrito Transmontano, 2003-2012 

Verificou-se um decréscimo global de 75%, de 2012 relativamente a 2003, na produção das carnes de 

caprino DOP/IGP, enquanto para o total nacional destas carnes, esse decréscimo foi da ordem dos 3%, 

explicando-se assim, a perda de importância das carnes certificadas de caprino, no total nacional. De facto, 

globalmente, o volume de produção da carne certificada de cabrito decresceu, embora não de forma 

continuada. Esta instabilidade foi motivada pela entrada e saída no mercado de várias carnes, 

particularmente, a saída o Cabrito do Barroso e entrada do Cabrito do Alentejo. Por seu lado, o Cabrito 

Transmontano foi o produto que mostrou mais estabilidade em termos de volume de produção ao longo de 

todo o período, com um valor médio de 6 toneladas/ano, o que representa cerca de 35% da produção de 

carne de caprino certificada, com exceção dos anos de 2006, 2008 e 2009, que representou 85% e, do ano 

de 2012, com 100%. 

A análise comparativa dos preços (Gráfico 8) revela que, em 2003, o Cabrito Transmontano era vendido a 

um preço abaixo do valor médio da carne certificada de caprino, em cerca de 2 €/kg (9,7€ contra 11,7€). 

Esta diferença esbateu-se ao longo dos anos, em parte devido ao decréscimo dos preços praticados pelos 

outros cabritos DOP/IGP, mas, essencialmente, devido ao incremento global de 13,4% no preço do Cabrito 

Transmontano. Ainda no que respeita à diferença de preços entre as carnes de caprino certificadas e 

produtos similares, verifica-se que o Cabrito Transmontano é, não só a carne que apresenta o maior 

diferencial, como também a que conseguiu aumentar esse diferencial ao longo do período em análise (de 

12%, em 2003, para 38%, em 2012). Este aspeto aponta para uma maior capacidade dos produtores desta 

carne em aproveitar a mais-valia da certificação, via acréscimo do preço de mercado. 
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Carne Caprino Certificada 24 21 16 7 16 5 6 11 15 6

Cabrito Transmontano 7 7 6 6 6 5 5 7 6 6

C. Cap. Certificada /C. Cap. Nacional (%) 2,61 2,56 2,29 0,90 1,58 0,62 0,70 1,24 1,72 0,69

Cabrito Transmontano/C. Cap. Certificada (%) 28,56 31,73 35,49 87,17 36,90 88,06 84,37 59,62 37,80 100,00

2,61 0,90 1,58 0,62 1,72 0,69

28,56

87,17

36,90

100,00

-5

5

15

25

35

45

55

65

75

85

95

0

5

10

15

20

25

R
e
p

r
e
se

n
ta

ti
v
id

a
d

e
 (

%
)

V
o
lu

m
e
 d

e
 P

r
o
d

u
ç
ã
o

(t
)



RAÇAS AUTÓCTONES NO ESPAÇO IBÉRICO: UM RECURSO SUSTENTÁVEL 

 

1
2

6
 

Gráfico 8. Evolução do preço da carne de Cabrito Transmontano, 2003-2012 

O Gráfico 9 apresenta a evolução da produção (valor e volume) de Cabrito Transmontano, no período de 

2003-2012, e respetivos índices de crescimento. 

Gráfico 9. Evolução da produção de Cabrito Transmontano 

O volume de produção do Cabrito Transmontano sofreu oscilações significativas ao longo do período de 

análise, refletindo-se numa perda global de 10,4%, apesar do acréscimo pontual verificado na quantidade 

produzida em 2009-2010. Esta quebra de volume afetou negativamente o seu valor, contudo, tal foi 

compensado pelo crescimento médio anual de 1,4% no preço do produto, pelo que o valor da produção de 

Cabrito Transmontano acabou por experimentar um acréscimo global positivo, embora, de apenas 1,3%. 

No que respeita à comercialização, verifica-se que o Cabrito Transmontano é vendido unicamente através 

do respetivo agrupamento de produtores (CAPRISSERRA), sendo dirigido essencialmente para os 

restaurantes e talhos da região. Quanto às restantes carnes certificadas, a entidade gestora não assume um 

papel tão preponderante na comercialização. No caso do Cabrito das Terras Altas do Minho (2008 e 2009) 

a comercialização fazia-se unicamente através de outra entidade, e, no caso do Cabrito do Alentejo, em 

2010, através do respetivo agrupamento, e, em 2011, diretamente pelos produtores. 

Quanto ao mercado de destino, como referido, esta produção é maioritariamente vocacionada para o 

mercado local, apesar das alterações verificadas nos últimos 5 anos em análise, como se pode observar na 

Tabela 1. 
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Tabela 1. Mercados de destino da carne de Cabrito Transmontano 

Ano 
Mercados de Destino 

Local/Regional Nacional 

2008 10% 90% 

2009 66,7% 33,3% 

2010 46,1% 53,9% 

2011 46,1% 53,9% 

2012 60,7% 39,3% 

Relativamente às modalidades de escoamento, a análise do segmento mostra que a entrada e saída de 

agentes no mercado das carnes de caprino DOP/IGP afetam as modalidades de escoamento dos produtos 

no seu conjunto. Globalmente, a carne certificada de caprino é colocada à disposição do consumidor final, 

preferencialmente, através da restauração (34%) e das médias e grandes superfícies (26%). A nível 

individual, são estas últimas o canal preferido pelos agentes integrantes no mercado das restantes carnes 

certificadas, enquanto, no caso do Cabrito Transmontano, como já referido, é a restauração que absorve a 

maior parte da produção (Gráfico 10), surgindo, em segundo lugar, o comércio tradicional (talhos) e a venda 

direta aos consumidores urbanos (especialmente nas épocas do Natal e Páscoa). Têm ocorrido algumas 

tentativas de diversificação, designadamente através da aposta de comercialização em feiras e médias e 

grandes superfícies, sendo já possível ao consumidor adquirir este produto, por exemplo, nas lojas ‘El Corte 

Inglés’. 

 

 

Gráfico 10. Modalidades de escoamento da carne de Cabrito Transmontano 

 

CONCLUSÃO 

O presente estudo expõe alguns constrangimentos do segmento DOP dos produtos da Cabra Serrana 

Transmontana. Apesar do elevado potencial, a sua implementação no mercado é deficiente. O decréscimo 

do volume de produção, aliado à instabilidade dos mercados e dos intervenientes e à reduzida dimensão 

económica dos ‘resilientes’, faz recear pelo futuro do segmento e, com ele, pelo futuro da região. 

O Queijo de Cabra Transmontano experimentou, ao longo do período em análise, uma diminuição global 

do volume de produção de 5,6%, compensada por um acréscimo médio anual de 2,4% no preço. No entanto, 

tem-se observado um recuo no processo de qualificação do produto, por parte dos produtores, dado que a 

certificação nem sempre se traduz num maior retorno na origem. Este queijo é comercializado pelo 

agrupamento de produtores para os mercados local, regional e nacional, sendo os canais preferenciais de 

escoamento as empresas transformadoras, associações de produtores e embaladores. 

O Cabrito Transmontano foi a única carne qualificada de caprino com produção nos mercados em 2012. O 

volume de produção desta DOP diminuiu 10,4%, sendo compensado por uma dilatação do preço em 21,9%. 

A carne de Cabrito Transmontano é a carne qualificada de caprino com menor preço médio, todavia, é a 

que detém maior aptidão para captar os benefícios da certificação, exprimida pelo maior diferencial médio 
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de preços dos produtos com e sem certificação. O cabrito é comercializado unicamente pelo agrupamento 

de produtores, sendo os canais preferenciais de escoamento, os restaurantes e talhos da região transmontana. 

Estes resultados evidenciam a crescente valorização do mercado dos produtos DOP da Cabra Serrana 

Transmontana, traduzida pelo acréscimo verificado nos preços de ambos os produtos. Contudo, essa 

valorização não teve, ainda, repercussões em termos de volume de produção. De facto, trata-se de produtos 

geradores de maior valor acrescentado que os seus congéneres não certificados. Apesar disso, o preço que 

o consumidor está disposto a pagar não é ainda suficientemente elevado para tornar a atividade atrativa em 

termos de rentabilidade, assistindo-se não só à diminuição do número total de explorações em ambas as 

atividades (queijo e carne), como à existência de volumes de produção efetivos muito aquém da produção 

potencial, tendo em conta, quer o efetivo caprino quer a capacidade produtiva instalada. 

Por outro lado, os resultados exibem igualmente as dificuldades destes produtos no acesso ao mercado 

nacional e na adoção de modalidades de escoamento alternativas às “tradicionais”, seja por restrições 

geográficas, ou de volume de produção. Dificuldades que atestam a enorme resiliência dos atores do mundo 

rural, como são exemplo, os criadores de Cabrito Transmontano, os únicos que ofereceram produção 

certificada em 2012, e cuja produção era historicamente remunerada a um preço inferior às outras carnes 

certificadas de caprino (com diferenciais que chegavam aos 5€/kg). Por fim, salienta-se a importância do 

associativismo para o desenvolvimento da atividade, em especial o papel crucial dos agrupamentos gestores 

na comercialização dos produtos DOP da Cabra Serrana Transmontana. 

Para estas DOP, a estratégia deverá passar, essencialmente, pela aposta nas vantagens por via do preço, 

tendo por base a oferta de produtos diferenciados, regionais e tradicionais de elevada qualidade 

direcionados a nichos de mercado específicos. O acesso ao mercado consumidor é essencial para o 

desenvolvimento destas produções, sendo que a reduzida dimensão dos produtores e a distância aos 

principais centros urbanos, onde se concentra a procura, impõem a existência de um sistema que permita 

concentrar a oferta e fazer chegar, em boas condições, toda a produção aos locais de consumo. A solução 

encontrada foi o recurso a intermediários, capazes de desempenhar atividades de comercialização e 

distribuição. Contudo, tal implica um circuito de distribuição mais longo e, consequentemente, o 

esmagamento da margem de comercialização do produtor com o consequente encarecimento do produto no 

consumidor final. O aumento do volume de produção, para além de reforçar o poder negocial dos 

produtores, facilitaria o acesso às grandes superfícies de venda a retalho, permitindo não só uma maior 

notoriedade da DOP e penetração no mercado nacional, mas também explorar eventuais sinergias inerentes 

ao co-branding. Por outro lado, a aposta nas lojas de especialidades regionais e gourmet, localizadas nos 

grandes centros urbanos, permite colmatar a falta de dimensão e aceder a um mercado consumidor com 

maior poder de compra. As feiras e certames são um importante canal de comercialização e de promoção, 

especialmente no caso dos queijos, contudo, tem sido subaproveitado. Por fim, a restauração assume-se, 

igualmente, como um canal primordial, sendo através da gastronomia que estes produtos e as suas 

respetivas regiões de produção são conhecidos e valorizados nacional e internacionalmente. Deve, portanto, 

ser estimulada a aposta na restauração, não só a nível regional mas também a nível nacional. 

A concessão de subsídios à produção agropecuária tem sido alvo de contestação, tendo como principais 

argumentos, a política de subsidiodependência do setor e a duplicação de custos para o contribuinte, ao 

permitir a manutenção, em atividade, de explorações economicamente ineficientes e subsequente inflação 

dos preços. Porém, quanto aos prémios à exploração da Cabra Serrana, é importante salientar que esta 

atividade se desenvolve maioritariamente em regiões cujo risco de abandono e consequente desertificação 

são elevados, com os riscos sociais e económicos daí decorrentes. 

Em síntese, a qualidade associada à origem, aos produtos naturais, ao pastoreio e ao modo artesanal de 

fabrico, são poderosos fatores para elaborar estratégias de marketing para segmentos de consumidores 

específicos. O aproveitamento destas oportunidades poderá, eventualmente, contribuir para o 

desenvolvimento de novos produtos e proporcionar maior rendimento aos produtores, fixando as 

populações, através da diversificação da oferta no meio rural. Num país onde as assimetrias sociais, 

demográficas e económicas entre o espaço urbano/rural, litoral/interior se agudizam progressiva e 

reciprocamente, não é apenas o futuro do interior deprimido que está em causa. O futuro passará pela 

promoção do segmento, particularmente, através de políticas que fomentem o associativismo, a formação 

dos agentes nas áreas de marketing e empreendedorismo, bem como, o reconhecimento das mais-valias da 

certificação a nível dos produtores/criadores e consumidores. 



RAÇAS AUTÓCTONES NO ESPAÇO IBÉRICO: UM RECURSO SUSTENTÁVEL 

 

1
2

9
 

Por fim, salienta-se que o facto do presente estudo se basear exclusivamente em informação secundária 

limita o alcance das conclusões, não permitindo aferir as expectativas dos agentes da fileira quanto ao 

desenvolvimento da atividade. Esta limitação é suscetível de ser superada em futuras investigações, através 

da recolha de informação primária junto de produtores, associações e outros agentes da fileira, por forma a 

identificar as dificuldades sentidas por estes na produção e comercialização dos produtos DOP da Cabra 

Serrana Transmontana, bem como avaliar, junto dos potenciais consumidores, o reconhecimento e imagem 

que estas DOP usufruem. 

Assim, tendo em atenção a crescente valorização das referidas DOP, remete-se para investigação futura a 

resposta às seguintes questões: 

 Quais as razões para que o acréscimo verificado nos preços do queijo e da carne de cabrito não se tenha 

repercutido em termos de volume de produção? 

 Porque é que o produtor opta por vender no mercado a sua produção autóctone sem o selo de 

qualificação? 

 Como é que as associações/agrupamentos de produtores poderão contribuir para o desenvolvimento da 

atividade, nomeadamente, na concentração da oferta e no acesso dos agentes aos mercados? 

 Quais os fundamentos para que a valorização que o consumidor reconhece às DOP não se traduza num 

preço suficientemente elevado que estimule o interesse dos produtores pela atividade? 
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RESUMO 

Com estre trabalho procuramos mostrar como, através de uma parceria criada entre uma Unidade de 

investigação, as Associações de criadores e a indústria, foi possível desenvolver novos produtos, baseados 

na utilização de carne de ovino e caprino, recorrendo a animais que pela sua idade, peso e fora das marcas 

de qualidade (DOP e IGP) seriam desvalorizados pelo mercado. Os resultados obtidos pelo 

desenvolvimento de dois projetos de investigação — Obtenção de novos produtos transformados de carne 

de ovinos e caprinos, e BISOVICAP — nos quais se propunha identificar uma estratégia de valorização de 

animais de raças autóctones cujas carcaças são comercialmente desvalorizadas, mostram que é possível 

conferir valor acrescentado a carnes com baixa aceitabilidade e preço de mercado, permitindo potencializar 

as produções das raças autóctones, que lhe estão na origem e a conquista — pela indústria — de novos 

mercados consumidores, com produtos com registo no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) 

de duas novas marcas de carne. 

 

ABSTRACT 

In this work we show how a research unit, the breeders associations and the industry established a 

partnership to develop of new products from sheep and goat meat of animals which are undervalued due to 

their age and weight for quality brands. The results obtained in research two projects — Obtaining new 

processed products of meat of sheep and goats and BISOVICAP — that aimed to find a strategy to give 

added value to animals whose carcasses are commercially depreciated, show that it was possible to add 

value to meat with low acceptability and market price, allowing boost the productions of local breeds and 

the industry achieve new consumer markets, with the registration of two new brands of meat in the INPI 

(National Institute of Industrial Property). 

 

 

INTRODUÇÃO 

Em Portugal, os ovinos e caprinos são explorados tradicionalmente em regime extensivo, para a produção 

de leite e carne de cordeiros e cabritos abatidos entre 1 e 3 meses, produzindo carcaças ligeiras. Estes 

produtos cárneos são muito apreciados e são comercializados como produtos com marca de qualidade DOP 

ou IGP (Denominação de Origem Protegida e Indicação Geográfica Protegida, respetivamente). Contudo 

há animais que, pela sua idade ou peso vivo, não podendo ser classificados com essas marcas de qualidade 

são de baixa aceitabilidade pelos consumidores e consequentemente comercialmente desvalorizados. 

A valorização destes animais pode ser conseguida através da diminuição dos custos de produção ou da 

melhoria do valor relativo do produto final. As carnes provenientes desses animais são mais apropriadas 

para processar como produtos secos, curados ou fumados1, como em Espanha, a "Cecinade León"2 o "Volin 

di Capra"3 e a “bresaola”4 na Itália ou na Turquia a “Pastirma”5. 

mailto:teixeira@ipb.pt
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Tendo como principal objectivo encontrar uma estratégia que valorizasse estes animais, foram submetidos 

dois projetos cujo financiamento permitiu a elaboração de novos produtos, baseados na utilização de carne 

de ovino e caprino, fora das marcas de qualidade, das raças Churra Galega Bragançana e Serrana 

Transmontana: Os projetos foram: Obtenção de novos produtos transformados de carne de ovinos e 

caprinos, PRODER – Cooperação para a Inovação; e o BISOVICAP - Novos Produtos, QREN- Sistemas 

de Incentivos de I&DT- Projetos em Co-Promoção. 

Os principais sub-objectivos destes dois projetos foram os seguintes: valorizar a utilização de animais de 

raças autóctones (Bísaro, Churra Bragançana e Serrana) criados no seu ambiente natural, em regime 

extensivo, como um contributo para a defesa da biodiversidade ambiental da região; a criação de processos 

de transformação de carnes de suíno, ovino e caprino, que conduzam a marcas de qualidade, podendo obter 

certificação, particularmente “presunto” de ovelha e cabra, mantas de carne, salsichas frescas de carne de 

ovelha e cabra, “paté” de carne de ovelha e cabra; oferecer produtos que embora “novos” se encontrem na 

linha de produtos de agricultura integrada, de sistemas de produção de alimentos de reconhecida qualidade, 

mediante métodos respeitosos com a saúde pública e com o meio ambiente. O projeto Obtenção de novos 

produtos transformados de carne de ovinos e caprinos foi desenvolvido em co-promoção através de 

contratos de parceria entre o Laboratório de Tecnologia e Qualidade da carne e da Carcaça da Escola 

Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança, com a Associação Nacional de Criadores da Raça 

Serrana (ANCRAS), a Associação Nacional de Criadores de Ovinos Bragançanos (ACOB) e a empresa 

Bísaro-Salsicharia Tradicional, numa ação financiada pelo PRODER – Ação 4.1 “Cooperação para a 

Inovação” Conforme ilustra a figura 1. O projeto BISOVICAP foi uma parceria entre a Indústria Bísaro 

Salsicharia e o Laboratório de Tecnologia e Qualidade da carne e da Carcaça da Escola Superior Agrária 

do Instituto Politécnico de Bragança, tendo sido financiado pelo FEDER através do Programa Operacional 

do Norte nos termos do SI&IDT para projetos em Co-Promoção. 

 

Figura 1. Parceria entre as Associações de Criadores de ovinos e caprinos com o LTQCC da ESA-IPB e a Bísaro 

Salsicharia 

Mais concretamente, foi testada a qualidade dos novos produtos criados sob a designação de “Mantas”, 

“Presunto”, “salsichas” e “paté” de ovelha e cabra das raças Churra Galega Transmontana e Serrana. Neste 

capítulo pretende-se rever alguns dos resultados mais importantes e mostrar como é possível conferir valor 

acrescentado a carnes com baixa aceitabilidade e preço de mercado, permitindo potencializar as produções 

das raças autóctones. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Os métodos e processos de fabrico dos diferentes produtos representados nas figuras de 2 a 5 encontram-

se já descritos em publicações anteriores (REFS). As mantas6,7,8 correspondem às meias carcaças de ovinos 

e caprinos, que após um período de maturação em câmara fria a 4ºC, são divididas em quatro partes (dois 

dianteiros e dois traseiros), desossadas (permanecendo somente as costelas) por forma a obter uma manta 

de carne. Posteriormente foram salgadas durante 72 horas a uma temperatura constante de 4ºC, realizando-

se cada 12 horas um processo de “tombagem”. Posteriormente foram colocadas em câmaras de secagem 

com uma temperatura de 8ºC e uma humidade relativa de 72% durante 72 horas., sendo depois embaladas 

a vácuo e refrigeradas. 
 

 
Figura 2. Processo fabrico de “Mantas” 

O processo de fabrico das salsichas 11 consistiu na desmancha e desossa das carcaças de ovinos e caprinos, 

limpeza de nervos, tendões e tecido conjuntivo. Acarne obtida era posteriormente picada e misturadas com 

15 a 20% de barriga de porco da raça Bísara, adicionando os seguintes ingredientes: sal, pimenta salsa, 

água, alho rendimix® and flavorex® 4000. Posteriormente a mistura foi enchida em tripa de porco de 34-

36 mm e estabilizada em câmara a 13ºC com 80% de humidade, para depois ser embaladas a vácuo e 

refrigeradas.  
 

 
Figura 3. Processo fabrico salsichas 

A preparção dos patés, envolveu a desmancha e desossa das carcaças de ovinos e caprinos, limpeza de nervos, 

tendões e tecido conjuntivo. A carne foi picada e misturada com 10%, 30% de barriga de porco Bísaro e 300 

ml de azeite cru. Foram adicionados diferentes tipos de temperos, cozida a uma temperatura de 60˚C de forma 

separada por espécie. A carne foi picada com um crivo de 6mm e misturada e condimentada. Em seguida foi 

homogeneizada durante 15 minutos e embalada em recipientes de vidro estéreis, previamente preparados.  

 

 

 

 

Figura 4. Processo fabrico de “paté” 

As pernas12,13 de ovinos e caprinos, com aproximadamente 3 a 4 kg, sofreram um processo de salga a 20% 

(p/v) e um processo de cura em ambientes controlados. e numa fase final secas ao ar.  
 

 
Figura 5. Processo fabrico de “presunto” ovelha e cabra 

Todos os produtos foram caracterizados com recurso a análises físicas, químicas, sensoriais e 

microbiológicas. Numa amostragem representativa de cada um dos produtos, obtidos em diferentes réplicas 

de processamento e repetições, foram recolhidas amostras nas quais se determinaram os seguintes 
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parâmetros, como detalhado anteriormente (refs): 

- Físicos: pH determinado com medidor de pH de penetração da marca HANNA instruments (HI 99163) 

(NP-ISO-3441, 2008)14, actividade da água (aw) com higrómetro Rotronic Hygropalm 

- Químicos: Determinação de Proteína (NP 1612, 2002) 15; Hidroxiprolina (NP1987, 2002) 16; TBARS 

(NP 3356, 2009) 17; Nitritos (NP 1846, 1987) 18; Cloretos (NP 1845, 1982) 19; Gordura (NP 1613, 

1979) 20 e cromatografia gasosa (Buchi Fat Determination B-820) e extração de gordura pelo método 

Folch e cromatografia gasosa (GC-Agilent 6890 N; Agilent Technologies Spain, S.L., Madrid)11; 

Humidade 21. 

Os dados sobre salsichas e patés foram analisados usando o modelo misto utilizando o pacote estatístico 

JMP Pro 11.1.1 (© 2013 SAS Institute, Inc.), de acordo com a metodologia descrita11. Os estudos sobre as 

mantas de carne e pernas curadas foram realizadas análises de variância de acordo com o procedimento do 

programa SPSS software for Windows, version 17.010. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados mostraram que a carne procedente de animais fora das marcas comerciais de qualidade com 

selo DOP ou IGP podem ser processada em produtos diversificados e valorizados como “mantas” de carne, 

“patés”, “presunto” (pernas curadas) de cabra e ovelha e salsichas frescas de ovelha e cabra, produtos que 

mostraram uma grande aceitabilidade pelo consumidor6. 

Na Tabela 1 são apresentadas as principais características físico-químicas das “mantas” de carne de ovelha 

e cabra. Os ácidos gordos (AG) saturados maioritários em ambas as “mantas” foram o C16:0 (palmitico) e 

C18:0 (esteárico) com conteúdo mais elevado nas mantas de carne de ovelha. Os AG insaturados 

maioritários foram C18:1 (oleico) e C18:2 (linolénico) e as relações UFA/SFA MUFA/SFA PUFA/SFA, 

ainda que favoráveis em ambos os foram melhores nas “mantas” de cabras confirmando a tendência para a 

carne de caprino apresentar valores mais elevados de AG insaturados23,25. Os valores de gordura saturada 

nas mantas, particularmente de C16:0 e C18:0, de carne ovina, são similares aos encontrados para o 

charque22, mas inferiores às quantias registadas em charque e jerked beef24. 

Tabela 1. Médias ± SE para humidade (%) e Proteina (%), TBARS (mg MAD eq/kg amostra) e perfil de ácidos 

gordos do músculo Longissimus thoracis et lumborum (g/100 g dos AG totais methyl esteres) de “mantas de carne 

de ovelha e cabra”. Adaptado de Teixeira13 

 Ovelha (N = 48) Cabra (N = 48) Significância 

Humidade 44.49 ± 0.70 50.95 ± 1.09 ** 

Proteína 23.93 ± 1.80 23.99 ± 1.67 NS 

TBARS 2.16 ± 0.23 1.87 ± 0.33 NS 

C4 0.03 ± 0.02 0.06 ± 0.02 NS 

C8 0.13 ± 0.01 0.14 ± 0.01 NS 

C10 0.06 ± 0.02 0.06 ± 0.02 NS 

C12 0.05 ± 0.01 n.q  

C14 0.51 ± 0.04 0.43 ± 0.05 NS 

C16 2.89 ± 0.21 1.80 ± 0.30 ** 

C18 2.49 ± 0.19 1.02 ± 0.27 *** 

C16:1 0.39 ± 0.04 0.39 ± 0.06 NS 

C18:1 5.46 ± 0.40 3.21 ± 0.56 *** 

C18:2 0.87 ± 0.06 0.44 ± 0.09 *** 

C18:3 0.17 ± 0.02 0.03 ± 0.03 * 

C20:4 0.02 ± 0.01 0.04 ± 0.01 NS 

G. Intramuscular 14.89 ± 1.02 8.97 ± 1.45 *** 

SFA 6.17 ± 0.39 2.53 ± 0.55 *** 

MUFA 5.85 ± 0.43 3.60 ± 0.61 *** 

PUFA 1.05 ± 0.08 0.52 ± 0.11 *** 

UFA/SFA 1.12 ± 0.08 1.60 ± 0.19 *** 

MUFA/SFA 0.95 ± 0.07 1.38 ± 0.18 *** 

PUFA/SFA 0.17 ± 0.02 0.21 ± 0.04 *** 

SFA - AG saturados, MUFA - AG mono-insaturados, PUFA - AG poli-insaturados; n.q - não quantificado; *p< 0.05; 

**p< 0.01; ***p< 0.001; NS - não significativo 
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Na Tabela 2 encontra-se os valores da composição química das salsichas frescas de cabra e de ovelha, 

podendo verificar-se que as primeiras apresentam uma maior (P <0.01) % de proteína enquanto as segundas 

uma maior % (P <0.001) de gordura. O AG mais abundante foi o C18:1 seguido do C16:0, C18:0 e C18:2. 

Resultados similares26 foram encontrados em salsichas de ovinos com diferentes níveis de incorporação de 

gordura de porco. Diferenças significativas foram encontradas entre salsichas de carne de ovelha e de cabra 

para SFA MUFA e PUFA. A relação SFA:MUFA:PUFA ideal de acordo com Japanese Heart Association/ 

American Heart deve ser 1:1.5:127. A relação por nós encontrada (1,54) em salsichas frescas, mostra 

estarmos na presença de um produto equilibrado e saudável. O British Department of Health em 1994 

recomendou uma relação PUFA/SFA entre 0.4 e 0.5. No presente estudo as salsichas de cabra e ovelha 

apresentaram relações de 0,21 e 0,17. 

Tabela 2. Composição química (%) e perfil de ácidos gordos (g/100 g) de salsichas frescas de ovelha e cabra (média 

± Desvio Padrão). Adaptado de 1 e 5 

 Ovinos (N = 36) Caprinos (N = 30) Significância 

Humidade 59.31 ± 6.59 59.31 ± 6.59 NS 

Proteína 17.83 ± 1.35 a 18.83 ± 1.16 b ** 

Gordura Total 45.11 ± 11.77 b 32.55 ± 7.71 a *** 

C8:0 0.22 ± 0.04 a 0.24 ± 0.05 b * 

C12:0 0.18 ± 0.10 0.17 ± 0.05 NS 

C14:0 1.21 ± 0.18 b 0.93 ± 0.17 a *** 

C16:0 8.72 ± 2.43 b 6.28 ± 1.58 a *** 

C16:1 1.42 ± 0.46 b 1.14 ± 0.26 a ** 

C18:0 5.24 ± 1.06 b 3.59 ± 1.00 a *** 

C18:1 17.53 ± 5.25 b 12.26 ± 3.42 a *** 

C18:2 4.81 ± 1.79 b 3.77 ± 1.09 a * 

C18:3 0.63 ± 0.20 b 0.53 ± 0.13 a * 

C20:1 0.32 ± 0.11 0.28 ± 0.08 NS 

C20:4 0.18 ± 0.07 0.17 ± 0.05 NS 

SFA 16.53 ± 3.51 b 11.95 ± 2.52 a *** 

MUFA 20.10 ± 6.04 b 14.21 ± 3.89 a *** 

PUFA 5.82 ± 2.11 b 4.46 ± 1.37 a * 

PUFA + MUFA 25.92 ± 8.04 b 18.67 ± 5.08 a *** 

PUFA + MUFA/SFA 1.54 ± 0.20 1.55 ± 0.21 NS 

NS – não significativo; *P ≤ 0.05;**P ≤ 0.01; ***P ≤ 0.001 

Na Tabela 3 são apresentados os valores dos principais parâmetros físico-químicos caracterizadores das 

pernas secas e salgadas, “presuntos”, de ovelha e cabra. 

Da sua análise verificamos estar na presença de um produtos finais estáveis com valores baixos de atividade 

de água (aw), sendo uma garantia de segurança alimentar. Destacam-se os valores de conteúdo proteico 

destes produtos, particularmente elevados no caso dos “presuntos” de caprino. Os valores baixos de nitritos 

encontrados (Decreto-Lei nº363/1998, de 19 de Novembro) identifica um produto final seguro. Os valores 

encontrados para os principais parâmetros físicos e químicos estão de acordo com os referidos na 

bibliografia para produtos semelhantes de carnes de ovelhas e cabras2,4,5. 

Tabela 3. Características físico-químicas de “presunto” ovelha e cabra (média ± Desvio Padrão) 

 Cabra (N = 20) Ovelha (N = 18) Significância 

pH 5,80±0,22 5,79±0,13 * 

aw 0,86±0,038 0,85±0,043 NS 

Gordura Intr. (g/100g) 7,91±1,44 9,07±1,97 * 

TBARS 5,06±2,47 4,49±2,92 NS 

Proteína (%) 44,45±3,09 36,48±2,63 *** 

Humidade (%) 42,44±4,58 45,00±4,50 * 

Hidroxiprolina  mg/kg 0,330±0,024 0,255±0,029 NS 

Colagénio (%) 2,63±0,94 2,04±0,96 NS 

NaCl % 4,14±1,03 3,87±1,53 NS 

NO2 mg/kg 0,14±0,11 0,54±0,46 * 

NS – não significativo; *P ≤ 0.05;**P ≤ 0.01; ***P ≤ 0.001 

Na Tabela 4 são apresentados os valores das percentagens de proteína, gordura total e dos ácidos gordos 

maioritários dos “patés” de carne de ovelha e cabra, nos quais foi incorporado entre 10 e 20% de gordura 



RAÇAS AUTÓCTONES NO ESPAÇO IBÉRICO: UM RECURSO SUSTENTÁVEL 

 

1
3

6
 

de porco e entre 5 e 10% de azeite. Para um conteúdo de gordura total de 11% a 13% e de 25% a 26% de 

proteína, todos os “patés” apresentaram conteúdos elevados de C18:1n9C e C18:2n6C. Os “patés” que 

incorporaram azeite apresentaram significativamente maior conteúdo de C18:1n9C, 58 e 60% para o de 

ovino e caprino, respectivamente. Já para o conteúdo em e C18:2n6C foram os “patés” que incorporaram 

10 e 30% de gordura de porco os que apresentaram valores mais elevados. Os ácidos gordos saturados 

maioritários foram o C16:0 e o C18:0 com conteúdos mais elevados nos “patés” com gordura de porco 

adicionada. O conteúdo A presença de ácidos gordos trans encontra-se limitada ao C18:1n9T e somente 

nos patés de carne de ovino é que ultrapassa ligeiramente 1%, associado ao conteúdo total de gordura que 

varia entre 10 e 13%, encontram-se dentro das recomendações expressas no relatório conjunto da 

WHO/FAO de 200828. 

Tabela 4. Percentagens de proteína, gordura total e dos ácidos gordos maioritários (g/100 g de amostra) dos “patés” 

de carne de ovelha e cabra (média ± Desvio Padrão) 

  Ovino   Caprino  

 Azeite 10% Porco 30% Porco Azeite 10% Porco 30% Porco 

%Proteína 25,3 ± 0,2bc 26,1 ± 0,2ad 25,0 ± 0,1c 25,6 ± 0,3ab 25,9 ± 0,4abc 25,9 ± 0,4abc 

%Gordura 11,3 ± 0,3c 12,7 ± 0,2ab 12,4 ± 0,2b 10,2 ± 0,3d 11,3 ± 0,3c 13,4 ± 0,3a 

C14:0 1,0 ± 0,1c 2,1 ± 0,1ab 1,9 ± 0,1b 0,9 ± 0,1c 2,3 ± 0,1a 2,1 ± 0,1b 

C16:0  16,3 ± 0,2c 24,4 ± 0,2b 24,8 ± 0,2b 17,0 ± 0,2c 26,7 ± 0,2a 26,0 ± 0,2a 

C16:1n7 0,8 ± 0,01e 1,4 ± 0,05c 1,8 ± 0,02b 0,95 ± 0,01d 1,99 ± 0,01a 2,1 ± 0,01a
 

C18:0 12,2 ± 0,3b 19,5 ± 0,3a 17,1 ± 0,3bc 10,3 ± 0,3e 17,8 ± 0,3b 16,3 ± 0,3c 

C18:1n9T 1,29 ± 0,00c 2,3 ± 0,17a 1,59 ± 0,02d 0,8 ± 0,0e 1,3 ± 0,01cd 0,95± 0,00d 

C18:1n9C 58,2 ± 0,4b 39,6 ± 0,4c 39,1 ± 0,5c 60,3 ± 0,4a 36,5 ± 0,4d 36,6 ± 0,4d 

C18:2n6C 5,7 ± 0,2d 5,4 ± 0,2d 8,6 ± 0,2b 6,1 ± 0,2d 7,6 ± 0,2c 10,2 ± 0,2a 

SFA 31,35±0,3a 48,6±1,9bc 45,9±0,3b 29,7±0,1a 49,3±0,1c 46,5±0,1bc 

MUFA 60,9±0,4a 44,2±1,3b 43,6±0,3b 62,7±0,2a 40,8±0,1c 40,6±0,1c 

PUFA 7,7±0,1c 7,2±0,6c 10,5±0.01b 7,5±0,1c 9,9±0,1b 12,9±0,02a 

MUFA/SFA 1,9±0,03b 0,91±0,06cd 0,95±0,01c 2,1±0,02a 0,82±0,00d 0,87±0,00cd 

PUFA/SFA 0,25±0,00b 0,15±0,02d 0,23±0,00bc 0,25±0,00ab 0,2±0,00c 0,28±0,00a 

NS – não significativo; a≠b≠c≠d P ≤ 0.01 

As relações MUFA/SFA e PUFA/SFA em todos os produtos indicam que a adição de azeite ou de carne de 

porco promove uma modificação do perfil total de ácidos gordos. A adição destes tipos de gordura leva a 

um aumento das relações de MUFA, PUFA com a SFA. A relação MUFA/SFA é prejudicada pela adição 

de carne de porco comparativamente aos patés que incorporam azeite. 

 

CONCLUSÕES 

Os produtos processados com carne de ovinos e caprinos de animais com pesos e idade fora dos cadernos 

de especificações DOP e IGP são uma forma de conferir valor acrescentado a carnes com baixa 

aceitabilidade e preço de mercado. Permitem a potencialização das raças autóctones, que lhe estão na 

origem. Estes produtos aumentam a diversidade da oferta da indústria proporcionando a conquista de novos 

mercados consumidores e originaram duas novas marcas de carne registadas no INPI (Instituto Nacional 

da Propriedade Industrial - Instituto Nacional de Propriedade Industrial) com o número de 489.664 e 

489.662 de marcas nacionais de ovino e de caprino, respectivamente. 
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