
Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

Classificação morfológica em bovinos leiteiros 

 

 

 

Dissertação de Mestrado em Engenharia Zootécnica 

 

 

Isabel da Conceição Vasco Sobral 

 

 

 

Orientadora: 

Ângela Maria Ferreira Martins  

Coorientador:  

José Carlos Marques de Almeida 

 

 
Vila Real, 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

 

Classificação morfológica em bovinos leiteiros 

 

 
Dissertação de Mestrado em Engenharia Zootécnica 

 

 

Isabel da Conceição Vasco Sobral 

 

 

 

Orientadora: 

Ângela Maria Ferreira Martins  

Coorientador:  

José Carlos Marques de Almeida 

 

 

 

 

Composição do júri: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

Vila Real, 2020 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

“As doutrinas apresentadas nesta dissertação são da exclusiva responsabilidade da autora.” 

 

Esta dissertação foi elaborada com vista à obtenção do Grau de Mestre em 

Engenharia Zootécnica apresentada à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 





i 

AGRADECIMENTOS 

Nesta página expressarei os meus sinceros agradecimentos a todos os que, de alguma 

forma, deram o seu contributo para que me fosse possível executar o Mestrado em Engenharia 

Zootécnica. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos meus pais e restante família, o 

esforço que fizeram para me proporcionar as condições necessárias à realização do Mestrado 

em Engenharia Zootécnica e, especialmente, à elaboração desta dissertação;   

Um profundo agradecimento á minha orientadora, Professora Doutora Ângela Maria 

Ferreira Martins e ao meu coorientador, Professor José Carlos Marques de Almeida, todo o 

vosso apoio, paciência, compreensão e incentivo, bem como todos os conselhos e 

ensinamentos que me proporcionaram ao longo deste trabalho. Agradeço ainda toda a 

bibliografia que me disponibilizaram;   

À Associação Portuguesa de Criadores de Raça Frísia (APCRF), local de estágio, que 

me proporcionou o contacto com os produtores de leite. Agradeço também aos demais 

funcionários desta instituição que ajudaram na minha integração;  

Um especial agradecimento ao Classificador Mário Afonso, por toda a disponibilidade 

de acompanhamento e especialmente pelos conhecimentos e conselhos disponibilizados bem 

como pela dedicação no decorrer do estágio; 

A todos os produtores que visitei durante o estágio; 

Aos meus colegas de curso, que sempre me apoiaram e que comigo caminharam 

durante este percurso académico;  

Aos meus amigos mais próximos que me ajudaram nos momentos que mais necessitei;   

E por último e não menos importante, agradeço à minha instituição de ensino, 

Universidade de Trás os Montes e Alto Douro e a todos os Docentes que, de alguma forma, 

acompanharam o meu percurso académico e me transmitiram os conhecimentos necessários 

para a realização deste percurso.  

A TODOS UM MUITO OBRIGADO! 





iii 

RESUMO 

A classificação morfológica é uma mais-valia, porque através dela é possível melhorar 

a conformação do animal, aumentando, a produção de modo direto e indireto e a valorização 

do mesmo. O presente trabalho teve como principais objetivos 1) realizar um estudo sobre 

várias características morfológicas 2) a relação entre elas e 3) quais as de maior peso para a 

classificação morfológica. Na parte I elaborou-se uma revisão bibliográfica onde foi abordada 

a classificação morfológica e efetuado um breve resumo sobre as características lineares e a 

sua importância. Na parte II foi apresentada 1) uma parte prática, que resultou no 

acompanhamento de um dos classificadores, classificando um total de 511 animais, e 2) uma 

parte que resultou num estudo sobre as várias características morfológicas avaliadas em 

141879 animais. A média da pontuação final observada neste trabalho foi de 81,87±2,11 

pontos. Constatou-se que a maior percentagem dos valores fenotípicos das características 

lineares situa-se entre 5, 6 e 7 pontos. Verificou-se que todas as características em estudo, 

apresentam uma correlação altamente significativa (P<0,001), porém, entre o ângulo da 

garupa e a largura da garupa verificou-se uma correlação com grau de significância de 

P<0,05. As três correlações mais altas em estudo foram: entre a largura do peito e a 

profundidade corporal (0,69), entre a textura do úbere e a inserção do úbere anterior (0,59) e 

entre a colocação dos tetos anteriores e a colocação dos tetos posteriores (0,58). Observou-se 

ainda que para a região da força as variáveis de maior peso foram a estatura, a profundidade 

corporal e a largura do peito; para o sistema mamário a inserção do úbere anterior, o 

ligamento suspensor médio e a profundidade do úbere; para a região das pernas e pés a 

mobilidade e as pernas vistas de trás; e a angulosidade para o carácter leiteiro. Observou-se 

uma boa qualidade de ajustamento para todas as regiões, com um coeficiente de determinação 

superior a 0,8. Com recurso ao critério de Kaiser selecionamos as 7 primeiras componentes 

principais das 23 características, tendo uma representação de 63% de variância cumulativa. A 

característica mais importante na formação de cada uma das 7 primeiras componentes foi: 1) 

largura do úbere posterior, 2) textura do úbere, 3) pernas vistas de lado, 4) colocação dos tetos 

anteriores, 5) qualidade óssea, 6) ângulo da garupa e 7) profundidade do úbere.  

PALAVRAS-CHAVE: classificação morfológica; características lineares; corporais; pernas 

e pés; e úbere. 
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ABSTRACT 

Morphological classification is an asset, because through it, it is possible to improve the 

conformation of the animal, increasing the direct and indirect production and the valorization 

of the same. The main objectives of the present work were 1) to carry out an study on various 

morphological traits 2) the relationship between them and 3) which as greater weight for 

morphological classification. In part I a bibliographic review was elaborated where the 

morphological classification was approached and a brief summary about the linear traits and 

their importance was made. Part II presented 1) a practical part, which resulted in the follow-

up of one of the classifiers, classifying a total of 511 animals, and 2) a part that resulted in a 

study of the various morphological traits evaluated in 141879 animals. The average final 

score observed in this study was 81.87 ± 2.11 points. The percentage of the phenotypic values 

of linear characteristics was found to be between 5, 6 and 7 points. It was found that all the 

traits under study present a highly significant correlation (P <0.001), however, between the 

rump angle and the rump width a correlation with a significance level of P <0.05. The three 

highest correlations under study were: between chest width and body depth (0.69), between 

udder texture and front udder insertion (0.59), and between front teat placement and rear teat 

placement (0.58). It was also observed that for the strength region, the variables with the 

highest weight were stature, body depth and chest width; for the mammary system, the front 

udder insertion, the central ligament and the udder depth; for the legs and feet region mobility 

and rear legs-rear view; and the angularity to the dairy character. However, a good adjustment 

quality was observed for all regions, with a coefficient of determination greater than 0.8. 

Using the Kaiser criterion, we selected the first 7 main components of the 23 traits, 

representing 63% cumulative variance. The most important feature in the formation of each of 

the first 7 components were: 1) rear udder width, 2) udder texture, 3) rear legs – side view, 4) 

front teat placement, 5) bone quality, 6) rump angle and 7) udder depth. 

KEYWORDS: morphological classification; linear traits; body; legs and feet; udder. 





vii 

ÍNDICE 

AGRADECIMENTOS .................................................................................................. i 

RESUMO ..................................................................................................................... iii 

ABSTRACT .................................................................................................................. v 

ÍNDICE DE TABELAS ............................................................................................... ix 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................... xi 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS ..................................... xiii 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 1 

PARTE I - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ................................................................... 3 

1. Caracterização da Associação Portuguesa de Criadores de Raça Frísia .............. 3 

2. Classificação morfológica .................................................................................... 4 

2.1. Origem e evolução da classificação morfológica da raça Frísia....................... 4 

2.2. Enquadramento atual da classificação morfológica ......................................... 6 

3. Características lineares ......................................................................................... 7 

3.1. Características lineares principais e secundárias .............................................. 7 

3.1.1. Características do úbere .............................................................................. 10 

3.1.1.1. Importância das características relacionadas com o úbere.......................... 18 

3.1.2. Características relacionadas com pernas e pés ............................................ 18 

3.1.2.1. Importância das características relacionadas com pernas e pés .................. 22 

3.1.3. Características corporais ............................................................................. 23 

3.1.3.1. Importância das características corporais ................................................... 29 

    PARTE II - TRABALHO EXPERIMENTAL ........................................................... 31 

4. Trabalho em campo ............................................................................................ 31 

5. Materiais e métodos ........................................................................................... 31 

5.1.1. Recolha de dados ........................................................................................ 31 

5.1.2. Análise estatística ........................................................................................ 32 

6. Resultados e discussão ....................................................................................... 32 



viii 

 

6.1. Enquadramento das classificações morfológicas............................................ 32 

6.2. Frequência das características lineares ........................................................... 39 

6.3. Correlações entre as características lineares ................................................... 42 

6.4. Relação entre as grandes regiões e as características lineares ........................ 45 

6.5. Análise de componentes principais para as características lineares ............... 46 

7. Considerações finais ........................................................................................... 59 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 3.1 - Caraterísticas lineares principais e secundárias definidas pelo ICAR. ............................... 8 

Tabela 3.2 - Características lineares e a relação com as grandes regiões. .............................................. 9 

Tabela 3.3 - Sistema de classificação morfológica e pontuação ideal para as características do úbere 11 

Tabela 3.4 - Sistema de classificação morfológica e pontuação ideal para as características 

relacionadas com pernas e pés .............................................................................................................. 19 

Tabela 3.5 - Sistema de classificação morfológica e pontuação ideal para as características corporais

 ............................................................................................................................................................. 24 

Tabela 6.1 - Estatística descritiva das grandes regiões dos animais classificados em campo (n=511). 32 

Tabela 6.2 - Estatística descritiva das características lineares dos animais classificados em campo 

(n=511). ................................................................................................................................................ 34 

Tabela 6.3 - Estatística descritiva das grandes regiões e pontuação final no estudo (n=141879). ........ 35 

Tabela 6.4 - Distribuição (%) das classificações por categoria (1 a 9) para as características lineares 

do tipo. ................................................................................................................................................. 40 

Tabela 6.5 - Correlações entre as características lineares do úbere. ..................................................... 43 

Tabela 6.6 - Correlações entre as características lineares relacionadas com as pernas e pés. .............. 43 

Tabela 6.7 - Correlações entre as características lineares corporais. .................................................... 44 

Tabela 6.8 - Relação das grandes regiões com as características lineares (n=141879). ....................... 45 

Tabela 6.9 – Valores próprios e variância total, por componente principal (região da força). ............. 47 

Tabela 6.10 - Autovetores dos dois primeiros componentes principais (região da força). ................... 48 

Tabela 6.11 – Valores próprios e variância total, por componente principal (grupo das características 

do úbere). ............................................................................................................................................. 49 

Tabela 6.12 - Autovetores dos dois primeiros componentes principais (grupo das características do 

úbere). .................................................................................................................................................. 50 

Tabela 6.13 – Valores próprios e variância total, por componente principal (grupo das características 

pernas e pés). ........................................................................................................................................ 52 

Tabela 6.14 - Autovetores dos dois primeiros componentes principais (grupo das características 

pernas e pés). ........................................................................................................................................ 53 

Tabela 6.15 – Valores próprios e variância total, por componente principal das características do tipo.

 ............................................................................................................................................................. 54 

Tabela 6.16 - Autovetores dos 7 primeiros componentes principais das características do tipo. ......... 56 





xi 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.1 - Distribuição geográfica da área de incidência da APCRF .................................................. 3 

Figura 2.1 - Desenvolvimento do portfólio da Interbull (maio de 2019)………………………………6 

Figura 3.1 - Vaca tipo ideal e as características lineares principais e secundárias avaliadas. ................ 7 

Figura 3.2 - Classificação da inserção do úbere anterior ..................................................................... 12 

Figura 3.3 - Classificação da inserção do úbere posterior ................................................................... 12 

Figura 3.4 - Classificação do ligamento suspensor médio ................................................................... 13 

Figura 3.5 - Classificação da profundidade do úbere........................................................................... 14 

Figura 3.6 - Classificação da colocação dos tetos anteriores ............................................................... 15 

Figura 3.7 - Classificação do comprimento dos tetos anteriores .......................................................... 15 

Figura 3.8 - Classificação da colocação dos tetos posteriores ............................................................. 16 

Figura 3.9 - Classificação da largura do úbere posterior ..................................................................... 17 

Figura 3.10 - Classificação da textura do úbere ................................................................................... 17 

Figura 3.11 - Classificação das pernas vistas de lado. ......................................................................... 20 

Figura 3.12 - Classificação das pernas vistas de trás. .......................................................................... 20 

Figura 3.13 - Classificação do ângulo do pé ........................................................................................ 21 

Figura 3.14 - Classificação da mobilidade. ......................................................................................... 21 

Figura 3.15 - Classificação da qualidade óssea ................................................................................... 22 

Figura 3.16 - Classificação da largura do peito ................................................................................... 25 

Figura 3.17 - Classificação da profundidade corporal ......................................................................... 26 

Figura 3.18 - Classificação da angulosidade ....................................................................................... 26 

Figura 3.19 - Classificação do ângulo da garupa ................................................................................. 27 

Figura 3.20 - Classificação da largura da garupa ................................................................................. 27 

Figura 3.21 - Classificação da condição corporal. ............................................................................... 28 

Figura 3.22 - Classificação da força do lombo .................................................................................... 28 

Figura 3.23 - Classificação da força do terço anterior ......................................................................... 29 

Figura 6.1 - Distribuição do número de classificações por ano. .......................................................... 36 

Figura 6.2 - Distribuição do número de classificações pelos classificadores. ...................................... 37 

Figura 6.3 - Distribuição dos animais pelo seu país de origem. ........................................................... 38 

Figura 6.4 - Distribuição do país de origem do pai dos animais em estudo. ........................................ 39 

Figura 6.5 - Scree plot (número de componentes principais versus valores próprios) (região da força).

 ............................................................................................................................................................. 47 

Figura 6.7 - Scree plot (número de componentes principais versus valores próprios) (grupo das 

características do úbere). ...................................................................................................................... 50 

Figura 6.8 - Gráfico de dispersão bidimensional obtido com os valores dos dois primeiros 

componentes para o grupo das características do úbere. ....................................................................... 51 



xii 

 

Figura 6.9 - Scree plot (número de componentes principais versus valores próprios) (grupo das 

características pernas e pés).................................................................................................................. 52 

Figura 6.10 - Gráfico de dispersão bidimensional obtido com os valores dos dois primeiros 

componentes para o grupo das características das pernas e pés. ........................................................... 53 

Figura 6.11 - Scree plot (número de componentes principais versus valores próprios) das 

características do tipo. .......................................................................................................................... 55 

Figura 6.12 - Gráfico de dispersão bidimensional obtido com os valores dos dois primeiros 

componentes para as características do tipo. ........................................................................................ 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS 

ANABLE - Associação Nacional para o Melhoramento dos Bovinos Leiteiros 

ANGA - Ângulo da garupa 

ANGPE - Ângulo do pé 

ANGU - Angulosidade 

APCRF - Associação Portuguesa de Criadores de Raça Frísia  

CC - Condição corporal 

COLTA - Colocação dos tetos anteriores  

COLTP - Colocação dos tetos posteriores  

COMPT - Comprimento dos tetos anteriores  

EST - Estatura 

FLOMB - Força do lombo  

FTANT - Força do terço anterior 

ICAR - International Committee for Animal Recording 

Interbull - International Bull Evaluation Service- Comité Internacional de avaliação de 

touros 

IUBA - Inserção do ubere úbere anterior  

IUBP - Inserção do úbere posterior 

LGA - Largura da garupa 

LGPRBF - Livro Genealógico Português da Raça Bovina Frísia  

LP - Largura do peito 

LUB - Ligamento suspensor medio médio  

LUBP - Largura do úbere posterior  

MOBIL - Mobilidade 

MPOS - Pernas vistas de lado 

PC - Profundidade corporal 

PUB - Profundidade do úbere  

QOSSO - Qualidade óssea 

SNIRB – Sistema Nacional de Identificação e Registo de Bovinos 

TEXT - Textura do úbere  

VTRAS - Pernas vistas de trás  

WHFF - World Holstein Friesian Federation 





1 

INTRODUÇÃO 

Em Portugal, nos últimos 4 anos (2014-2018) o número de vacas leiteiras, cresceu 4,3 

%. Em 2018, o efetivo atingiu 244000 animais, 148000 no Continente e 96000 nos Açores 

(CONFAGRI, 2019). No entanto os produtores de leite portugueses sofreram uma crise de 

preços baixos e limitações de produção, que começou poucos meses após o fim das quotas 

leiteiras em 2015 (APROLEP, 2017). Para fazer frente a esta situação, é necessário um 

melhor conhecimento dos fatores que influenciam a produtividade e/ou rentabilidade da 

exploração.  

A conformação ou o tipo de uma vaca tem-se revelado como uma importante variável 

que afeta potencialmente a produção e a sua longevidade produtiva, assim como a facilidade 

de trabalho. Isto é, uma vaca que tenha um bom tipo funcional significa que terá maior 

probabilidade de produzir mais leite em várias lactações (APCRF, 2008a).  

O método de avaliação externa dos animais é a classificação morfológica que se baseia 

na avaliação individual do animal, comparando-o com a vaca “Tipo Ideal”. É uma ferramenta 

usada para melhorar a conformação das vacas de um efetivo bovino, através da identificação 

das qualidades e dos defeitos de cada animal, assim como da seleção dos melhores touros para 

emparelhar, o que permite aumentar a produção (Almeida et al., 2016), além de ajudar na 

seleção de animais a manter ou a refugar (APCRF, 2008b). 

Desde 1 de junho de 2010, que em Portugal, é aplicada a atual classificação 

morfológica, que é constituída por 23 características morfológicas, das quais 18 são lineares 

principais e 6 são lineares secundárias. Todas elas têm uma pontuação individual de 1 a 9 que 

representa os extremos biológicos de cada um dos parâmetros (Martins, 2011). 

As pontuações das características do tipo têm valor económico direto nas associações de 

raça pura e nas empresas de sémen, onde os animais são promovidos e comercializados na sua 

maioria pelo tipo. Existe uma grande variação entre países quanto à disponibilidade de dados 

do tipo e a sua utilização nos índices de seleção (Shook, 2006).  

Os grupos de características lineares mais utilizadas nos índices são: as do úbere, pernas 

e pés, e as corporais. Segundo Martins (2011), as características corporais têm uma relação 

positiva com a produção de leite. No que diz respeito às características do úbere, são das mais 

importantes pois, além de poderem influenciar a produção, também estão relacionadas com a 

saúde do úbere (Żarnecki, 2009). 
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De acordo com Buitenhuis et al. (2007) as características das pernas e pés influenciam a 

longevidade do animal. Assim sendo, bovinos com pernas e pés fortes prolongam a sua vida 

produtiva, sendo este, um forte motivo para incluir estas características nos programas de 

melhoramento genético em muitos países.  

Contudo, o número de estudos sobre as características lineares do tipo em Portugal 

ainda é reduzido, sendo necessário conhecer as relações existentes entre as características 

lineares e, como a seleção para o tipo se poderia refletir na produção de leite e na saúde do 

animal (Martins, 2011). 

O presente estudo consistiu no acompanhamento de um dos classificadores da equipa da 

Associação Portuguesa de Criadores da Raça Frísia (APCRF), onde foram realizadas 

classificações morfológicas durante três meses. A segunda parte do trabalho teve como 

principal objetivo a realização de um estudo aprofundado sobre as várias características 

morfológicas avaliadas, a relação entre elas e sua influência na vida produtiva do animal.  
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PARTE I - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1. Caracterização da Associação Portuguesa de Criadores de Raça Frísia

A APCRF foi fundada em 1973 por um grupo de criadores de bovinos de Raça Frísia,

com o objetivo de defender os interesses dos produtores de leite (APCRF, 2008a). Esta 

associação tem sede em Samora Correia, e as suas intervenções incidem essencialmente em 

território nacional e na Região Autónoma dos Açores (Figura 1.1). 

A APCRF é uma organização reconhecida e representante dos criadores na 

Confederação Europeia da Raça Holstein Frísia. Assim sendo, tem como finalidade assegurar 

o melhoramento da raça Frísia e o apoio à produção de leite, proporcionando as seguintes

ações (APCRF, 2008a): 

Figura 1.1 - Distribuição geográfica da área de incidência 

da APCRF (Paclopes, 2013). 
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 É entidade recetora do Sistema Nacional de Identificação e Registo de Bovinos 

(SNIRB); 

 Promove a inscrição dos animais nacionais de explorações aderentes ao Livro 

Genealógico Português da Raça Bovina Frísia, bem como de todos os bovinos 

importados com o respetivo certificado genealógico; 

 Promove a classificação morfológica segundo as recomendações da Confederação 

Mundial da Raça Holstein Frísia; 

 Organiza o concurso nacional da raça Frísia, apoia e colabora na realização de 

concursos regionais e concelhios; 

 Promove leilões de animais de raça Frísia e realiza colóquios para esclarecimento de 

vários assuntos de interesse e atualidade; 

 Participa em diversas comissões consultivas e grupos de reflexão onde são debatidos, 

discutidos e decididos alguns aspetos relativos ao sector; 

Desde 1991, dispõe de um departamento composto por técnicos de formação superior e 

que prestam assistência em diversas áreas, tais como:  

- Classificação morfológica; 

- Processo de inscrição no Livro Genealógico Português da Raça Bovina Frísia; 

- Informações genéticas e emparelhamentos dos efetivos; 

- Candidaturas a subsídios; 

- Efetua ações de formação com cursos de inseminação artificial, tratamento de patas e 

cursos de juízes; 

- Serviços de informação diversa e publicação da revista "A Vaca Leiteira". 

 

2. Classificação morfológica 

2.1.Origem e evolução da classificação morfológica da raça Frísia 

A classificação morfológica é uma ferramenta valiosa que permite conhecer a 

conformação dos bovinos leiteiros e por sua vez selecionar animais, com o objetivo do 

aumento da produção e longevidade (APCRF, 2008b).  

A avaliação dos animais deve ser utilizada pelo produtor para identificar as qualidades e 

os defeitos de cada animal, podendo utilizar esta informação na escolha de animais a manter 

ou a refugar e na seleção dos melhores touros a emparelhar.  
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As medições e os registos das características morfológicas começaram a ser efetuados 

em 1929, nos Estados Unidos (Short e Lawlor, 1992; Funk, 1993). Porém, este sistema tem 

vindo a ser alterado ao longo dos anos. Começou por ser um sistema descritivo, das 

características desejáveis e não desejáveis (Atkeson et al., 1969). Posteriormente, passou a ser 

um sistema mais objetivo (sistema linear) baseando-se em medições, com escalas de 

pontuações numéricas, geralmente com um intervalo entre 1 a 9 (e.g. Portugal, Espanha e 

Canadá) e descritivas pela importância na descrição do animal (Funk, 1993). 

Desde 1983, em Portugal, a APCRF é a entidade responsável pela classificação 

morfológica, segundo as recomendações da Confederação Mundial da Raça Holstein Frísia 

(WHFF) e do Comité Internacional de Registo Animal (ICAR). Todos os países membros da 

WHFF, incluindo Portugal, estabeleceram uma harmonização da classificação morfológica 

(Martins, 2011).  

As características padronizadas internacionalmente, desempenham as seguintes 

condições: linear num sentido biológico; característica única; hereditário; valor económico 

(direto ou indireto com referência ao objetivo de melhoramento); possível de medir, em vez 

de pontuar; variável dentro da população; cada característica linear deve descrever uma parte 

única da vaca que, não é abrangida por uma combinação das outras características lineares 

(Martins, 2011; Mosconi, 2012).  

Para classificar uma vaca é necessário considerar as características lineares, sendo estas 

divididas em primárias ou principais e secundárias. As características lineares primárias têm 

grande importância económica e funcional pois, são suscetíveis a melhoramento. No que diz 

respeito às características lineares secundárias estas possuem baixa heritabilidade tendo 

grande influência ambiental, estando relacionadas com as principais (Martins, 2011).  

Em 2011, foi apresentado pelo ICAR, um documento alusivo à harmonização 

internacional da avaliação do tipo linear, com a definição das características, padrões de 

avaliação e publicação de provas de touros para o tipo. Este documento contém uma lista de 

características lineares principais aprovadas, devendo estas, ser aplicadas a todas as 

organizações da mesma forma para melhor harmonização a nível internacional e do Comité 

Internacional de Avaliação de Touros (Interbull) ( Martins, 2011; Mosconi, 2012; ICAR, 

2018). 
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Figura 2.1 - Desenvolvimento do portfólio da Interbull (maio de 2019) 

(Benhajali et al., 2019).  

2.2.Enquadramento atual da classificação morfológica  

Atualmente, a classificação morfológica é regida pela organização internacional 

Interbull. A Interbull localiza-se na Uppsala, Suécia, e é um subcomité permanente do ICAR. 

Esta organização não tem fins lucrativos e tem como objetivo padronizar a avaliação genética 

dos touros a nível mundial (Caraviello, 2003), onde posteriormente, disponibiliza os dados e 

as avaliações no site do Dairybulls. 

Desde 1995, que a Interbull tem aumentado significativamente a gama de serviços 

incluindo as características relacionadas com a produção, conformação, saúde do úbere, 

longevidade, facilidade de parto, e fertilidade. Na Figura 2.1 está representado o início da 

avaliação genética internacional e os serviços internacionais de avaliação genética 

disponibilizados por parte da Interbull atualmente (Benhajali et al., 2019).  

 

 

 

 

 

Atualmente, Portugal tem uma classificação morfológica similar à da maioria dos países 

mais desenvolvidos e que resulta das recomendações da WHFF. Os parâmetros, 

características, ou aspetos recolhidos, são selecionados de forma a que tenham expressão 

fenotípica e possam ser medidos, isto é, que tenham um máximo e um mínimo. 

A classificação morfológica não é um sistema rígido, uma vez que cada país define as 

características a recolher conforme os seus interesses.  
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3. Características lineares

3.1.Características lineares principais e secundárias 

De acordo com a Anable (2017), uma vaca ideal para o tipo é um animal forte que 

evidencie estilo e harmonia, que contém uma garupa angular, quando observada quer de cima 

quer de lado, com um ligeiro desnível entre os íleons e os ísquions, com uma estatura de cerca 

de 150 cm; costelas largas, planas, bem separadas e arqueadas; um úbere quadrado de boa 

qualidade e bem ligado, com os tetos colocados no centro de cada quarto, aprumados e 

corretamente espaçados, um forte ligamento suspensor; membros posteriores paralelos 

quando vistos por trás, ângulo dos curvilhões moderado, quartela forte e pés com ângulo 

inclinado e talão vertical, e ainda com boa locomoção. Na Figura 3.1 está representada uma 

vaca do tipo ideal, com as respetivas características lineares avaliadas atualmente. 

 Figura 3.1 - Vaca tipo ideal e as características lineares principais e secundárias avaliadas. 

As características lineares podem ser agrupadas em três grupos: as corporais, as 

relacionadas com pernas e pés e, as do úbere. Este tipo de organização das características por 

grupos, foi também adotado na parte experimental deste trabalho. Na Tabela 3.1 estão 

apresentadas as características lineares principais e as secundárias aprovadas pelo ICAR, a 1 

de junho de 2010 (ICAR, 2018). 
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Tabela 3.1 - Caraterísticas lineares principais e secundárias definidas pelo ICAR (ICAR, 2018). 

Grupo 

Características 

Abreviatura 
            Português                                      Inglês 

 

 

 

 

Úbere 

 

Inserção do ubere anterior  Front udder insertion IUBA 

Inserção do úbere posterior Rear udder insertion IUBP 

Ligamento suspensor medio  Central ligament  LUB 

Profundidade do úbere  Udder depth PUB 

Colocação dos tetos anteriores  Front teat placement COLTA 

Comprimento dos tetos 

anteriores  

Front teat length  COMPT 

Colocação dos tetos posteriores  Rear teat placement COLTP 

Largura do úbere posterior  Rear udder width LUBP 

Textura do úbere  Udder texture TEXT 

 

 

Pernas e pés 

Pernas vistas de lado Rear legs – side view  MPOS 

Pernas vistas de trás  Rear legs - rear view VTRAS 

Ângulo do pé Foot angle ANGPE 

Mobilidade Locomotion  MOBIL 

Qualidade óssea Bone quality  QOSSO 

 

 

Corporais 

Estatura Stature EST 

Largura do peito Chest width  LP 

Profundidade corporal Body bepth PC 

Angulosidade Angularity ANGU 

Ângulo da garupa Rump angle ANGA 

Largura da garupa Rump width LGA 

Condição corporal Body condition score CC 

Força do lombo  Loin strength FLOMB 

Força do terço anterior Front end strength  FTANT 

 

Atualmente a classificação morfológica é constituída por quatro grandes regiões (força; 

carácter leiteiro; pernas e pés; sistema mamário), obtidas com base no valor das características 

lineares (Tabela 3.2), com uma pontuação de 0 a 100, que quantifica a pontuação final (25% 
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na força; 20% no carácter leiteiro; 15% nas pernas e pés; 40% no sistema mamário). 

Posteriormente, esta pontuação é expressa no certificado genealógico do animal (Martins, 

2011).  

Tabela 3.2 - Características lineares e a relação com as grandes regiões. 

Características lineares Grandes regiões 

EST 

Força 

FTANT 

LP 

PC 

FLOMB 

LGA 

ANGA 

TEXT 

Sistema mamário 

IUBA 

IUBP 

LUBP 

LUB 

PUB 

COLTA 

COLTP 

COMPT 

ANGPE 

Pernas e pés 

QOSSO 

MPOS 

VTRAS 

MOBIL 

ANGU 

CC Carácter leiteiro 

EST – Estatura; FTANT – Força do terço anterior; LP – Largura do peito; PC – Profundidade corporal; FLOMB 

- Força do lombo; LGA – Largura da garupa; ANGA – Ângulo da garupa; TEXT – Textura do úbere; IUBA –

Inserção do úbere anterior; IUBP - Inserção do úbere posterior; LUBP – Largura do úbere posterior; LUB – 

Ligamento suspensor médio; PUB – Profundidade do úbere; COLTA – Colocação dos tetos anteriores; COLTP 

– Colocação dos tetos posteriores; COMPT – Comprimento dos tetos; ANGPE – Ângulo do pé; QOSSO –

Qualidade óssea; MPOS – Pernas vistas de lado; VTRAS - Pernas vistas de trás; MOBIL – Mobilidade; ANGU - 

Angulosidade; CC – Condição Corporal. 



10 

 

Designa-se por pontuação final, a soma das pontuações das características lineares, nas 

diferentes regiões. A partir da pontuação final, atualmente as vacas são classificadas em: 

excelente (EX – 90 a 97 pontos), muito bom (MB – 85 a 89 pontos), bom mais (BM – 80 a 84 

pontos), bom (B – 75 a 79 pontos), regular (R – 65 a 74 pontos) ou insuficiente (IN - 65 

pontos) (APCRF, 2008b; Valloto, 2010).  

De salientar ainda, que a classificação morfológica das vacas deverá ser 

preferencialmente realizada no decorrer da primeira lactação. Se não for possível fazê-lo, 

deverá a classificação realizar-se nas lactações seguintes. Segundo Aires (2012), as vacas 

primíparas só podem ter no máximo, uma pontuação final de 87 pontos e a atribuição de mais 

de 90 pontos (Excelente) só é possível em vacas multíparas com mais de 3 lactações. 

Porém, algumas vacas podem alterar o seu aspeto morfológico com a idade, com os 

partos ou com o estado da lactação em que se encontram. Esta situação é ponderada pela 

classificação, no sentido de manter alguma reserva na classificação de animais jovens ou com 

partos recentes, assim como ser mais conclusivo na pontuação de animais já com uma história 

produtiva sustentável. Em qualquer caso a reclassificação de alguns animais é prevista e 

sempre possível (APCRF, 2008b).  

Assim sendo, todas as pontuações das características do tipo têm um grande valor 

económico, pois a maioria dos animais são promovidos e comercializados pelo tipo (Shook, 

2006). Os grupos de características lineares mais utilizadas nos índices, por ordem 

decrescente de importância são: as do úbere, pernas e pés, e as corporais (Martins, 2011).  

 

3.1.1. Características do úbere 

As características do úbere, são consideradas as mais importantes do grupo das 

características lineares, uma vez que, além de poderem influenciar a produção, estão 

diretamente relacionadas com a saúde do úbere (Żarnecki, 2009). Geralmente, estas 

características pesam 3 a 4 vezes mais do que as pernas e pés e as corporais (Shook, 2006). 

Este grupo é constituído por 9 características, dos quais 6 são características lineares 

principais (IUBA, LUB, PUB, COLTA, COMPT, COLTP) e 3 são características lineares 

secundárias (IUBP, LUBP, TEXT).  

Este grupo tem como padrão anatómico ideal, um úbere alto, largo, com um ligamento 

forte, com textura macia/leve, uma profundidade adequada, e um comprimento e 

posicionamento intermédio (Tabela 3.3) (Valloto, 2016).  
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Neste sentido, deseja-se que os úberes sejam saudáveis e resistentes, possibilitem uma 

fácil descida do leite, sejam capazes de suportar elevados volumes de leite e apresentem 

ligamentos e inserções fortes (Valloto, 2016). 

Tabela 3.3 - Sistema de classificação morfológica e pontuação ideal para as características do úbere (Adaptado 

de APCRF, 2008b; ICAR, 2018). 

Características 

Classificação linear Pontuação 

ideal 

1-2-3 4-5-6 7-8-9

Inserção do úbere 

anterior  

Fraca (solto) Intermédia e 

aceitável 

Alta desejável 7-9

Inserção do úbere 

posterior 

35 cm 

 (muito baixa) 

27 cm (Intermédio) 19 cm 

(muito alta) 

9 

Ligamento suspensor 

médio  

Fraco 

(sem divisões 

definidas) 

Intermédio Forte  

(profunda divisão) 

9 

Profundidade do úbere Muito profundo Desejável Pouco profundo 5-6

Colocação dos tetos 

anteriores  

Muito separados 

(fora dos quartos) 

Desejáveis Muito juntos 5 

Cumprimento dos tetos 

anteriores  

Muito curtos Desejáveis Muito compridos 5 

Colocação dos tetos 

posteriores  

Muito separados 

(fora dos quartos) 

Desejáveis 

(centrados) 

Muito juntos 

(dentro dos quartos) 

5-6

Largura do úbere 

posterior  

Estreito Intermédio Largo 9 

Textura do úbere Úbere carnoso Textura de 

qualidade razoável 

Textura de 

excelente qualidade 

9 
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Figura 3.2 - Classificação da inserção do úbere anterior (Fonte: ICAR, 2018). 

 

Figura 3.3 - Classificação da inserção do úbere posterior (Fonte: ICAR, 2018). 

 

Inserção do úbere anterior (IUBA)  

É a característica com maior peso nas características do úbere, sendo apreciado em 

extensão, a forma como preenche o espaço da prega da babilha e a profundidade em relação à 

parede abdominal. Quando esta ligação é fraca, o úbere fica com uma forma de "desprendido" 

da parede e atribui-se nota 1, 2 ou 3 (Figura 3.2). Quando o úbere anterior assenta bem na 

parede abdominal, diz-se que tem uma inserção forte, atribuindo-se nota 9 (APCRF, 2008b; 

Valloto, 2016; ICAR, 2018). 

1 5 9 

 

 

Inserção do úbere posterior (IUBP)  

Esta característica é avaliada na parte posterior do animal, medindo-se a distância que 

vai desde os ísquions, até onde começa o tecido glandular. Atribui-se um 9 quando estas duas 

referências estão a uma distância igual ou inferior a 19 cm. Assim, o linear 5 está a 27 cm e o 

linear 1 a uma distância igual ou superior a 35 cm (Tabela 3.3 e Figura 3.3) (APCRF, 2008b). 

1 5 9 
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Figura 3.4 - Classificação do ligamento suspensor médio (Fonte: ICAR, 2018). 

Porém, uma inserção posterior do úbere alta (7, 8 ou 9), é a preferida, pois isso 

representa uma maior capacidade para armazenar o leite e consequentemente uma maior 

potencialidade de produção. De igual modo, quanto mais alta for a IUBP, maior será o seu 

afastamento do solo, facilitando as operações na ordenha (APCRF, 2008b). 

Ligamento suspensor médio (LUB) 

O LUB, constitui o principal apoio do úbere, ou seja, confere a forma e o tamanho do 

úbere, uma vez que lâminas secundárias de tecido fibroso se apoiam nele para suportar toda a 

estrutura glandular. Esta característica é avaliada na parte posterior do animal. A nível da base 

dos tetos dos quartos posteriores, se houver uma curvatura convexa de cerca de 1 cm, 

corresponde ao 1 da escala linear de classificação, sendo considerado um ligamento médio, 

muito débil ou fraco. Quando é apenas 0,5 cm corresponde ao 2. O 3 será uma convexidade 

nula e a partir deste ponto começa-se a formar uma concavidade que ao medir 1cm, equivale 

ao 4 da escala linear. Atribui-se um 9 quando temos um sulco ou concavidade igual ou 

superior a 6 cm, que se designa ligamento forte ou robusto (Tabela 3.3 e Figura 3.4) (APCRF, 

2008b; Martins, 2011; ICAR, 2018).  

Dada a dificuldade de fazer esta mensuração tem-se optado pela valorização do sulco 

em toda a extensão do úbere posterior. 

1 5 9 

Segundo APCRF (2008b), o LUB é o constituinte do úbere que mais influência tem na 

funcionalidade da glândula mamária e que determina a longevidade produtiva. 
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Profundidade do úbere (PUB)  

A PUB é talvez a característica descritiva mais importante do úbere. Esta característica 

é medida pela distância entre os curvilhões e a base dos tetos, que deve ser cerca de 5 cm 

acima. O linear 2, é considerado a referência em que a parte inferior da superfície do úbere se 

encontra a nível dos curvilhões. Quando o úbere esta mais abaixo do que os curvilhões, 

considera-se um úbere muito profundo e atribui-se a pontuação 1. Por cada, 3 cm acima dos 

curvilhões sobe um valor na escala, encontrando-se no linear 9 um úbere com 21 cm acima 

dos curvilhões (Tabela 3.3 e Figura 3.5) (APCRF, 2008b; Valloto, 2016; ICAR, 2018). 

 

 

1 5 9 

           Figura 3.5 - Classificação da profundidade do úbere (Fonte: ICAR, 2018). 

 

Porém, é necessária uma adequada profundidade do úbere para obter uma elevada 

produção, por longos períodos de tempo, no entanto, um úbere muito profundo é mais 

suscetível a traumatismos dos tetos e a mamites. O úbere deve ter os seus quartos bem 

repartidos e equilibrados com vista à sua funcionalidade. Ainda assim, nos animais de 

primeira lactação, é preferível que o úbere anterior seja ligeiramente mais desenvolvido que o 

posterior, uma vez que, o posterior desenvolve-se mais tarde com a idade (APCRF, 2008b). 

 

Colocação dos tetos anteriores (COLTA)  

Esta característica é avaliada no sentido da aproximação ou afastamento do plano médio 

do úbere. Normalmente num úbere equilibrado o ligamento médio faz um sulco no plano 

médio, podendo então ser determinada a colocação dos tetos em relação a ele. Se os tetos 

estiverem colocados na parede exterior do quarto, atribuímos um linear de 1 a 3. Um linear 5 

é atribuído a tetos que estão implantados no meio do quarto, coincidindo normalmente com a 



15 

parte mais profunda e convexa do quarto. O 9 é atribuído a tetos que se encontram 

implantados dentro dos quartos (Tabela 3.3 e Figura 3.6) (APCRF, 2008b; ICAR, 2018). 

     1                                                            5      9 

Figura 3.6 - Classificação da colocação dos tetos anteriores (Fonte: ICAR, 2018). 

De salientar ainda, que a colocação dos tetos tem a ver com o local da implantação, e o 

aprumo dos tetos tem a ver com a inclinação dos mesmos. Qualquer posição de colocação 

pode ter os tetos inclinados para dentro ou para fora, ou mais correto quando aprumados. A 

importância desta característica está relacionada com a fisiologia de ordenha (APCRF, 

2008b). 

Comprimento dos tetos anteriores (COMPT) 

O COMPT é apreciado, porque em comparação com os posteriores são sempre 

ligeiramente mais compridos. Assim sendo, o linear 1 da escala corresponde a um teto com 1 

cm e, por cada centímetro a mais, corresponde mais um ponto. Considera-se 5 cm o 

comprimento ideal dos tetos e coincide com o linear 5 da escala de classificação (Tabela 3.3 e 

Figura 3.7). 

1                                                              5                                                            9

Figura 3.7 - Classificação do comprimento dos tetos anteriores (Fonte: ICAR, 2018). 
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É uma característica importante, pois está relacionada com a fisiologia da ordenha. Os 

tetos curtos não permitem uma boa adaptação das tetinas o que faz com que muita das vezes 

seja preciso segurá-las para se fazer a ordenha, causando inconvenientes laborais. Quando os 

tetos são demasiado compridos, as borrachas das tetinas podem lesionar as pontas, deixando 

assim uma porta de entrada a infeções (APCRF, 2008b). 

 

Colocação dos tetos posteriores (COLTP)  

A COLTP é avaliada de forma muito semelhante à colocação dos anteriores. Esta 

passou-se a avaliar porque começaram a aparecer muitas vacas com os tetos posteriores 

demasiado próximos, dificultando a operação de colocação das tetinas da ordenha mecânica. 

Atribui-se nota de 1 a 3, quando os tetos estão colocados fora do quarto, e 9 quando os tetos 

estão encostados (dentro dos quartos). O desejável é uma pontuação de 5 onde os tetos estão 

colocados no meio dos quartos (Tabela 3.3 e Figura 3.8) (APCRF, 2008b). 

                       1                                                             5                                                            9                

Figura 3.8 - Classificação da colocação dos tetos posteriores (Fonte: ICAR, 2018). 

 

Largura do úbere posterior (LUBP) 

Esta característica é medida onde começa o tecido glandular, e vai de uma coxa à outra. 

O ideal é termos úberes largos, atribuindo-se um linear 9 pois, possuem aproximadamente 23 

cm de largura, no entanto, atribui-se um linear igual ou inferior a 3, a um úbere considerado 

estreito (Tabela 3.3 e  Figura 3.9) (Valloto, 2016). 
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                            1                                                             5                                                       9                

Figura 3.9 - Classificação da largura do úbere posterior (Adaptado de Valloto, 2016). 

 

A LUBP é uma característica interessante, pois é capaz de indicar o potencial de 

produção e armazenamento de leite de uma vaca, quando comparada a vacas com úberes 

estreitos (Caraviello et al., 2004; Tsuruta et al., 2005). 

 

Textura do úbere (TEXT) 

É uma característica de difícil avaliação, chegou a ser retirada das classificações, mas, 

por pressão de países predominantes voltou a ser apreciada. O úbere deve ter uma textura 

leve, com algumas pregas e elasticidade. Porém, há quem considere o rendilhado das veias 

superficiais uma boa textura, no entanto, há quem considere que são apenas “varizes”.  

Atribui-se linear 1 quando estamos perante um úbere carnoso, e um linear 9, a um úbere 

com uma textura de excelente qualidade (Tabela 3.3 e Figura 3.10) (Valloto, 2016; ICAR, 

2018). 

                            1                                                         5                                                        9 

Figura 3.10 - Classificação da textura do úbere (Adaptado de Valloto, 2016).  
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3.1.1.1.Importância das características relacionadas com o úbere  

A importância destas características, reflete-se na contribuição que têm para a saúde do 

úbere e na eficiência da produção. Vários estudos apontam para uma relação entre a 

conformação do úbere e a longevidade (Van Dorp et al., 1998). Nos estudos de Zavadilová et 

al. (2011) e Caraviello et al. (2003), a característica do úbere com maior influência na 

longevidade foi a profundidade do úbere, apesar da mesma possuir correlação genética 

negativa com a produção de leite.  Segundo Vollema e Groen (1997), vacas com úberes pouco 

profundos têm menos produção de leite, no entanto vacas com úberes muitos profundos estão 

mais predispostas a mamites ou a lesões do úbere (Olde et al., 2014). No entanto, Dadpasand 

et al. (2012), concluíram que a seleção de características como, a profundidade do úbere e a 

inserção do úbere anterior são benéficas para a redução da contagem de células somáticas nas 

explorações.  

Segundo Campos et al. (2012c) e Caraviello et al. (2004), o comprimento dos tetos, a 

colocação e a textura do úbere, são as características do úbere que mais influenciam a vida 

produtiva do animal, dado que, à medida que estas se aproximam da pontuação ideal, correm 

um menor risco de refugo. No caso da colocação dos tetos, os tetos anteriores influenciaram 

menos a longevidade do que os posteriores, tendo ambos pontuações ótimas entre 4 e 6 

(Zavadilová et al., 2011). 

 

3.1.2. Características relacionadas com pernas e pés  

Após a remodelação da classificação morfológica em 2010, as características 

relacionadas com as pernas e pés, ganharam uma maior ênfase (Valloto, 2016).  

Este grupo é constituído por 5 características, das quais 4 são lineares principais 

(MPOS, VTRAS, ANGPE, MOBIL) e 1 linear secundária (QOSSO) (Tabela 3.4).  

A Tabela 3.4 apresenta as características lineares relacionadas com pernas e pés, com as 

respetivas pontuações dos extremos e intermédia, que ajudam na sua interpretação bem como 

a pontuação ideal para cada característica. 
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Tabela 3.4 - Sistema de classificação morfológica e pontuação ideal para as características relacionadas com 

pernas e pés (Adaptado de APCRF, 2008b; ICAR, 2018). 

Características Classificação linear Pontuação 

ideal 

1-2-3 4-5-6 7-8-9

Pernas vistas de lado Retas (160°) Desejáveis 

(147°) 

Curvadas (134°) 5 

Pernas vistas de trás Muito juntas Intermédias Paralelas 7-9

Ângulo do pé Ângulo pequeno Intermédio Grande 6-7

Mobilidade Má Intermédia Perfeita 9 

Qualidade óssea Ossos grosseiros e 

arredondados 

Médios Ossos planos, boa 

qualidade 

9 

Pernas vistas de lado (MPOS) 

Esta característica é observada na parte lateral do animal, sendo a atenção focada na 

articulação do curvilhão. O ângulo formado pela tíbia e pelo metatarso determina a pontuação. 

Para ser mais fácil de interpretar, traçasse uma linha imaginária que parte da articulação da 

coxa, passa pelo meio da perna (curvilhão) e desce até ao casco. Quando esta linha termina na 

parte de trás do casco, considera-se pernas curvas (linear de 7 a 9), se a linha terminar na 

frente do casco, será considerado uma perna reta, pois o ângulo aproxima-se dos 170º. No 

entanto o ideal será um ângulo de 150º a 155º (Tabela 3.4 e Figura 3.11) (APCRF, 2008b; 

Valloto, 2016; ICAR, 2018). 
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                                       1                                                      5                                                         9 

           Figura 3.11 - Classificação das pernas vistas de lado (Fonte: ICAR, 2018). 

 

É uma característica ainda com alguma importância, uma vez que, pernas curvas são 

sempre indesejadas em qualquer tipo de exploração (APCRF, 2008b). 

 

Pernas vistas de trás (VTRAS)  

O animal é observado na parte posterior (de trás), onde se pode traçar uma linha 

imaginária a partir da face exterior dos cascos posteriores. Se as linhas se cruzarem a 1 m do 

animal o linear será 5. Se a convergência destas linhas imaginárias se aproximar do animal 

será 1, no entanto se as linhas tenderem para ser paralelas o linear é 9. O linear ideal 

corresponde de 7 a 9, onde as linhas tendem a ser paralelas, permitindo que o úbere posterior 

possa expandir-se para trás e de igual forma uma correta locomoção (Tabela 3.4 e Figura 

3.12) (APCRF, 2008b; ICAR, 2018). 

                         1                   5               9 

Figura 3.12 - Classificação das pernas vistas de trás (Fonte: ICAR, 2018).  
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Ângulo do pé (ANGPE) 

Esta característica é avaliada através da inclinação formada pela pinça (unha) com o 

solo. Tem uma correlação direta com a altura do talão, ou seja, quanto maior for o talão, 

maior é o ângulo podal. Quando o ângulo é muito pequeno atribuem-se valores de 1 a 3, os 

animais tendem a ter problemas de patas, porque o apoio é deficiente e o animal facilmente se 

traumatiza, o mesmo acontece quando o ângulo é muito aberto.  O melhor ângulo corresponde 

a cerca de 45º a 55º, que diz respeito a uma classificação entre 5 e 7 (Tabela 3.4 e Figura 

3.13) (APCRF, 2008b; ICAR, 2018). 

1 = 15º 5 = 45º 9 = 65º 

 Figura 3.13 - Classificação do ângulo do pé (Fonte: ICAR, 2018). 

Mobilidade (MOBIL) 

Esta característica representa a forma como o animal se movimenta. Assim sendo, se os 

membros posteriores pisam no mesmo lugar que os anteriores, está perante uma mobilidade 

perfeita, atribuindo uma pontuação de 9. A pontuação vai diminuindo à medida que membros 

posteriores comecem a pisarem muito mais atrás que os membros anteriores (Tabela 3.4 e 

Figura 3.14) (APCRF, 2008b; ICAR, 2018). 

     1                                                                 5      9 

Figura 3.14 - Classificação da mobilidade (Fonte: ICAR, 2018). 
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Qualidade óssea (QOSSO)  

O osso é avaliado pela sua espessura e superfície. Esta característica é observada nas 

pernas e costelas. Atribui-se uma pontuação de 1 a 3 a ossos grosseiros e arredondados, o que 

não é nada desejável, considerando-se os de boa qualidade os que se encontram entre 6 e 9, 

pois são ossos mais planos (Tabela 3.4 e Figura 3.15) (APCRF, 2008b; ICAR, 2018). 

                                        1                                                          5                                                            9  

Figura 3.15 - Classificação da qualidade óssea (Adaptado de Valloto, 2016). 

 
 

3.1.2.1. Importância das características relacionadas com pernas e pés 

Normalmente as pontuações das características relacionadas com pernas e pés são 

baseadas apenas na parte posterior do animal. No entanto estas características por vezes são 

ignoradas porque a variação entre si, não é considerada uma causa de problemas de 

locomoção (Mcdaniel, 1997). 

A seleção para as pernas e pés pelas suas características morfológicas, são a única forma 

para manter a estrutura da vaca funcional, visto que, uma vaca com bons membros apresenta 

melhor bem-estar e melhor produção. Os pés para além de serem importantes na mobilidade 

dos animais, também contribuem para uma forte correlação genética com a longevidade e a 

saúde geral do animal (Pérez-Cabal e Alenda, 2002). 

De acordo com Warnick et al. (2001), um animal com má locomoção não consegue ter 

acesso fácil ao alimento e à sala de ordenha, comprometendo assim, o rendimento económico 

da exploração. Além disso, problemas de pernas e pés podem resultar em falhas reprodutivas, 

tal como, diminuição da expressão de cio que resulta num maior intervalo entre partos (Wall 

et al., 2005).  
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Segundo Valloto e Neto (2012), as características das pernas e pés, que normalmente 

são avaliadas são, o ângulo do pé e a região do curvilhão. De acordo com Sewalem et al. 

(2004), animais com um ângulo do pé pequeno, tem 65% de probabilidades de irem para 

refugo, ao contrário de animais com pontuação ideal.  

Dentro das características das pernas e pés as que mais influenciam a longevidade do 

animal são as pernas vistas de trás e as pernas vistas de lado. Ambas tem pontuações 

desejáveis entre 4 e 6, mas á medida que a pontuação destas características se afasta, há uma 

maior probabilidade de refugo, visto que, compromete o rendimento económico da 

exploração (Holstein Canada, 2014). 

De um modo geral, um ângulo do pé pequeno, ossos grosseiros e arredondados, pernas 

extremamente retas ou curvadas e muito juntas levam a uma diminuição da vida útil do 

animal (Sewalem et al., 2004). 

 

3.1.3. Características corporais  

As características corporais, representam o equilíbrio entre a força e as características 

leiteiras, para que o animal tenha predisposição e condições para elevadas produções de leite. 

Um ponto importante a avaliar é a estrutura do animal, sem levar em consideração a condição 

corporal, que passa a ser incorporada na avaliação do animal.   

Este grupo é constituído por 9 características, das quais 7 são lineares principais (EST, 

LP, PC, ANGU, ANGA, LGA, CC) e 2 são lineares secundárias (FTANT, FLOMB).  

A Tabela 3.5 apresenta as características lineares corporais, com as respetivas 

pontuações dos extremos e intermédia, que ajudam na sua interpretação bem como a 

pontuação ideal para cada característica. 
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Tabela 3.5 - Sistema de classificação morfológica e pontuação ideal para as características corporais (Adaptado 

de APCRF, 2008b; ICAR, 2018). 

Características Classificação linear Pontuação 

ideal 

1-2-3 4-5-6 7-8-9 

Estatura Baixa  Intermédia  Alta 7 

Largura do peito Estreito  Intermédio  Largo 7 

Profundidade 

corporal 

Pouco profunda Intermédia  Muito profunda  7-9 

Angulosidade Falta de angulosidade Angulosa  Muito angular 

(fina)  

9 

Ângulo da garupa Ísquiones demasiado altos Intermédios  Ísquiones 

demasiado baixos  

5-6 

Largura da 

garupa 

Estreita  Intermédia  Larga 7-9 

Condição corporal Muito magra  Intermédia  Acumulação de 

tecido adiposo  

5-6 

Força do lombo  Descaídas  Profundidade 

intermédia  

Muito profunda  9 

Força do terço 

anterior 

Abaixo da horizontalidade 

da linha dorso-lombar 

De nível com linha 

dorso-lombar 

Muito acima  7 
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Estatura (EST) 

A avaliação da estatura do animal é feita com base na altura do animal, avaliando-se a 

distância da garupa ao solo (APCRF, 2008b; ICAR, 2018).  

O linear 1 corresponde a uma vaca com uma altura igual ou inferior a 130 cm, sendo 

que o 5 é atribuído a uma vaca média que mede cerca de 142 cm. Uma estatura de 145 a 148 

cm é considerada ótima para uma novilha em primeira lactação e de 151 a 154 cm para uma 

vaca adulta, que representa uma pontuação de 7 (Tabela 3.5) (APCRF, 2008b; ICAR, 2018).  

A importância da estatura está relacionada com a lei anatómica da proporcionalidade 

dos órgãos (uma vaca maior, deverá ter umas pernas maiores, um úbere maior, maior 

capacidade de ingestão, etc.) (APCRF, 2008b). 

Largura do peito (LP) 

Para avaliarmos esta característica, o animal deverá ser observado de frente, e é 

avaliado pela distância entre os membros anteriores na face interna destes à altura do esterno 

(1=13cm, 9=29cm) (Tabela 3.5 e Figura 3.16). O linear ideal corresponde a uma pontuação de 

7, com cerca de 25cm (APCRF, 2008b; ICAR, 2018). 

1=≤13cm 5=21cm 9=29cm 

Figura 3.16 - Classificação da largura do peito (Fonte: ICAR, 2018). 
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Profundidade corporal (PC) 

Esta característica é avaliada na parte central do corpo a nível das últimas costelas, entre 

a linha dorso-lombar e a superfície mais profunda do abdómen. Porém esta característica tem 

uma relação direta com o comprimento das costelas e é influenciada pelo tempo de gestação 

(uma vaca no fim da gestação apresenta-se mais profunda que no estado de pós-parto), assim 

sendo, a avaliação nas vacas recém-paridas deve ser feita ao esterno (Tabela 3.5 e Figura 

3.17) (Martins, 2011; ICAR, 2018).  

 

1-2-3 Pouco profunda 4-5-6 Intermédia  7-8-9 Profunda  
 

Figura 3.17 - Classificação da profundidade corporal (Fonte: ICAR, 2018). 

 

Angulosidade (ANGU)   

A ANGU é uma característica que procura traduzir a aptidão ou o carácter leiteiro do 

animal. Esta é avaliada mediante a largura dos últimos espaços intercostais e a largura das 

costelas, combinados com a inclinação das costelas, a espessura das coxas, pescoço alongado 

e descarnado. Na generalidade um animal com linear 7, 8 ou 9 é um animal fino e anguloso 

com costelas muito inclinadas e de aparência notadamente de aptidão leiteira (Tabela 3.5 e 

Figura 3.18) (Martins, 2011; ICAR, 2018). 

                                     1                                                          5                                                            9 

           Figura 3.18 - Classificação da angulosidade (Adaptado de Valloto, 2016). 
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Ângulo da garupa (ANGA) 

Esta característica é avaliada com o animal de lado sendo definida pela linha que une o 

ílion com o ísquion e a linha do plano horizontal dorso-lombar. Se os ísquiones estiverem 4 

cm ou mais acima da linha dorso lombar a pontuação é 1, que representa uma garupa alta. 

Consideramos uma garupa ideal, um animal a que se atribui linear de 5 e 6 correspondendo a 

um desnível de 4 a 6 cm (Tabela 3.5 e Figura 3.19) (Martins, 2011; ICAR, 2018). 

1 ≤ 4 cm 5 = 4 cm 9 ≥ 12 cm 

Figura 3.19 - Classificação do ângulo da garupa (Fonte: ICAR, 2018). 

Largura da garupa (LGA) 

A avaliação da LGA é feita na parte posterior do animal, e é determinada pela distância 

entre as extremidades ósseas da pélvis. A medida de referência é feita entre as duas pontas dos 

ísquiones, sendo o linear 1 atribuído à medida igual ou inferior a 10 cm sendo designada de 

garupa muito estreita, no entanto denomina-se de garupa larga uma garupa com um valor 

igual ou superior 26 cm (Tabela 3.5 e Figura 3.20) (APCRF, 2008a; ICAR, 2018). 

1 ≤ 10 cm 5 = 18 cm 9 ≥ 26 cm 

Figura 3.20 - Classificação da largura da garupa (Fonte: ICAR, 2018). 
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Condição corporal (CC)  

Esta característica depende do estado fisiológico e da dieta fornecida ao animal. Quando 

temos uma vaca onde se veem a maioria dos espaços intercostais, dos processos transversos e 

a zona da garupa, estamos perante um animal com linear 1, considerando-se um animal muito 

magro. O ideal é verem-se apenas os últimos espaços intercostais e o das apófises transversas 

quase preenchidos, isto é, um animal com linear 5 (Tabela 3.5 e Figura 3.21) (Valloto, 2016; 

ICAR, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

                                     1                                                           5                                                            9 

Figura 3.21 - Classificação da condição corporal (Fonte: ICAR, 2018). 

 

Força do lombo (FLOMB)  

O lombo deve ser largo e ligeiramente arqueado, com processos transversos lombares 

bem definidos, unidos suavemente à garupa. Quando o animal apresenta um lombo fraco, com 

os processos descaídos, estamos perante uma garupa alta (ísquios altos), sendo-lhe atribuído 

um linear igual ou inferior a 3. O linear ideal corresponde a uma pontuação de 9, pois estamos 

perante um animal estruturado (Tabela 3.5 e Figura 3.22) (Valloto, 2016). 

                                     1                                                             5                                                            9 

Figura 3.22 - Classificação da força do lombo (Adaptado de Valloto, 2016).  
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Força do terço anterior (FTANT) 

A avaliação da FTANT, é feita ao garrote em relação com o nível da linha dorso-

lombar. O linear 1 corresponde à cernelha muito abaixo da horizontalidade da linha dorso-

lombar e o linear 9 muito acima, sendo que, um animal com linear 5, a cernelha está de nível 

com a linha dorso-lombar (Tabela 3.5 e Figura 3.23) (Valloto, 2016). 

 

Figura 3.23 - Classificação da força do terço anterior (Fonte: CONAFE, 2019). 

 

3.1.3.1. Importância das características corporais  

As características corporais tem uma correlação genética positiva com a produção de 

leite (Short e Lawlor, 1992). Segundo Valloto e Neto (2012), a característica de maior 

importância neste grupo é a angulosidade, seguindo-se a largura do peito, a profundidade 

corporal e a estatura. No entanto, Battagin et al. (2013), demonstraram que a angulosidade 

tem uma elevada correlação genética negativa com a condição corporal, indicando que 

animais de alta produção tendem a ser mais magros do que animais de baixa produção. Para 

Dechow et al. (2004), a seleção para animais mais angulosos e produtivos faz com que os 

mesmos entrem em balanço energético negativo e percam mais condição corporal durante a 

lactação.  

A condição corporal ao parto afeta, a ingestão do alimento, o balanço energético 

negativo, a produção de leite, a imunidade e a reprodução (Roche et al., 2009). Assim sendo, 
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é necessário minimizar a perda da condição corporal nas primeiras semanas após o parto, 

devendo permanecer entre 2,75 a 3 no parto (Walsh et al., 2011). 

Zwald et al. (2004), mostraram que existe uma pequena correlação genética 

desfavorável das características estatura, força e profundidade corporal com prevalência de 

deslocamento de abomaso, sendo que a seleção para estas características pode determinar um 

pequeno aumento, no número de casos deste distúrbio metabólico (Becker et al., 2012). 

Segundo Silva et al. (2015), o ângulo da garupa possui uma correlação genética 

negativa com a largura da garupa (-0,33), indicando que ao selecionar animais para garupas 

mais largas poderá aumentar a ocorrência de vacas com garupas invertidas. No entanto a 

APCRF (2008b), cita que vacas com garupas estreitas tendem a ter dificuldades de parto. 

Alguns estudos salientam ainda, que garupas excessivamente largas estão associadas a vacas 

muito pesadas, por conseguinte menos eficientes. Referem ainda que os animais de garupas 

muito largas têm menor longevidade.  
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PARTE II - TRABALHO EXPERIMENTAL 

4. Trabalho em campo

A primeira parte do trabalho experimental, consistiu no acompanhamento de um dos

classificadores da equipa da APCRF, classificando animais num período de três meses (de 

fevereiro a abril de 2019), tendo contemplado um total de 25 explorações dos concelhos de 

Vila de Conde e Ílhavo, com um total de 511 animais classificados.  

Na segunda parte do trabalho, o principal objetivo consistiu em realizar um estudo 

aprofundado sobre as várias características morfológicas avaliadas em Portugal, a relação 

entre elas e sua influência na vida produtiva do animal. 

5. Materiais e métodos

5.1.1. Recolha de dados 

Os dados analisados foram obtidos pela APCRF, de 1 de julho de 2010 a 3 de dezembro 

de 2018, em vacas na primeira lactação, avaliadas numa escala de 1 a 9 pontos, no caso das 

características lineares, e numa escala de 100 pontos para as grandes regiões. A pontuação 

final, foi obtida com base na pontuação das 4 grandes regiões (25% na força; 20% no carácter 

leiteiro; 15% nas pernas e pés; 40% no sistema mamário). As características lineares que 

fizeram parte deste estudo foram: estatura (EST), largura do peito (LP), profundidade corporal 

(PC), angulosidade (ANGU), ângulo da garupa (ANGA), largura da garupa (LGA), condição 

corporal (CC), força do lombo (FLOMB), força do terço anterior (FTANT), pernas vistas de 

lado (MPOS), pernas vistas de trás (VTRAS), ângulo do pé (ANGPE), mobilidade (MOBIL), 

qualidade óssea (QOSSO), inserção do úbere anterior (IUBA), inserção do úbere posterior 

(IUBP), ligamento suspensor médio (LUB), profundidade do úbere (PUB), colocação dos 

tetos anteriores (COLTA), comprimento dos tetos anteriores (COMPT), colocação dos tetos 

posteriores (COLTP), largura do úbere posterior (LUBP) e textura do úbere (TEXT). 

Com base nesta informação foram obtidos 177715 registos, dos quais 177213 eram 

fêmeas e 502 eram machos.  

Na edição dos dados, foi utilizado o programa Visual Basic FoxPro, versão 9.0. da 

Microsoft Corporation. Nesta edição da base de dados, foram eliminados todos os machos, 

todos os animais com zeros, todos os animais com percentagem inferior a 75% de sangue 
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frísio, todos os animais com idade inferior a 535 dias e superior a 1490 dias, e todos os 

registos repetidos (nos repetidos apenas ficaram os registos da segunda classificação). 

Obtendo um ficheiro final da edição de dados com 141879 registos.  

 

5.1.2. Análise estatística 

Para a análise estatística dos dados foi utilizado o programa JMP Versão 7 (SAS). 

A análise exploratória de dados ou estatística descritiva foi efetuada através do cálculo 

de medidas de tendência central e de dispersão: a média (M), desvio-padrão (DP), valores 

mínimos (Mín) e máximos (Máx), assim como o coeficiente de variação (CV). Elaboraram-se 

tabelas e gráficos para melhor compreensão dos resultados obtidos.  

Para a inferência estatística foram calculadas correlações entre as características 

lineares. Foram efetuadas regressões lineares múltiplas entre as grandes regiões e as 

características lineares e ainda a análise de componentes principais entre as características 

lineares no global e de cada grupo. 

  

6. Resultados e discussão  

6.1.Enquadramento das classificações morfológicas  

Num total de 511 animais classificados em campo, verificou-se uma média para a 

região da força de 83,80±2,41 pontos, muito idêntica à região do carácter leiteiro 

(83,94±2,33). A pontuação mais baixa foi observada na região das pernas e pés (65 pontos). 

Porém, foi na região das pernas e pés, do sistema mamário, e do carácter leiteiro que se 

observaram pontuações excelentes, com um máximo de 93 pontos (Tabela 6.1).  

 

Tabela 6.1 - Estatística descritiva das grandes regiões dos animais classificados em campo (n=511). 

DP – desvio padrão; Min – mínimo; Máx – máximo; CV – Coeficiente de variação. 

 Média ± DP Min Máx CV (%) 

Força  83,80±2,41 74 92 2,88% 

Sistema Mamário 81,80±2,48 72 93 3,03% 

Pernas e Pés 81,65±3,20 65 93 3,92% 

Carácter Leiteiro  83,94±2,33 74 93 2,77% 
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A Tabela 6.2 apresenta as médias, os mínimos, os máximos e os coeficientes de 

variação das características lineares classificadas em campo. Verificou-se que as médias das 

características se encontram entre 5 e 7, com valores máximos de 9 pontos, á exceção da LP e 

do ANGA.  

No decorrer do trabalho em campo, foi possível observar as características mais difíceis 

de avaliar sendo elas: a FLOMB, a FTANT, a TEXT, o LUB e a QOSSO. No entanto, 

características como a EST, a PC, a CC, a MOBIL, o COMPT e a IUBA são na nossa opinião 

características mais fáceis de avaliar. 

Contudo existem alguns aspetos que deveriam ser melhorados, 1) periodicidade na 

classificação, uma vez que esta é realizada anualmente e algumas vacas podem não reunir 

condições para serem classificadas (ou porque estejam em fase de parto ou secagem, ou 

porque se encontram doentes) aquando da passagem do classificador e têm de aguardar pela 

próxima visita, desta forma a classificação deveria ser realizada de 6 em 6 meses, e 2) outro 

aspeto que poderia ser melhorado era a classificação ser realizada preferencialmente antes da 

ordenha, visto que, os defeitos da região do sistema mamário, seriam mais percetíveis.  
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Tabela 6.2 - Estatística descritiva das características lineares dos animais classificados em campo (n=511). 

DP – desvio padrão; Min – mínimo; Máx – máximo; CV – coeficiente de variação; EST – estatura; FTANT – 

força do terço anterior; LP – largura do peito; PC – profundidade corporal; FLOMB - força do lombo; LGA – 

largura da garupa; ANGA – ângulo da garupa; TEXT – textura do úbere; IUBA – inserção do úbere anterior; 

IUBP - inserção do úbere posterior; LUBP – largura do úbere posterior; LUB – ligamento suspensor médio; 

PUB – profundidade do úbere; COLTA – colocação dos tetos anteriores; COLTP – colocação dos tetos 

posteriores; COMPT – comprimento dos tetos; ANGPE – ângulo do pé; QOSSO – qualidade óssea; MPOS – 

pernas vistas de lado; VTRAS - pernas vistas de trás; MOBIL – mobilidade; ANGU - angulosidade; CC – 

condição corporal. 

 

Características 

lineares 

Média ± DP Min Máx CV (%) 

EST 6,08±1,30 3 9 21,39% 

FTANT 6,01±0,94 3 9 15,63% 

LP 5,65±0,93 3 8 16,40% 

PC 6,68±1,15 2 9 17,28% 

FLOMB 6,67±1,19 2 9 17,87% 

LGA 6,07±1,02 4 9 16,74% 

ANGA 4,88±0,94 1 8 19,20% 

TEXT 6,87±1,14 3 9 16,60% 

IUBA 6,35±1,01 2 9 15,88% 

IUBP 6,79±0,89 4 9 13,05% 

LUBP 5,76±0,96 2 9 16,64% 

LUB 6,46±1,15 3 9 17,75% 

PUB 5,02±0,98 1 9 19,60% 

COLTA 5,32±0,75 2 9 14,10% 

COLTP 6,05±1,04 3 9 17,12% 

COMPT 5,02±0,67 2 9 13,27% 

ANGPE 5,92±1,11 2 9 18,71% 

QOSSO 5,50±0,86 2 9 15,60% 

MPOS 5,58±1,06 1 9 19,01% 

VTRAS 6,57±1,34 1 9 20,35% 

MOBIL 5,09±1,27 1 9 24,91% 

ANGU 6,62±0,78 4 9 11,77% 

CC 5,76±1,07 2 9 18,56% 
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De seguida vamos apresentar os resultados e a discussão, referentes à base de dados 

analisada (n=141879). 

De uma forma geral, da apreciação dos dados relativos às grandes regiões podemos 

verificar que a classificação média, que diz respeito à região da força foi de 82,92±2,93 

pontos, com um valor mínimo de 51 e um máximo de 93 pontos. Para a região do sistema 

mamário, observou-se um valor médio de 80,84±3,18 pontos. Quanto á região das pernas e 

pés, verificou-se uma classificação média de 81,99±2,77 pontos e um valor máximo de 94 

pontos, o mais alto das categorias em estudo. Na região do carácter leiteiro observou-se uma 

média de 82,49±2,34 pontos (Tabela 6.3).  

Os resultados obtidos no trabalho em campo foram similares aos do estudo, tendo-se 

encontrado uma maior semelhança no grupo das características das pernas e pés (81,65±3,20 e 

81,99±2,77 respetivamente). Observando-se nas outras características uma diferença ≤1 

ponto.  

Tabela 6.3 - Estatística descritiva das grandes regiões e pontuação final no estudo (n=141879). 

Média ± DP Min Máx CV (%) 

Força 82,92±2,93 51 93 3,53% 

Sistema Mamário 80,84±3,18 50 92 3,94% 

Pernas e Pés 81,99±2,77 60 94 3,38% 

Carácter Leiteiro 82,49±2,34 50 93 2,84% 

Pontuação Final 81,87±2,11 67 90 2,58% 

DP – desvio padrão; Min – mínimo; Máx – máximo; CV – coeficiente de variação. 

A média da pontuação final observada neste trabalho foi de 81,87±2,11 pontos, similar 

às médias obtidas por Campos et al. (2012b) e Costa et al. (2013), de 81,1 e 81,6, 

respetivamente, porém, as médias dos respetivos autores, não eram exclusivamente para 

animais ao primeiro parto. 

Para Sewalem et al. (2004), a relação entre pontuação final e a longevidade, está 

diretamente relacionada, uma vez que no seu trabalho constatou-se que vacas com pontuações 

finais abaixo de 65 pontos na pontuação final têm 3,7 vezes maior risco de refugo precoce do 

que vacas classificadas com pontuação final de 80 pontos. 
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Como seria de esperar, observou-se um menor número de animais classificados no ano 

de 2010, pelo simples facto, dos dados em estudo começarem a partir do dia 1 de julho, visto 

que, foi quando entrou em vigor a atual classificação morfológica (Figura 6.1). 

Verificou-se um maior número de animais classificados em 2011 (21568 animais), 

decrescendo nos anos seguintes, com algumas oscilações. Esta diminuição do número de 

classificações poderá ter a ver com o fim do regime das quotas leiteiras, em abril de 2015, 

pois uma grande parte das explorações pecuárias com número reduzido do efetivo fecharam a 

atividade (Borges, 2016). Identificaram-se ainda 15069 animais classificados em 2018 (Figura 

6.1).  

 
 

 Figura 6.1 - Distribuição do número de classificações por ano. 
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Podemos verificar na Figura 6.2, que a APCRF no período de 2010 a 2018, contou com 

a colaboração de 4 classificadores. Dos quais, destaca-se o classificador 2, com 55225 

classificações. Sobressaindo-se ainda, o classificador 3 com apenas 372 classificações, o que 

pode advir de algum classificador que esteja no início da sua carreira.  

Figura 6.2 - Distribuição do número de classificações pelos classificadores. 
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Na Figura 6.3 está representada a distribuição dos animais pelo seu país de origem, 

verificando-se que a maioria dos animais tem como país de origem Portugal (138436). O que 

quer dizer, que as importações de animais vivos são poucas, sendo uma mais valia para o 

produtor, pois está a ser autossuficiente na recria da exploração. No entanto, verificou-se que 

os três países de onde se importaram mais animais, foram a Holanda (1277), França (1112) e 

Alemanha (951). 

 

 
                   

           Figura 6.3 - Distribuição dos animais pelo seu país de origem. 
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Na Figura 6.4 estão representados os países dos pais dos animais em estudo, 

observando-se uma maioria nos Estados Unidos da América (64537), o que já seria 

espectável, pois cerca 85% do sémen fornecido mundialmente é dos Estados Unidos da 

América e do Canadá (Etcheverry, 2016). No entanto, Portugal é o segundo país com o maior 

número de animais (18340), seguindo-se o Canadá com 15418 animais.   

 Figura 6.4 - Distribuição do país de origem do pai dos animais em estudo. 
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PUB e da CC, todas as outras têm uma pontuação superior com a exceção das características 

da COLTP e das MPOS. 

No caso da EST os animais apresentavam quase a pontuação ideal que é 7, e 27,9 % 

delas têm essa pontuação. Também Martins (2011), obteve uma frequência muito próxima na 

pontuação 7 para a EST (23.3%).  

 

Tabela 6.4 - Distribuição (%) das classificações por categoria (1 a 9) para as características lineares do tipo.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Média ± DP Pontuação Ideal  

EST 0,0 0,1 0,6 4,4 13,0 30,4 27,9 15,4 8,1 6,3±1,3 7 

FTANT 0,0 0,0 0,3 2,4 14,7 40,9 33,2 7,8 0,7 6,1±0,9 7 

LP 0,0 0,1 0,7 3,9 18,6 36,7 30,6 8,4 1,1 6,0±1,1 7 

PC 0,0 0,0 0,3 1,8 10,0 32,0 41,2 13,3 1,4 6,4±1,0 9 

FLOMB 0,0 0,1 0,5 2,3 10,4 32,8 38,8 12,9 2,2 6,4±1,1 9 

LGA 0,0 0,2 1,3 4,7 20,2 37,0 31,0 5,2 0,4 5,9±1,1 9 

ANGA 0,1 0,6 6,0 18,8 46,5 20,6 6,2 1,0 0,1 4,8±1,1 6 

TEXT 0,0 0,0 0,4 2,4 11,7 38,6 33,7 11,6 1,5 6,3±1,1 9 

IUBA 0,0 0,1 1,1 5,8 15,9 42,6 29,4 4,7 0,5 6,5±0,9 9 

IUBP 0,0 0,0 0,2 1,7 7,7 33,4 42,0 13,3 1,7 5,9±1,1 9 

LUBP 0,0 0,1 1,0 5,1 23,5 42,8 21,8 4,9 0,8 5,8±1,1 9 

LUB 0,2 0,2 1,0 2,5 12,0 31,7 36,5 14,2 1,8 6,2±1,3 9 

PUB 0,0 0,4 3,3 9,0 28,4 29,7 25,7 3,2 0,2 5,5±1,3 6 

COLTA 0,0 0,5 3,5 12,6 43,0 24,5 12,4 2,9 0,6 5,1±1,2 5 

COLTP 0,0 0,1 0,4 1,2 14,1 29,7 27,2 21,8 5,5 6,5±1,2 5 

COMPT 0,0 0,5 6,5 27,6 51,4 9,8 3,2 0,7 0,3 4,6±0,9 6 

ANGPE 0,0 0,1 0,9 3,7 11,3 34,5 44,8 4,2 0,4 6,1±1,1 7 

QOSSO 0,0 0,1 0,4 2,1 17,0 39,1 31,7 7,7 1,9 6,1±1,0 9 

MPOS 0,0 0,2 1,2 5,5 28,4 38,1 20,9 4,4 1,3 5,7±1,1 5 

VTRAS 0,0 0,1 1,6 4,6 24,7 33,8 23,7 10,1 1,3 5,8±1,2 9 

MOBIL 0,0 0,2 1,0 3,6 17,0 32,7 37,4 7,4 0,8 6,0±1,1 9 

ANGU 0,0 0,0 0,3 1,6 7,4 46,3 40,3 3,8 0,2 6,3±0,8 9 

CC 0,0 0,2 1,6 5,3 30,6 34,8 20,1 6,5 1,0 5,7±1,1 6 

EST – estatura; FTANT – força do terço anterior; LP – largura do peito; PC – profundidade corporal; FLOMB - 

força do lombo; LGA – largura da garupa; ANGA – ângulo da garupa; TEXT – textura do úbere; IUBA – 

inserção do úbere anterior; IUBP - inserção do úbere posterior; LUBP – largura do úbere posterior; LUB – 

ligamento suspensor médio; PUB – profundidade do úbere; COLTA – colocação dos tetos anteriores; COLTP – 

colocação dos tetos posteriores; COMPT – comprimento dos tetos; ANGPE – ângulo do pé; QOSSO – qualidade 

óssea; MPOS – pernas vistas de lado; VTRAS - pernas vistas de trás; MOBIL – mobilidade; ANGU - 

angulosidade; CC – condição corporal. 
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No entanto as características que obtiveram maior percentagem na pontuação 7 foram: 

ANGPE (44,8%), IUBP (42,0%), PC (41,2%), FLOMB (38,8%), MOBIL (37,4%) e o LUB 

(36,5%). O valor 7 representa a pontuação ideal apenas para o ANGPE, todas as outras 

características têm uma pontuação ideal superior (ICAR, 2018).  

Relativamente às características lineares corporais, Becker et al. (2012) verificaram que 

vacas com pontuações elevadas da EST, não são necessariamente mais produtivas que as 

menores, no entanto, tendem a ser mais suscetíveis a problemas locomotores, infeções 

uterinas e deslocamento do abomaso. Zavadilová et al. (2009), num estudo efetuado em vacas 

Fleckvieh, constataram que o ANGA, a PC, e a LP apresentaram valores ótimos os de 

pontuação intermédia, e as vacas, com valores baixos ou elevados de pontuação, aumentam o 

risco de refugo em 40 % (Sewalem et al., 2004).  

Num estudo Silva et al. (2015), observaram que as vacas que obtiveram pontuações 

elevadas na LGA, aumentam a ocorrência de garupas invertidas. Zavadilová et al. (2009), 

verificaram que vacas com garupa intermédia são preferidas, pois estão relacionadas com a 

facilidade de parto. Zavadilová et al. (2011), constaram que à medida que a pontuação da 

ANGU se aproxima do extremo, põe em causa a longevidade do animal. Também Dechow et 

al. (2004) verificaram que a seleção de animais mais angulosos e produtivos faz com que os 

mesmos entrassem mais rapidamente em balanço energético negativo, e perdessem mais 

rapidamente CC na lactação. Vários autores verificaram que vacas com pontuações baixas na 

CC aumentam o risco de incidência de doenças metabólicas (hipocalcemia, cetoses, 

deslocamento do abomaso, retenção da placenta, entre outras) e não metabólicas (Dechow et 

al., 2004; Roche et al., 2009; Walsh et al., 2011; Loker et al., 2012 ). Também Schöpke et al. 

(2013), reforçaram a ideia que animais com uma pontuação baixa de CC, estão mais 

propensos a problemas de cascos. 

No caso das características lineares do úbere, Caraviello et al. (2003) verificaram que 

animais com pontuações baixas para estas características, aumentavam 30 a 80% o risco de 

refugo, em relação a vacas com pontuações intermédias. Segundo Campos et al. (2012c) e 

Caraviello et al. (2004) à medida que as pontuações da COLTA, COLTP, COMPT e da 

TEXT se aproximam do ideal, há um menor risco de refugo, aumentando assim a vida 

produtiva do animal. No caso da colocação dos tetos, a COLTA influenciam menos a 

longevidade dos animais, do que a COLTP, além de ambas terem a mesma pontuação ideal 

(Zavadilová et al., 2011). Num estudo Dadpasand et al. (2012), concluíram que animais 

selecionados para uma boa IUBA e PUB é benéfico para a redução da contagem de células 
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somáticas. Segundo Olde et al. (2014), vacas com más pontuações na PUB e na IUBA são 

mais suscetíveis a mamites e lesões, o que contribui para uma vida produtiva mais reduzida. 

No entanto, a IUBP e a LUBP são características que estão diretamente relacionadas com um 

maior tempo de vida produtiva do animal (Caraviello et al., 2003, 2004; Sewalem et al., 

2004).  

Para as características relacionadas com as pernas e pés, Sewalem et al. (2004) e 

Zavadilová et al. (2009), verificaram que vacas com ANGPE menor tiveram maior risco de 

refugo do que as vacas com pontuações intermédias ou elevadas. No entanto, o risco de 

refugo foi maior para as vacas com MPOS muito curvos do que para os retos, posto isto, 

vacas com pontuações elevadas para VTRAS diminui o risco de refugo (Sewalem et al., 

2004). Segundo a Holstein Canada (2014), as MPOS e as VTRAS são, respetivamente as 

características que mais influenciam a longevidade dos animais. Também Sewalem et al. 

(2004) verificaram que vacas com pontuações entre 1 e 3 para a QOSSO, o ANGPE, as 

MPOS, as VTRAS e a MOBIL levam a uma diminuição da vida produtiva do animal.  

 

6.3.Correlações entre as características lineares  

Nas Tabelas 6.5, 6.6 e 6.7 são apresentados por grupos os resultados das correlações e o 

seu nível de significância, entre as características do tipo. 

Em relação as correlações das características do úbere, verificamos que todas elas têm 

correlação significativa (P<0,001) (Tabela 6.5). Todas elas estão correlacionadas de forma 

positiva entre si, exceto entre a LUBP e a PUB (-0,14), a PUB e o COMPT (-0,17), a COLTA 

e o COMPT (-0,07), e entre a COLTP e o COMPT (-0,08). Verifica-se uma boa correlação 

entre a TEXT e a IUBA (0,59) e entre a COLTA e a COLTP (0,58). Também se obtiveram 

boas correlações entre a TEXT e a IUBP (0,45), a IUBA e a LUBP (0,44), a IUBA e a IUBP 

(0,43), a TEXT e o LUB (0,43). Quanto à correlação entre a COLTA e a COLTP, Duru e 

kumlu (2012), Nemcova e Zavadilova (2011), e Harris (2015) obtiveram valores um pouco 

mais baixos (0,21, 0,40 e 0,44 respetivamente). Nemcova e Zavadilova (2011), para a 

correlação entre a IUBA e a PUB, obtiveram um valor muito superior ao obtido neste estudo 

(0,44). 
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Tabela 6.5 - Correlações entre as características lineares do úbere. 

IUBA IUBP LUBP LUB PUB COLTA COLTP COMPT 

TEXT 0,59*** 0,45*** 0,36*** 0,43*** 0,17*** 0,21*** 0,17*** 0,06*** 

IUBA 0,43*** 0,44*** 0,30*** 0,10*** 0,19*** 0,11*** 0,11*** 

IUBP 0,39*** 0,40*** 0,01*** 0,09*** 0,14*** 0,07*** 

LUBP 0,30*** -0,14*** 0,06*** 0,07*** 0,13*** 

LUB 0,12*** 0,22*** 0,28*** 0,04*** 

PUB 0,14*** 0,07*** -0,17***

COLTA 0,58*** -0,07***

COLTP -0,08***

***P<0,001; TEXT – textura do úbere; IUBA – inserção do úbere anterior; IUBP - inserção do úbere posterior; 

LUBP – largura do úbere posterior; LUB – ligamento suspensor médio; PUB – profundidade do úbere; COLTA 

– colocação dos tetos anteriores; COLTP – colocação dos tetos posteriores; COMPT – comprimento dos tetos.

Nas características referentes ás pernas e pés, verificamos que todas elas têm correlação 

significativa (P<0,001) (Tabela 6.6). As correlações mais elevadas foram, entre as VTRAS e a 

MOBIL (0,38) e entre o ANGPE e a MOBIL (0,33). Porém, é nas características relacionadas 

com pernas e pés que encontramos a correlação negativa mais elevada, entre as MPOS e as 

VTRAS (-0,42). Duru e Kumlu (2012), Nemcova e Zavadilova (2011), e Martins (2011) 

obtiveram valores negativos para a mesma correlação (-0,31, -0,35 e -0,37 respetivamente), 

também verificaram valores negativos entre ANGPE e MPOS (-0,39, -0,40 e -0,28), 

concluindo que vacas com pernas retas têm uma grande tendência a um ângulo de inclinação 

mais acentuado.  

Tabela 6.6 - Correlações entre as características lineares relacionadas com as pernas e pés. 

QOSSO MPOS VTRAS MOBIL 

ANGPE 0,08*** -0,29*** 0,26*** 0,33*** 

QOSSO 0,23*** -0,04*** 0,16*** 

MPOS -0,42*** -0,27***

VTRAS 0,38*** 

***P<0,001; ANGPE – ângulo do pé; QOSSO – qualidade óssea; MPOS – pernas vistas de lado; VTRAS - 

pernas vistas de trás; MOBIL – mobilidade; ANGU - angulosidade; CC – condição corporal. 
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Quanto aos resultados obtidos para as correlações das características corporais, 

verificou-se que todas elas têm correlação significativa (P<0,001), porém, entre o ANGA e a 

LGA verificou-se uma correlação significativa de P<0,05 (Tabela 6.7). Observou-se que há 

uma boa correlação entre a LP e a PC (0,69). Nemcova e Zavadilova (2011) e Martins (2011) 

obtiveram para esta correlação valores muito próximos (0,55 e 0,57 respetivamente). Também 

se verificaram boas correlações entre a LP e a LGA (0,59), a EST e a LGA (0,58), a LP e a 

FTANT (0,52), a EST e a LP (0,50), a PC e a LGA (0,50), a PC e a FTANT (0,47) e entre a 

LP e a CC (0,47). Duru e Kumlu (2012) e Nemcova e Zavadilova (2011) encontraram para a 

correlação entre a LP e a LGA um valor inferior, mas positivo (0,22). Contudo, Martins 

(2011) também obteve um valor próximo ao alcançado (0,44). Campos (2012a), obteve uma 

correlação entre a CC e a PC e entre a CC e a LP positiva, muito próxima dos resultados 

obtidos, no entanto entre a CC e a EST obteve uma correlação muito superior a obtida neste 

estudo (0,66), referindo que vacas com CC mais elevada, possuem maior LP e PC. No que se 

refere a correlações negativas apenas duas se destacam mais, entre a ANGU e a CC (-0,32) e 

entre a ANGA e a FTANT (-0,15).  

 

Tabela 6.7 - Correlações entre as características lineares corporais. 

 LP PC ANGU ANGA LGA CC FLOMB FTANT 

EST 0,50*** 0,33*** 0,28*** 0,09*** 0,57*** 0,14*** 0,33*** 0,39*** 

LP  0,69*** 0,07*** -0,05*** 0,59*** 0,47*** 0,20*** 0,51*** 

PC   0,19*** -0,10*** 0,50*** 0,40*** 0,28*** 0,47*** 

ANGU    -0,04*** 0,19*** -0,32*** 0,43*** 0,20*** 

ANGA     -0,01* -0,03*** 0,02*** -0,15*** 

LGA      0,31*** 0,34*** 0,41*** 

CC       -0,02*** 0,22*** 

FLOMB        0,21*** 

*P<0,05; ***P<0,001; EST – estatura; FTANT – força do terço anterior; LP – largura do peito; PC – 

profundidade corporal; FLOMB - força do lombo; LGA – largura da garupa; ANGA – ângulo da garupa;  

 

 

 

 



45 

6.4.Relação entre as grandes regiões e as características lineares 

Na tentativa de criar um modelo que permitisse identificar em cada grande região as 

características lineares (variáveis independentes) que têm maior peso (coeficiente de 

regressão), foi elaborada uma regressão linear múltipla. Pela observação da Tabela 6.8, 

podemos concluir que todas as grandes regiões estão significativamente associadas (P<0,001) 

com as características lineares de cada grupo.  

As características lineares com maior peso na região da força são a EST (1,13), a PC 

(1,03), e a LP (0,37). Para o sistema mamário, são a IUBA (1,33), a LUB (0,55) e a PUB 

(0,53). Nas pernas e pés observamos a MOBIL e as VTRAS. Relativamente ao carácter 

leiteiro a característica de maior peso foi a ANGU (2,72). 

Observamos também, e não menos importante uma boa qualidade de ajustamento para 

todas as regiões, com um coeficiente de determinação (𝑅2) superior a 0,8 e de 0,9 para a

região do carácter leiteiro.  

Tabela 6.8 - Relação das grandes regiões com as características lineares (n=141879). 

Grandes 

regiões 

Equação de regressão linear múltipla Coeficiente de 

determinação 

(R2) 

Significância 

Força 

𝑌𝐹 = 63,28 +  1,13𝐸𝑆𝑇 + 0,29𝐹𝐿𝑂𝑀𝐵 + 0,37𝐿𝑃

+ 1,03𝑃𝐶 + 0,12𝐹𝑇𝐴𝑁𝑇 + 0,20𝐿𝐺𝐴

+ (−0,02)𝐴𝑁𝐺𝐴
0,88 *** 

Sistema 

mamário 

𝑌𝑆𝑀 = 56,23 +  0,28𝑇𝐸𝑋𝑇 + 1,33𝐼𝑈𝐵𝐴 + 0,44𝐼𝑈𝐵𝑃

+ 0,47𝐿𝑈𝐵𝑃 + 0,55𝐿𝑈𝐵

+ 0,53𝑃𝑈𝐵 + 0,08𝐶𝑂𝐿𝑇𝐴

+ 0,01𝐶𝑂𝐿𝑇𝑃 + 0,05𝐶𝑂𝑀𝑃𝑇

0,87 *** 

Pernas e pés 𝑌𝑃𝑃 = 65,49 +  𝑂, 45𝐴𝑁𝐺𝑃𝐸 + 0,26𝑄𝑂𝑆𝑆𝑂

+ (−0,20)𝑀𝑃𝑂𝑆 + 𝑂, 71𝑉𝑇𝑅𝐴𝑆

+ 1,52𝑀𝑂𝐵𝐼𝐿

0,85 *** 

Carácter 

leiteiro 

𝑌𝐶𝐿 = 64,79 +  2,72𝐴𝑁𝐺𝑈 + 0,12𝐶𝐶  0,91 *** 

***P<0,001 
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6.5.Análise de componentes principais para as características lineares 

A análise das componentes principais constitui um método estatístico multivariado que 

permite transformar um conjunto de variáveis iniciais correlacionadas entre si, num outro 

conjunto de variáveis não correlacionadas (independentes) as chamadas componentes 

principais. O propósito desta análise é determinar as componentes principais de forma a 

explicar o mais possível da variação total dos dados com o menor número possível de 

componentes.  

Após decidir o número de componentes a reter, podem ser utilizados três critérios: 1) 

proporção da variância explicada por cada componente principal, 2) critério de Kaiser, onde 

se devem reter as componentes principais cujos os valores próprios sejam ≥ 1, e 3) Scree plot, 

este critério sugere que o número de componentes a reter deve ser aquele que antecede o 

momento em que o declive atenua, ou seja, quando os valores próprios forem próximos entre 

si e de zero (Gomes, 2013). 

As componentes principais são calculadas por ordem decrescente de importância, isto é, 

a primeira explica o máximo possível da variância dos dados originais, a segunda explica o 

máximo possível da variância ainda não explicada, e assim por diante. A última componente 

principal será a que menor contribuição dá para a explicação da variância total dos dados 

originais. 

A Tabela 6.9 apresenta os valores próprios, a variância total (%) e a variância 

cumulativa (%), para as características do tipo da região da força. São apresentadas 7 

componentes principais, mas de acordo com o critério de Kaiser, apenas 2 apresentam o valor 

próprio ≥1, representando 61% das características do tipo desta região. A primeira 

componente é responsável por 45% da variância total, assim como, a segunda é responsável 

por 16%. Por outro lado, a componente 7 é a que menos contribui para a variância total, sendo 

a componente principal de menor importância.  
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Tabela 6.9 – Valores próprios e variância total, por componente principal (região da força). 

Componentes Valores próprios Variância total (%) Variância cumulativa 

(%) 

1 3,17 45,25 45,25 

2 1,11 15,87 61,12 

3 0,85 12,15 73,27 

4 0,65 9,27 82,54 

5 0,57 8,13 90,67 

6 0,39 5,51 96,18 

7 0,27 3,82 100,00 

Analisando a Figura 6.5, o número de componentes a reter dever ser 2, uma vez que a 

partir desse momento os valores próprios estão muito próximos de zero.  

Com base nos critérios, devem reter-se as 2 primeiras componentes principais, a 

redução de dimensão é de 7 para 2. 

Figura 6.5 - Scree plot (número de componentes principais versus valores próprios) (região da força). 

Na Tabela 6.10 encontram-se os autovetores das componentes principais, para cada uma 

das 7 variáveis. Para cada variável selecionou-se os maiores autovetores, para compreender 

qual ou quais as variáveis mais importantes na formação de cada uma das 2 primeiras 

componentes. Assim sendo, as características com maior importância para a componente 1, 

isto é, com maiores autovetores foram: a LP (0,47), a LGA (0,45) e a PC (0,43). 

Relativamente à componente 2 a característica com maior importância foi o ANGA (0,87). No 

Número de componentes  
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Componente 1 

 

entanto, os autovetores mais baixos indicam que há uma menor variabilidade entre as 

características.  

 

Tabela 6.10 - Autovetores dos dois primeiros componentes principais (região da força). 

 Componentes principais  

 1 2 

EST 0,40 0,30 

LGA 0,45 0,13 

ANGA -0,04 0,87 

PC 0,43 -0,18 

LP 0,47 -0,10 

FTANT 0,39 -0,26 

FLOMB 0,27 0,30 

EST – estatura; LGA – largura da garupa; ANGA – ângulo da garupa; PC – profundidade corporal; LP – largura 

do peito; FTANT – força do terço anterior; FLOMB - força do lombo;  

 

Na Figura 6.6 encontra-se a representação gráfica dos autovetores das duas primeiras 

componentes. Onde é possível visualizar as variáveis com maior contribuição. Relativamente 

à componente 1 o ANGA está em oposição à EST, à LGA, à PC, à LP, à FTANT e à 

FLOMB. Em relação à componente 2 a FTANT, a PC e a LPE estão em oposição à LGA, à 

EST, à FLOMB e ao ANGA.  

 

           Figura 6.6 - Gráfico de dispersão bidimensional obtido com os valores dos dois primeiros componentes  

 para a região da força. 

C
o
m

p
o
n

en
te

 2
  



49 

A Tabela 6.11 apresenta os valores próprios, a variância total (%) e a variância 

cumulativa (%), para o grupo das características do úbere. São apresentadas 9 componentes 

principais, mas de acordo com o critério de Kaiser, apenas as 3 primeiras apresentam o valor 

próprio ≥1, representando 62% das características do tipo desta região. A primeira 

componente é responsável por 32% da variância total e a segunda por 18%. Relativamente à 

terceira componente esta é responsável por 12%. No que diz respeito à última componente (9) 

é a de menor importância.  

Tabela 6.11 – Valores próprios e variância total, por componente principal (grupo das características do úbere). 

Componentes Valores próprios Variância total (%) Variância cumulativa 

(%) 

1 2,86 31,80 31,80 

2 1,58 17,56 49,36 

3 1,11 12,33 61,69 

4 0,85 9,49 71,18 

5 0,73 8,10 79,28 

6 0,58 6,42 85,70 

7 0,52 5,78 91,48 

8 0,39 4,39 95,87 

9 0,37 4,13 100,00 

Observando a Figura 6.7, o número de componentes a reter dever ser 3, uma vez que a 

partir desse momento os valores próprios estão muito próximos de zero.  

Com base nos critérios de Kaiser, devem reter-se as 3 primeiras componentes 

principais, a redução de dimensão é de 9 para 3. 
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            Figura 6.7 - Scree plot (número de componentes principais versus valores próprios) (grupo das  

características do úbere). 

 

Na Tabela 6.12 encontram-se os autovetores das componentes principais, para cada uma 

das 9 variáveis. Desta forma, as características com maior importância para a componente 1, 

foram: a TEXT (0,46), a IUBP (0,44) e a IUBA (0,41). Na componente 2 verificamos a 

COLTA (0,53) e a COLTP (0,52) como sendo as de maior importância. Relativamente à 

componente 3 a característica de maior importância foi o COMPT (0,42).  

 

Tabela 6.12 - Autovetores dos dois primeiros componentes principais (grupo das características do úbere). 

 Componentes principais  

 1 2 3 

IUBP 0,44 -0,17 -0,15 

IUBA 0,41 -0,19 -0,07 

LUB 0,40 0,06 -0,02 

PUB 0,09 0,35 -0,67 

COMPT 0,06 -0,37 0,42 

COLTA 0,26 0,53 0,33 

COLTP 0,25 0,52 0,41 

TEXT 0,46 -0,07 -0,22 

LUBP 0,36 0,33 0,15 

IUBP - inserção do úbere posterior; IUBA – inserção do úbere anterior; LUB – ligamento suspensor médio; PUB 

– profundidade do úbere; COMPT – comprimento dos tetos; COLTA – colocação dos tetos anteriores; COLTP – 

colocação dos tetos posteriores; TEXT – textura do úbere; LUBP – largura do úbere posterior; 
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Componente 1 

Analisando a Figura 6.8, pode visualizar-se quais as variáveis que mais contribuíram 

para as 2 primeiras componentes principais. Na Tabela 6.12 essa análise tinha sido efetuada 

para as 3 primeiras componentes. Não se verificaram oposições à componente 1, no entanto 

em relação à componente 2 o COMPT, LUBP, IUBA, IUBP e a TEXT estão em oposição à 

LUB, PUB, COLTA e COLTP.  

Figura 6.8 - Gráfico de dispersão bidimensional obtido com os valores dos dois primeiros componentes 

para o grupo das características do úbere. 

A Tabela 6.13 apresenta os valores próprios, a variância total (%) e a variância 

cumulativa (%), para o grupo das características pernas e pés. São apresentadas 5 

componentes principais, mas de acordo com o critério de Kaiser, apenas as 2 primeiras 

apresentam o valor próprio ≥1, representando 63% das características do tipo desta região. A 

primeira componente é responsável por 40% da variância total e a segunda é responsável por 

24%. Posto isto, a componente 5 é a que menos contribui para a variância total. 
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Tabela 6.13 – Valores próprios e variância total, por componente principal (grupo das características pernas e 

pés). 

Componentes Valores próprios Variância total (%) Variância cumulativa 

(%) 

1 1,98 39,50 39,50 

2 1,20 23,91 63,41 

3 0,73 14,62 78,03 

4 0,58 11,50 89,54 

5 0,52 10,46 100,00 

 

Da análise da Figura 6.9, o número de componentes a reter dever ser 2, uma vez que a 

partir desse momento os valores próprios estão muito próximos de zero.  

Com base nos critérios, devem reter-se as 2 primeiras componentes principais, a 

redução de dimensão é de 5 para 2. 

 
 

Figura 6.9 - Scree plot (número de componentes principais versus valores próprios) (grupo das  

características pernas e pés). 

 

Na Tabela 6.14 encontram-se os autovetores das componentes principais, para cada uma 

das 5 variáveis. Para cada variável selecionou-se os maiores autovetores. Assim sendo, as 

características com maior importância para a componente 1, foram: VTRAS (0,53), MOBIL 

(0,50) e ANGPE (0,46). Relativamente à componente 2 a característica com maior 

importância foi a QOSSO (0,83).  
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Componente 1 

Tabela 6.14 - Autovetores dos dois primeiros componentes principais (grupo das características pernas e pés). 

Componentes principais 

1 2 

MPOS -0,51 0,39 

ANGPE 0,46 0,21 

VTRAS 0,53 -0,08

MOBIL 0,50 0,33 

QOSSO -0,02 0,83 

MPOS – pernas vistas de lado; ANGPE – ângulo do pé; VTRAS - pernas vistas de trás; MOBIL – mobilidade; 

QOSSO – qualidade óssea;  

Na Figura 6.10 encontra-se a representação gráfica dos autovetores das 2 primeiras 

componentes. Onde é possível verificar as variáveis com maior contribuição. Relativamente à 

componente 1 a QOSSO e os MPOS estão em oposição às VTRAS, ao ANGPE e à MOBIL. 

Em relação à componente 2 as VTRAS estão em oposição ao ANGPE, à MOBIL, às MPOS e 

à QOSSO.   

Figura 6.10 - Gráfico de dispersão bidimensional obtido com os valores dos dois primeiros componentes 

para o grupo das características das pernas e pés. 
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A Tabela 6.15 apresenta os valores próprios, a variância total (%) e a variância 

cumulativa (%), para todas as características lineares do tipo. São apresentadas 23 

componentes principais, mas de acordo com o critério de Kaiser, apenas 7 apresentam o valor 

próprio ≥1, representando 63% das características do tipo. A primeira componente é 

responsável por 19% da variância total, sendo a segunda responsável por 13%. A terceira 

componente apresenta uma variância total inferior, tendo uma menor representatividade (9%). 

A variância das restantes componentes vai diminuindo, de acordo com o seu grau de 

representação, sendo a componente 23 a de menor importância.  

Tabela 6.15 – Valores próprios e variância total, por componente principal das características do tipo. 

Componentes Valores próprios Variância total (%) Variância cumulativa 

(%) 

1 4,48 19,47 19,47 

2 2,94 12,77 32,24 

3 2,02 8,78 41,01 

4 1,66 7,20 48,21 

5 1,24 5,39 53,60 

6 1,12 4,88 58,48 

7 1,07 4,66 63,14 

8 0,86 3,72 66,86 

9 0,76 3,28 70,15 

10 0,73 3,17 73,32 

11 0,68 2,94 76,26 

12 0,64 2,77 79,03 

13 0,59 2,56 81,59 

14 0,58 2,53 84,11 

15 0,51 2,23 86,34 

16 0,50 2,17 88,51 

17 0,48 2,09 90,61 

18 0,45 1,96 92,57 

19 0,38 1,65 94,22 

20 0,37 1,59 95,81 

21 0,36 1,56 97,37 

22 0,35 1,54 98,91 

23 0,25 1,09 100,00 
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Analisando a Figura 6.11, o número de componentes a reter dever ser 7, uma vez que a 

partir desse momento os valores próprios estão muito próximos de zero.  

Com base nos critérios, devem reter-se as 7 primeiras componentes principais, a 

redução de dimensão é de 23 para 7. 

Figura 6.11 - Scree plot (número de componentes principais versus valores próprios) das características 

do tipo. 

Na Tabela 6.16 encontram-se os autovetores das componentes principais, para cada uma 

das 23 variáveis. Para cada variável selecionou-se o maior loading, para compreender qual ou 

quais as variáveis mais importantes na formação de cada uma das 7 primeiras componentes. 

Deste modo, para a primeira componente as variáveis que contribuíram mais para a sua 

formação foram: a LUBP (0,32), a LGA (0,29) e a PC (0,29) Para a segunda componente 

foram: a TEXT (0,30), a IUBP (0,28) e o LUB (0,28).  Para a terceira componente foi as 

MPOS (0,50). Para a quarta componente principal foram a COLTA (0,50) e a CC (0,30). No 

que diz respeito à quinta componente foram o ANGPE (0,43), a QOSSO (0,40) e a PUB 

(0,32). Foi possível verificar na sexta componente o valor mais elevado na característica da 

ANGA (0,63). Para à sétima componente principal nenhuma característica teve contribuição 

importante.  
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Tabela 6.16 - Autovetores dos 7 primeiros componentes principais das características do tipo. 

Componentes principais 

1 2 3 4 5 6 7 

EST 0,28 -0,14 0,20 -0,06 0,14 0,25 0,24 

LGA 0,29 -0,26 0,13 -0,03 0,06 0,11 0,14 

ANGA -0,05 -0,01 0,02 -0,12 -0,21 0,63 0,49 

ANGU 0,26 0,23 0,14 -0,31 0,09 0,06 -0,15

PC 0,29 -0,29 0,06 0,04 -0,03 -0,11 -0,12

LP 0,28 -0,35 0,11 0,11 0,05 -0,03 0,06 

MPOS -0,07 0,05 0,50 -0,13 -0,05 -0,21 0,00 

ANGPE 0,16 0,03 -0,29 0,12 0,43 0,12 0,04 

VTRAS 0,16 0,02 -0,46 -0,04 0,01 0,12 -0,18

IUBA 0,28 0,20 -0,10 0,07 -0,17 -0,28 0,18 

IUBP 0,23 0,28 -0,06 -0,09 -0,17 -0,03 0,13 

LUB 0,18 0,28 -0,02 0,16 -0,24 0,01 0,08 

PUB -0,05 0,19 0,01 0,30 0,32 -0,18 0,42 

COMPT 0,11 -0,07 -0,09 -0,22 -0,37 -0,09 -0,27

COLTA 0,09 0,16 0,21 0,50 -0,12 0,22 -0,26

COLTP 0,11 0,17 0,24 0,50 -0,06 0,31 -0,31

MOBIL 0,20 0,08 -0,31 -0,02 0,29 0,13 -0,24

FTANT 0,24 -0,20 0,21 0,03 0,20 -0,21 -0,05

FLOMB 0,25 0,01 0,10 -0,27 -0,04 0,21 -0,11

TEXT 0,26 0,30 -0,01 0,05 -0,10 -0,22 0,19 

LUBP 0,32 0,02 -0,11 -0,01 -0,21 -0,08 0,13 

QOSSO 0,11 0,27 0,23 -0,20 0,40 0,00 -0,06

CC 0,10 -0,37 -0,14 0,30 -0,11 -0,10 0,11 

EST – estatura; LGA – largura da garupa; ANGA – ângulo da garupa; ANGU - angulosidade; PC – 

profundidade corporal; LP – largura do peito; MPOS – pernas vistas de lado; ANGPE – ângulo do pé; VTRAS - 

pernas vistas de trás; IUBA – inserção do úbere anterior; IUBP - inserção do úbere posterior; LUB – ligamento 

suspensor médio; PUB – profundidade do úbere; COMPT – comprimento dos tetos; COLTA – colocação dos 

tetos anteriores; COLTP – colocação dos tetos posteriores; MOBIL – mobilidade; FTANT – força do terço 

anterior; FLOMB - força do lombo; TEXT – textura do úbere; LUBP – largura do úbere posterior; QOSSO – 

qualidade óssea; CC – condição corporal. 
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Na Figura 6.12 encontra-se a representação gráfica dos autovetores das 2 primeiras 

componentes das características do tipo. Onde é possível visualizar as variáveis com maior 

contribuição. Relativamente à componente 1 a PUB as MPOS e o ANGA estão em oposição à 

TEXT, ao LUB, à IUBP, à QOSSO, à ANGU, à IUBA, à COLTP, à COLTA, à MOBIL, ao 

ANGPE, às VTRAS, à FLOMB, à LUBP, ao COMPT, à EST, à FTANT, à LGA, à PC, à LP 

e à CC. Em relação à componente 2 as características como, a CC, a LP, a LGA, a FTANT, a 

EST, o COMPT e o ANGA estão em oposição à LUBP, à FLOMB, às VTRAS, ao ANGPE, à 

MOBIL, às MPOS, à COLTA, à COLTP, à IUBA, à PUB, à ANGU, à QOSSO, à IUBP, ao 

LUB, e à TEXT. 

Figura 6.12 - Gráfico de dispersão bidimensional obtido com os valores dos dois primeiros componentes 

para as características do tipo. 
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7. Considerações finais 

A classificação morfológica é uma ferramenta valiosa, permite conhecer a conformação 

das vacas leiteiras, podendo assim, ajudar os produtores a selecionar os animais, com vista 

aos objetivos pretendidos.  

No presente estudo verificou-se uma média da pontuação final de 81,87±2,11 pontos, 

um pouco similar às obtidas em outros estudos.  

A maioria dos animais em estudo, tem como o seu país de origem Portugal (138436). 

No entanto, foi possível observar os três países de onde se importaram mais animais, sendo 

eles, a Holanda, a França e Alemanha.   

Constatou-se que a maior percentagem de valores fenótipos situa-se entre 5, 6 e 7. As 

características lineares que obtiveram maior percentagem na pontuação 5 foram o ANGA, a 

LUBP, a COLTA, e o COMPT. Para a pontuação 6 foram, a EST, a FTANT, a LP, a LGA, a 

TEXT, a IUBA, a PUB, a COLTP, a QOSSO, as MPOS, as VTRAS, a ANGU e a CC. 

Relativamente à pontuação 7 foram, a PC, a FLOMB, a IUBP, o LUB, o ANGPE e a MOBIL. 

Verificamos que todas as características em estudo, têm uma correlação significativa 

(P<0,001), porém, entre o ANGA e a LGA verificou-se uma correlação significativa apenas 

de P<0,05.  

Verificou-se uma boa correlação entre a TEXT e a IUBA (0,59) e entre a COLTA e a 

COLTP (0,58), nas características do úbere. Nas características referentes às pernas e pés, as 

mais elevadas foram, entre VTRAS e a MOBIL (0,38) e entre o ANGPE e a MOBIL (0,33).  

Quanto às características corporais, observamos uma forte correlação entre a LP e a PC 

(0,69).  

Contatou-se que as variáveis com maior peso na região da força foram a EST, a PC, e a 

LP. Para o sistema mamário, observou-se, a IUBA, o LUB e a PUB, para a região das pernas 

e pés verificou-se a MOBIL e as VTRAS e para o carácter leiteiro observou-se a ANGU. 

Porém observamos um bom ajustamento para todas as regiões, com um coeficiente de 

determinação superior a 0,8 e de 0,9 para a região do carácter leiteiro.  

Com o intuito de reduzir a dimensionalidade foi efetuada uma análise em componentes 

principais. Nesta análise transformou-se um conjunto de 23 variáveis correlacionadas num 

conjunto de 7 variáveis não correlacionadas: as componentes principais. Estas permitiram 

descrever a variabilidade dos dados, usando um menor número de variáveis e perdendo a 

menor informação possível. A primeira componente é responsável por 19% da variância total, 
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sendo a segunda responsável por 13%. A terceira componente apresenta uma variância total 

inferior (9%). A variância das restantes componentes vai diminuindo, de acordo com o seu 

grau de representação, sendo a componente 23 a de menor importância. A característica mais 

importante na formação de cada uma das 7 primeiras componentes foram: 1) largura do úbere 

posterior, 2) textura do úbere, 3) pernas vistas de lado, 4) colocação dos tetos anteriores, 5) 

qualidade óssea, 6) ângulo da garupa e 7) profundidade do úbere.  

Para que a classificação seja mais precisa à aspetos que deveriam ser melhorados tais 

como, realização semestral da classificação sendo esta feita preferencialmente antes da 

ordenha.  

Os dados resultantes da classificação morfológica são fundamentais para a definição da 

estratégia de seleção e melhoramento animal. Esta irá identificar os melhores e piores aspetos 

da cada vaca, de forma a poder potenciar os bons e eliminar os maus nas gerações seguintes.  

Assim sendo a pontuação final do animal é um valioso aspeto para a comercialização dos 

animais pois tem um significado objetivo para todo o potencial produtor.   
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