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1. Introdução
A classificação morfológica é um instrumento para melhorar a conformação dos animais
do efetivo e aumentar a sua produção.
Como base, no sistema de classificação morfológica, todas os animais do efetivo deverão
ser avaliados. Esta avaliação deverá ser utilizada para identificar os aspetos superiores e
inferiores de cada animal, para identificar os principais aspetos a corrigir no efetivo,
assim como na escolha de animais a manter ou refugar.
De igual modo, os animais são também avaliados em cinco grandes regiões em que cada
animal é comparado face ao Padrão da raça.
Este manual tem como objetivo definir os critérios a utilizar na grelha de classificação
linear da raça bovina Cachena, servindo de base informativa para os técnicos da ACRC
que terão a função de classificar os animais inscritos no Livro de Adultos e para os
criadores proprietários destes animais.
O sistema de classificação linear aqui proposto, tem por base técnica as recomendações
do ICAR (1) (https://www.icar.org/Guidelines/05-Conformation-Recording.pdf) para o
registo de dados sobre a conformação em bovinos aleitantes e as normas desenvolvidas
pelo Institut de L’Elevage nesta área, expressas no seu manual editado em 2014, intitulado
Guide pratique du pointage des bovins de race à Viande, du Sefrage à l’âge adulte (2)
(http://idele.fr/fileadmin/medias/Documents/ Manuel_pointage_vdef3.pdf), bem como o
Manual de Classificação Linear da Raça Mertolenga (3) e o Manual de Classificação
Morfológica da Raça Frísia (4). As imagens e esquemas utilizados na elaboração deste
manual são provenientes das quatro publicações referidas.

(1)

(2)

(3)

(4)

A classificação linear é a descrição de um animal a uma determinada idade a partir de
parâmetros morfológicos bem definidos, avaliados por uma classificação linear de 1 a 9
ou em que normalmente o ótimo é a nota intermédia.
A amplitude destas notas representa os extremos biológicos de cada um dos caracteres.
Após a avaliação pelo classificador, o criador deverá observar as características de
produção e identificar os aspetos superiores e inferiores de cada um dos seus animais,
com base nas suas preferências.
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Uma pontuação alta ou baixa não tem significado particular e não é necessariamente
desejável ou indesejável.
Em resumo, o trabalho do classificador consiste em desenhar uma fotografia do animal
num determinado momento.

2. Utilização e realização da Classificação Linear
Na raça Cachena a classificação linear é utilizada na avaliação de machos e fêmeas a
partir dos 24 meses de idade.
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3. Regiões anatómicas importantes para a Classificação Linear
Na execução da sua avaliação o classificador deverá ter perfeito conhecimento dos
pontos anatómicos importantes que deverão ser observados e que a seguir se
identificam através das imagens retiradas do manual francês publicado em 2014.
Ponta da anca
Alcatra

Flanco

Rim Dorso Cernelha

Ponta da nádega
Focinho

Coxa
Nádega
Soldra
Perna
Cauda
Curvilhão

Espádua
Braço
Ponta da Espádua
Barbela

Ventre

Antebraço
Costelas

Canela
Quartela
Pé

Prega da soldra

Vértebras Vértebras Vértebras
caudais
sacrais lombares

Vértebras
torácicas

Ílion
Ísquion
Trocânter
Fémur

Omoplata

Tíbia

Metatarso

Vértebras
cervicais

Úmero
Externo
Rádio
Costelas
Cotovelo

Metacarpo
Pé

UÇÃO
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4. Como pontuar os animais na Classificação Linear
Primeira abordagem
1. Observar o animal de perfil e efetuar uma primeira análise, no seu todo, sobre o seu
gabarito e desenvolvimento muscular.
2. Observar o animal por trás e perceber se é estreito, médio, largo ou muito largo.
3. Em seguida perceber se o animal em avaliação tem um maior desenvolvimento
esquelético ou muscular, ou apresenta uma relação equilibrada entre estes dois
parâmetros.
4. Apreciar o equilíbrio do animal entre a secção anterior e posterior. Perceber se tem
alguma destas regiões mais ou menos desenvolvida em relação à outra. Identificar se o
animal tem algum ponto forte ou fraco na sua conformação.
5. Por último passar à avaliação e registo da pontuação atribuída a cada um dos
parâmetros definidos na grelha de classificação linear.

Classificação / Pontuação
Na sua avaliação o classificador:
1. Deve conhecer a identificação do animal, sexo, data de nascimento e estado
fisiológico.
2. Tem que estar no mesmo plano que o animal de modo a que qualquer desnível entre
ambos não distorça as medidas a observar.
3. Dentro do possível não efetuar a classificação em locais mal iluminados ou em
contraluz.
4. Deve estar o mais próximo possível do animal de modo a que possa distinguir
perfeitamente os parâmetros a observar.
5. Registar a condição corporal do animal no momento da classificação.
6. Atribuir a cada parâmetro da grelha de classificação uma nota de 1 a 9.
7. Deve usar a gama de notas permitidas pelo intervalo definido (1 a 9) como um todo
sem se abster de atribuir as notas extremas com o pretexto de que animais muito maus
ou muito bons não existem.
8. Ao pontuar cada um dos parâmetros definidos deve utilizar a seguinte recomendação:
Numa primeira análise e após observação cuidadosa dos critérios descritos, enquadrar o
animal para o parâmetro em causa num dos três níveis seguintes: nota 2, nota 5 ou nota
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8. Efetuar uma segunda análise, afinando a sua observação e confirmar a nota atribuída
ou ajustá-la dando mais ou menos um ponto.
9. Deve seguir a observação do animal primeiro de perfil, depois por trás e terminar de
frente.

5. Parâmetros Incluídos na Classificação Linear da Raça Cachena
Na avaliação dos machos e fêmeas da raça Cachena os parâmetros morfológicos a
classificar são identificados na tabela seguinte.
A. Conformação
Parâmetro

Código

1

Largura de cernelha

LC

2
3
4

Largura do dorso
Espessura do lombo
Largura da nádega

LD
EL
LN

B. Formato
Parâmetro

Código

5
6
7
8
9

Desenvolvimento (Altura à cernelha)
Comprimento do dorso
Comprimento da garupa
Largura dos íliones
Profundidade de peito

DC
CD
CG
LL
PP

10

Profundidade do flanco

PF

C. Funcionalidade
Parâmetro
11
12
13

Linha do dorso
Aprumos anteriores Frontais
Aprumos posteriores Frontais

D. Úbere
Parâmetro

Código
LDD
AAF
APF

Código

14

Distância ao curvilhão

UDC

15
16

Espessura dos tetos
Comprimento dos tetos

UET
UCT
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E. Raça
Parâmetro

Código

17
18

Largura da cabeça
Comprimento da cabeça

LCB
CCB

19
20
21

Perímetro dos cornos
Perfil da cabeça
Cor da pelagem

PCN
PCB
COR

Todos os parâmetros identificados nas tabelas anteriores devem ser classificados com
uma nota entre 1 e 9 de acordo com os critérios definidos no ponto seguinte deste
regulamento. Sendo a classificação linear, o valor ótimo para uma determinada nota
será o mais elevado no intervalo definido, exceto no caso em que o desejável é o valor
intermédio deste mesmo intervalo.
F. Condição Corporal e Comportamento
Para a condição corporal, o intervalo de notas a atribuir na classificação também varia
de 1 a 9, enquanto para o comportamento a escala vai de 1 a 7.
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6. Descrição dos parâmetros utilizados e sua classificação
A. CONFORMAÇÃO
Arredondamento
Espessura do lombo
da nádega

Comprimento da nádega

Largura da
nádega

Largura do dorso

Largura de cernelha

O conceito de conformação em vida, é obtido através das observação de diferentes
partes do animal, em que são levadas em conta, para a atribuição da classificação, a
localização das diferentes peças de uma carcaça.
• A observação da "largura de cernelha", indica o volume de massa muscular ao nível
das costelas inferiores;
• A observação da "largura do dorso" que, se for larga e arredondada, mostra uma boa
constituição do vão das costelas;
• A observação da "espessura do lombo", se for grossa e com goteira, mostra a
existência de uma vazia considerável;
• As observações "arredondamento da nádega", "largura da nádega" e "comprimento da
nádega" descrevem a traseira de um animal e, assim, as seguintes peças: pojadouro,
ganso e alcatra.
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1. - LARGURA DE CERNELHA (LC)
Objetivo:

Descrever a massa muscular na zona anterior do animal.

O que observar: Distância entre as omoplatas.
Como:

Observar o animal na zona superior, de preferência por trás.

Referência:

Presença ou ausência da apófise espinhosa da 2ª vértebra torácica.

No intervalo de 1 a 9 e de acordo com o observado a nota deverá ser a seguinte:

Nota 1

Nota 5

Nota 9

Estreita

Média

Larga

Apófise torácica saliente

Apófise ligeiramente visível

Apófise não visível

Risco de erro:

Não confundir a largura entre omoplatas com a largura ao nível da
ponta da espádua.
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2. - LARGURA DO DORSO (LD)
Descrever a massa muscular na zona a seguir às omoplatas onde se
Objetivo:
situam as peças de 1ª categoria.
O que observar: Região superior atrás das omoplatas.
Como:

Observar o animal na zona superior, de preferência por trás.

Referência:

Comparar a largura do dorso com a largura de cernelha e perceber
se é igual, maior ou menor.

No intervalo de 1 a 9 e de acordo com o observado a nota deverá ser a seguinte:

Nota 1

Nota 5

Nota 9

Dorso muito estreito

Dorso médio

Dorso muito largo

Risco de erro:

Não confundir a largura do dorso com a espessura do lombo.

Observação:

Se a largura do dorso for igual à largura da cernelha a nota é a
mesma.
Quando o dorso é mais estreito que a cernelha reduz-se a nota em
1 ou 2 pontos, podendo ser 3 pontos se a diferença for muito
grande. Por vezes o dorso é mais largo e majora-se a nota em um
ponto.

.
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3. - ESPESSURA DO LOMBO (EL)
Objetivo:

Caracterizar a importância da massa muscular do lombo.

O que observar: O plano que integra a região dos rins.
Como:

Observar o animal de perfil no seu lado direito.

Referência:

Usar as apófises espinhosas das vértebras lombares e das duas
últimas vértebras dorsais.
Topo das vértebras lombares.

No intervalo de 1 a 9 e de acordo com o observado a nota deverá ser a seguinte:

Nota 1

Nota 5

Nota 9

Apófises salientes
formando um “V”
invertido (ausência de
músculo)

As apófises não são salientes
nem a região apresenta uma
depressão e os músculos
têm uma espessura ligeira

Os músculos apresentam
uma espessura
importante e formam
uma depressão chamada
“goteira”
"Goteira"

Risco de erro:

Ter atenção aos animais que apresentam depressão na região dos
rins. Pode parecer que têm uma espessura do lombo pior.
Nas fêmeas em final de gestação é mais difícil observar a espessura
do lombo.
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4. - LARGURA DA NÁDEGA (LN)
Objetivo:

Descrever a massa muscular na zona posterior.

O que observar: Largura entre as duas extremidades da nádega a meia altura entre
os trocânteres e a base muscular da coxa.
Como:

Observar o animal por trás.

Referência:

● Se a largura da nádega for semelhante à largura dos trocânteres a
nota deverá ser igual.
● Se a largura da nádega for menor que a dos trocânteres a nota
deverá ser inferior em 1 ou 2 pontos.
● Se a largura da nádega for maior que a dos trocânteres a nota
deverá ser superior em 1, 2 ou mesmo 3 pontos quando a diferença
for importante.

No intervalo de 1 a 9 e de acordo com o observado a nota deverá ser a seguinte:

Nota 1

Nota 5

Nota 9

Nádega estreita

Nádega de largura média

Nádega muito larga

Risco de erro:

Atenção para não observar apenas a largura entre as extremidades
da nádega. A distância entre os membros posteriores é
proporcional à largura da nádega.
Posteriores mais afastados estão associados a nádega mais larga e
vice-versa.
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B. FORMATO
Desenvolvimento
Comprimento
(Altura à cernelha)
do dorso

Comprimento
da garupa (A

Profundidade
do peito

(A

(A

(A

Profundidade
do flanco

Largura dos Largura
ísquiones das ancas

(A

(A

Inclinação
da anca
(A

Perímetro
da canela

(A

(A
Largura
do peito

Largura dos
trocânteres
(A
(A

A descrição do formato serve duas funções. Ele serve principalmente como um ponto de
ligação aos músculos e está relacionado com a extensão da massa muscular. Também
tem um papel nas funções de produção do animal (capacidade de ingestão, capacidade
respiratória, etc.).
As classificações propostas para esta raça ajudam a descrever o formato em pelo menos
quatro dimensões (altura, comprimento, profundidade e largura):
• A observação "desenvolvimento" através da avaliação do tamanho do animal, que é
relativizado no animal em crescimento pela sua idade, fornece informação sobre o seu
potencial para se desenvolver;
• O item "comprimento do dorso", do qual depende o desenvolvimento longitudinal do
vão das costelas e da vazia, fornece informações adicionais sobre o formato;
• As observações "profundidade do peito, largura do peito e profundidade do flanco"
caracterizam a ingestão e a capacidade respiratória do animal;
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• As posições "comprimento da garupa", "largura das ancas '' largura dos trocânteres ''
largura dos ísquiones" e "inclinação da anca", que permite medir o desenvolvimento e a
amplitude da garupa, mas também aptidão para o parto das fêmeas;

As classificações relativas ao formato são, por vezes, bastante difíceis de apreciar.
Ao contrário das posições de conformação, deve-se ter a capacidade de determinar
noções de comprimentos, larguras e alturas em comparação com referências adquiridas
por treino e prática.
Além disso, é necessário uma capacidade de análise tendo em conta o contexto para
não ser influenciado por outro fator além da morfologia do animal (por exemplo, não
comparar com outros animais de diferentes idades presentes no mesmo lote, desconfiar
das diferenças de altura ao teto, altura do solo, palha ou erva, etc.).
Devemos, portanto, apontar para o formato do "animal padrão da raça descrita" que
deve estar na memória para uma determinada idade. Para isso, é imperativo saber a
data de nascimento no momento da pontuação.
A avaliação do formato, em resumo, serve para apreciar um "VOLUME", que consiste na
altura (desenvolvimento), comprimento (comprimento do dorso + comprimento da
garupa) e a largura da garupa (anca, trocânteres, e ísquiones) e sua inclinação, as
profundidade do peito e do flanco, bem como a largura do peito.
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5. - DESENVOLVIMENTO - ALTURA À CERNELHA (D)
Objetivo:

Analisar o desenvolvimento (tamanho) do animal.

O que observar: Altura à cernelha.
Como:

De perfil e estando no mesmo plano horizontal que o animal. O
comprimento dos membros anteriores está relacionado com a
idade e raça do animal.

Referência:

O classificador deverá usar a sua altura como referência na
avaliação do desenvolvimento do animal e comparar a informação
observada com a de referência para a raça.

No intervalo de 1 a 9 e de acordo com o observado a nota deverá ser a seguinte:

Nota 1

Nota 5

Nota 9

Animal pequeno

Animal médio

Animal grande

Risco de erro:

Animais com maior profundidade de peito parecem mais baixos do
que realmente são. A presença de outros animais com idade
diferente do que está a ser avaliado não devem influenciar o
classificador. A classificação linear não é uma avaliação intrarebanho.

Observação:

É indispensável conhecer bem a raça Cachena e ter em memória o
gabarito do animal em função da sua idade.
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6. - COMPRIMENTO DO DORSO (CD)
Objetivo:

Avaliar o desenvolvimento longitudinal do animal.

O que observar: A distância entre e omoplata e a ponta da anca.
Como:

De perfil.

Referência:

Traçar duas verticais, uma atrás da omoplata e outra a passar pela
ponta da anca. As verticais que passam pelos aprumos anteriores e
posteriores também podem servir de referência. O classificador
deverá ter em consideração que:
● Quando o animal é equilibrado (comprimento proporcional à
altura) a nota do comprimento do dorso é semelhante à do
desenvolvimento.
● Quando o animal é comprido, a nota do comprimento do dorso é
superior à do desenvolvimento em 1 ou 2 pontos.
● Quando o animal é considerado curto, a nota do comprimento do
dorso é inferior à do desenvolvimento em 1 ou 2 pontos.

No intervalo de 1 a 9 e de acordo com o observado a nota deverá ser a seguinte:

Nota 1

Nota 5

Nota 9

Animal curto

Animal médio

Animal comprido

Risco de erro:

Animais com maior profundidade de peito parecem mais curtos e
vice-versa.

Observação:

Animais “selados” parecem mais curtos do que realmente e não
devem ser penalizados neste parâmetro, mas sim na retidão do
dorso.
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7. - COMPRIMENTO DA GARUPA (CG)
Objetivo:

Avaliar o comprimento da bacia por ser um indicador da facilidade
de parto.

O que observar: A distância entre a ponta da anca e os ísquiones.
Como:

De perfil.

Referência:

distância entre as duas verticais que passam pela ponta da anca e
pelos ísquiones. Comparando o comprimento da bacia com o
comprimento do dorso, o classificador deverá ter em consideração
que:
● Quando estes são proporcionais a nota de ambos deve ser
semelhante.
● Quando o comprimento da bacia é mais curto a sua nota deve ser
inferior em 1 ou 2 pontos.
● Quando o comprimento da bacia é mais longo a sua nota deve
ser superior em 1 ou 2 pontos.

No intervalo de 1 a 9 e de acordo com o observado a nota deverá ser a seguinte:

Nota 1

Nota 5

Nota 9

Garupa curta

Garupa média

Garupa comprida

Risco de erro:

Quando o arredondamento da nádega é desenvolvido pode fazer
com que o comprimento da bacia seja menor. Por vezes a
inclinação da bacia pode afetar a avaliação do classificador.
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8. - LARGURA DAS ANCAS (LA)
Objetivo:

Avaliar o volume da bacia em conjunto com o comprimento da
bacia.

O que observar: A distância entre as duas pontas da anca.
Como:

De trás. Se for difícil localizar a ponta da anca observar a partir da
lateral posterior do animal.

Referência:

Avaliar a largura da anca em relação à largura da cernelha.

No intervalo de 1 a 9 e de acordo com o observado a nota deverá ser a seguinte:

Nota 1

Nota 5

Nota 9

Anca estreita

Anca de largura média

Anca larga

Risco de erro:

Nos animais novos por vezes é mais difícil identificar a ponta das
ancas, principalmente quando apresentam um maior
desenvolvimento muscular.
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9. - PROFUNDIDADE DO PEITO (PP)
Objetivo:

Avaliar a amplitude torácica do animal em conjunto com a largura
de peito.

O que observar: A altura da caixa torácica ao nível da cernelha.
Como:

De perfil.

Referência:

Traçar uma linha vertical pela cernelha do animal e avaliar a
distância entre o ponto superior e o ponto inferior do animal.

No intervalo de 1 a 9 e de acordo com o observado a nota deverá ser a seguinte:

Nota 1

Nota 5

Nota 9

Pouco profundo

Profundidade média

Mito profundo

Risco de erro:

● Se o animal estiver em piso com palha ou pastagem alta, o
classificador poderá ter a impressão de que a profundidade de
peito é maior do que a realidade.
● A barbela poderá causar erro de observação e fazer parecer a
profundidade de peito maior.
● A forma do animal pode influenciar a avaliação. Um animal
“curto” parecerá mais profundo do que realmente é e vice-versa.
Um animal pequeno parecerá mais profundo e vice-versa.
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10. - PROFUNDIDADE DO FLANCO (PF)
Avaliar a regularidade do animal no que respeita à sua
profundidade comparando a região anterior (profundidade do
peito) com a posterior. Uma profundidade de flanco maior está
associada a uma maior capacidade de ingestão.

Objetivo:

O que observar: Observar a profundidade do flanco a partir do dorso na região da
última costela.
Como:

De perfil.

Referência:

Traçar duas linhas horizontais que passam pelo dorso e a soldra.
● Se a profundidade de peito tiver a nota 4 a profundidade de
flanco deverá estar entre 2 e 6.
● Se a profundidade de peito tiver a nota 8 a profundidade de
flanco deverá estar entre 6 e 10

No intervalo de 1 a 9 e de acordo com o observado a nota deverá ser a seguinte:

Nota 1

Nota 5

Nota 9

Pouco profundo

Profundidade média

Muito profundo

Risco de erro:

Na observação deste ponto não deixar que o úbere nos animais
adultos interfira com a avaliação
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C. FUNCIONALIDADE
Linha do dorso

Aprumos posteriores

Aprumos anteriores

Casco

Diz respeito às qualidades e defeitos funcionais de cada animal.
De facto, os animais devem ser capazes de se mover sem dificuldade para responder de
forma favorável às exigências da criação moderna.
Problemas de funcionalidade podem levar a declínios no desempenho devido a
dificuldades na alimentação, abeberamento e manutenção de uma hierarquia no grupo.
Como resultado, as funções reprodutivas, crescimento pré-desmame e engorda e
longevidade reprodutiva podem ser afetados.
A classificação da funcionalidade assenta na observação das seguintes características :
• A horizontalidade do dorso e a locomoção, que são o garante da longevidade do
indivíduo;
• Os aprumos anteriores e posteriores, refletem a força dos membros e sua capacidade
de lidar com o movimento, reprodução e apoio do animal durante o seu período de
engorda;
• A descrição dos cascos.
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11. - LINHA DO DORSO (LD)
Objetivo:

Descrever a retidão da linha dorsal.

O que observar: A linha que vai do garrote até ao sacro.
Como:

De perfil.

Referência:

Comparar a linha dorsal do animal com uma linha horizontal
imaginária na mesma região. Na sua observação o classificador
deve identificar se existe algum dos seguintes defeitos:

Dorso selado (maior
/ menor expressão)

Depressão na zona
do garrote

Depressão na zona
dos rins

Dorso convexo
(muito raro)

No intervalo de 1 a 9 e de acordo com o observado a nota deverá ser a seguinte:

Nota 1

Nota 5

Nota 9

Dorso selado

Dorso horizontal

Dorso convexo

Risco de erro:

Observação:

● Garantir que o animal tem as mãos e os pés no mesmo plano.
● Não pontuar um animal que está a pastar ou numa posição que
altere a linha dorsal.
● Não ter em conta durante a observação a linha de inclinação da
garupa.
● Não esquecer de observar a linha dorsal com o animal em
movimento.
● Atenção às fêmeas em estado de gestação avançada
A qualquer destas notas pode ser acrescido ou retirado um ponto
em função da gravidade do defeito observado.
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APRUMOS:
Neste ponto avaliam-se e classificam-se os aprumos anteriores e posteriores na sua,
direção e ângulo devendo ser observados de frente, de trás e lateralmente.
Os aprumos refletem a aptidão do animal em adaptar-se às condições e tipo de
exploração, bem como na execução da sua função reprodutiva (monta natural).
O alinhamento dos aprumos em relação a um eixo vertical que passa por um ponto
anatómico de referência e termina no solo englobando o casco do animal.
12. - APRUMOS ANTERIORES FRONTAIS (AAF)
Objetivo:

Classificar a aptidão dos membros anteriores

O que observar: A posição e orientação dos membros anteriores da omoplata ao
casco.
Como:

De frente avalia-se o alinhamento e paralelismo e de perfil o ângulo
do casco em relação ao plano horizontal do solo. Em seguida
observar o animal em andamento para ajustar a nota atribuída.

Referência:

Traçar uma linha vertical imaginária do ombro até ao casco do
animal.

No intervalo de 1 a 9 e de acordo com o observado a nota deverá ser a seguinte:

Nota 1

Nota 5

Nota 9

Aprumos "fechados"

Bons aprumos

Aprumos "abertos"

Risco de erro:

Evitar a presença do animal em piso irregular porque dificultará a
observação e poderá influenciar a nota final.
A nota não pode ser atribuída enquanto o classificador não
terminar a observação total dos aprumos, da espádua até ao casco,
e posteriormente ver o animal em andamento.
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13. - APRUMOS POSTERIORES FRONTAIS (APF)
Objetivo:

Classificar a aptidão dos membros posteriores.

O que observar: O alinhamento dos membros posteriores em relação a um plano
vertical.
Como:

De trás e de perfil avalia-se a posição dos membros posteriores da
garupa até aos pés, a forma do curvilhão e a posição do pé em
relação ao plano horizontal do solo. Em seguida observar o animal
em andamento para ajustar a nota atribuída.

Referência:

Traçar uma linha vertical imaginária que passa pela ponta da anca,
pela ponta do curvilhão e pelo boleto.

No intervalo de 1 a 9 e de acordo com o observado a nota deverá ser a seguinte:

Nota 1

Nota 5

Nota 9

Aprumos "fechados"

Bons aprumos

Aprumos "abertos"

Risco de erro:

Evitar a presença do animal em piso irregular porque dificultará a
observação e poderá influenciar a nota final.
A nota não pode ser atribuída enquanto o classificador não
terminar a observação total dos aprumos, da espádua até ao casco,
e posteriormente ver o animal em andamento.
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D. ÚBERE
Neste capítulo descreve-se a posição do úbere e a forma dos tetos (comprimento e tamanho)
nas vacas aleitantes.
O objetivo é selecionar vacas capazes de amamentar os seus vitelos sem dificuldade, evitando a
intervenção humana a partir do nascimento da cria e favorecendo uma boa longevidade das
mães.

14. - DISTÂNCIA AO CURVILHÃO/CHÃO (UDC)
Objetivo:

Avaliar o nível do úbere comparado com o curvilhão da vaca . Um úbere
alto o suficiente para limitar o risco de acidentes (lágrimas, cortes nas
tetas). Esta posição também promove uma boa higiene (limita o contato
entre as extremidades do teto e o solo ou a cama), bem como uma rápida
ingestão de colostro pelo bezerro.

O que observar: O tamanho do úbere na zona de implantação dos tetos, sendo o ponto de
referência o curvilhão.
Como:

Essencialmente de perfil, podendo ser complementado com uma
observação por trás.

Referência:

A posição ao chão do úbere em relação à ponta do curvilhão. No caso de
úberes com quartos desequilibrados, observe o quarto mais descido .

No intervalo de 1 a 9 e de acordo com o observado a nota deverá ser a seguinte:

Nota 1

Nota 3

Nota 5

Nota 7

Nota 9

Úbere alto,
colado ao
corpo

Úbere bem
acima do
curvilhão

Úbere pouco
acima do
curvilhão

Úbere ao
nível do
curvilhão

Úbere descaído,
abaixo do
curvilhão

Risco de erro:

● Data da data de parto;
● Número de parições;
● Animal com canelas particularmente longas ou curtas .
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15. - ESPESSURA DOS TETOS(UET)
Objetivo:

Analisar o diâmetro dos tetos.

O que observar: Avaliar o diâmetro dos tetos. Em caso de tetos de diferentes
diâmetros classificar o mais espesso.
Como:

De perfil e depois por trás.

Referência:

Um diâmetro normal permite aos vitelos uma boa amamentação
desde tenra idade.

No intervalo de 1 a 9 e de acordo com o observado a nota deverá ser a seguinte:

Nota 1

Nota 3

Nota 5

Nota 7

Nota 9

Tetos muito
finos

Tetos finos

Tetos normais

Tetos grossos

Tetos muito
grossos

Risco de erro:

● Idade do animal;
● Data de parto;
● Data de parto comparada com a data de classificação (presença
ou ausência de edema).
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16. - COMPRIMENTO DOS TETOS(UCT)
Objetivo:

Analisar o comprimento dos tetos.

O que observar: Avaliar o comprimento dos tetos. Em caso de tetos de diferentes
comprimentos classificar o mais comprido.
Como:

De perfil e depois por trás.

Referência:

Um comprimento normal permite
amamentação desde tenra idade.

aos

vitelos

uma

boa

No intervalo de 1 a 9 e de acordo com o observado a nota deverá ser a seguinte:

Nota 1

Nota 3

Nota 5

Nota 7

Nota 9

Tetos muito
curtos

Tetos curtos

Tetos normais

Tetos
compridos

Tetos muito
compridos

Risco de erro:

● Idade do animal;
● Data de parto;
● Data de parto comparada com a data de classificação (presença
ou ausência de edema).
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E. RAÇA

Perímetro dos
cornos

Comprimento
da cabeça

Largura da cabeça

Uma componente importante na descrição de um animal será sempre a
componente étnica.

sua

Para completar a classificação linear, aos caracteres que descrevem a o seu tamanho e
desenvolvimento, acrescentaram-se caracteres relativos à cabeça, cornos e cor da
pelagem.
Assim, segundo o padrão da raça, a CABEÇA deve ser: comprida, de perfil reto, em que o
comprimento desta é superior ao dobro da largura entre as arcadas orbitárias. Chanfro
reto, arredondado e pouco saliente, de boca larga, de lábio superior desenvolvido,
focinho negro, largo um pouco grosso. A orla do focinho é sempre mais clara sem nunca
atingir o branco. Conjunto ocular pouco saliente. Abertura palpebral e sempre de
pestanas escuras. Orelhas de tamanho médio, orladas de pelos quase sempre escuros e
providas interiormente de outros mais compridos. Chifres muito desenvolvidos, com
secção circular, que saem para cima e para os lados tomando a forma de parafuso ou
saca-rolhas.
Relativamente à COR: a pelagem é castanho-claro, tendendo para o cor de palha ou
acerejado. Há alguns anos atrás havia muitos destes animais com tonalidades de
castanho muito mais escuro que durante os meses de Verão, "abriam à cor", isto é,
passavam de castanho pezenho a castanho aberto. A zona palpebral, a orla envolvente
do focinho, a face interna dos membros e a região mamária são geralmente mais claras
nunca atingindo o branco. Nos touros reprodutores o terço anterior é geralmente mais
escuro.
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17. - LARGURA DA CABEÇA (LCB)
Objetivo:

Avaliar a largura da cabeça, como característica étnica importante.

O que observar: A distância existente entre as arcadas orbitárias .
Como:

De frente.

Referência:

Imaginar uma linha horizontal entre as arcadas orbitárias, ao nível
dos olhos.

No intervalo de 1 a 9 e de acordo com o observado a nota deverá ser a seguinte:

Nota 1

Nota 5

Nota 9

Cabeça larga

Cabeça média

Cabeça estreita

Risco de erro:

Cabeças compridas podem parecer mais estreitas do que cabeças
mais curtas que têm tendência a parecer mais largas.
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18. - COMPRIMENTO DA CABEÇA (CCB)
Objetivo:

Avaliar o comprimento da cabeça, como característica étnica
importante.

O que observar: A distância existente entre a base dos cornos e o início da boca.
Como:

De frente.

Referência:

Imaginar uma linha vertical entre o nível médio da base dos cornos
até ao nível médio do início da boca.

No intervalo de 1 a 9 e de acordo com o observado a nota deverá ser a seguinte:

Nota 1

Nota 5

Nota 9

Cabeça curta

Cabeça média

Cabeça comprida

Risco de erro:

Cabeças estreitas podem parecer mais compridas do que cabeças
mais largas que têm tendência a parecer mais curtas.
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19. - PERFIL DA CABEÇA (PCB)
Objetivo:

Avaliar o perfil da cabeça, como característica étnica importante.

O que observar: A linha formada pelo perfil da cabeça.
Como:

De perfil.

Referência:

Comparar a linha formada pelo perfil da cabeça do animal com uma
linha recta imaginária na mesma região.

No intervalo de 1 a 9 e de acordo com o observado a nota deverá ser a seguinte:

Nota 1

Nota 5

Nota 9

Perfil côncavo

Perfil recto

Perfil convexo
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20. - PERÍMETRO DOS CORNOS (PCN)
Objetivo:

Avaliar o perímetro dos cornos, como característica étnica
importante.

O que observar: O perímetro e a secção dos cornos na sua dimensão e forma.
Como:

De frente, se necessário evoluir para o perfil.

Referência:

Imaginar um corte seccional dos cornos, por forma determinar a
sua dimensão (circunferência) e a sua forma (circular ou elíptica).

No intervalo de 1 a 9 e de acordo com o observado a nota deverá ser a seguinte:

Nota 1

Nota 5

Nota 9

Cornos "grossos"

Cornos "médios"

Cornos "finos"
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21. - COR (COR)
Objetivo:

Avaliar a cor da pelagem, como característica étnica importante.

O que observar: A cor da pelagem, anotando eventuais nuances entre regiões
corporais do animal, nomeadamente manchas de outras cores .
Como:

De perfil.

Referência:

Escolher a cor da paleta que mais se aproxima da cor da pelagem.

No intervalo de 1 a 9 e de acordo com o observado a nota deverá ser a seguinte:

1

2

Risco de erro:

3

4

5

6

7

8

9

Quando se observam animais com a pelagem molhada a cor poderá
parecer mais escura.
No início ou final das estações de transição é comum alguns
animais sofrerem alterações de coloração "abrindo" ou "fechando"
a cor.
As fêmeas no final da gestação costumam ficar mais escuras no
terço anterior.
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F. ESTADO E COMPORTAMENTO
No maneio geral de bovinos aleitantes, a classificação da condição corporal é um
sistema simples e muito útil na avaliação das reservas corporais de um animal. A técnica
envolve avaliar através da palpação duas regiões anatómicas do animal: a região das
últimas costelas e a região da inserção da cauda.

Costelas

Base da cauda

Barbela
Úbere
(fêmea jovem)

Nestas regiões a acumulação de gordura corporal está fortemente correlacionada com
as reservas de energia do animal que apoiam o crescimento, desenvolvimento e
reprodução.
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22. - CONDIÇÃO CORPORAL (CC)
Estabelecer o estado de gordura corporal. Especificar as condições
sob as quais o animal foi classificado (expressão das condições de
criação: estado nutricional, saúde ...).
O que observar: Alguns pontos revelam depósitos adiposos subcutâneos:
● A base da cauda.
● As costelas.
● A barbela nos adultos.
● O úbere na fêmea jovem.
Preferencialmente por palpação das zonas da base da cauda e das
Como:
costelas.
Observa-se o grau de visibilidade das costelas e o desenvolvimento
Referência:
de massas gordurosas ao nível da base da cauda e da barbela, bem
como o aspeto da pelagem.
Objetivo:

No intervalo de 1 a 9 e de acordo com o observado a nota deverá ser a seguinte:
Pontuação
Condição Descrição
1

Muito
Magra

2
Magra
3

4

Intermédia

5
Ótima
6
7
Gorda
8
9

Muito
Gorda

Extremamente raquítica, próxima da morte
por inanição. Costela, espinha dorsal e anca
muito proeminentes. Nenhum tecido
gorduroso visual.
Um pouco definhada. Costelas, espinha dorsal
e anca proeminentes
Costelas visualizadas individualmente, mas
não tão salientes. Um pouco de carne ao
longo da espinha dorsal.
Costelas individuais pouco ou não evidentes.
Pouca gordura sobre costelas e ossos da anca.
Pode apalpar espinha, não pontiaguda.
Moderada ou boa. Gordura palpável sobre as
costelas e qualquer lugar de garupa. Espinha
dorsal pouco visível.
Necessita de pressão para apalpar espinhas.
Considerável gordura palpável sobre as
costelas.
Gorda. Um pouco de gordura no peito, boa
quantidade de gordura sobre as costelas.
Acúmulo de gordura na região da garupa.
Muito gorda. Peito repleto e grande depósito
de gordura sobre as costelas, garupa, inserção
da camada e vulva.
Extremamente gorda. Estruturas ósseas não
visíveis e não palpáveis.
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Para refinar a avaliação genética, corrigindo os efeitos relacionados com o maneio
animal ou com o estado fisiológico dos animais, podem ser recolhidos dados adicionais:
- Grupos de maneio;
- Situações individuais particulares;
- Adoção.
Além disso, uma grelha de classificação do comportamento dos animais no momento da
pontuação permitirá que o classificador atribua uma pontuação do comportamento do
animal durante a observação.
O classificador determinará qual postura é mais comumente tomada pelo animal. É
atribuída uma pontuação entre 1 e 7 ao classificar no estábulo ou no campo.
23. - COMPORTAMENTO (C)
Pontuação Comportamento
1

O animal move-se sem medo em direção ao classificador e
aproxima-se do contacto.

2

O animal não se move, é indiferente ao trabalho do classificador.

3

O animal move-se sem se preocupar.

4

O animal move-se rapidamente, está preocupado e se as mães
estiverem próximas, ele terá tendência a refugiar-se atrás delas.

5

O animal foge porque tenta afastar-se do classificador o mais
rápido possível.

6

O animal mostra sinais de grande nervosismo sem atacar
(movimentos da cabeça, olhar fixo no classificador).

7

O animal investe para o classificador.
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Alguns conselhos práticos
Relativamente ao classificador:
● Primeiro, verifique a identificação e a idade do animal.
● Em condições ótimas de observação, a duração da classificação de um animal no
campo ou no estábulo é da ordem de 3 minutos. Na prática, tendo em conta os
diferentes movimentos e manipulações, é razoável classificar cerca de quinze animais,
em média, por hora. Essa é uma taxa de 70 a 90 animais por dia. Por outro lado, o
registo diário de 150 a 200 animais não garante a fiabilidade da classificação de todos os
carateres.
● Ao classificar, o técnico, que também pode ser o criador de gado, deve esquecer o que
sabe sobre o seu efectivo (os objetivos de criação, as origens dos animais, etc.) para não
ser influenciado;
● Em bovinos bem conformados, a massa muscular pode "mascarar" seu tamanho. Mas
um animal musculoso e maciço pode ser tão grande e / ou longo, mesmo que esses
caracteres não sejam os mais aparentes;
● Colocar o animal num plano horizontal (nem sobre-elevado nem afundado); o
terreno inclinado distorce a classificação, especialmente a do formato;
● Nunca classificar um animal numa jaula porque algumas posições são difíceis de ver e
o animal não está em condições normais;
● Se possível, evitar classificar num estábulo mal iluminado: tentar mover os animais
para o exterior;
● Desconfiar de buracos ou de alturas de erva/palha, bem como de tetos baixos ou
muito altos que possam distorcer a apreciação do tamanho do animal;
● Aproximar-se cuidadosamente do animal, não o fixar demais e não o punir se for
difícil se aproximar;
● Tentar fazer a classificação com a presença do criador ou do tratador habitual e com
calma (sem público);
● Um animal que tenha um problema de saúde no dia da pontuação deverá ser
pontuado tal como está.
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Padrão da raça Cachena

Animais harmoniosos, de pequena estatura e extrema rusticidade, criados em plena liberdade, com
os seguintes caracteres morfológicos:
Cabeça: comprida, de perfil recto, em que o comprimento desta é superior ao dobro da largura entre
as arcadas orbitárias. Chanfro recto, arredondado e pouco saliente, de boca larga, de lábio superior
desenvolvido, focinho negro, largo um pouco grosso. A orla do focinho é sempre mais clara sem
nunca atingir o branco. Conjunto ocular pouco saliente. Abertura palpebral e sempre de pestanas
escuras. Orelhas de tamanho médio, orladas de pelos quase sempre escuros e providas
interiormente de outros mais compridos. Chifres muito desenvolvidos, com secção circular, que saem
para cima e para os lados tomando a forma de parafuso ou saca-rolhas.
Pescoço: curto, bem ligado à cabeça e à espádua, barbela bem desenvolvida.
Tronco: cernelha pouco saliente, com costado arqueado e o peito medianamente largo e descido. A
região dorso-lombar é curta, estreita e horizontal; bem ligada à garupa com ventre volumoso. A
garupa é comprida e descaída, com pequena largura isquiática. As nádegas são mal musculadas e
pouco desenvolvidas, tendo a cauda inserção alta terminando por uma borla de pelos escuros.
Sistema mamário: úbere pouco desenvolvido, bem proporcionado e com boa implantação, estando
revestido de pelos mais claros espessos e compridos.
Extremidades e aprumos: membros de extremidades livres pouco desenvolvidas, mal aprumados,
terminando com unhas escuras, pequenas e arredondadas.
Pele, pelo e mucosas: pele grossa, mas macia. Pelos curtos e finos nas estações estivais, observandose pelos mais desenvolvidos no pavilhão auricular e na borla da cauda que é geralmente escura. No
Inverno estes animais ficam com uma pelagem grande e grosseira para se defenderem do frio. As
mucosas das aberturas naturais são escuras.
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Cor: pelagem castanho-claro, tendendo para o cor de palha ou acerejado. Há alguns anos atrás havia
muitos destes animais com tonalidades de castanho muito mais escuro que durante os meses de
Verão, «abriam à cor», isto é, passavam de castanho pezenho a castanho aberto. A zona palpebral, a
orla envolvente do focinho, a face interna dos membros e a região mamária são geralmente mais
claras nunca atingindo o branco. Nos touros reprodutores o terço anterior é geralmente mais escuro.
Formato: são bovinos muito pequenos, com uma índole bravia, que não esconde o modo de criação
semi-selvagem.

Medidas Biométricas
Altura à cernelha
Altura a meio dorso
Altura no início da garupa
Profundidade do peito
Comprimento escápulo-isquial
Comprimento da garupa
Largura entre espáduas
Largura do peito
Largura biilíaca
Largura biisquiática
Perímetro torácico
Perímetro da canela
Peso vivo

(Kg)

Fêmeas (cm)
106,75
104,63
108,75
58,00
129,00
37,00
25,75
34,75
36,75
25,75
155,75
18,25
279,75

Machos (cm)
117,25
114,87
119,07
70,15
147,52
46,89
32,27
48,77
41,32
31,25
189,42
21,07
407,38
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Associação dos Criadores da Raça Cachena

Data ___/___/______

Ficha de Classificação Morfológica
NOME: _______________________________________________

EXPL:

BRINCO
SEXO
DATA NASC.
A. CONFORMAÇÃO
LARG. CERN ELHA (LC)
LARG. DORSO (LD)
ESP. LOMBO (EL)
LARG. NÁDEGA (LN)
B. FORMATO
ALT. CERNELHA (D)
COMP. DORSO (CD)
COMP. GARUPA (CG)
LARG. ANCAS (LA)
PROF. PEITO (PP)
LARG. PEITO (LP)
PROF. FLANCO (PF)
C. FUNCIONALIDADE
LINHA DORSO (LD)
APR. AN T. FR. (AAF)
APR. POST. FR. (APF)
D. ÚBERE
DIST. CURVILH. (UDC)
ESPESS. TETOS (UET)
COMP. TETOS (UCT)
D. RAÇA
LARG. CABEÇA (LCB)
COMP. CABEÇA (CCB)
PERFIL CABEÇA (PCB)
PER. CORNOS (PCN)
COR (COR)
E. ESTADO E COMPORTAMENTO
CON. CORPORAL (CC)
COMPORT. (C)
0
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