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A

APCORS foi fundada no dia 29
de novembro de 2019, motivada
pelo empenho de um conjunto de
17 criadores fundadores, com o
objetivo de representar todos os
criadores da raça Suffolk e, conforme descritos nos
Estatutos fundadores, apoiar o desenvolvimento,
melhoramento genético e promoção da raça Suffolk.
A criação do Livro Genealógico Português da
Raça Suffolk antecedeu a criação da APCORS, estando este sob gestão da APORMOR, a qual desenvolve as obrigações legais associadas à gestão de
um Livro Genealógico.
Contudo, o trabalho associado a uma raça pura
vai muito para além do seu Livro Genealógico e,
como tal, a APCORS tem como missão um conjunto de outras obrigações, sempre desenvolvidas em
harmonia com a APORMOR, a qual tem dado todo
o apoio a esta jovem associação de criadores.
A Associação de Criadores Suffolk definiu assim
como missão salvaguardar os objetivos de seleção e melhoramento da raça Suffolk em Portugal,
apoiando os criadores associados com toda a informação associada à raça e aos seus animais. Em simultâneo, pretende-se robustecer a sua divulgação
e conhecimento através de publicações de qualidade, um site especializado, exposições, concursos e
leilões.
Os primeiros passos da Associação de Criadores Suffolk estão agora em marcha, estando esta
associação aberta à entrada de novos sócios, bastando para tal que sejam legítimos proprietários de
animais da raça Suffolk. A ficha de inscrição em
papel encontra-se no final da revista e deverá ser
preenchida e enviada por correio ou por email,
acompanhada dos documentos solicitados. Em breve estará também uma ficha de inscrição no site da
APCORS.
O site localiza-se em http://acsuffolk.pt e em
breve estará repleto de todas as informações sobre
a raça Suffolk e os seus criadores.
A Direção da APCORS está segura de que o futuro da raça Suffolk deve estar nas mãos dos seus
criadores e que a organização e a informação são
fundamentais para que a raça Suffolk continue a
evoluir de forma tão promissora como tem feito até
agora.
A direção da APCORS saúda todos os que criam
ou gostam da raça Suffolk.

Website APCORS
A página web da
Associação
Suffolk está em
http://acsuffolk.pt
e em breve estará
repleto de todas
as informações
sobre a raça Suffolk.
e os seus criadores.

A REVISTA PORTUGUESA
DA RAÇA SUFFOLK

C

TEXTO DE DAVID CATITA FOTO DE JOÃO PINTO

aros leitores, começamos agora a viagem conjunta sobre a raça Suffolk,
uma raça de qualidades excecionais
que partiu há mais de 200 anos do
cruzamento de duas raças inglesas, e
que hoje está difundida pelo mundo inteiro, graças à
sua capacidade de adaptação, prolificidade, produtividade e qualidade da carne.
A revista agora editada, que se pretende que seja
a primeira de muitas, tem como objetivo trazer inovação e conhecimento ao setor da ovinicultura, com
base em artigos técnicos e experiência de campo, que
possam ajudar a produzir mais e melhor, seja em linha
pura Suffolk, seja em cruzamento com outras raças,
onde o cruzado Suffolk tem vindo a marcar a diferença pela qualidade.
A revista Suffolk é da responsabilidade da Associação de Criadores Suffolk, fundada em 2019 com
o objetivo de representar os criadores nacionais desta
magnífica raça ovina, sendo uma associação em crescimento na qual todos os proprietários de animais Suffolk são bem-vindos.

A tradição portuguesa na criação de ovinos e a melhoria da produtividade através de raças melhoradoras como a Suffolk deverá ser um desígnio do setor,
uma vez que a incorporação de machos com genética
diferenciadora nos rebanhos produz mais e melhores
borregos, melhorando a sua performance de crescimento e qualidades cárnicas, o que traz rendimento
ao produtor sem exigir um investimento excessivo.
A genética dos rebanhos nacionais precisa de novas linhas de promoção do vigor híbrido, como a Suffolk, uma vez que o cruzamento continuado com as
mesmas raças melhoradoras tem levado à diluição do
património genético, nos quais os machos e as fêmeas
já partilham muita genética, manifestando cada vez
menos vigor na fase de cruzamento.
Assim, numa fase em que falar ou defender a agricultura está fora do léxico da comunicação social, a
revista Suffolk quer fazer a diferença e apostar numa
nova revista leve, mas competente, que possa fazer
a diferença para melhor, como a raça Suffolk faz há
muitos anos.
Que a Suffolk esteja convosco.
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APCORS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE CRIADORES DE OVINOS
DA RAÇA SUFFOLK

A Direção: David Catita, João Guilherme, António Correia
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A ORIGEM DA
RAÇA SUFFOLK

A

raça Suffolk é uma raça de ovelhas oriunda do sul do Reino
Unido. Foi originalmente desenvolvida como resultado
do cruzamento de carneiros
de Southdown com ovelhas
de Norfolk Horned na área de
Bury St Edmunds. Essas ovelhas eram conhecidas
como Southdown Norfolks ou, localmente, como
“caras negras” (black faces).
O resultado deste cruzamento foi um animal com
elevada estabilidade genética, um fenótipo muito
homogéneo e uma melhoria clara relativamente a
ambas as raças que lhe deram origem.
A primeira referência formal à raça Suffolk data
de 1797 quando, na publicação “Visão geral da agricultura no condado de Suffolk”, Arthur Young afirmou: “Os ovinos deste tipo devem ser chamados de
raça Suffolk, considerando-se que a carne desta raça
é distinta das outras e apresenta qualidades distintivas superiores em termos de textura, sabor, quantidade produzida e cor de molho.”

A Suffolk é uma raça de cara preta e de face
aberta e é criada principalmente para a produção
de carne. A ovelha de Suffolk era uma raça autónoma reconhecida já em 1810, apesar do livro
genealógico só ter sido fechado mais tarde. A Sociedade Inglesa de Suffolk foi organizada em 1886
para prestar serviço de registo, e para desenvolver
a utilização da raça e apurar as suas características
diferenciadoras.
O grupo inicial continha 46 rebanhos, variando
em tamanho de 50 a 1.100 ovelhas e com uma média de 314 animais por criador. Todos os 46 rebanhos estavam em East Anglia e 34 estavam na própria Suffolk. O mais antigo era o de E.P. & H. Frost
of West Wratting, fundado em 1810.
As ovelhas de Suffolk estão entre as grandes raças de ovinos. Têm cabeças e pernas pretas e geralmente são bastante musculadas e robustas. Tanto os
carneiros como as ovelhas não têm cornos, sendo
um carater eliminatório. O peso médio dos carneiros adultos Suffolk está entre 110 e 180 kg e o peso
médio das ovelhas adultas varia entre 80 e 160 kg.
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Na foto abaixo (em cima), os carneiros de Southtown. Na de
baixo, uma ovelha da raça Norfolk Horned. Estas ovelhas são
conhecidas como Southdown Norfolks ou, localmente, como
“caras negras” (black faces).

A raça Suffolk é utilizada principalmente para
a produção de carne, a qual tem elevada qualidade
textural e organolética, sem sabor a borregum, o que
a torna uma mais-valia nos cruzamentos com outras
raças.
Como a raça tem uma elevada produção de leite, cascos duros e dimensões pélvicas largas para
parição fácil, a introdução da genética Suffolk nos
rebanhos de cruzamento tem sido uma excelente opção, contra os problemas doutras raças com borregos
moles e (ou) de crescimento lento, ou ovelhas com
reduzidas aptidões funcionais.
Também tem uma produção de lã de qualidade.
O peso médio de lã de ovelhas Suffolk adultas está
entre 2,3 e 3,6 kg. As lãs desta raça são consideradas
médias em tipo, com um diâmetro de fibra de 25,5 a
33 mícrones, e contagem de fiação de 48 a 58.
As ovelhas Suffolk destacam-se em termos de
qualidades maternais por serem excelentes mães,
com elevada apetência para o parto e para os cuidados maternais, mas também para a produção de leite, com apetência natural para partos duplos e uma
média anual de borregos por ovelha acima de 1,6.
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C

om a entrada de Portugal na antiga
CEE gerou-se, a partir de 1986,
um clima de entusiasmo no mundo
agrícola, reforçado com a revisão
da Constituição da República que
acabou com a irreversibilidade das
nacionalizações e a chamada reforma agrária, o que levou a uma maior confiança na
livre iniciativa, com o surgimento de gerações mais
novas e com melhor formação académica a interessarem-se pela economia ligada ao meio rural.
Foi neste ambiente, quase festivo, que nasceu a
APORMOR em julho de 1990, primeiro só como
associação de produtores de ovinos, a única espécie
pecuária que, na altura, tinha ajudas ligadas da PAC.
Um ano mais tarde, a associação alargou o seu espaço
de ação também aos bovinos e aos caprinos. Como o
entusiasmo era grande por tudo o que dizia respeito à
vida do campo, todos os fatores técnicos e científicos
eram tidos em conta, o que levou a APORMOR a
incluir, logo na primeira versão dos seus estatutos, a
possibilidade de gerir livros genealógicos.
Só que:
- com a reforma da PAC de 1992, a APORMOR
inverteu toda a sua filosofia anterior, com a necessidade de gerir os excedentes dos diversos produtos
agrícolas;
- começou-se a pagar para não produzir deixando,
obrigatoriamente, áreas em pousio;
- alargaram-se aos bovinos as ajudas ligadas, mediante quotas, sem exigências de produção;
- desprezou-se o melhoramento genético. O valor
da quota era o mesmo para todas as raças, tanto em
ovinos, como em bovinos e caprinos. O que interessava era ter animais, na maior quantidade possível e
que fizessem a menor despesa;
- para agravar a situação, em 1996 deu-se a crise
das vacas loucas, associada ao scrapie dos ovinos, o
que levou a uma queda brusca no consumo de carne
e à sua desvalorização;
- mais tarde apareceu o RPB, e depois o atual
RPU que se tornou, em conjunto com as restantes
ajudas da PAC, o principal financiador das explorações agrícolas. O objetivo de rentabilidade para uma
exploração agrícola deixou de ser o uso da terra, passando a ser o preenchimento de candidaturas;
- pelo meio, a partir de 2005, tivemos um ministro

da agricultura que nos dizia que a agricultura não era
uma atividade essencial ao país. Portugal teria como
suporte económico principal o turismo e os serviços.
Até que:
- em 2008 despoletou-se uma crise financeira
mundial que levou a reequacionar muito do que era
tido como adquirido;
- na APORMOR também começámos a pôr em
causa o caminho que, nos últimos 16 anos, tinha sido
seguido. Havia a necessidade de recuperar algum do
tempo perdido nesse período no que diz respeito à
produção animal e ao melhoramento genético, no
sentido de responder às necessidades do mercado
que a nova situação proporcionava;
- em 2012 já se perspetivava que a revisão da PAC
de 2014 iria inverter o sentido da política agrícola,
passando a premiar também o aspeto produtivo;
- neste espírito, começámos a investir, fortemente,
na melhoria dos produtos pecuários produzidos no
nosso sistema forrageiro extensivo;
- aproveitando a nova dinâmica, começaram as
importações de raças, algumas já com tradição em
Portugal mas cuja criação tinha sido abandonada
por serem mais exigentes, embora muito mais produtivas. Entre elas a raça SUFFOLK trazida para
Montemor-o-Novo por associados da APORMOR
que, na altura, já se preocupavam em percorrer novos caminhos e aumentar a rentabilidade das suas
explorações;
- nessa dinâmica e nesse reanimar de entusiasmo,
os criadores sentiram a necessidade de criar o Livro
Genealógico Português da raça SUFFOLK, tendo a
candidatura da APORMOR sido aceite pela DGAV
no âmbito da sua atividade prevista nos estatutos;
Como as necessidades dos criadores vão muito
para além do que a gestão do Livro Genealógico prevê, estimulou-se a criação de uma associação de criadores da raça, felizmente já concretizada, que tomará
em mãos os desafios do presente e do futuro.
Os objetivos da APORMOR passam por servir
tudo o que diga respeito ao mundo rural. Assim, dará
todo o apoio que lhe for possível à APCORSUFFOLK.
Desejo um bom trabalho à nova direção, aos restantes órgãos sociais e a todos os criadores aderentes.
Estarmos juntos é fundamental. O associativismo
é o caminho.
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POR ALEXANDRE LIMA MOURATO DA SILVA
SECRETÁRIO TÉCNICO DO LG SUFFOLK
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F. MARQUES

É

com grande satisfação e um certo orgulho que aceito o convite
da Apcors para escrever um artigo na primeira edição da sua
Revista. Sinto orgulho porque sou um dos sócios fundadores
da Apcors e pertenci à sua primeira direção, através da qual
acredito ter contribuído para a rampa de lançamento da associação. Na qual tenho grande confiança e acredito ter um papel
preponderante para a divulgação e valorização da raça Suffolk.
Agora, com as novas funções de secretario técnico da raça (gestão do
Livro Geneológico Apormor) espero continuar a colaborar com a APCORS, acreditando plenamente que o ajuste correto entre esta nova associação e a APORMOR trará benefícios à raça num curto prazo de tempo.
Relativamente à raça Suffolk gostaria de assinalar o seu crescimento
exponencial, quer em termos de efetivo adulto, quer em número de nascimentos registados. No ano de 2020 foram registados no livro de nascimentos 339 novos borregos e no livro de adultos 181 novos animais,
perfazendo 520 animais registados. Desta forma concluímos o ano de 2020
com um total de 992 animais inscritos no Livro Genealógico (LG), em 104
explorações de criadores, em todo o país.
Este crescimento deixa a Apormor e a entidade gestora do LG muito
satisfeita, pois demonstra um enorme e crescente interesse pela raça, com
o aparecimento de novos criadores associados ao livro.
Acredito que este exponencial crescimento se baseia numa valorização
de todos os produtores de ovinos e das principais características da raça
Suffolk, cujos atributos são muito aliciantes para os cruzamentos industriais, onde a raça vai tendo uma representação cada vez maior e com extraordinários resultados. Uma vez que a sua prolificidade, a sua capacidade
de crescimento, a sua facilidade de parto, e a sua conformação de carcaça
com pouca gordura externa, são as características mais marcantes desta
raça.
Termino este artigo, que não passa de uma pequena reflexão, falando
das intenções do LG para o que resta do ano 2021 e para o próximo ano
2022. O LG tem como principais objetivos para o próximo ano e meio:
- efetuar o correto registo de todos os animais pertencentes aos criadores
aderentes;
- avaliação morfológica por pontuação de todos os animais inscritos no
Livro;
- realização de ações de promoção da raça (exposições, concursos, estudos);
- realização em 2022 de Centro de testagem;
Espera-se assim que o trabalho efetuado pelo LG possa servir todos os
criadores, ajudando-os a crescer e a evoluir em prol da raça e dos seus
animais.
A Apormor e a Apcors serão os nossos parceiros nesta viagem de unificação da raça Suffolk, onde eu e o Técnico António Amaral tudo faremos
para elevar esta raça, que acreditamos ter grandes perspetivas de futuro.
Os Suffolks mudam a forma como olhamos para os Ovinos.
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FIGURA 1

FIGURA 2

P
FIGURA 3

O CRESCIMENTO
DE BORREGOS
SUFFOLK, INRA 401
E CRUZADOS
POR SARA VALEIRAS FERNANDES, JOÃO PEDRO BENGALA FREIRE E ANDRÉ MARTINHO DE ALMEIDA
LEAF - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA, TAPADA DA AJUDA, TAPADA DA AJUDA, 1349-017 LISBOA, PORTUGAL
E-MAIL: AALMEIDA@ISA.ULISBOA.PT | FOTOS DE MARIANA MIDOSI E SARA FERNANDES
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FIGURA 1
Borregos de raça
Suffolk como os
utilizados no estudo
FIGURA 2
Borrego cruzado
Suffolk X INRA401
FIGURA 3
Ovelhas INRA401
com borregos
cruzados

ortugal é um país com uma tradição e
aptidão para produção de pequenos ruminantes, em particular ovinos. Com
efeito, existem vários sistemas tradicionais de produção ovina de aptidão leite,
carne e lã que usam fundamentalmente
raças autóctones. No caso da produção
de carne, recorre-se muitas vezes ao cruzamento com
raças exóticas como por exemplo o Ile de France ou o
merino precoce com vista à melhoria das qualidades da
carcaça e da carne dos F1s resultantes. Recentemente,
em algumas regiões do país, tem-se vindo a registar um
interesse crescente por sistemas de produção de carne
ovina, mais intensificados. Nestes sistemas, as ovelhas
estão estabuladas permanentemente, sendo de interesse
usar raças exóticas de elevado potencial produtivo, que
por serem alimentadas com forragem e concentrados
não necessitam de estar sujeitas às flutuações sazonais
típicas dos sistemas Mediterrânicos. Estes sistemas recorrem a raças exóticas melhoradas, tanto na linha materna como na linha paterna. Uma das raças maternas
que mais interesse tem suscitado é a INRA401, uma
raça de origem francesa. Já da linha paterna, tem surgido um interesse crescente por várias raças de carneiros
como por exemplo o Texel, o Charolês ou o Suffolk.
Estas raças tiveram assim uma introdução recente em
Portugal e muitos criadores ponderam a sua utilização.
Apesar dos custos elevados (instalações e equipamentos, reprodutores, alimentação, mão de obra, etc.) este
tipo de sistemas pode ser uma oportunidade interessante no contexto da produção ovina, tanto para o consumo nacional como para a exportação de animais vivos.
Num sistema baseado em cruzamentos de raças é
importante dar atenção à seleção das linhas paternas
e das linhas maternas, existindo várias possibilidades.
Em Portugal, e recentemente, a raça Suffolk (figura 1)
tem surgido como uma possibilidade interessante na
linha paterna. Estes animais são originários de Inglaterra, e são definidos pela boa conformação de carcaça
e qualidade de carne e crescimento rápido. Relativamente às raças maternas, existe uma grande variedade
de possibilidades, desde as raças autóctones a raças
exóticas. Em Portugal têm surgido recentemente animais da raça INRA401 (figura 2), também conhecida
como La Romane. foi desenvolvida em França pelo

013

REVISTA SUFFOLK | O CRESCIMENTO DE BORREGOS SUFFOLK, INRA 401 E CRUZADOS

II SEMESTRE 2021 | N. 1

FIGURA 4 Crescimento dos borregos Suffolk em 120 dias

FIGURA 6 Crescimento dos borregos cruzados em 120 dias
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FIGURA 85 CRESCIMENTO DOS BORREGOS INRA 401 EM 120 DIAS

FIGURA 5 Crescimento dos borregos INRA 401 em 120 dias

FIGURA 7 Crescimento do efetivo total de borregos em 120 dias
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INRA (Institut National de la Recherche Agronomique). A raça tem boas características maternas,
crescimento, conformação e rendimento de carcaça.
Esta raça apresenta uma prolificidade de 2,0, com
uma excelente capacidade reprodutiva em contra estação e boa produção de leite. O cruzamento entre
um macho Suffolk e uma fêmea INRA401 (figura
3) é, pois, um animal muito interessante no âmbito da produção intensiva de carne ovina. É de notar
que a implantação das raças Suffolk e INRA401 em
Portugal é ainda relativamente incipiente, sabendo-se pouco sobre a performance produtiva, nomeadamente sobre a evolução dos seus pesos vivos, ou
sobre a caracterização morfológica destas raças ou
dos seus cruzamentos.
Os autores deste artigo conduziram recentemente
um estudo sobre as curvas de crescimento nas raças
Suffolk, INRA401 e seus cruzamentos. O estudo
incidiu também sobre algumas características morfológicas dos borregos. O trabalho foi publicado no
número de Outubro de 2020 na revista Ruminantes e
014

é aqui resumido, no que respeita à evolução dos pesos
vivos, para os leitores da revista Suffolk. Os leitores
deverão consultar a referida revista para obter mais
detalhes e pormenores sobre o estudo.
O referido trabalho foi desenvolvido na empresa
Kicando, localizada em Benavente. A exploração é
caraterizada pela sua produção semi-intensiva de
ovinos de carne das raças INRA401, Suffolk e do
cruzamento destas duas raças. A empresa possui um
ovil com um corredor central, onde é distribuído o
alimento fornecido aos animais. Nesta exploração,
recolheram-se dados dos pesos vivos de borregos dos
três genótipos, desde o nascimento até aos 120 dias.
As figuras 4, 5 e 6 ilustram os pesos obtidos dos
animais ao longo dos 120 dias, das diferentes raças
em estudo.
Na figura 4, relativa aos borregos Suffolk, tanto os
machos como as fêmeas apresentaram pesos entre os
40 e os 50 kg aos 120 dias, todavia o esperado à idade
adulta era de 86 kg.
Na figura 5, relativa aos borregos INRA 401, ob-
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serva-se que tanto os machos como as fêmeas apresentam 30 kg aos 120 dias.
Em relação aos PV dos borregos cruzados, ilustrados na Figura 6, apresentam uma menor dispersão dos pontos, devido ao elevado efetivo de animais cruzados. Aos 120 dias, as fêmeas possuíam
em média 30 a 40 kg e os machos 40 a 50 kg. Em
comparação com os animais Suffolk, apresentam
uma taxa de maturação muito semelhante.
Finalmente, na figura 7, observa-se uma combinação das curvas para os três genótipos. Nela é
observável que os animais de raça Suffolk são os
que atingem pesos superiores, os INRA 401 os que
atingem pesos inferiores, apresentando os cruzados
valores intermédios entre as duas raças. Note-se, no
entanto, a grande dispersão de resultados, principalmente nos animais cruzados.
Este estudo constituiu uma primeira aproximação
em Portugal à temática dos cruzamentos entre a raça
INRA401 utilizada em linha materna e a raça Suffolk utilizada em linha paterna. Nele, avaliamos os
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crescimentos dos animais resultantes destes cruzamentos com as raças que lhe deram origem, desde
o nascimento até aos 120 dias. Como seria de esperar, os animais cruzados obtiveram pesos médios
intermédios entre os da raça Suffolk e os da raça
INRA401. Como complemento deste estudo, seria
interessante realizar medições das características da
carne e da carcaça nomeadamente sobre o rendimento de carcaça e a percentagem de partes nobres da
mesma. Finalmente e como perspetiva futura, seria
interessante contrastar as curvas de crescimento dos
borregos cruzados com as curvas de crescimento de
outros cruzamentos com outras linhas paternas pesadas como por exemplo a Ile de France, o Dorper
ou o Texel.
Os autores agradecem à empresa Kicando (Benavente) todas as
facilidades concedidas e toda a ajuda na realização deste trabalho
e a Mariana Midosi pelas fotografias utilizadas nas figuras 1 e 3.
Artigo na versão original: Fernandes SV, Bengala Freire JP, Almeida AM (2020). Avaliar o crescimento de borregos. Ruminantes
Out/Nov/Dez 2020: 12-16.
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Borregos Suffolk

Carneiros Columbia

A RAÇA IMPORTA?

SELEÇÃO DE CARNEIROS PARA
PRODUÇÃO EXTENSIVA
POR SANDRA AVANT, EQUIPA DE INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE PESQUISA AGRÍCOLA USDA | FOTOS USDA

N

os estados mais ocidentais dos Estados Unidos da América (EUA), onde
quase metade das ovelhas dos EUA
são produzidas, o carneiro Suffolk é
o mais usado como o “pai terminal”
por ser considerada a melhor genética para gerar
borregos para produção de carne. No entanto, tem
sido referida a importância de avaliar as raças melhoradoras em condições de igualdade, de forma a
aconselhar corretamente os produtores sobre que
raça escolher para produzir borregos viáveis do nascimento ao desmame e, em seguida, até ao abate.
Os produtores americanos têm uma grande diversidade de sistemas de maneio e ambientes de produção, pelo que se considerou que uma avaliação
imparcial abrangente, plurianual, ajudaria a identificar as raças de carneiros mais adequadas para as
suas operações. Assim, cientistas da Estação Experimental de Ovinos (ARS) dos EUA ( Agricultural
Research Service’s) do Serviço de Pesquisa Agrícola (USSES), perto de Dubois, Idaho, testaram as

quatro raças principais usadas para produzir borregos de mercado. A equipa, que incluiu cientistas da
Virginia Tech, da Ohio State University, e do ARS
Roman L. Hruska US Meat Animal Research Center (USMARC) em Clay Center, Nebraska, estudou
características críticas do desempenho de borregos
gerados por carneiros das raças Columbia, Suffolk,
Texel e por uma raça híbrida composta desenvolvida
na USMARC. Os cientistas avaliaram a sobrevivência dos borregos desde nascimento ao desmame, o
crescimento antes e depois do desmame, mudanças
na composição corporal (como relações de gordura
e músculos), eficiência de crescimento e mérito e
valor da carcaça.
DO NASCIMENTO AO DESMAME
“O nosso objetivo era avaliar as raças de ovinos dos
Estados Unidos, lado a lado, num sistema extensivo
de produção em pastagens”, disse o geneticista da
ARS Tim Leeds. Pretendia-se responder às seguintes perguntas:
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mais rápidos, eram 4 a 7 quilos mais pesados e tinham a magreza mais desejável no final do ensaio
de confinamento pós-desmame”, disse David Notter,
professor emérito do Departamento de Ciências Animais da Universidade Estadual da Virgínia e “eram
iguais ou superiores aos borregos gerados por outras
raças, em crescimento, profundidade de gordura e
área muscular do lombo.”
“Os borregos filhos de carneiros Columbia tinham
a menor quantidade de gordura nas costas e a menor área muscular do lombo, em comparação com
os borregos produzidos por outras raças”, acrescentou a geneticista da USSES, Michelle Mousel. “Os
produtores querem ver músculos do lombo maiores.
Mas a magreza de Columbia pode ser uma vantagem
para alguns consumidores”, disse.
As raças também foram examinadas quanto à eficiência alimentar, que se refere a quão bem os borregos convertem a alimentação em crescimento,
disse o geneticista USSES David Kirschten. “Os
borregos filhos de reprodutores Suffolk foram os
mais eficientes durante o estudo”, disse Kirschten.
“Exigiram entre 5% e 8% menos ração por unidade
de crescimento durante 90 dias no confinamento do
que os outros três cruzamentos de raças. Os borregos com filhos Columbia exigiram mais de 7 kg de
ração adicional, em comparação com os borregos de
outras raças com pesos corporais e taxas de ganho
comparáveis”, concluiu.
Depois de os borregos atingirem os pesos de mercado pretendidos, o valor da carcaça e o peso dos
órgãos foram avaliados, com a ajuda de cientistas da
Universidade Estatal do Ohio que analisaram os animais e desmancharam a carne em produtos e cortes
comercializáveis.
“Como os borregos com pai Suffolk eram mais
desenvolvidos ao nascimento, desmame e na conclusão do ensaio de confinamento, também tinham
as carcaças mais pesadas, mais gordura nos rins e
maior área de músculo do lombo. No entanto, quilo
por quilo, os borregos com pai Texel tinham músculo na mesma proporção que os borregos filhos de
Suffolk”, acrescentou Mousel.

NOTA Esta pesquisa é parte
do Food Animal Production,
um programa americano
da ARS (#101) descrito em
www.nps.ars.usda.gov.
Para contactar algum dos cientistas
referidos no artigo contacte Sandra
Avant, USDA-ARS Information Staff,
5601 Sunnyside Ave., Beltsville,
MD 20705-5128; (301) 504-1627.
“Breed Matters: Selecting Rams
for Rangeland Production” foi
publicado na Revista investigação
Agrícola dos EUA (August 2013).

- A raça do carneiro determina a forma como uma
ovelha fica prenhe?
- Quantos kg de borregos produz uma ovelha?
- Qual o desempenho da descendência, desde o nascimento até ao desmame?
Os cientistas determinaram, primeiro, os efeitos da
raça do carneiro na reprodução da ovelha, na sobrevivência e no crescimento dos borregos até ao desmame. Cruzaram aproximadamente 20 carneiros,
por raça, com 574 ovelhas Rambouillet (uma raça
descendente diretamente da raça merina), durante um período de 3 anos. Posteriormente, m ais de
1.800 borregos, produzidos em quase 1.000 acasalamentos, foram avaliados.
“A raça do pai afetou o crescimento dos borregos do
nascimento ao desmame, mas não a sobrevivência”,
diz Leeds. “Como se suspeitava, os borregos filhos
de Suffolk eram mais robustos ao nascimento, cresciam mais rápido — ganhando 1 a 3 kg a mais antes
do desmame — e sua sobrevivência era tão boa ou
melhor do que a dos outros borregos cruzados.”
SUFFOLK GANHA EM VÁRIAS
CARACTERÍSTICAS
Após o desmame, os borregos foram alimentados
com uma dieta rica em energia, em confinamento,
e pesados semanalmente. As medições com ultrassons foram feitas a cada 2 semanas, para determinar
a gordura e o desenvolvimento muscular durante o
período de alimentação.
“Entre as centenas de animais testados, os borregos
com pai Suffolk foram os que tiveram os ganhos

FRENTE A FRENTE
Mesmo que os borregos com pai Suffolk estivessem
acima dos três outros grupos para a maioria das características, as outras raças de carneiros ainda podem ter algo a oferecer, de acordo com os cientistas.
Cada raça tem suas próprias características distintas.
Por exemplo, carneiros Texel podem ser usados para
produzir borregos fortemente musculosos que estão
prontos para o mercado em idades mais jovens do
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raça de reprodutor terminal, foram ultrapassados pelos carneiros de raça pura em termos de potencial de
desempenho, disse Notter. Mas podem ter alguma
utilidade em ambientes de produção stressantes, que
favorecem um borrego com potencial de crescimento intermédio que pode ser comercializado com um
peso intermédio. “O Texel tem um papel a cumprir
normalmente se os animais são vendidos com pesos
mais leves ou com alimentação menos intensiva”,
referiu. “Também podem ter valor no desenvolvimento de germoplasma para uso futuro.”
POTENCIAL PARA NOVAS RAÇAS
Os cientistas estão a desenvolver novos recursos de
germoplasma, com base em cruzamentos entre as raças Suffolk, Columbia e Texel. Esperam capturar os
traços de crescimento da Suffolk, traços de musculatura da Texel e da Suffolk e traços de lã de da Columbia, e incorporar esses traços numa raça híbrida
terminal de alto desempenho que produza borregos
grandes, fortemente musculosos e de crescimento
eficiente, com pele totalmente branca.
“As peles totalmente brancas, que são usadas para
produzir roupas de alta qualidade, geralmente são
mais valiosas do que as peles com fibras de cores
escuras”, disse Greg Lewis, líder de pesquisa recentemente aposentado da USSES.
“Podemos usar a diversidade de raças ovinas em
sistemas terminais de cruzamento para melhorar
a eficiência da produção”, disse Lewis. “Os dados
recentes podem ser usados para selecionar raças de
carneiros terminais, para atingir objetivos específicos de produção e comercialização e para desenvolver linhagens genéticas compostas que incorporam
as características mais favoráveis das diferentes
raças. Linhas genéticas compostas, adequadas para
sistemas desafiadores de produção de pastagens, têm
o potencial de compensar as deficiências nas raças
atuais.”

A técnica Tracy Northcutt usa o diagnóstico por
ultrassons para determinar o nível de gordura e
o desenvolvimento muscular de borregos.

que borregos com pai Suffolk. Os borregos com pai
Columbia podem ser comercializados em idades
maiores do que os borregos com pai Texel, sem se
tornarem muito gordos. Os borregos com pai composto USMARC podem estar prontos para o mercado com idade, tamanho e grau intermediários de
gordura e musculatura.
“Os produtores podem usar as informações deste
estudo para ajudar a selecionar raças de carneiros
que irão complementar os seus sistemas de produção e melhorar o valor de mercado dos borregos”,
disse Mousel. “A mensagem para levar para casa é:
saber qual o peso de desmame e mercado que cada
produtor pretende, a alimentação que quer fornecer
aos seus borregos, em que tipo de ambiente eles são
criados e que raça de ovelha vai usar”.
“Como o Columbia não se saiu tão bem quanto o Suffolk, os criadores de Columbia podem precisar de
ajustar os seus critérios de seleção, concentrando-se
mais no crescimento e na musculatura, se desejam
competir com o Suffolk como uma raça de carneiros
terminais especiais”, diz Notter. “Mas os produtores
também valorizam a capacidade de dupla finalidade
e a qualidade da lã do Columbia e podem preferir
usá-lo tanto como raça materna quanto como reprodutor.”
Os carneiros compostos USMARC, desenvolvidos
como um recurso genético em vez de como uma

Outros artigos (links)
• https://agresearchmag.ars.usda.gov/2013/aug/rams;
• https://petkeen.com/best-sheep-breeds-for-meat/;
• https://pethelpful.com/farm-pets/15-best-sheep-breeds-for-meat;
• https://www.cpt.com.br/cursos-ovinos/artigos/escolha-da-melhor-raca-de-ovinos-depende-do-sistema-de-criacao-e-da-aptidao-da-mesma;
• http://www.infobibos.com/Artigos/2007_2/RacasOvinas/
Index.htm;
• https://www.abcos.com.br/saiba-por-que-o-suffolk-e-uma-das-melhores-racas-para-a-producao-de-carne/.
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reprodutiva, resultando numa forma segura de promover a melhoria do património ovino nacional.
A evolução do desempenho da ovinocultura nacional, através da promoção de genéticas melhoradas
de origem nacional, seria visível na produção de
melhores animais, os quais, no caso das fêmeas
representam geralmente os animais de renovação
dos rebanhos, razão pela qual se observaria uma
melhoria a curto prazo, que se projetaria para o
futuro em virtude do incremento de qualidade das
fêmeas reprodutoras.
A utilização do património genético das raças melhoradoras, produzidas em Portugal, por criadores
portugueses, mesmo que oriundas do estrangeiro,
resulta também na promoção do consumo de produtos de origem portuguesa, que nos deve orientar
nas escolhas permanentes que fazemos, porque
a agricultura e a pecuária dependem verdadeiramente das escolhas que cada consumidor faz, em
cada dia, em cada momento, já que fazem toda a
diferença.
A melhoria do património genético dos machos
reprodutores, a nível nacional, resulta inquestionavelmente na redução dos custos de alimentação
em relação à produção obtida, ou seja, num maior
ganho médio diário a partir da mesma base de alimentação, resultando num incremento da rentabilidade das explorações, bem como na melhoria do
desempenho nacional na produção de carne, com
redução das importações e consequentes repercussões positivas na balança comercial do nosso país.
Para além do anteriormente referido, considera-se
também relevante a melhoria de qualidade e de
rendimento das carcaças produzidas. Ou seja, com
mais carne proporcionalmente ao osso, representando consequentemente uma melhoria da rentabilidade de cada animal e uma melhoria do rácio
preço/qualidade a cobrar ao consumidor.
Também a nível ambiental e de bem-estar animal
se observam melhorias, uma vez que os animais
produzidos atingem o desenvolvimento pretendido num menor espaço de tempo, reduzindo o seu
impacto no ambiente e o tempo de confinamento
a que estão sujeitos. Assim melhora-se genericamente a condição física de cada exemplar e reduzem-se as doenças a que podem estar sujeitos ao
longo do seu desenvolvimento. Por outro lado, a
propensão natural para o crescimento reduz as necessidades alimentares, resultando assim animais
criados de uma forma mais saudável e natural.

Quadrigémeos cruzados de Suffolk.

POR APCORS | FOTOS POR NM, DAVID CATITA
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uando se juntam dois animais para
reprodução, da mesma raça, procede-se ao que é chamado tecnicamente como simples acasalamento.
Quando os animais são de raças diferentes, esse ato é denominado de cruzamento e os
seus produtos são denominados híbridos.
O desempenho produtivo das explorações pecuárias
encontra-se diretamente ligado a dois fatores essenciais: a disponibilidade alimentar e a capacidade genética de crescimento da raça selecionada.
O cruzamento entre reprodutores de diferentes raças
puras, definido como F1, pretende tirar partido da
conjugação de dois patrimónios genéticos distintos,
potenciando a manifestação do vigor híbrido, ou
seja, a exteriorização das melhores características

de cada um dos seus progenitores, resultando geralmente em animais maiores e melhores.
Contudo, o vigor híbrido dos descendentes apenas se
manifesta plenamente em cruzamentos F1, ou seja,
obtidos a partir de, pelo menos, um reprodutor puro,
reduzindo-se drasticamente em cruzamentos F2, F3
ou F4, ou seja, entre progenitores obtidos a partir
de animais já cruzados, com depósitos genéticos cada
vez mais diluídos, difusos e indefinidos.
À semelhança do que acontece com as sementes das
culturas arvenses, se se utilizarem na sementeira, ano
após ano, as sementes da colheita anterior, observa-se um decréscimo gradual da produção em virtude
da harmonização da capacidade de resistir sobre as
condicionantes ambientais, consequência dos intercruzamentos sucessivos do mesmo depósito genético.
020

Também na produção de ovinos em cruzamento
F1, quando se utilizam reprodutores puros, as performances obtidas são claramente superiores, tanto
nos crescimentos obtidos até ao desmame e engorda,
como nos pesos e rendimentos de carcaça obtidos.
Um animal F1, do cruzamento com um progenitor
de uma raça melhoradora, come aproximadamente a
mesma quantidade de alimento que um animal indiferenciado, manifestando, contudo, índices de crescimento muito mais elevados e, consequentemente,
um maior rendimento. Esta diferença encontra-se associada à riqueza e à pureza genética dos progenitores.
No sentido de dar a dimensão ao potencial de cada
carneiro melhorador puro certificado, salienta-se
que um macho reprodutor transmite a sua genética
a mais de 300 descendentes ao longo da sua vida
021
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O açaime para ovinos abre quando o animal
baixa a cabeça para pastar no chão e fecha
quando o animal levanta a cabeça. O objetivo
é permitir o pastoreio em locais com presença
de árvores, impedindo que as mesmas sejam
comidas pelos animais.

herbicidas e com produções muito interessantes.
Os novos desígnios da PAC aumentarão, seguramente, os apoios às utilizações ambientalmente
mais sustentáveis e aos serviços ambientais prestados pelo gado, considerando-se que as novas formas de potenciar a multifuncionalidade do espaço
agrícola serão cada vez mais importantes para o dia
a dia das explorações agrícolas, otimizando a utilização dos recursos e reduzindo as necessidades de
importação de fatores de produção.
O gado, para além de todas as outras vantagens,
quando produzido em modo extensivo funciona
como uma unidade móvel de compostagem, ingerindo alimentos fibrosos e distribuindo matéria orgânica fertilizante no solo, o que sequestra carbono
no solo (o maior reservatório terrestre de carbono
do planeta), traduzindo-se numa enorme mais-valia perante as alterações climáticas.
O gado fará parte do futuro.

AÇAIMES SUFFOLK

M

esmo nos remotos campos verdes
onde as ovelhas pastam tranquilas,
longe do burburinho da cidade,
sopram ventos de mudança.
As indicações da Política Agrícola
Comum (PAC) apontam no incremento dos apoios
para modos de produção mais sustentáveis, com menor utilização de produtos fitofarmacêuticos e que
potenciem as relações simbióticas entre atividades,
na exploração agrícola, trazendo para a atualidade
as práticas ancestrais de controlo da vegetação pelo
gado, possibilitando as utilizações agro-silvo-pastoris que permitiram a criação de habitats tão valiosos
e únicos como o montado de sobro ou de azinho.
Atualmente, outras utilizações mais intensivas
também beneficiariam da possibilidade de ser pastoreadas por ovinos para controlo das infestantes,
designadamente em modos de produção biológica,
nos quais a utilização de herbicidas está interdita e a
deservagem por mobilização do solo nem sempre é
simples e pode aumentar a erosão e a perda de carbono para a atmosfera.
Foi assim, há alguns anos, desenvolvido um açaime
024

para ovinos, que abre quando o animal baixa a cabeça para pastar no chão, mas que fecha se o animal
levantar a cabeça, cujo objetivo era a compatibilização do pastoreio com a presença de árvores, as quais
era suposto que o gado não comesse. Inicialmente
este tipo de açaimes foram utilizados em vinhas,
mas a presença de arames tornou a sua utilização
dependente de supervisão humana, uma vez que os
animais podiam prender o açaime no arame.
Fomos encontrar esta técnica no Alentejo, em animais Suffolk puros, na exploração da Fonte Corcho,
em Serpa, utilizada no contexto do controlo de ervas no olival, em modo de produção biológico. O
proprietário considera que esta técnica tem enorme
potencial e que pode ainda ser melhorada para se
adaptar a outros tipos de cultura.
“Aproveitar as ervas do olival para a alimentação do
gado, permitindo a fertilização com o estrume distribuído pelos animais são as duas grandes vantagens
do processo”, indica o proprietário. Naturalmente que
a redução da necessidade de deservagem mecânica
também é muito positiva, potenciando a produção de
um azeite de excelente qualidade, sem utilização de
025
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CONTACTE-NOS
Para mais esclarecimentos,
envie um e-mail para
apcorsuffolk@gmail.com

PORQUE RAZÃO OS ANIMAIS
DA RAÇA SUFFOLK SE APRESENTAM
AMARELOS AOS CONCURSOS?
MUITAS PESSOAS PERGUNTAM-SE porque razão
os animais Suffolk se apresentam nos concursos
com a lã de uma cor amarela/alaranjada. Importa
dizer que não se trata de uma cor natural.
Esta pitoresca tradição teve origem no Reino Unido,
em concursos da raça Suffolk, quando alguns carneiros com muita qualidade se apresentavam com uma
cor mais amarelada que os restantes, em resultado
do tipo de solo das explorações de origem. Eram,
naturalmente, o alvo das maioria das atenções dos
eventos em que participavam.
A cor chamativa e invulgar dos mesmos, e a associa-

ção da cor amarela à qualidade dos animais, levou
a que vários criadores Suffolk fossem apresentando
os seus animais tingidos temporariamente com a cor
amarela alaranjada, principalmente os machos, com
o objetivo de harmonizar os concursos da raça Suffolk e, assim, garantir um julgamento imparcial dos
animais, em condições de igualdade e sem marcas
identificadoras da origem dos mesmos.
É também com este objetivo que os apresentadores
dos animais a concurso devem vestir uma bata branca, atenuando a perceção do juiz da origem ou do
estatuto económico de cada criador.
032

WEBSITE APCORS
http://acsuffolk.pt
Em breve o nosso website
estará repleto de todas
as informações
sobre a raça Suffolk.
e os seus criadores.

INSCREVA-SE
Seja sócio da APCORS.
A união faz a força!
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Receita sugerida pelo chef Avillez

!

INSCREVA-SE NA APCORS
NOME
NIF
E-MAIL
TELEFONE
MORADA PARA CORRESPONDÊNCIA

E

sta receita vai buscar inspiração à cozinha britânica e leva
a carne de borrego ao nível
que merece, mantendo as
suas qualidades em termos de
sabor e tenrura, muito graças
a ser uma receita de estufado,
tapada, com cerveja preta, rica em molho, tradição e em paladar.
O borrego é uma carne de excelência, produzida em Portugal em condições extensivas,
geralmente em áreas ambientalmente muito
ricas, como o montado e deve ser uma escolha frequente na mesa dos portugueses. Quando comprar escolha produto nacional!
PRIMEIRO COMEÇAR com um tacho bem
quente, com um pouco de azeite e corar as
peças de carne até ficarem bem coradas.
Em seguida tirar a carne do tacho, retirando

MORADA DA EXPLORAÇÃO
MARCA DE EXPLORAÇÃO
NÚMERO DE ANIMAIS SUFFOLK
Nota: Autorizo a utilização dos meus dados no contexto da inscrição na APCORS.
A ficha preenchida poderá ser enviada por email ou por correio | E-mail: apcorsuffolk@gmail.com
Morada: APCORS-Parque de Leilões, 7050-035 Montemor-o-Novo | Mais informações no site: http://acsuffolk.pt
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o excesso de gordura, levando os legumes
cortados a caramelizar (cebola, cenoura, aipo,
alho inteiro), adicionando uma colher de farinha e dois copos de cerveja preta até tapar.
Mexer até reduzir ligeiramente.
Temperar a carne com sal a gosto e juntar ao
tacho, com um copo de caldo de carne, e uma
rama de tomilho ou alecrim, deixando levantar fervura.
O tacho deve seguir para o forno, ficando cerca de duas horas a cozinhar tapado, a 140ºC.
E está pronto. Bom apetite!
Nota: Por utilizar baixas temperaturas e cozinhar tapado, o estufado permite conservar
de forma mais eficiente o valor nutritivo dos
alimentos, conservando os seus sucos e o seu
paladar, não retirando excessivamente a humidade da carne e como tal, mantendo a sua
hidratação e tenrura.

Se utilizar borrego Suffolk, vai ficar ainda melhor!

Suffolk puro...
é certificado!

ok
Suffolk

APCORS Associação Portuguesa de
Criadores de Ovinos da raça Suffolk
Parque de Leilões/Exposições
7050-020 montemor-o-novo
E-mail: apcorsuffolk@gmail.com
Website: http://acsuffolk.pt

