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Resumo: É de fundamental importância o conhecimento claro dos padrões morfométricos e fenotípicos das 

raças de suínos nacionais a fim de se preservar a raça. Esta herança genética atribuída aos animais, no que diz 

respeito aos padrões raciais, fornecem os dados necessários para a manutenção da memória viva da formação do 

suíno nacional, o qual pertence a um importante período da história do país. O trabalho foi realizado com os 

suínos da raça Moura da Fazenda Escola Capão da Onça – FESCON, no município de Ponta Grossa – PR. As 

características foram medidas em cinco fêmeas e quatro machos com objetivo de caracterizar a raça, subsidiando 

informações para a mantença desses padrões nas suas futuras gerações.  

Palavras-chave: Conservação Genética. Padrão racial. Raças Nacionais.  

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Criação de Suínos da Raça Moura 

PÚBLICO-ALVO 

Este trabalho foi direcionado a produtores rurais criadores de suínos em sistema de 

criação extensivo de corte na região dos Campos Gerais do Paraná e destina-se a atender a 

demanda de informações técnicas sobre a o padrão fenotípico e morfológico da raça e 

fomentar a produção nos municípios. 

 

                                                 
1  Zootecnista; Universidade Federal do Paraná – UFPR; Departamento de Zootecnia; marson@ufpr.br. 
2  Zootecnista; Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR; leited@iapar.br. 
3  Bolsista Graduando IC/PIBIC; Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG; Curso de Zootecnia; 

julianeandressa16@gmail.com. 
4  Coordenadora Bolsista USF/SETI; Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG; Departamento de 

Zootecnia; loddimm@yahoo.com.br. 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

2 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Município de Ponta Grossa – PR, Ipiranga – PR, Candido de Abreu – PR, Teixeira 

Soares – PR.   

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Município de Ponta Grossa – PR.   

JUSTIFICATIVA 

Também conhecidos como crioulos, desenvolvidos a partir de raças trazidas pelos 

portugueses e espanhóis durante o século XVI, as raças naturalizadas de suínos no Brasil 

passaram por centenas de anos de seleção natural. Esses animais podem ter nomes diferentes, 

mas características semelhantes, dependendo da região em que são encontrados, dificultando a 

identificação de um padrão de raça. Da mesma forma, pouco se sabe sobre a produção, 

importância econômica e distribuição geográfica desses animais (McMANUS, C., et al. 

2010). 

O perfil de raças é o primeiro passo para o uso sustentável dos recursos genéticos 

locais e dados obtidos de várias técnicas complementares são necessários para melhorar sua 

caracterização e ajudar a enfatizar a diferenciação de ecotipos (MARIANTE, A.S., et al, 

2009). 

Segundo McManus (2008) o desenvolvimento é o resultado de mudanças na forma 

do corpo e resulta no estabelecimento de várias funções para o animal, como a produção de 

carne ou a velocidade de crescimento. No entanto, do ponto de vista biológico, o 

desenvolvimento não pode ser expresso em termos quantitativos. O crescimento, no entanto, 

está associado ao aumento da massa e do tamanho corporal. Assim, é possível fazer uma 

análise quantitativa com esses dados. Diversas condições fisiológicas e patológicas, bem 

como diferentes condições ambientais e de manejo podem influenciar o peso dos animais, 

enquanto as medidas morfométricas tendem a apresentar menos variações (PACHECO, A., et 

al. 2008). 

Algumas medidas são mais afetadas pela deposição muscular do que outras. Yáñez et 

al. (2004) afirmaram que algumas características quantitativas de carcaça podem ser previstas 
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a partir de medidas biométricas. O perímetro torácico e da anca bem como a largura da anca, 

largura do tórax e perímetro da perna em animais de corte são influenciados pela base óssea, 

base muscular e depósitos de gordura e deposição de tecido adiposo principalmente na região 

esternal (YÁÑEZ, E. A., et al, 2004; BEZERRA, S. B. L., et al. 2012) . 

OBJETIVOS 

Caracterizar as medidas morfológicas e fenotípicas a fim de se obter um padrão 

racial necessário para difundir a raça. 

METODOLOGIA 

A caracterização morfométrica dos suínos da raça Moura da Fazenda Escola Capão 

da Onça – FESCON formam mediadas com auxílio de uma fita métrica conforme as medidas 

descritas na FIGURA 1. A caracterização fenotípica foi feita pela observação das 

caraterísticas externa dos mesmos animais, sendo elas: sexo; perfil cefálico; tamanho de 

orelhas; tipo das orelhas; rabo; pelagem; pele; cerdas; coloração das mucosas; formato do 

casco; número de tetos; linha dorso-lombar; coloração dos cascos das mãos e dos pés; 

manchas/ rajados; estrela na testa; ponta de orelha; focinho; papada; axila; barriga e virilha. 

Figura 1. Caracterização morfológica dos suínos da raça Moura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Esquema ilustrativo sobre características morfológicas dos suínos da raça Moura 
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RESULTADOS 

Os dados morfométrico das cinco fêmeas e quatro machos suínos formam tabulados 

e suas médias estão presentes na TABELA 1. 

TABELA 1. Medidas morfométricas dos suínos da raça Moura da Fazenda Escola Capão da Onca - FESCON 

MEDIDAS  FÊMEAS MACHOS 

Peso (Kg) 137,6 161,88 

Altura cernelha (cm) 75,2 77,25 

Altura dorso (cm) 86 88,67 

Altura garupa (cm) 83,2 82,25 

Altura inserção da cauda (cm) 63,8 69,75 

Altura perna(cm) 32,6 47,75 

Comprimento da cabeça (cm) 33,8 32,67 

Comprimento da orelha (cm) 20,2 20,00 

Comprimento de cauda (cm) 37,6 33,25 

Comprimento de focinho (cm) 21,8 26,33 

Comprimento   do corpo (cm) 156,4 178,67 

Comprimento de garupa (cm) 38,4 59,33 

Comprimento de pernil (cm) 44,8 49,00 

Comprimento do pescoço (cm) 22,4 22,25 

Distância interorbital (cm)  10,6 13,67 

Largura da cabeça (cm) 17,6 19,50 

Largura da orelha (cm) 17,6 17,50 

Largura de pelve (cm) 23,2 22,75 

Largura do focinho (cm) 10 10,75 

Largura do peito (cm) 30,6 30,00 

Largura entre as escapulas (cm) 27,2 35,00 

Perímetro abdominal (cm) 123,4 129,67 

Perímetro de tornozelo (cm) 25,4 27,00 

Perímetro torácico (cm) 124,6 129,67 

 

Os dados fenotípicos dos animais formam:  

a) Perfil cefálico: 100% retilíneo em machos e fêmeas; 

b) Tamanho de orelhas: 75% média e 25% pequena nas fêmeas e 75% média e 

25% grande nos machos; 

c) Tipo das orelhas: 75% ibérico e 25% célticas nas fêmeas e 25% asiático, 25% 

céltico e 50% ibérico nos machos; 

d) Rabo: 60% curvo e 40% reto nas fêmeas e 75% curvo e 25% reto nos machos; 
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e) Pelagem: 80% preta com manchas brancas e 20% mista nas fêmeas e 50% 

mista, 25% preta e 25% preta com cerdas brancas nos machos; 

f) Pele: 100% preta em fêmeas e machos; 

g) Cerdas: 100% abundantes em fêmeas e machos; 

h) Coloração das mucosas: 100% rosadas em fêmeas e machos; 

i) Formato do casco: 100% bipartido em fêmeas e machos; 

j) Número de tetos: média de 12 em fêmeas. Não foi medido nos machos; 

k) Linha dorso-lombar: 80 % reta e 20% arqueada nas fêmeas e 75% reta e 25% 

selada nos machos; 

l) Coloração dos cascos das mãos: 100% preto nas fêmeas e nos machos; 

m) Coloração dos cascos dos pés: 100% preto nas fêmeas e nos machos; 

n) Manchas/ rajados: 100% com manchas/rajados nas fêmeas e nos machos; 

o) Estrela na testa: 40% presença de estrela, 40% ausência de estrela e 20% 

presença de estrela e lagrima nas fêmeas e 50% presença de estrela, 25% de ausência de 

estrela e 25% presença de estrela e mancha branca; 

p) Ponta de orelha: 100% de ausência de manchas nas fêmeas e machos; 

q) Focinho: 60% presença de lagrima, 20% presença de duas lagrimas, 20% 

presença de estrela nas fêmeas e 75% presença de lágrima e 25% de duas lagrimas nos 

machos; 

r) Papada: 80% de ausência de mancas e 20% de manchas no meio nas fêmeas e 

75% de ausência de manchas e 25% de presença de manchas nos machos;  

s) Axila: 100% de ausência de manchas nas fêmeas e nos machos; 

t) Barriga: 100% de ausência de manchas nas fêmeas e nos machos; 

u) Virilha: 80% ausência e 20% de presença de manchas nas fêmeas e 50% 

ausência e 50% de presença de manchas nos machos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É de fundamental importância o conhecimento dos padrões fenotípicos dos animais a 

fim de se preservar suas características dentro da raça pura. Desta forma, pode-se estabelecer 

critérios de seleção genética para as características desejadas que mantem a raça de forma 

ainda viva nos meios de criações extensivas no país. 
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