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Resumo 

O estudo foi realizado na Fazenda Escola Capão da Onça 
(FESCON) localizada em Ponta Grossa-Paraná. Foram 
avaliados suínos puros da raça Moura independente do 
sexo com idade superior à 8 meses. As características 
fenotípicas foram determinadas por observação, onde 
foram adotadas no processo avaliativo: presença ou 
ausência de manchas, tipo de inserção do rabo, cor da 
pelagem, cor da pele, volume de cerdas, coloração das 
mucosas, formato e coloração de cascos e pés, número 
de tetas nas fêmeas e caracterização de linha dorso-
lombar além do perfil frontonasal/nasocefálico e tamanho 
e orientação das orelhas proporcionais a cabeça. Os 
animais avaliados encontram-se dentro do padrão racial 
para os porcos da raça Moura. 

Introdução  

Os suínos foram introduzidos no Brasil de rebanhos 
existentes em Portugal e Espanha, no período da 
colonização, e distribuídos nas diversas regiões do país, 
acasalando-se entre si de forma dando origem as raças 
nacionais (LEITE et al., 2018). Dentre estas raças 
nacionais remanescentes de interesse econômico 
crescente na atualidade podemos destacar a raça Moura.  

Material e Métodos 

O estudo foi realizado na Fazenda Escola Capão da Onça 
(FESCON) da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
Foram avaliados fenotipicamente e morfologicamente 
suínos machos e fêmeas da raça Moura a partir de 8 
meses de idade. Os animais foram avaliados 
fenotipicamente para as características: presença ou 
ausência de manchas, tipo de inserção do rabo, cor da 
pelagem, cor da pele, volume de cerdas, coloração das 
mucosas, formato e coloração de cascos e pés, número 
de tetas nas fêmeas e caracterização de linha dorso-
lombar. As avaliações morfométricas foram realizadas 
colocando os animais em área plana e com o uso de fita 
métrica corporal e em centímetros e seguindo as 
definições de por Juliatto (2016). 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos demostram que os animais 
avaliados na FESCON encontram-se dentro dos padrões 
morfométricos e característicos da raça Moura (Tabela 1). 
Segundo Sollero (2006) o porco Moura apresenta perfil 
cefálico do tipo subcôncavo ou retilíneo, orelhas 
intermediárias entre ibéricas e célticas. A pelagem preta 
entremeada de pelos brancos (tordilha) é a mais 

característica da raça. Assim, as caracaterísticas 
genéticas dos porcos podem ser repassadas para as 
gerações futuras, resultantes de cruzamentos genéticos 
dos animais existentes no plantel de conservação dos 
suínos Moura da FESCON. 

 

Tabela 1. Porcentagem das características marcantes da raça 

Moura. 

Características Fêmeas Machos 

Perfil Cefálico 100% 100% 

Tipo das orelhas 75% Ibéricas, 

25% célticas 

25% asiáticas, 

25% célticas, 

50% ibéricas 

Pelagem 80% pretas com 

manchas 

brancas 

50% mistas, 

25% preta, 25% 

pretas com 

cerdas brancas 

Linha dorso-

lombar 

80% reta, 20% 

arqueada 

75% reta, 25% 

selada 

Rabo 60% curvo, 40% 

reto 

75% curvo, 25% 

reto 

Pele 100% preta 100% preta 

Cerdas 100% 

abundantes 

100% 

abundantes 

Manchas/ 

Rajadas 

100% 

manchadas/ 

rajadas 

100% 

manchadas/ 

rajadas 

                 Conclusão 

É de fundamental importância o conhecimento dos 

padrões fenotípicos dos animais a fim de se preservar 

suas características dentro da raça pura. Podendo 

estabelecer critérios para a seleção genética, além de 

manter a raça nos meios de criação extensiva. 
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