
RAÇA EQUINA LUSITANA:RAÇA EQUINA LUSITANA:
Efeitos Ambientais nas Características MorfoEfeitos Ambientais nas Características Morfo--funcionaisfuncionais

Vicente, A.Vicente, A.1,2,31,2,3, Carolino, N., Carolino, N.2,42,4 Ralão Duarte, J.Ralão Duarte, J. 55 e Gama, L.T.e Gama, L.T.33
1Escola Superior Agrária de Santarém. Quinta do Galinheiro. Apart. 310. 2001-904 Santarém. Portugal (apavicente@gmail.com) 

2Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP, Fonte Boa, 2005-048 Vale de Santarém. Portugal
3

g g g
3CIISA – Centro de Investigação Interdisciplinar em Sanidade Animal. Faculdade de Medicina Veterinária. Av. Universidade Técnica, 1300-477 Lisboa. Portugal

4Escola Universitária Vasco da Gama. Estrada da Conraria, 3040-714 Castelo Viegas, Coimbra. Portugal
5Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano - APSL, Av. Mem Ramires, 94 2765-337 Estoril. Portugal

INTRODUÇÃO
 O cavalo Lusitano é a principal raça equina

autóctone de Portugal
 Raça com extraordinária polivalência funcional,

OBJECTIVOSOBJECTIVOS
 ComoComo parteparte integranteintegrante dede umum estudoestudo

maismais abrangenteabrangente dede estimativaestimativa dede
â tâ t étiéti li ãli ãcom desempenhos notáveis em tauromaquia,

equitação de trabalho, dressage, atrelagem,
arte equestre, etc.

 Desde a institucionalização do studbook (1967)
todos os animais candidatos a reprodutores têm
de ser avaliados por uma comissão de juízes
credenciados pela APSL, segundo uma grelha de
apreciação morfo-funcional do padrão racial e
andamentos -Tabela 1 e medidos para a Altura

parâmetrosparâmetros genéticosgenéticos ee avaliaçãoavaliação
genética,genética, dede característicascaracterísticas morfomorfo--
funcionaisfuncionais (segundo(segundo umauma grelhagrelha dede
pontuação),pontuação), pretendeupretendeu--sese avaliaravaliar osos
seguintesseguintes efeitosefeitos ambientaisambientais::
 SexoSexo
 IdadeIdade ee anoano àà pontuaçãopontuação
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MATERIAL & MÉTODOS

andamentos Tabela 1 e medidos para a Altura
ao Garrote (AG)

 Somente os equinos aprovados nessa avaliação
poderão ser inscritos no livro de reprodutores e
deixar descendentes passíveis de ser inscritos
no livro de nascimentos da raça

 Base de dados do RNE gerida pela FAR com:
 Registos de genealogias no Studbook com
53411 indivíduos nascidos entre 1824 e 2009
 Ficheiro com 18148 animais pontuados
entre 1967 e 2009 com:

 CriadorCriador

Tabela 1 – Grelha de apreciação morfo-
funcional de candidatos a reprodutores entre 1967 e 2009 com:

• 18076 animais com pontuação total
• 17139 animais com pontuações parciais
• 16955 animais com medições de altura 
ao garrote

 BLUP – Modelo Animal (reml):

CARACTERES Coef.
Cabeça e pescoço (CP) 1 
Espádua e garrote (EG) 1 
Peitoral e costado (PC) 1 
Dorso e rim (DR) 1.5 
Garupa (GA) 1 
Membros (ME) 1.5 
Conjunto de formas (CF) 1 5 
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Ano Pontuação
Sexo
Idade (cov)

Caracter
Efeitos Fixos

Efeito GenéticoConjunto de formas (CF) 1.5 
Andamentos  (AN) 1.5 
PONTUAÇÃO TOTAL (PT) 10 

Idade (cov)Efeito Genético
Resíduo

RESULTADOS
 Ampla variação ambiental do efeito do criador na

PT (-12pts a +9pts) e na AG (-13cm a +8cm)
 Efeito ambiental do ano de classificação

apresentou decréscimo acentuado a partir de
2000 como resultado da alteração introduzida

 A AG revelou-se máxima em animais pontuados
com ~10 anos de idade

 Animais pontuados em 2009 apresentaram, em
média, +2cm de AG que animais pontuados em 1967

Efeito Ambiental do Ano de Pontuação para a PT
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Efeito do Sexo (Diferencial Fêmeas – Machos)
2000, como resultado da alteração introduzida
na regulamentação do LG
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CONCLUSÕESCONCLUSÕES
AmplaAmpla distribuiçãodistribuição dada PTPT consoanteconsoante oo criadorcriador
SuperioridadeSuperioridade geralgeral nana pontuaçãopontuação morfológicamorfológica dasdas

fêmeasfêmeas relativamenterelativamente aosaos machosmachos

Distribuição do Efeito Ambiental do Criador na PT
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fêmeasfêmeas relativamenterelativamente aosaos machosmachos
 EmEm especialespecial parapara aa PTPT ee ANAN possivelmentepossivelmente dadadada aa suasua

apreciaçãoapreciação emem liberdadeliberdade
 ExceçãoExceção óbviaóbvia parapara aa AG,AG, maiormaior nosnos machos,machos, dadodado oo

ligeiroligeiro dimorfismodimorfismo sexualsexual
 AA alturaaltura médiamédia aoao garrotegarrote dodo cavalocavalo LusitanoLusitano temtem

aumentadoaumentado ligeiramenteligeiramente nasnas últimasúltimas décadasdécadas
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