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RAÇA BOVINA MERTOLENGA - CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA POR 
ANÁLISE DEMOGRÁFICA 2020  

 
 

Introdução 

A variabilidade genética de uma população pode ser estudada através da análise de dados 

genealógicos, da estimação de parâmetros genéticos de características de interesse e através da 

diversidade observada em marcadores moleculares de diferentes tipos. A caraterização genética por 

análise demográfica permite descrever a estrutura e a dinâmica de uma população, considerando-a 

um grupo de indivíduos em permanente renovação e tendo em conta o seu pool de genes. Deste 

modo, a análise da informação genealógica é uma metodologia fundamental para a caracterização 

de populações, já que permite avaliar a variabilidade genética existente numa determinada 

população e a sua evolução ao longo das gerações.   

A caracterização genética por análise demográfica da raça bovina Mertolenga foi elaborada na 

Unidade Estratégica de Investigação e Serviços de Biotecnologia e Recursos Genéticos - Estação 

Zootécnica, do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P., conforme previsto no 

seu Programa de Melhoramento Genético Animal, aprovado no âmbito do apoio 7.8.3, 

«Conservação e melhoramento de recursos genéticos animais», integrado na ação n.º 7.8, «Recursos 

genéticos», da medida n.º 7, «Agricultura e recursos naturais», inserida na área n.º 3, «Ambiente, 

eficiência no uso dos recursos e clima», do PDR 2020. 

Foi utilizada toda a informação disponível no Livro Genealógico da Raça Bovina Mertolenga 

(LGRBM) gerido pela Associação de Criadores de Bovinos Mertolengos (ACBM), 

designadamente, registos de nascimentos e genealogias, e foram analisados os seguintes parâmetros 

demográficos: 

 Evolução dos registos no Livro Genealógico 

 Dimensão das explorações 

 Distribuição geográfica 

 Número de descendentes por reprodutor 

 Intervalo de gerações (L) 

 Grau de preenchimento das genealogias 

 Número de gerações conhecidas (ni) 

 Consanguinidade individual (Fi) 

 Grau de parentesco entre indivíduos (aij) 

 Acréscimo da consanguinidade por ano (F/ano) e por geração (F/geração) 

 Tamanho efetivo da população (Ne) 
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 Índice de conservação genética (GCI) 

 Parentesco médio (AR) 

 Contribuições genéticas de fundadores (qk) e ascendentes (pk)  

 Número efetivo de fundadores (fe) 

 Número efetivo de ascendentes (fa) 

 

 

Metodologia Utilizada 

A maioria dos parâmetros demográficos foram calculados com recurso a diversas aplicações 

informáticas construídas para o efeito por Carolino e Gama (2002). Estas aplicações também 

incluem nos seus procedimentos diversos tipos de validações e filtragem dos dados a serem 

submetidos a análise, para deteção e eliminação de possíveis erros.  

Alguns indicadores demográficos, designadamente, o índice de conservação genética (GCI) e o 

parentesco médio (AR) foram determinados a partir do software ENDOG, desenvolvido por 

Gutierrez e Goyache (2005). 

Para os cálculos consideraram-se todos os registos disponíveis na base de dados da ACBM e toda a 

informação do SNIRA sobre a raça Mertolenga, que perfazia um total de 462409 indivíduos, 

designadamente, 220387 animais puros da raça Mertolenga e 242022 animais cruzados filhos de 

fêmeas inscritas no Livro de Adultos. Posteriormente, construiu-se um ficheiro unicamente com 

indivíduos inscritos no Livro Genealógico, 90121 machos e 107525 fêmeas, que perfaziam uma 

população em estudo de 197646 indivíduos de raça Mertolenga, a partir da qual se elaborou matriz 

de parentescos entre todos os animais conhecidos (Van Vleck, 1993). 

O coeficiente de consanguinidade individual (Fi) e o grau de parentesco entre indivíduos (aij) foram 

estimados pelo método tabular e, posteriormente, confirmados com os resultados da matriz de 

parentescos obtida a partir do programa MTDFREML (Boldman et al., 1995), utilizado na 

avaliação genética de diversas raças em Portugal. 

A consanguinidade individual (Fi) representa a probabilidade de dois alelos no mesmo locus serem 

iguais por descendência (Wright, 1923), enquanto o grau de parentesco (aij) entre dois indivíduos (i 

e j) representa o dobro da probabilidade de, num determinado locus, um alelo retirado 

aleatoriamente do indivíduo i e um alelo retirado aleatoriamente do indivíduo j, serem iguais por 

descendência.  

O acréscimo anual da consanguinidade (F/ano) foi estimado por regressão do coeficiente de 

consanguinidade individual (Fi) no ano de nascimento, tendo-se utilizado para o efeito o programa 

SAS (SAS Institute, 2006) e o seguinte modelo linear: 
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Fij = b0 + b1anoi + eij 

em que Fij representa a consanguinidade individual do indivíduo j nascido no ano i, b0 a interceção, 

b1 o coeficiente de regressão linear da consanguinidade individual no ano de nascimento e eij o erro 

associado com a observação ij. A partir de F/ano, determinou-se o acréscimo da consanguinidade 

por geração (F/geração), calculado como (F/ano)*L, em que L representa o intervalo de gerações 

médio, e corresponde à idade média dos pais quando nascem os filhos que os vão substituir. 

O número de gerações conhecidas (ni) foi obtido individualmente, para todos os animais na base de 

dados (n=144292) através da seguinte expressão:  

2

1n

2

1n
n mp

i





  

em que, np e nm representam, respetivamente, o número de gerações conhecidas do pai e da mãe. No 

caso do pai ou da mãe de um indivíduo serem desconhecidos, np ou nm assumem o valor de -1. 

Segundo Falconer e McKay (1996), o tamanho efetivo de uma população (Ne), é definido como o 

número de indivíduos de uma população com uma estrutura não ideal, que daria origem a uma 

determinada taxa de consanguinidade se a sua estrutura fosse ideal (e.g. igual número de machos e 

fêmeas, com ausência de seleção, acasalamentos aleatórios, etc.). Na caracterização demográfica, o 

Ne foi calculado através da seguinte expressão: 

)geração/F(2

1
N e 

  

em que ∆F/geração representa o acréscimo da consanguinidade por geração. 

O número efetivo de fundadores (fe) e de ascendentes (fa), e as contribuições genéticas de 

fundadores (qk) e de ascendentes (pk), foram determinados através de aplicações desenvolvidas em 

Clipper Summer 87 (Carolino e Gama, 2002), segundo a metodologia proposta por Boichard et al. 

(1997). 

O número efetivo de fundadores (fe) representa o número de fundadores (f) que daria origem à 

diversidade genética observada na população em estudo, se todos os fundadores tivessem igual 

contribuição, tendo sido calculado através da expressão seguinte: 






f

1k

2
k

e

q

1
f  

em que, qk corresponde à contribuição proporcional de cada fundador k para a população em estudo 

(e.g., animais nascidos em determinado período de tempo), considerando-se como fundador um 
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animal com pai e mãe desconhecidos, ou o progenitor desconhecido de um animal em que apenas se 

conhece um dos seus progenitores.  

O número efetivo de ascendentes (fa) representa o número de ascendentes (fundadores ou não) que 

explicam a totalidade da variabilidade genética da população em estudo, se todos os ascendentes 

tivessem igual contribuição, tendo sido determinado através das seguintes expressões: 






f

1k

2
k

a

p

1
f       em que      





 





1n

1i
ijkk a1qp  

em que pk corresponde à contribuição marginal de um ascendente, ou seja, a contribuição ainda não 

explicada pelos seus ascendentes já calculados, qk corresponde à proporção com que cada 

ascendente k contribui para a população em estudo, à qual é deduzida a contribuição de todos os 

seus parentes cujas contribuições já foram determinadas e aij é o parentesco entre k e cada um dos 

seus n-1 ascendentes. 

O parentesco médio (AR) entre cada indivíduo e a população e o Índice de conservação genética 

(GCI) foram obtidos diretamente do programa ENDOG (Gutierrez e Goyache, 2005). O Índice de 

conservação genética (GCI) representa a proporção de genes dos diferentes fundadores no pedigree 

de cada animal, conforme proposto por Alderson (1992), sendo calculado a partir da contribuição 

genética de cada um dos fundadores para todos os indivíduos, da população da seguinte forma: 




2
ip

1
GCI  

em que pi representa a proporção de genes do fundador i em cada indúvio da população. 
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Apresentação dos Resultados 

 
 

Figura 1 - Número de fêmeas reprodutoras presentes por ano1 

 
 
 

Figura 2 - Número de fêmeas reprodutoras presentes por ano e por pelagem 

 

 

 
1 Para o cálculo, foram consideradas todas as fêmeas Mertolengas ativas, algumas das quais pertencentes a criadores não aderentes ao 
LG, ou seja, foi utilizada toda a informação sobre a raça Mertolenga disponível no LG e no SNIRA. O início da atividade reprodutiva 
das fêmeas, contabilizado para o cálculo do número de fêmeas reprodutoras presentes, foi considerado como o ano do 1º parto da 
fêmea – 365 dias. Teve-se em consideração que a fêmea, supostamente, estaria presente na exploração e  ativa, 365 dias antes do 1º 
parto. 
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Figura 3 – Percentagem de fêmeas reprodutoras presentes anualmente segundo a pelagem  

 
 
 
 
 

Figura 4- Número de animais puros nascidos por ano 
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Figura 5 - Número de animais puros nascidos por ano e por sexo 

 

 
 
 

Figura 6 - Número de animais puros nascidos anualmente segundo a pelagem 
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Figura 7 – Percentagem de animais puros nascidos anualmente segundo a pelagem 

 
 
 
 
 

Figura 8 – Percentagem de nascimentos de animais puros por ano2 

 
 
 

 
2 A percentagem de nascimentos de animais puros por ano foi determinada com base no número de animais puros nascidos e no 
número de fêmeas reprodutoras presentes por ano (Figura 5). Em 1992 iniciaram-se os programas de apoio às raças autóctones 
(Novagri em 1992 e Agro-Ambientais a partir de 1994). 
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Figura 9 - Número de criadores ativos por ano3 

 
 

 
 
 

Figura 10 - Número de machos reprodutores presentes por ano4 

 
 
 
 

 
3Número de explorações onde se registaram partos de fêmeas Mertolengas, algumas das quais não aderentes ao Livro Genealógico. 
Puros – Explorações onde se registaram nascimentos de animais puros (Mertolengos); Total - Explorações onde se registaram 
nascimentos de animais puros (Mertolengos) e explorações onde só se registaram nascimentos de animais cruzados. 

4Machos com descendentes. 
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Figura 11 - Número de machos reprodutores presentes por ano e por pelagem 

 
 
 
 
 
 

Figura 12 – Percentagem de machos reprodutores presentes anualmente segundo a pelagem  
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Figura 13 - Número de fêmeas reprodutoras por macho ao longo dos anos 

 
 

 
 
 
 

Figura 14 – Número médio de animais nascidos por exploração*ano segundo o Concelho 
 (Animais nascidos entre 2000 e 2009) 
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Figura 15 – Distribuição geográfica do número de animais nascidos (2000-2009) 
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Figura 16 – Número médio de animais nascidos por exploração*ano segundo o Concelho 

(Animais nascidos entre 2010 e 2019) 
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Figura 17 – Distribuição geográfica do número de animais nascidos (2010-2019) 
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Figura 18 – Número de explorações e animais nascidos segundo a dimensão da exploração 

(Base de dados total: animais nascidos entre 2000 e 2009) 

 

 
 
 
 
Figura 19 - Número de explorações e animais nascidos segundo a dimensão da exploração 

 (Animais nascidos entre 2010 e 2019) 
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Figura 20 - Número de explorações e animais nascidos segundo a dimensão da exploração 

 (Animais nascidos entre 2000 e 2019) 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Distribuição mensal dos partos por período 
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Figura 22 - Distribuição mensal dos partos 

 (Partos entre 1990 e 2019) 

 

 

 

Figura 23 - Nível de preenchimento (%) das Genealogias  
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entre 1990 e 1994 
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Figura 24 - Nível de preenchimento (%) das Genealogias (continuação) 

 Animais nascidos 
entre 2000-2004 
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 Avô P: 95.2   

     Bisavó P: 81.5 
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Figura 25 - Percentagem de progenitores conhecidos por ano 

 

 

 

 
Figura 26 - Percentagem de ascendentes (avós e bisavós) conhecidos por ano 
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Figura 27 – Evolução do número médio de gerações conhecidas 

 
 
 
 
 

 
Figura 28 - Distribuição da idade das fêmeas ao parto (partos puros e cruzados)  

(reprodutoras ativas entre 2010 e 2019) 
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Figura 29 – Distribuição da idade dos machos ao nascimento dos filhos 
 (reprodutores ativos entre 2010 e 2019)  

 
 
 
 

 
Figura 30 – Distribuição do número de fêmeas reprodutoras segundo o nº de descendentes5 

(52236 fêmeas reprodutoras; descendentes puros) 

 
 
 
 

 
5 Descendentes puros 
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Figura 31 – Distribuição do número de fêmeas reprodutoras segundo o nº de descendentes6 

(74999 fêmeas reprodutoras; descendentes puros e cruzados) 

 
 
 
 
 
 

Figura 32 – Distribuição do número de machos reprodutores segundo o nº de descendentes 
 (1629 machos reprodutores)   

 
 
 
 

 
6 Descendentes puros e cruzados. 
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Figura 33 – Evolução da consanguinidade e do número de gerações conhecidas 

 
 
 
 

Figura 34 – Evolução da consanguinidade por pelagem 
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Figura 35 – Distribuição do número de explorações segundo o nível de consanguinidade média 
do efetivo (animais nascidos entre 2010 e 2020) 

 

 
 

 

Figura 36 – Evolução do número de animais nascidos consanguíneos 
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Figura 37 – Evolução do parentesco médio (AR) e da percentagem de animais consanguíneos 

 
 

 

 

 

Figura 38 – Intervalos de gerações (L) para as 4 vias de seleção 
(1990-2019) 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

L (anos) Pais Mães 

Todos os animais 6.40 7.09 

Touros 6.11 7.34 

Vacas 6.11 6.88 
  L = 6.61 anos 
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Figura 39 – Evolução e estimativa do acréscimo anual da consanguinidade 

 
 
 

 

 

Figura 40 – Tamanho Efetivo da População (Ne) e Taxa de Consanguinidade (F) 

Parâmetros demográficos estimados 
Período considerado 

1980-2019 1990-2019 2000-2019 

F/ano 0.181% 0.159% 0.069% 

Intervalo de Gerações (L)  7.05 6.61 6.81 

F/geração 1.197% 1.053% 0.456% 

Tamanho efetivo da população (Ne)  41.8 47.5 109.7 

 

1980-2019: 0.181%/ano  
1990-2019: 0.159%/ano 
2000-2019: 0.069%/ano 
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Figura 41 – Parentesco Médio (aij) entre machos e fêmeas consoante explorações e 

consanguinidade por ano de nascimento 

 
 
 
 
 

Figura 42 - Contribuição genética de Ascendentes e Fundadores para população em estudo 
(animais nascidos entre 2015 e 2019) 

 

 
 

 



Raça bovina Mertolenga – Caracterização genética por análise demográfica 2020 

 Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. - Estação Zootécnica Nacional 
2020             

31 

Figura 43 – Contribuição genética de Fundadores para a população em estudo 

População em 
Estudo 

Nº 
Fundadores 
Conhecidos 

Nº Animais 
da População 

em Estudo 

Nº Efetivo de 
Fundadores 

(fe) 

Nº Fundadores que 
explicam +50% da 

Variabilidade Genética  

1995-1999 10977 30372 129.77 88 

2000-2004 11058 33696 104.82 68 

2005-2009 11216 48199 87.04 57 

2010-2014 11534 34572 83.59 51 

2015-2019 12104 13161 87.93 56 

 

 

Figura 44 – Contribuição genética de Ascendentes para a população em estudo 

População em 
Estudo 

Nº 
Ascendentes 
Conhecidos 

Nº Animais 
da População 

em Estudo 

Nº Efetivo de 
 Ascendentes 

(fa) 

Nº Ascendentes que 
explicam +50% da 

variabilidade genética  

1995-1999 13561 21515 94.55 81 

2000-2004 17658 33859 71.70 58 

2005-2009 24769 40146 63.26 48 

2010-2014 24157 34572 59.58 40 

2015-2019 21227 13161 28.51 41 

 

 

 

Figura 45 – Evolução do diferencial número efetivo de Fundadores e de Ascendentes 

População em 
Estudo 

Nº Efetivo de 
Fundadores 

(fe) 

Nº Efetivo de 
Ascendentes 

(fa) 

Diferencial 
fe - fa 

Rácio 
fe / fa 

1995-1999 129.77 94.55 35.22 1.37 

2000-2004 104.82 71.70 33.12 1.46 

2005-2009 87.04 63.26 23.78 1.38 

2010-2014 83.59 59.58 24.01 1.40 

2015-2019 87.93 59.42 28.51 1.48 
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Figura 46 - Evolução do Índice de conservação genética (GCI) 

 
 

 
 
 
 

Figura 47 – Indicadores de variabilidade genética inter e intra-populacional / Índices de 
Fixação F de Wright 

(Apenas reprodutores incritos no Livro de Adultos n =52433) 

Nº Subpopulações: 3 (Rosilho, vermelho e Malhado) 

Coancestralidade média intra subpopulações: 0.01118 

Consanguinidade média: 0.068414 

Distância de Nei: 0.005098 

Parâmetros F de Wright 

Fis= 0.040624 

Fst= 0.005130 

Fit= 0.045545 
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Considerações finais 

A raça Mertolenga continua a ser a raça bovina autóctone Portuguesa mais numerosa. Segundo o 

IFAP (Animais Residentes na Base Dados SNIRA a 31.12.2019), mantém um efetivo de 

aproximadamente 27000 fêmeas reprodutoras, embora apenas cerca de 14500 estejam inscritas 

como reprodutoras no Livro Genealógico da Raça Bovina Mertolenga (LGRBM). Explorada em 

diversas regiões do país, em mais de 700 explorações, 216 das quais aderentes ao LGRBM, a raça 

Mertolenga predomina na região Sul de Portugal (Alentejo e Ribatejo), embora também existam 

explorações noutras regiões do Continente e nos Açores.  

A população bovina Mertolenga, que possui três tipos de pelagens – Vermelha, Rosilho Mil-flores e 

Malhada (Malhada de Vermelho e Vermelho Malhado) – foi referenciada com diversos termos por 

diferentes autores, mas a sua denominação relaciona-se com a zona de Mértola, uma das regiões 

onde teve origem. No entanto, esta raça espalhou-se ao longo dos anos por outras regiões do país, 

particularmente pelos vales do Sorraia, Sado e Tejo, onde foi utilizada fundamentalmente para o 

trabalho.  

Nas últimas décadas do século XX, com a evolução da mecanização da agricultura, passou a ser 

utilizada essencialmente para a produção de carne, embora alguns efetivos, apesar de cada vez 

menos, forneçam animais para cabrestos da raça Brava de Lide. 

Nos dias de hoje, esta raça é procurada essencialmente pelas suas características maternais e pela 

excelente capacidade de adaptação a condições ambientais e alimentares mais difíceis. 

Presentemente, os produtos da raça bovina Mertolenga mais procurados são os próprios animais, 

nomeadamente as novilhas, para serem utilizadas em cruzamento terminal ou em cruzamentos 

triplos, mas também os produtos cárneos com Denominação de Origem Protegida – Carne 

Mertolenga DOP. 

Na primeira década do século XXI, com um número de fêmeas reprodutoras exploradas em linha 

pura e controladas pelo LGRBM a variar entre as 8000 e as 13000, a raça bovina Mertolenga foi 

classificada como “não ameaçada” segundo os critérios utilizados pela União Europeia 

(Regulamento da CE Nº 445/2002) para definir o estatuto de risco de raças e de acordo a Portaria 

n.º 618/2008, que aprovou a Regulamentação da Ação n.º 2.2.3 «Conservação e Melhoramento de 

Recursos Genéticos» do PRODER. 

Mais recentemente, em 2015, de acordo com o documento de atos delegados do novo Regulamento 

de Desenvolvimento Rural adotado pela Comissão Europeia, Portugal viria a estabelecer novas 

condições para efeitos da aplicação do estatuto de risco de abandono. Assim, no sentido de 

responder às exigências regulamentares e tendo em conta que Portugal pretendia, através do 
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Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020, atuar ao nível da manutenção de raças autóctones 

ameaçadas, a raça bovina Mertolenga viria a ser considerada como em risco de extinção, com grau 

C (menor risco). 

Para a avaliação do estatuto de risco da raça Mertolenga e das restantes raças autóctones 

portuguesas, consideram-se os seguintes critérios de censos e de variabilidade genética: número de 

fêmeas reprodutoras, número de machos reprodutores, evolução do efetivo, tamanho efetivo da 

população, número de variedades/ecótipos e material genético disponível no Banco Português de 

Germoplasma Animal. Desta forma, segundo estes critérios, nomeadamente pelo facto de ter menos 

de 7500 fêmeas exploradas em linha pura, no âmbito da aplicação dos apoios 7.8.1 e 7.8.3 da ação 

7.8 «Recursos genéticos» do PDR2020, a raça Mertolenga foi considerada como em risco de 

extinção. 

Os resultados obtidos com base na caraterização genética por análise demográfica da raça bovina 

Mertolenga realçam os seguintes aspetos principais que deverão ser levados em consideração na 

execução do Programa de Melhoramento Genético, tendo também em consideração a manutenção 

da diversidade genética: 

 O efetivo reprodutor é atualmente constituído por cerca de 27000 fêmeas e 894 machos 

(animais com mais de 2 anos) dos quais cerca de 14500 fêmeas e cerca de 200 machos 

pertencem a 216 criadores detentores de 422 explorações controladas pelo LGRBM.  

 O número de fêmeas reprodutoras ativas e inscritas no Livro de Adultos apresentou um 

considerável acréscimo desde a sua constituição, particularmente a partir do final da década 

de 90, quando se iniciaram as medidas agroambientais e a aplicação de apoios específicos 

às raças autóctones. No entanto, a partir de 2014 denota-se uma ligeira mas constante 

tendência para a redução do efetivo Mertolengo ao longo dos últimos anos (Figuras 1 e 2).  

 A evolução da proporção de fêmeas reprodutoras segundo a variedade (pelagem) evidencia, 

por um lado, o aumento da variedade Malhada, com excelentes resultados entre 2008 e 

2016, resultado do esforço da ACBM em recuperar esta variedade, mas por outro uma 

tendência para a diminuição da exploração de fêmeas de pelagem vermelha, sobre a qual 

também deverá haver uma atenção especial (Figuras 2 e 3). A recuperação observada no 

número e proporção de fêmeas Malhadas utilizadas estagnou nos últimos anos, mantendo-

se em cerca de 13%. Presentemente, a maioria das fêmeas reprodutoras Mertolengas são 

rosilhas (54%) e as unicolores apenas 33%. 

 Ainda que o número de fêmeas Mertolengas reprodutoras ativas seja elevado, o número de 

fêmeas exploradas em linha pura decresceu significativamente entre 2007 e 2019 
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(diminuição de quase 6000 fêmeas em 12 anos ou cerca de 500 fêmeas por ano), embora se 

tenha observando um ligeiro acréscimo entre 2014 e 2016, mas com nova diminuição nos 

três últimos anos (2017 e 2019).  

 O número de animais puros nascidos anualmente e inscritos no Livro de Nascimentos 

atingiu o valor mais elevado em 2007 (11149). Desde esse ano, a tendência tem sido 

decrescente, embora com algumas oscilações, registando-se desde 2010 valores entre os 

6300 e os 7500 nascimentos por ano, o que corresponde a uma média de 6900 nascimentos 

de animais Mertolengos puros por ano (Figuras 4 e 6).  

 Nos últimos 3 anos (2017-2019), a proporção de nascimentos por pelagem foi de 17% 

Malhados, 52% Rosilho e 21% Vermelhos (Figura 7), registando-se cerca de 1000 

nascimentos por ano de animais Malhados. A proporção de nascimentos de animais 

Rosilhos tem vindo a aumentar gradualmente na última década, essencialmente em 

detrimento de nascimentos de animais vermelhos. 

 A percentagem de nascimentos de animais puros relativamente ao total de fêmeas (Figura 

8) atingiu o máximo em 1997 (cerca de 75% da fêmeas pariram animais puros), ano em 

que o número de fêmeas reprodutoras ainda era reduzido e maioria era mantida em linha 

pura. O aumento do número de fêmeas reprodutoras, particularmente, do número de fêmeas 

exploradas em linha pura, foi evidente a partir de 1994, pelo facto de nesse ano terem 

entrado em vigor em Portugal as "Medidas Agro-Ambientais", que se traduziam por uma 

compensação financeira aos criadores que mantivessem as fêmeas em linha pura, durante 

um período de 5 anos. Este programa, que atribuía ainda uma majoração às novilhas 

aquando da inscrição do primeiro vitelo no LG teve grande adesão por parte dos criadores. 

A percentagem de nascimentos de animais puros apresentou o valor mais baixo em 2013, 

ano em que apenas 20% das fêmeas reprodutoras existentes tiveram animais puros. Nos 

últimos anos, constata-se que as fêmeas que se mantêm em linha pura são apenas as 

necessárias para a reposição do efetivo reprodutor. 

 Atualmente existem mais de 700 explorações com fêmeas reprodutoras da raça Mertolenga, 

das quais 422 pertencem a 216 criadores aderentes ao LGRBM (Figura 9). O número 

máximo de criadores com fêmeas Mertolengas observou-se em 2009 (277), mas o número 

de criadores onde nascem animais puros tem vindo a decrescer desde 2007, ano em que se 

atingiu o máximo (205 criadoress). Em 2019 nasceram vitelos Mertolengos apenas em 138 

criadores aderentes ao LGRBM.  
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 O número de machos reprodutores ativos (com filhos) atingiu o máximo no ano de 2007 

(274 machos) e, desde então, diminuiu para valores que têm oscilado entre 189 e 214 

consoante o ano (Figura 10). No ano de 2019 existiam 189 machos reprodutores 

Mertolengos ativos inscritos no Livro de Adultos do LGRBM. 

 O número e proporção de machos reprodutores presentes por ano e por pelagem, em que 

19% dos touros são Malhados, 49% Rosilhos e 33% Vermelhos (Figuras 11 e 12), 

demonstram uma distribuição mais equilibrada do que nos nascimentos e nas fêmeas 

reprodutoras. 

 A relação número de fêmeas/touro aumentou nos últimos anos para mais de 140 fêmeas por 

macho (Figura 13), o que, em parte, está relacionado com a diminuição do número de 

fêmeas exploradas em linha pura e, consequentemente, com a diminuição do número de 

machos reprodutores.  

 A raça Mertolenga é explorada maioritariamente no Alentejo e no Ribatejo, mas também é 

utilizada na Beira Interior (distrito de Castelo Branco), Açores (Ilha de S. Miguel) e 

Algarve (distrito de Faro). Os principais concelhos onde se registaram atualmente (2010-

2019) nascimentos de vitelos Mertolengos são, por ordem decrescente do número de 

nascimentos, Coruche, Alcácer do Sal, Évora, Arraiolos, Serpa, Cuba, Moura, Montemor-

o-Novo, Castro Verde, Elvas, Portel, Beja, Mértola, Idanha-a-Nova, Benavente, Ourique, 

Barrancos, Santiago do Cacém, Ponte de Sôr, Portalegre, Avis, Viana do Alentejo, Montijo 

e Odemira (Figuras 14 a 17). 

 A distribuição geográfica das explorações com animais da raça Mertolenga mantém-se 

semelhante à de anos anteriores, com uma ligeira diminuição de nascimentos nos concelhos 

de Coruche e Évora (apesar de continuarem a ser dos concelhos onde nascem anualmente 

mais animais), e um aumento noutros concelhos, designadamente, em Alcácer do Sal, 

Serpa e Arraiolos (Figuras 14 a 17). 

 Existe uma grande variabilidade na dimensão das explorações entre concelhos e, 

consequentemente, no número de animais Mertolengos nascidos por ano (Figuras 14 e 17), 

observando-se que, entre 2010 e 2019, nos concelhos de Cuba, Santiago do Cacém, 

Alcácer do Sal e Montijo nascem em média, respetivamente, 317, 134, 99 e 94 animais por 

ano e por exploração, enquanto noutros concelhos e no mesmo período, em média nascem 

menos de 30 animais por ano e por exploração, como por exemplo nos concelhos de Ponte 

de Sôr, Moura e Barrancos. O número médio de Mertolengos nascidos por ano e por 

exploração é de aproximadamente 65 animais. 
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 A maioria dos animais nasce em explorações onde, em média, se registam entre 25 e 75 

nascimentos por ano, havendo algumas explorações (8%) onde se observam anualmente 

mais de 100 nascimentos e que correspondem a 25% do total de nascimentos observados 

(Figuras 18 a 20). Nascem mais de 200 animais por ano em apenas 1% das explorações, a 

que correspondem quase 7% do total de nascimentos. As explorações onde nascem, em 

média menos de 20 animais, representam mais de 20% dos Criadores e menos de 6% do 

total anual de nascimentos. Na última década (2010-2019), as explorações de maiores 

dimensões (mais de 100 nascimentos por ano) aumentaram proporcionalmente, 

representando cerca de 8% dos efetivos e 25% do total de animais nascidos.  

 A raça Mertolenga não apresenta sazonalidade reprodutiva, observando-se partos ao longo 

de todo o ano (Figuras 21 e 22) e uma distribuição mensal dos partos com algumas 

alterações consoante o período de tempo considerado. Observa-se uma ligeira acumulação 

de partos no final do Inverno/início da Primavera (embora menos evidente nos últimos 5 

anos), uma diminuição nos meses de Junho e Julho, e novamente um acréscimo a partir do 

verão. Nos últimos 20 anos, os meses com mais nascimentos foram os de Março e Abril. A 

distribuição mensal de partos realça as particularidades da raça, as diferentes épocas de 

cobrição em termos de meses e duração e a opção de muitos criadores em manterem os 

touros durante todo o ano nas vacadas. 

 O nível de preenchimento das genealogias evoluiu nitidamente ao longo dos anos e o 

número de gerações conhecidas é superior a 5 em animais nascidos a partir de 2013. O 

aumento da informação genealógica disponível tem sido fundamental para os diversos 

trabalhos em que a raça está envolvida (Figuras 23 a 27). Praticamente todos os animais 

nascidos entre 2010 e 2014 têm pais, avós e bisavós conhecidos, embora no período 

seguinte, entre 2015 e 2019, se tenha observado um pequeno aumento de animais que 

nascem sem pai conhecido. A informação genealógica disponível no Livro Genealógico 

está bastante completa, devendo manter-se o controlo de filiação a título de confirmação 

através de análise de ADN. O controlo de filiação por análise de ADN de todos os 

reprodutores e parcialmente de animais inscritos no Livro de Nascimentos é fundamental 

para credibilizar a informação recolhida e informatizada.  

 A distribuição da idade das fêmeas ao parto é própria da espécie bovina e confirma a 

capacidade das fêmeas da raça Mertolenga em se manterem em produção até idade 

avançada (Figura 28). Mais de 30% das fêmeas apresentam partos para além dos 10 anos 

de idade e mais 6% das fêmeas mantêm-se em reprodução para além dos 15 anos de idade. 
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 A maioria dos machos reprodutores (53%) tem entre 4 e 8 anos de idade quando nascem os 

filhos (Figura 29). Uma reduzida percentagem (5%) de machos são pais depois dos 12 

anos, tendo aumentado ligeiramente a percentagem de touros a serem pais com mais idade. 

O número de machos com idade avançada ao nascimento dos filhos poderá vir a aumentar 

com o desenvolvimento da utilização da inseminação artificial. 

 A distribuição das fêmeas em função do número de filhos demonstra que o número de 

fêmeas é tanto menor quanto maior for o número de filhos por fêmea (Figuras 30 e 31).A 

maioria dos nascimentos corresponde a filhos de vacas que parem entre 7 e 11 filhos ao 

longo de toda a vida produtiva. 

 A distribuição do número de machos reprodutores segundo o número de descendentes 

evidencia alguns desequilíbrios (Figura 32). Mais de 60% dos animais nascidos são filhos 

de apenas 20% dos touros; 11% dos animais nascidos são filhos de apenas 2% dos touros 

(36 animais). Estes resultados indicam a necessidade de evitar que alguns machos tenham 

um número excessivo de descendentes ao longo de toda a vida. 

 A consanguinidade aumentou de forma constante até 2003 (Figura 33), ano em que 

ultrapassou os 9%. Nos anos seguintes e até 2016, manteve-se entre os 7 e os 9%, e em 

2017 voltou a ser superior a 9%, atingindo o valor mais elevado (9.3%) em 2019. Os 

resultados obtidos parecem evidenciar, em alguns anos, alguma preocupação dos Criadores 

em minimizar o parentesco entre reprodutores, em parte, possivelmente conseguido através 

da troca de machos entre explorações (que deverá ser mantido no futuro), mas noutros 

períodos nem tanto.  

 Ainda que a proporção de animais nascidos das três variedades (Vermelho, Rosilho e 

Malhado) seja bastante distinta ao longo dos anos até 2015, a evolução da consanguinidade 

tem sido muito semelhante; contudo, esta evolução foi muito diferente na variedade 

Vermelha a partir de 2016, atingindo uma consanguinidade média superior a 13% em 2019, 

enquanto animais malhados e rosilhos, em média, nascem com cerca de 9% de 

consanguinidade (Figura 34). Esta evolução mais acentuada dos valores da 

consanguinidade nos animais vermelhos pode estar relacionada com a diminuição do 

número de reprodutores desta variedade. Ainda que a proporção de reprodutores malhados 

seja inferior à dos unicolores, nos últimos anos, tem havido uma particular atenção com a 

gestão da variabilidade genética do efetivo malhado, que se tem repercutido num controle 

da consanguinidade média dos animais nascidos desde então. 
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 A Figura 35 demonstra uma gestão da consanguinidade muito desigual entre explorações, 

presenciando-se vários efetivos com um coeficiente médio de consanguinidade dos animais 

nascidos nos últimos anos (2010-2020) acima dos 10% e algumas situações a merecerem 

uma atenção especial, com valores médio de consanguinidade extremamente elevados. 

 Nos últimos anos observou-se um acréscimo considerável do número de animais nascidos 

consanguíneos (Figura 36), mas mantendo-se estabilizado desde 2016. Desde 2013 que, 

mais de 85% dos nascimentos são consanguíneos. Reforça-se a necessidade de os criadores 

optarem por adquirir animais não aparentados com os da sua exploração a fim de evitar, a 

curto prazo, uma situação de relação de parentesco não nula entre reprodutores ao nível de 

cada exploração. 

 O parentesco médio evoluiu ligeiramente até 2005, ano em que ultrapassou os 2% (Figura 

37), mas tem-se mantido estável ao longo dos últimos anos, observando-se valores mais 

elevados entre animais nascidos entre 2011 e 2015, a rondar os 2.1%.  

 O intervalo de gerações é mais elevado nas fêmeas (7.1 anos) do que nos machos (6.4 

anos), resultando num intervalo médio de gerações de 6.6 anos (Figura 38). 

 Consoante o período considerado, o acréscimo anual da consanguinidade variou entre 

0.069% e 0.181% (Figuras 39 e 40). O acréscimo da consanguinidade por geração foi 

1.2%, 1.05% e 0.46%, respetivamente, nos períodos entre 1980-2019, 1990-2019 e 2000-

2019. O valor muito mais baixo observado neste último período resulta da consanguinidade 

ter-se mantido mais ou menos constante. 

 O tamanho efetivo da população, estimado em 41.8 no período 1980-2019 e em 47.5 no 

período 1990-2019, é inferior ao valor recomendado pela FAO (50 ou ∆F/geração inferior a 

1%) para que o risco de erosão genética da população seja considerado aceitável (Figura 

40). No entanto, quando considerado um período mais curto (2000-2019), em que a 

consanguinidade se manteve mais ou menos constante nesta fase, o tamanho efetivo da 

população apresenta valores aceitáveis.  

 Os valores médios da consanguinidade dos animais nascidos nos últimos anos, o acréscimo 

anual e por geração da consanguinidade e o tamanho efetivo da população, recomendam 

particular atenção na definição dos emparelhamentos tendo em vista a minimização da 

consanguinidade. 

 O parentesco médio entre machos e fêmeas nascidas por ano é naturalmente superior em 

animais na mesma exploração (29%, tendo atingido um valor máximo de 34.6% em 2017), 

embora se tenha mantido praticamente constante ao longo dos anos (entre 27% e 29%), 
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bem como o parentesco médio entre animais de explorações diferentes (cerca de 2%). Estes 

dados reforçam a necessidade de se efetuarem trocas de reprodutores entre diferentes 

explorações (Figura 41). 

 O número efetivo de fundadores e o número efetivo de ascendentes, bem como o rácio 

entre estes dois indicadores demográficos (Figuras 42 a 45), demonstram algum 

afunilamento genético na população, mais evidente nos últimos anos, indicando uma 

contribuição bastante desigual dos ascendentes para o património genético atual da raça e 

alertando para a necessidade de diminuir esta tendência. Considerando-se os nascimentos 

nos últimos 5 anos (2015-2019), apenas 41 ascendentes explicam mais de 50% da 

variabilidade genética existente nesse período. Para o mesmo período, estimou-se o Nº 

Efetivo de Fundadores e o Nº Efetivo de Ascendentes em, respetivamente, 87.93 e 59.42. 

 O índice de conservação genética, calculado com base numa teoria proposta por Alderson 

(1992), assume que o objetivo de um programa de conservação é reter o maior número 

possível de alelos da população fundadora. Idealmente, um indivíduo receberia uma 

contribuição igual de todos os fundadores da população e este índice seria tanto maior 

quanto mais alto fosse o nível de representatividade dos fundadores no genoma desse 

animal. Ou seja, perante a evolução dos valores do índice de conservação genética, animais 

nascidos nos últimos anos apresentam uma maior proporção de genes dos diferentes 

fundadores (Figura 46). Este facto poderá estar relacionado com o aumento, ao longo dos 

anos, do grau de conhecimento das genealogias. 

 Os Índices de Fixação F de Wright, que descrevem a partição da variabilidade genética 

inter e intra-populações, com base no valor de Fst (0.0051), sugerem uma muito reduzida 

diferenciação genética entre as populações de animais Malhados, Rosilhos e Vermelhos 

(Figura 47). 

 

Os valores atuais da consanguinidade e do parentesco da raça Mertolenga, perante o efetivo 

existente, não exigem medidas drásticas. Contudo, o acréscimo anual durante os últimos anos e o 

aumento do número de animais nascidos consanguíneos sugerem que se promova o delineamento 

de acasalamentos com o objetivo de minimizar o parentesco entre reprodutores. Perante os 

indicadores demográficos estimados, é recomendável aumentar a diversificação de machos a utilizar 

como reprodutores e evitar que alguns machos reprodutores permaneçam demasiados anos em 

reprodução e um número excessivo de descendentes por macho.  
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Recomenda-se uma atenção maior nas explorações em que o nível de consanguinidade é mais 

elevado, devendo ser fomentada a troca de animais entre explorações. 

O controlo da consanguinidade deverá ser mantido nos três fenótipos Mertolengos, com especial 

atenção no Malhado e no Vermelho, que possuem efetivos mais reduzidos. 

O número efetivo de fundadores e de ascendentes e respetivos rácio sugerem que se promova a 

conservação de animais de linhas de fundadores menos representados, se necessário, recorrendo-se 

à crioconservação de material genético desses animais.  

A grande variabilidade na dimensão das explorações entre concelhos e a sua dispersão exigirá 

maiores precauções no delineamento das ações do programa de melhoramento/conservação da raça 

Mertolenga, designadamente, nas ações a desenvolver nas explorações. 
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