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Parâmetros de qualidade da carcaça e da carne de pequenos ruminantes 
Caclavl!z. Vasco 

CIMO. Instit uto l'olit~c n ico d~ l:!ragan<;a. Apartado l t 72. 530 t -1!55 Bragan.,:a: vcadavct(atpb.p 

C <>lnunt.:a.,:üo ptu 

Os s is temns de produção de ovinos c caprinos são muito diversos. resultado dos diterentes ambientes de prodt 
do grande número raças exploradas. Em Porn tgal. a produção de pequenos ruminantes assenta na utilização de 
autóctones, exploradas cm sistemas de pastoreio. A valorização elos produtos cámicos a través de marc 
qualidade. tais como: Denominação de Origem Protegida e Indicação Geográficél Protegida; pode contribuir 1 
prescn açào das raças autó~;tones. Pe lo pape l que desempenha na regulação das trocas comerc tais, a qualida 
carcaça reveste-se ele especial importância para os produtores e para os talhantes. Os principais parâmetr 
qualidade das carcaças são o teor em carne magra. a re lação músculo:osso e a proporção de t:arnc vendúvel. 
parúmctws podem ser estiniados recotTcndo a equnções de previsão util izando como estimadores a espessw 
tecidos. bem como por aval iação do estado de engorda por apreciação visual, sistema ac tua lme nte em vig 
União J-uropeia. Por outro lado. a qualidade da cam e apresenta especia l importância na regulação das 1 

come-ITJa is entre os talhantes c os consum idores. Os principais pariunetros de qualidade da carne ~ào a cor (mú 
c gordura) e a qualidade sensoria l. especialmente a tenrura e o tlavour. Neste trabalho faremos uma descriça 
parâmetros de qualidade da carcaça e da carne de pequenos ruminan tes. -

!Small ruminants carcass and meat quality parametersl 

r he sheep and goats produc tions systems are very d iverse; this di versity resu lts from the di ffcrences in produ 
cnvironmcnts anel from thc grea t nurnbe r o f sheep anel goats brecds. [n Portugal, production o f small rumina t 
baseei on loca l breeds ra tsed under ex tcnsive systems. The valoris<Hion o f meat products th rough qual ity brands 
Origi n Denomination of Ongin Protec tion anel Geographic lndication Protection: can contribute to r the prescn · 
o f the local brecds. Carcass q ua lity presents an important role in the regulat ion o f the commerc ia l exchanges 
prescnts spec ia l relevance to thc producas anel to meat se llers. The main carcass quality parameters are the 
meat w ntcnt. the musc le:bone ratio and thc sealable mcat proportion . Thesc parameters can be pred icte 
cquations us111g as predictors the rissuô thickness mcasurements. as well as by degrec o f fa tness evaluated by v 
appraisa l. system acrually in use in the European Union. Thc rneat qua li ty presents spec ia l importance fo1 
regulmion of the commercia l exchange;;s between meat sellcrs anel consumcrs. The main meat quali ty para meter 
the co lour (muscle anel tiH) and the sensoria l q uali ty: espec ia lly the tcxturc and lhe flavo ur. ln this work 
clesc ription of lhe sma 11 ruminant carcass and meat qua lity parame tcrs will be made. 




