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Abstract 
The Garrano is a small Portuguese autochthonous equine breed (with a maximum 
height of 1.35 cm measured at withers), only with dark brown coat, concave or straight 
profile, currently with 1444 mares registered in Studbook. 3243 morpho-functional 
records of the Garrano breed, obtained between the years 1994 to 2011, were used to 
the morphological characterization of this breed. These records, including height at 
withers and 8 body conformation regions and gaits, were obtained during the breeding 
approval for Studbook registration. Total Evaluation is the result of the sum of 8 body 
conformation regions and gaits, which are scored between 1 and 10 and then applied 
weighting factors of 1.0 or 1.5 are applied, as follows: Head and Neck (1.0), Shoulder 
Blades and Withers (1.0), Chest and Ribcage (1.0), Back and Loins (1.5), Croup (1.0), 
Members (1.5), Gaits (1.5) e Forms as a Whole (1.5). The mean ± standard deviation 
of the several traits analyzed were 128.74±3.99 cm for Height at Withers, 6.66±0.67 
points for Head and Neck, 6.73±0.63 for Shoulder Blades and Withers, 6.68±0.65 for 
Chest and Ribcage, 10.79±0.80 for Back and Loins, 6.53±0.64 for Group, 10.87±0.75 
for Members, 10.86±0.75 for Gaits, 10.86±0.74 for Forms as a Whole and 69.99±4.30 
points for Total Evaluation. 
The average height at the withers is 130.9 cm for stallions and 128.5 cm for mares, 
confirming the superiority of the males in all morpho-functional parameters analyzed. 
Phenotypic correlations between conformation regions and gaits range from +0.26 e 
+0.84, with higher values between Members and Forms as a Whole (+0.84), and 
between Members and Gaits (+0.84).  

 
 
Resumo 
O garrano é um equino autóctone Português de pequena estatura (altura máxima ao garrote de 1.35 metros), de 
cor exclusivamente castanha e com perfil recto ou côncavo, contando actualmente com 1444 fêmeas 
reprodutoras inscritas no Registo Zootécnico/Livro Genealógico (RZ/LG). Utilizaram-se registos morfo-
funcionais de 3243 equinos de raça Garrana (altura ao garrote e 8 avaliações corporais e andamentos), 
recolhidos entre 1994 e 2011 durante a aprovação de reprodutores, com o objectivo de caracterizar 
morfologicamente esta população autóctone Portuguesa. A Pontuação Total resulta do somatório das 8 
avaliações parciais às quais são atribuídas notas entre 1 e 10 e, posteriormente, aplicados factores de ponderação 
de 1.0 ou 1.5, conforme a seguir indicado: Cabeça e Pescoço (1.0), Espádua e Garrote (1.0), Peitoral e Costado 
(1.0), Dorso e Rim (1.5), Garupa (1.0), Membros (1.5), Andamentos (1.5) e Conjunto de Formas (1.5). Os 
valores médios ± desvio padrão para os diversos caracteres foram de 128.74±3.99 cm para a Altura ao Garrote, 
de 6.66±0.67 pontos para a Cabeça e Pescoço, de 6.73±0.63 pontos para Espádua e Garrote, de 6.68±0.65 
pontos para o Peitoral e Costado, de 10.79±0.80 pontos para o Dorso e Rim, de 6.53±0.64 pontos para a Garupa, 
de 10.87±0.75 pontos para os Membros, de 10.86±0.75 pontos para os Andamentos, de 10.86±0.74 pontos para 
o Conjunto de Formas e de 69.99±4.30 pontos para a Pontuação Total. Os machos Garranos apresentam uma 
altura média ao garrote de 130.9 cm e as fêmeas de 128.5 cm, verificando-se uma superioridade dos machos em 
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todos os parâmetros morfo-funcionais avaliados. As correlações fenotípicas entre as regiões corporais e 
andamentos variaram entre +0.26 e +0.84, com valores mais elevados entre Membros e Conjunto de Formas 
(+0.84) e Membros e Andamentos (+0.84).  
 
Introdução 
O Garrano é considerado como a raça equina portuguesa mais antiga, possivelmente com origem no cavalo 
ibérico Equus caballus celticus, havendo registos da sua presença no Norte de Portugal desde tempos pré-
históricos (Leite et al., 2000). De pequena estatura (altura máxima ao garrote de 1.35 metros), de cor 
exclusivamente castanha e perfil recto ou côncavo, permanece em estado semi-selvagem nas regiões 
montanhosas do Noroeste de Portugal (Serra do Gerês e da Cabreira), associado a um particular e antigo modo 
de vida das populações humanas. Sendo um cavalo pequeno, apresenta uma sólida estrutura e andamento curto, 
transmitindo uma elevada segurança, típica de um animal habituado a enfrentar caminhos íngremes e 
pedregosos. Tal como outros cavalos de pequena estatura, o Garrano apresenta um andamento artificial, 
denominado de andadura (amble) ou passo baixo. Segundo Jordana e Parés (1999) o cavalo Garrano enquadra-
se no grupo dos “póneis ligeiros”, pertencentes ao Tronco Tarpânico e descendentes directos do Equus gmelini. 
Actualmente, a raça Garrana ainda é utilizada em trabalhos agrícolas, transporte, sela (desporto e turismo) e 
produção de carne, mas conta apenas com 1440 fêmeas inscritas no RZ/LG, pelo que é considerada em situação 
de “risco de abandono”, segundo os critérios definidos no Regulamento nº 445/2002 da Comissão Europeia. 
Neste contexto, diversas entidades lideradas pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo, argumentando a 
necessidade de “preservação, valorização e divulgação”, apresentaram em 2011 a candidatura do Cavalo 
Garrano a Património Nacional. Com este trabalho pretende-se caracterizar morfo-funcionalmente a raça equina 
Garrana, contribuindo para o seu conhecimento e divulgação. 
 
Material e métodos 
Utilizaram-se registos morfo-funcionais de 3243 equinos de raça Garrana, recolhidos entre 1994 e 2011, 
nomeadamente, 3243 registos de altura ao garrote e 3102 registos de 8 avaliações corporais e andamentos, 
obtidos durante a aprovação de reprodutores para inscrição no RZ/LG. A Pontuação Total resulta do somatório 
das 8 avaliações parciais às quais são aplicados factores de ponderação de 1.0 ou 1.5, conforme a seguir 
indicado: Cabeça e Pescoço (1.0), Espádua e Garrote (1.0), Peitoral e Costado (1.0), Dorso e Rim (1.5), Garupa 
(1.0), Membros (1.5), Andamentos (1.5) e Conjunto de Formas (1.5). 
As características morfo-funcionais foram submedidas a uma análise de variância, através do PROC GLM do 
Programa SAS (SAS Institute, 2004), com um modelo que incluiu os efeitos da exploração/freguesia, ano e mês 
de classificação, sexo e a idade à classificação (covariàvel linear e quadrática). Posteriormente, e a partir dos 
valores residuais da análise de variância, foram determinadas as correlações fenotípicas entre caracteres, 
utilizando-se o PROC CORR do programa SAS.  
  
Resultados e discussão 
As estatísticas descritivas das características morfo-funcionais analisadas encontram-se na tabela I e as 
correlações fenotípicas entre as mesmas na tabela II. Confirma-se a reduzida altura ao garrote dos equinos da 
raça Garrana, com valores médios de 130.90±3.54 cm para os machos e de 128.52±3.97 cm para as fêmeas, 
semelhantes ao da raça espanhola Jaca Navarra, ligeiramente superiores ao da raça Pottoka, mas inferiores aos 
das raças equinas Losina e Gallega.  
Os valores médios e desvios padrão dos diversos parâmetros morfo-funcionais avaliados foram de 6.66±0.67 
pontos para a Cabeça e Pescoço, de 6.73±0.63 pontos para Espádua e Garrote, de 6.68±0.65 pontos para o 
Peitoral e Costado, de 10.79±0.80 pontos para o Dorso e Rim, de 6.53±0.64 pontos para a Garupa, de 
10.87±0.75 pontos para os Membros, de 10.86±0.75 pontos para os Andamentos, de 10.86±0.74 pontos para o 
Conjunto de Formas e de 69.99±4.30 pontos para a Pontuação Total (Machos: 76.96±3.54 pontos e Fêmeas 
69.28±3.97). As estatísticas descritivas demonstram que as classificações dos 8 parâmetros corporais e 
andamentos são efectuadas apenas com parte da escala disponível (entre 5 e 10 ou entre 5 e 15), não sendo 
utilizadas as notas entre 1 e 5. Saastamoinen e Barrey (2000) descrevem que este facto ocorre em diversas raças 
equinas sujeitas a avaliação de regiões corporais. 
Todos os factores incluídos no modelo de análise (exploração/freguesia, ano e mês de classificação, sexo e a 
idade à classificação) influenciaram significativamente (P<0.01) as diversas características morfo-funcionais 
estudadas. Verifica-se uma superioridade dos machos em todos os caracteres, com diferenças relativamente às 
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fêmeas que variam entre 8.7% no Conjunto de Formas e 14.9% no Peitoral e Costado, constatando-se nestas 
características, o dimorfismo sexual já descrito por outros autores (Portas et al., 2001).  
 

Tabela I. Estatísticas descritivas dos caracteres analisados1 (Descriptive Statistics of analysed traits) 

Caracteres AltG PT CP EG PC DR GA ME AN CF 

Nº obs. 3243 3102 3102 3102 3102 3102 3102 3102 3102 3102 
Média 128.74 69.99 6.69 6.73 6.68 10.79 6.53 10.87 10.86 10.87 

DP 3.99 4.30 0.67 0.63 0.65 0.80 0.64 0.75 0.75 0.74 
CV 3.10% 6.14% 10.05% 9.36% 9.70% 7.37% 9.77% 6.91% 6.92% 6.77% 
Min 109 63 5 5 5 10 5 10 10 10 
Max 143 90 10 10 10 15 10 14 14 15 

Machos 130.90 76.96 7.52 7.67 7.57 11.63 7.32 11.75 11.78 11.72 
Fêmeas 128.52 69.28 6.57 6.63 6.59 10.71 6.45 10.78 10.77 10.79 

1AltG= Altura ao garrote (cm), PT= Pontuação Total, CP= Cabeça e Pescoço, EG= Espádua e Garrote, PC= Peitoral e Costado, DR= Dorso e Rim, 

GA= Garupa, ME= Membros, AN= Andamentos, CF= Conjunto de Formas. 
 
Com excepção da Altura ao Garrote, que tem um CV=3.1%, os restantes caracteres estudados apresentam uma 
razoável variabilidade (CV entre 6.14% e 10.05%), expressa na diversidade fenotípica existente na raça, 
resultado da actividade do RZ/LG em padronizar a raça, mas mantendo e recuperando todos os ecótipos 
existentes (Leite et al., 2000). 
As regiões corporais fenotipicamente mais correlacionadas com a Pontuação Total foram os andamentos (+0.87) 
e os membros (+0.84) e a menos correlacionada foi a cabeça e o pescoço (+0.62). As correlações fenotípicas 
entre regiões corporais e andamentos variaram entre +0.26 e +0.84, com valores mais elevados entre Membros e 
Conjunto de Formas (+0.84) e Membros e Andamentos (+0.84). As correlações mais reduzidas registaram-se 
entre a “Cabeça e Pescoço” e “Dorso e Rim” (+0.26) e entre a “Cabeça e Pescoço” e “Conjunto de Formas” 
(+0.30). 
 

Tabela II. Correlações fenotípicas entre caracteres analisados1 (Phenotypic correlations between analysed 
traits) 

Caracteres EG PC DR GA ME AN CF PT 
CP 0.60 0.53 0.26 0.47 0.34 0.41 0.30 0.62 
EG  0.80 0.34 0.63 0.41 0.47 0.37 0.73 
PC   0.37 0.64 0.41 0.47 0.39 0.73 
DR    0.37 0.78 0.76 0.75 0.78 
GA     0.37 0.42 0.37 0.68 
ME      0.84 0.84 0.84 
AN       0.82 0.87 
CF        0.81 

1CP= Cabeça e Pescoço, EG= Espádua e Garrote, PC= Peitoral e Costado, DR= Dorso e Rim, GA= Garupa, ME= Membros, AN= Andamentos, 

CF= Conjunto de Formas, PT= Pontuação Total. 

 
Conclusões 
Os equinos da raça Garrana são de pequena estatura, com 1.28±0.04 metros de Altura média ao Garrote, razão 
pela qual são classificados como póneis (Altura ao garrote < 1.48 metros). Apesar do estado semi-selvagem em 
que ainda é actualmente criado e mantido em diversas áreas do Noroeste de Portugal, está morfologicamente 
bem caracterizado e padronizado. Para tal a Associação de Criadores de Equinos de Raça Garrana (ACERG) 
tem desempenhado, nos últimos vinte anos, um trabalho relevante de apreciação e classificação morfológica de 
reprodutores, com um aumento assinalável do número de garanhões e de éguas reprodutoras inscritas no 
RZ/LG, ainda que a população seja considerada como em “risco de abandono”. De referir ainda o dimorfismo 
sexual presente nesta raça e o facto de não ser utilizada a totalidade da escala nas diferentes notas dadas. Face ao 
exposto e ao interesse actual da ACERG em incluir na selecção dos equinos, parâmetros como o temperamento 
e medidas objectivas do perfil da cabeça, as classificações atribuídas às características morfo-funcionais e a 
respectiva escala deverão actualizadas, de forma a permitir no futuro uma selecção mais eficaz. 
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