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A raça objeto da Fortaleza deve ser nativa da região onde se quer iniciar o projeto e criada localmente há várias décadas.

Se for uma raça registrada, os criadores que participam do projeto devem criar apenas animais inscritos no registro genea-
lógico / de população da raça, indicando claramente no caderno de especificações onde são mantidos esses registros (por 
ex.: na associação de defesa da raça) e o responsável pelos controles necessários. 

Se o projeto não envolver uma raça reconhecida oficialmente ou se não houver registros e controles específicos, os cria-
dores devem especificar os indicadores que qualificam a raça como nativa e devem comprar animais para reprodução 
exclusivamente de criadores que tenham reprodutores reconhecidos pela Fortaleza, criando mecanismos de autocontrole 
no projeto. 

Criação 

A criação dos animais deve ser de tipo extensivo e semiextensivo. Os animais criados em regime extensivo devem ter 
abrigo para protegê-los da chuva, vento, sol e temperaturas extremas. A pastagem deve ser garantida durante toda a 
estação vegetativa (exceto no período vegetativo, de cerca de três semanas), sempre que as condições meteorológicas o 
permitirem. 

A criação em estábulo, durante alguns períodos do ano, deve ser oportunamente motivada. No entanto, os animais não 
devem permanecer contidos de forma contínua, e devem ter liberdade de movimento a maior parte do tempo. O estábulo 
deve estar limpo, ter luz natural suficiente e ser bem ventilado. É boa prática que as paredes do estábulo sejam pintadas 
no mínimo uma vez por ano.
A engorda de bezerros de leite, se justificada adequadamente, é permitida durante a fase de acabamento, por um período 
máximo de 4 meses antes do abate, em estábulo de dimensão apropriada em função do crescimento do animal. 

Todos os espaços internos devem respeitar os parâmetros previstos na lei, as áreas de descanso devem dispor de camas 
limpas e os animais não devem competir entre si para o acesso à cama. Cada animal deve ter à disposição, no mínimo, o 
espaço previsto pelo regulamento para criação de gado orgânico 1.

Os animais devem ter liberdade para expressar o comportamento natural específico da espécie e não apresentar evidentes 
comportamentos anormais. Não devem apresentar problemas como claudicação, lesões, alopecia e hematomas.

A reprodução deve ser, de preferência, por monta natural; pode ser usada a inseminação artificial, mas não é admitido, em 
nenhum caso, o transplante de embriões.

A castração é permitida nos primeiros dias ou primeiras semanas de vida, conforme a espécie, e somente se for realizada 
por pessoal autorizado e com anestesia local prévia. É proibida a castração química.

Deve ser garantida a linha vaca-bezerro: os bezerros devem permanecer com a mãe durante, no mínimo, os primeiros três 
meses de vida, para garantir o colostro e uma alimentação, ainda que parcial, com leite não reconstituído. 
É permitida a venda de bezerros que tenham ultrapassado, no mínimo, três meses de vida na criação de origem. A ali-
mentação básica para cordeiros e cabritos é o leite natural, de preferência leite materno. Podem ser alimentados, apenas 
parcialmente, com leite reconstituído. O desmame não pode ser feito antes dos 45 dias.

As intervenções terapêuticas devem dar prioridade a produtos fitoterápicos e homeopáticos. É proibido o uso de hormô-
nios, coccidiostáticos e outras substâncias artificiais para estimular o crescimento. O tempo de retirada dos medicamentos 
deve ser o dobro do estabelecido pelo medicamento prescrito ou, se não for especificado, de, no mínimo, 48 horas. Durante 

1 http://www.sinab.it/sites/default/files/share/889%20consolidato%207%20novembre%202016_ITA.pdf



3

esse prazo, não é permitida a comercialização do leite ordenhado.

São proibidas as mutilações dos animais e operações semelhantes. A tosquia deve ser realizada em momentos climáticos 
favoráveis. A descorna deve ser feita apenas se houver uma necessidade comprovada. 

Além de tudo o que estiver mencionado, as demais indicações do Slow Food sobre bem-estar animal estão contidas nas 
diretrizes2.

Alimentação 

A alimentação deve basear-se, principalmente, na prática do pastoreio (diário, se possível, ou pelo menos sazonal).

Na alimentação dos animais, 70% de matéria seca da ração diária deve ser constituída de forragem fresca ou seca (de 
preferência capim e pastagens polifíticas). O feno pode ser produzido na própria granja, ou comprado de outras granjas, 
de preferência da região. É permitida a secagem artificial da forragem. 

A suplementação ao feno e forragem deve ser composta por uma mistura de ingredientes simples, produzidos na própria 
granja, se possível. Se não for possível, deverão de qualquer forma ser de produção local ou nacional. Como suplementa-
ção à alimentação, podem ser utilizados: milho, cevada, fava, ervilha proteica, triticale, farelo, germe de trigo, trigo, aveia, 
centeio, ervilha forrageira, centeio forrageiro, semente de girassol e polpa seca de beterraba, além de eventuais forragens, 
cereais e leguminosas locais. 
No caso de condições climáticas pouco adequadas para a fenação (clima úmido e chuvoso, verões curtos, etc.), é possível 
a utilização de silagem de forrageiras, exceto durante o período de acabamento. 
É permitido o fornecimento de matéria semisseca e o fornecimento por sistema unifeed, mas exclusivamente de matéria seca.
De qualquer forma, não são admitidos: ureia, silagens de milho, resíduos de processamento industrial, ingredientes de 
origem animal, e todos os demais produtos proibidos por lei. Não são admitidos ingredientes simples e/ou compostos 
produzidos, mesmo que parcialmente, com organismos geneticamente modificados. Ingredientes à base de OGMs e todos 
os outros ingredientes proibidos não podem estar presentes na granja, ainda que ligados a outras produções da fazenda. 
Não é permitido nenhum tipo de aditivo.

São proibidas as silagens de milho e a palha na alimentação. 

As matérias-primas para a alimentação do gado (tanto as produzidas na granja, como compradas localmente) devem ser 
cultivadas, como requisito mínimo, conforme as normas técnicas de produção integrada. É aconselhada a micorrização 
das culturas.

Abate e Processamento 

De modo geral, o abate de cordeiros e cabritos deve ocorrer depois de 60-70 dias de vida, no mínimo. Com exceção de 
cordeiros e cabritos “mamões”, isto é, alimentados exclusivamente com leite materno, que são abatidos, geralmente, com 
40/45 dias. 

A carne bovina objeto da Fortaleza deve ser de animais abatidos aos 14 meses, no mínimo. 

O abate deve ser feito dentro da área de produção, em abatedouros públicos ou privados reconhecidos e controlados pelas 
autoridades competentes. 
Para evitar ou reduzir ao mínimo o estresse do animal, é preciso utilizar transporte apropriado e fazer uma parada antes 

2  https://www.fondazioneslowfood.com/wp-content/uploads/2017/11/ITA_linee_guida_carne.pdf
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do abate, evitando o uso de instrumentos violentos durante a carga e descarga dos veículos e misturar animais de criações 
diferentes durante a viagem e durante a parada. 

É importante que sejam adotados sistemas de rastreabilidade voluntaria que indiquem no rótulo todas as informações 
necessárias para o consumidor, para uma rastreabilidade completa de todas as fases de criação e processamento. 

Para embutidos feitos com carne das Fortalezas, usar as diretrizes da produção de embutidos3 como referência.

O ingrediente principal das conservas deve ser a carne da raça objeto da Fortaleza (percentagem mínima 65%). 

Além da carne, devem ser utilizados exclusivamente ingredientes naturais de alta qualidade no preparo de conservas e 
produtos processados. 

É proibido o uso de ingredientes liofilizados, aromas sintéticos, aditivos, integradores e coadjuvantes tecnológicos sinté-

ticos, por exemplo: edulcorantes, gelificantes, emulsificadores, estabilizantes, antioxidantes, corantes, sulfitos e zeólitas. 

Devem ser respeitadas todas as normas em vigor no país de produção, em matéria de segurança alimentar e rastreabili-
dade do produto. 

3 https://www.fondazioneslowfood.com/it/approfondimenti-it/salumi-e-trasformati/
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