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1. Introdução 
 

Os ovinos domésticos (Ovies aries), da família bovidae parecem ter sido os 

primeiros animais a ser domesticado pelo Homem (Michels et al., 2006). 

 Durante séculos, diferentes raças de ovinos foram desenvolvidas, visando a 

adaptação a condições locais muito diversificadas. Em muitos casos, a seleção foi 

praticada visando a facilidade de adaptação a condições climáticas adversas e à 

utilização de recursos alimentares escassos e incertos, dando origem a raças 

caracterizadas pela sua rusticidade. Dai serem explorados nas situações mais 

diversas, quer em sistemas montanhosos onde se realiza a transumância dos 

rebanhos, quer em sistemas de pastagens de sequeiro com aproveitamento de solos 

pobres (Matos, 2000).  

A espécie pode ser um fator decisivo na fixação da população humana no 

interior do país, já que possibilita a manutenção dos hábitos culturais referentes à 

gastronomia e festas tradicionais (Caldeira, 2011). 

 Embora represente, conjuntamente com o setor caprino, aproximadamente 

3% da produção animal no ano de 2003, segundo o Relatório Nacional de Recursos 

Genéticos Animais em Portugal (2004), é um sector extremamente importante na 

biodiversidade, com a existência de treze raças autóctones, das quais apenas duas 

têm efetivos superiores a 10000 fêmeas (a raça Merino Branco e Churra da Terra 

Quente), sendo que as restantes se encontram em risco de extinção (Matos, 2000). 

 Esta espécie é explorada, em simultâneo para a produção de leite, carne e lã, 

mas a importância relativa dos diferentes produtos varia muito de uma região para 

outra, e tem evoluído consideravelmente ao longo do tempo. 

 Historicamente, os Merinos foram explorados essencialmente para produção 

de lã, dada a finura do velo que produzem. Nas últimas décadas, tem-se observado 

um decréscimo de interesse na produção de lã, devido à desvalorização progressiva 

que esta sofreu, sendo o preço desta insuficiente para cobrir os custos referentes à 

tosquia, operação que requer mão-de-obra especializada. Daí resultou o abandono da 

utilização de ovinos para a produção de lã, sendo esta apenas um subproduto 

resultante de exploração de carne ou leite (Matos, 2009).  

 Em Portugal, os ovinos são explorados para a produção de leite, 

essencialmente no Norte do país, em regimes de exploração familiar. O leite é 

produzido para posterior fabrico de queijo, sendo muitos deles comercializados como 

produtos de denominação de origem protegida (DOP). (Caldeira, 2011) 
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 Por último, são uma espécie explorada para a produção de carne, sector que, 

em 2005 correspondia a cerca de 75% do efetivo nacional, sendo apenas 25% 

destinados à produção de leite (INE, 2005 citado em Matos, 2009).  

O consumo de carne ovina tem vindo a diminuir ao longo do tempo, 

verificando-se um consumo per capita na ordem dos 2,5 kg por ano (carne de ovino e 

caprino), no ano de 2009. Neste ano, a categoria com maior número de animais 

abatidos foi a de animais com carcaças superiores a dez quilogramas, com o peso 

médio de carcaça a rondar os 10,3 kg, embora se assista a uma valorização de 

carcaças mais leves (Matos, 2009). O preço do borrego sofre pequenas flutuações ao 

longo do ano, embora o seu preço médio se mantenha abaixo dos 3,5€/kg (INE, 2009, 

citado em Matos, 2011). 

 Nos últimos anos têm-se verificado flutuações no número de ovinos em 

Portugal, com alguma tendência para o decréscimo. Por exemplo, no Alentejo, onde 

se concentram cerca de 55% das explorações nacionais (INE, 2008 citado em Matos, 

2009), observou-se um decréscimo no efetivo ovino de 12% entre 2000 e 2007 (Matos, 

2009).  

 Tradicionalmente, a raça mais explorada para a produção de carne é o 

Merino (Branco e Preto), uma raça autóctone, que beneficia de ajudas à produção, e 

que apresenta boas características relativamente à conformação da carcaça e 

parâmetros produtivos e adaptabilidade às condições a que é sujeita. Apesar de tudo, 

a crise do sector ovino levou a uma redução dos efetivos da raça Merina Branca, 

verificando-se uma diminuição do número de fêmeas de 17000 para 9000 e do número 

de criadores de 49 para 22 entre 2000 e 2008 (Programa de 

Conservação/Melhoramento Genético Animal, s.d).   

 No presente trabalho, pretendeu-se realizar a caracterização produtiva e 

reprodutiva da raça Merina Branca, estudando a informação acumulada no rebanho da 

Fundação Eugénio D’Almeida, com o intuito de identificar os principais fatores que 

afetam a produtividade deste efetivo, e encontrar alternativas visando a otimização dos 

resultados produtivos nesta exploração. 
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2. Revisão bibliográfica 
 

 

2.1. A raça Merino Branco. 

 

 

2.1.1. Origem. 

 

A origem da raça não é consensual entre autores, no entanto a maioria 

admite que esta descende do Merino Espanhol (Ovies aris africana) (Matos, 2010). 

Este por sua vez, segundo Helman (1965) teve origem numa espécie selvagem 

primitiva, Ovis arkal, oriunda da Ásia Menor com uma vasta extensão nas costas do 

mar mediterrâneo.   

Por outro lado, segundo a Associação Nacional de Criadores de Ovinos de 

Raça Merina (ANCORME, 2012), existem autores a defender que os merinos ibéricos 

tiveram a sua origem no tronco pré-histórico Ovis Aires Vigney, uma mutação celoide 

do Muflão, com origem nas imediações do Mar Cáspio, enquanto outros acreditam na 

sua descendência de ovinos autóctones primitivos, selecionados ao longo de muitas 

gerações.  

A história do gado merino está fortemente ligada à evolução social, política e 

económica de Espanha, sendo fomentada a diferentes graus consoante o domínio dos 

povos Romanos, Visigodos e posteriormente Mouros, responsáveis pelo fabrico de 

tecidos, desde logo apreciados no mundo inteiro (Helman, 1965). 

O autor refere ainda que entre o período de 1500 a 1700, as explorações de 

gado Merino encontravam-se fortemente monopolizadas por uma entidade de nome 

Conselho de Mesta que impedia a exportação destes animais para fora da Península 

Ibérica de forma a deter o poder total no comércio de lãs. Este monopólio só terminou 

mais tarde, no século XVIII, devido a favores da coroa Espanhola a outras famílias 

reais, o que deu início a uma expansão da raça pela Europa. 

Quando os primeiros núcleos de Merino foram criados fora da Península 

Ibérica no séc. XVIII, criou-se em França um núcleo conhecido como Rambouillet que 

viria depois a ser disperso por todo o mundo, influenciando as principais populações 

Merinas. 
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Neste sentido, destaca-se a influência do Rambouillets e do Merino Precoce, 

introduzidos há aproximadamente 200 anos pelos franceses, com uma grande 

influência sobre os Merinos de Portugal e Espanha (ANCORME, 2012). 

 

Posteriormente, com a lã a tornar-se uma produção secundária, surgiu o 

interesse pela precocidade e conformação da carcaça, produzindo animais 

vocacionados para a produção de carne (Matos, 2010).  

A população merina sofreu forte influência de raças exóticas visível até ao 

presente já que o efetivo atual é o resultado de cruzamentos indiscriminados, 

principalmente com a raça Merino Precoce, nos anos 50, e mais recentemente com as 

raças Île de France e Merina Alemã (Matos, 2000). 

Com campanhas de melhoramento ovino, promovidas pela Direcção-Geral 

dos Serviços Pecuários e pela Junta Nacional de Produtos Pecuários, observou-se 

uma melhoria notória na ovinicultura do sul do País, conseguida pelo aumento da 

influência de Merino Precoce nos rebanhos nacionais (ANCORME,2012).  

Segundo Calheiros (citado por Caldeira, 2011), com esta introdução assistiu-

se a uma melhoria na performance produtiva dos animais obtidos, nomeadamente no 

que respeita aos indicadores de crescimento como os GMD, Índice de Conversão (IC), 

conformação carcaça e peso ideal de abate. No entanto, em simultâneo, aumentaram 

provavelmente as necessidades de manutenção dos mesmos aumentando a 

quantidade e qualidade de alimento necessária para a exteriorização do seu potencial 

genético, o que se refletiu na diminuição da rusticidade. 

 
 

2.1.2. Padrão da raça 
 

Segundo a ANCORME (2012), o Merino Branco é um animal de tamanho 

médio, eumétrico e mediolíneo, caracterizado por produzir uma lã de boa qualidade e 

que obedece às seguintes características como padrão que definem a raça (Figura 1 ): 

Cabeça 

De tamanho médio, larga e curta.  

Perfil craniano subconvexo. Chanfro reto nas fêmeas, mais ou menos reto 

convexo nos machos. Boca grande, com lábios grossos. Olhos grandes e expressivos, 

com arcadas orbitais não muito salientes. Orelhas pequenas e horizontais. Cornos 

ausentes nas fêmeas, mas frequentes nos machos, enrolados em espiral mais ou 

menos fechada, rugosos e de secção triangular.  

Bem revestida de lã, a qual recobre por vezes, parte das faces e do frontal.  
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Pescoço 

Curto e bem revestido de lã. Por vezes, uma pequena barbela. Em geral, sem 

pregas.  

Tronco 

De volume mediano.  

Garrote pouco destacado, seguido duma linha dorsolombar horizontal. 

Espádua regularmente proporcionada e desenvolvida. Costado medianamente 

arqueado. Ventre desenvolvido. Dorso e rins de comprimento e largura médios. 

Garupa curta e ligeiramente descaída.  

No seu conjunto, o tronco apresenta um todo harmonioso. 

Pele 

Fina, untuosa e sem pigmentação.  

Úbere 

Largo e bem inserido, com tetos curtos mas bem implantados.  

Membros 

Fortes e regularmente aprumados. Curvilhões grossos, tal como as restantes 

articulações. Revestimento lanar, em geral, abaixo dos joelhos e dos curvilhões.  

Velo 

Muito extenso e tochado, com madeixas cilíndricas ou quadradas. 

Regularmente homogéneo, recobre a cabeça, todo o pescoço, o ventre, os membros 

quase até às unhas e os testículos.  
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Figura 1 : Três exemplares da raça Merino Branco (ANCORME,2012). 

 

 

   

2.1.3. Efetivos e características produtivas e reprodutivas. 

 

Segundo Cordeiro (1982), a difusão da raça merina foi facilitada pela 

proximidade entre os dois países Ibéricos, instalando-se os efetivos inicialmente nas 

zonas raianas do Sul, alargando a sua expansão posteriormente ao restante território 

nacional embora esta se tenha dado essencialmente no centro do país. 

 No sul de Portugal predominam explorações de maiores dimensões, 

concentrando-se no Alentejo as que exibem tamanhos superiores a 300 ha (Matos, 

2000).  

 A dimensão média dos efetivos atuais da raça Merino Branco é de cerca de 

400 animais (variando de um modo geral entre 90 a 900, mas existindo efetivos de 

maiores dimensões), encontrando-se estes efetivos dispersos maioritariamente por 

toda a região do Alentejo (Figura 2 , Programa de Conservação/Melhoramento 

Genético Animal, s.d). 
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Figura 2 : Distribuição da raça Merino Branco. (Programa de 

Conservação/Melhoramento Genético Animal, s.d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

A raça Merino Branco apresenta um potencial de produção de carne 

assinalável, em conjunto com características de rusticidade e longevidade (Matos, 

2010). Tem como principais aptidões produtivas a carne e lã, e com uma percentagem 

significativa mas decrescente utilizada na produção leiteira (Caldeira, 2011). 

A produção de carne é o caracter com maior relevância económica e é 

expressa em número de borregos por ovelha posta à cobrição ou em kg de borrego ao 

desmame, ou ainda em kg de carcaça dependendo do tipo de comercialização 

praticado (à unidade, em kg de peso vivo ou em kg de carcaça, respetivamente). Ou 

seja, tratam-se de indicadores de crescimento, que estão diretamente relacionados 

com caracteres reprodutivos como a fertilidade, capacidade leiteira e aptidão maternal, 

entre outros (Programa de Conservação/Melhoramento Genético Animal, s.d). 

Relativamente à produção de carne, a raça apresenta boa aptidão de um 

modo geral, tendo apenas uma baixa prolificidade de acordo com Caldeira (2011), 

caracter este que, segundo Matos (2011), tem melhorado devido a um maior cuidado 
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no maneio e acompanhamento após o parto das fêmeas que apresentem partos 

gemelares, resultando numa diminuição da mortalidade dos borregos. 

No que respeita ao ciclo reprodutivo, os animais apresentam um ciclo éstrico 

com uma duração média de 17 dias, dividido em duas fases: a fase folicular com uma 

duração de 2-3 dias e a fase luteínica que dura os restantes (Hafez, 1987). O cio é 

caracterizado por ser a fase em que a fêmea aceita a monta, sendo a esta a altura 

ideal para a cobrição (Granados et al., 2006). A ovulação ocorre 12 a 36 horas após o 

início do cio. 

Na tabela 1 , encontram-se os valores médios para os parâmetros 

reprodutivos das fêmeas, segundo a ANCORME (2012). 

 

 

Tabela 1 : Parâmetros reprodutivos das fêmeas (ANCORME, 2012). 

 

 

  

  

 

As fêmeas merinas apresentam uma elevada fertilidade e manifestam 

frequentemente ciclicidade ao longo de todo o ano, o que facilita o maneio reprodutivo 

de acordo com a preferência do criador, já que na sua maioria apresentam capacidade 

de entrar em gestação em qualquer altura (C.C.R.A., 2001). 

A entrada das fêmeas à cobrição ocorre quando estas apresentam um 

crescimento corporal de cerca de 70%, valor que se verifica por norma aos 12-15 

meses de idade nos animais em sistema extensivo de pastagem de sequeiro. Assim, o 

primeiro parto ocorre entre os 17-20 meses, sendo as ovelhas exploradas até aos 

cerca de 8-9 anos de idade (Matos, 1986). Os machos são explorados até aos 7 anos 

de idade (Matos, 1986). 

Devido ao uso dos animais até idades tardias a taxa de substituição da raça é 

inferior a 15% (Matos, 2011). 

Em relação aos parâmetros produtivos dos borregos, estes apresentam um 

peso médio ao nascimento de 3-4 kg, sendo enviados para o matadouro aos 90 -120 

dias de idade com um peso entre 22-30 kg (Caldeira, 2011) e apresentando um 

rendimento em carcaça na ordem dos 48-50% (C.C.R.A, 2001).  

Parâmetros reprodutivos  Percentagem (%) 

Fertilidade 80 a 85 

Fecundidade 95 a 100 

Prolificidade 110 a 115 

Produtividade  80 a 90 Comment [RMVHC1]: A produtividade 

numérica deveria ser dada, por exemplo,  

em nº de borregos por x ovelhas por ano. 

80 a 90 poderá significar isso mas como 

não é certo é melhor ficar só 

produtividade, embor seja um conceito 

vago.  
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Na tabela 2  encontram-se descritos os pesos médios dos animais consoante 

a idade e o sexo (ANCORME, 2012).  

 

Tabela 2 : Pesos da raça em ambos os sexos, às diferentes idades 
(ANCORME, 2012). 

Fase Peso médio (kg) 

Nascimento 3,5 a 4,0 

Desmame (120 a 150 dias) 25 a 30 

Adultos 

   Macho 80 a 85 

   Fêmea 45 a 60 

 

 

 

A carcaça apresenta uma conformação regular, com 57-58% de músculo e 

22,5-24,4% de gordura total (Caldeira, 2011).  

Segundo Silva (1997) as carcaças da raça são normalmente classificadas 

com a letra “R” (boa), segundo a grelha EUROP. 

Os animais de reforma têm também de ser contabilizados já que 

correspondem a 20% da produção de carne e apresentam um rendimento em carcaça 

mais baixo que o dos borregos, na ordem dos 42-45%. 

Relativamente à produção de lã, como já foi dito anteriormente, a raça 

caracteriza-se por uma grande extensão do seu velo, com lãs muito finas, frisadas e 

com toque suave. São as lãs nacionais mais privilegiadas, embora com a 

desvalorização das mesmas e elevados custos de tosquia a sua produção não seja 

rentável.  

Na tabela 3  encontram-se descritas as características do velo da raça 

(ANCORME, 2012). 
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Tabela 3 : Características do velo da raça Merino Branco (ANCORME,2012). 

Características do velo 

  

Machos 4.5 a 5 kg 

Fêmeas 2.5 a 2.8 kg 

Comprimento das Fibras 6 a 8 cm 

Diâmetro das Fibras 18 a 25 micros 

Rendimento em LAF 50 a 52% 

Classificação (portuguesa) De merino extra a merino forte 
 

 

Por último, em relação à produção de leite, não é a aptidão principal da raça 

nem os sistemas de produção juntamente com as condições climáticas onde são 

explorados se proporcionam para este sector. No entanto, devido à elevada qualidade 

do leite de ovelha, este tem sido por vezes utilizado para a produção queijeira 

(Calheiros, 1981). 

Na tabela 4  encontram-se os valores médios dos índices produtivos relativos 

à produção leiteira, segundo a ANCORME (2012). 

 

 

Tabela 4 : Valores médios dos índices de produção de leite da raça Merino 
Branco. (ANCORME, 2012) 

Índices de produção de leite 

Duração da ordenha 90-100 Dias 

Produção leiteira 20-25 Litros 

  

 

2.1.4. Sistemas de produção. 

 

Consta no Relatório de Recursos Genéticos Animais (Gama et. al, 2004) que 

a maioria dos ovinos é explorada no sul de Portugal, em zonas marginais, pastoreando 
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zonas incultas, áreas florestais, pastagens naturais e semeadas e resíduos de 

colheitas. 

De facto, também Matos (2010) afirma que o sistema de exploração mais 

comum é o regime de sequeiro extensivo para rebanhos de grande dimensão. 

No sul de Portugal o clima é do tipo Continental, com as temperaturas a 

sofrerem grandes oscilações, com valores próximos dos 0ºC no Inverno e que atingem 

os 40ºC no Verão. Relativamente à precipitação, observam-se aproximadamente 600 

mm anuais de pluviosidade, com chuvas distribuídas entre Outono e o final de Abril 

(Bettencourt, 1998) 

Em termos de maneio alimentar, este baseia-se na utilização de pastagens 

naturais, pousios e terrenos incultos, com aproveitamento de restolhos de cereais e 

oleaginosas (nomeadamente o girassol) na época de Verão e suplementação com 

fenos e concentrados comerciais durante as épocas de parto, na altura do Inverno e 

nas épocas de carência alimentar (Matos, 2000).  

De notar que tem ocorrido um aumento da superfície agrícola útil (SAU) na 

região do Alentejo, o que se reflete na diminuição do número de animais por unidade 

de área, havendo uma utilização mais racional das pastagens, assim como se tem 

verificado uma melhoria nos prados/pastagens semeadas e também nos suplementos 

alimentares fornecidos aos animais (Matos, 2011).  

Segundo a ANCORME (2012), o maneio sanitário consiste em duas 

vacinações anuais contra a enterotoxemia e pasteurelose, assim como 

desparasitações internas e externas, para além de um plano sanitário nacional 

obrigatório, referente à brucelose e língua azul.  

A tosquia é uma operação realizada na Primavera, nos meses de Março e 

Abril independentemente do sistema de exploração em questão, e tem custos de mão-

de-obra bastante elevados (Matos, 2000). 

Relativamente ao maneio reprodutivo, existem algumas variações consoante 

a exploração. Matos (s.d) descreve o maneio reprodutivo tradicional no qual se 

efetuam duas épocas de cobrição, a principal na Primavera (Abril-Maio) e uma 

secundária no Outono (Agosto-Setembro) para as fêmeas que não ficaram gestantes e 

para as fêmeas de substituição nascidas no Outono do ano anterior. Este método 

permite a colocação de borregos no mercado para as épocas de Natal e Pascoa, 

respetivamente. No entanto, Sá e Sá (2006) referem alterações que se têm efetuado 

atualmente, no sentido de intensificar o ritmo reprodutivo de rebanhos, com criadores 

a optar por ter um intervalo entre partos de nove meses com épocas de cobrição mais 

concentradas de aproximadamente um mês de duração, seguidas de um desmame 

precoce (máximo aos 60 dias) o que lhes permite ter três partos em dois anos. Matos 

Comment [RMVHC2]: Continua a não 

estar na lista! Ou arranjas a refer~encia e 

coloca-la na lista ou retiras! 
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(s.d) refere que existem ainda criadores que optam por manter os carneiros no 

rebanho permanentemente, havendo partos distribuídos ao longo de todo o ano. 

Matos (s.d) aborda a importância de construção de infraestruturas como os 

cercados e os ovis, que se tornam cada vez mais comuns já que facilitam todo o tipo 

de maneio nos efetivos a nível de parições, afilhamentos, suplementos alimentares e 

recria de borregos à base de concentrados, resultando num maior controlo do estado 

corporal e sanitário dos animais e, consequentemente, melhores resultados 

produtivos. 

 

 

2.1.5. Perspetivas para a utilização da raça no futuro. 

 

A raça Merino Branco, sendo vocacionada para a produção de carne, tem 

vindo a ser melhorada com o decorrer dos anos como já foi referenciado 

anteriormente. 

Neste seguimento existem autores que consideram como perspetivas futuras 

a utilização de cruzamentos para melhorar a qualidade das carcaças e os indicadores 

produtivos dos borregos produzidos (Caldeira, 2011 e Dickerson e Glimp, 1975). 

De facto Caldeira (2011) salienta a existência de falta de conhecimento 

técnico dos produtores nacionais o que resulta num subaproveitamento das 

potencialidades das raças autóctones. Numa tentativa de melhoria e uniformização 

das carcaças obtidas, o autor refere a possibilidade de utilização de cruzamentos 

industriais com fêmeas de raça autóctone, adaptadas às condições nacionais e com 

baixas necessidades de manutenção e machos utilizados como linha pai, de raças 

exóticas com aptidão para a produção de carne resultando em melhorias na linha dos 

borregos para abate em indicadores como o ganho médio diário, o índice de 

conversão, o peso ao abate e a conformação e qualidade das carcaças. 

Dickerson e Glimp (1975) num estudo comparativo entre raças exóticas 

obtiveram os resultados mais satisfatórios, no que se refere ao peso e tamanho ao 

nascimento, e indicadores de produção de carne, para a raça Dorset, seguida da 

Suffolk e Coarse Wool com raças como o Hampshire e a Rambouillet a exibirem 

também valores bastante bons.  

No nosso país, atualmente as raças exóticas mais utilizadas para 

cruzamentos com o Merino são o Merino Precoce, o Île de France, o Charolais (ambos 

de origem Francesa) e, mais, recentemente iniciou-se a introdução do Suffolk 

(proveniente do Reino Unido). (Caldeira, 2011) 

Comment [RMVHC3]: idem 

Comment [RMVHC4]: idem 
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2.2. Fatores que influenciam os indicadores reprodutivos. 

 

Neste ponto estudar-se-á a influência de fatores distintos nas performances 

reprodutivas das fêmeas e dos machos. 

 

 

 

2.2.1. Na fêmea. 

 

Diversos fatores afetam a eficiência reprodutiva na fêmea, nomeadamente o 

estado nutricional, a sazonalidade reprodutiva, o ano e época de parto, a idade da 

ovelha ao parto, o ritmo produtivo praticado e ainda o recurso a diversas técnicas 

utilizadas para melhorar os índices reprodutivos tais como o efeito macho e 

tratamentos hormonais realizados para obter a sincronização dos cios. 

 

 

2.2.1.1. Alimentação/Estado nutricional. 

 

A disponibilidade de alimento e o bem-estar sanitário dos animais são fatores 

de importância extrema para otimizar os caracteres produtivos dos ovinos. 

Jarrige (1988) salienta a existência de variações nas necessidades 

alimentares das fêmeas ao longo do seu ciclo reprodutivo. Deste modo existem 

épocas de excedentes alimentares onde os animais repõem as reservas corporais que 

estarão disponíveis para ser utilizadas nas épocas em que as necessidades 

nutricionais são mais elevadas e os alimentos ingeridos não são suficientes para 

assegurar a produção desejada (épocas de carência alimentar). 

Hafez e Hafez (2004) referem que animais sujeitos a restrição nutricional vão 

ter os valores da fertilidade afetados, sendo este efeito mais percetível nas fêmeas. 

Animais bem alimentados durante a gestação e no período pós parto são 

mais precoces sexualmente relativamente a animais que sofreram alguma restrição 

numa ou em ambas as fases (Mancio et al., 2005).  

Também Ribeiro et al. (2003) num estudo que avalia a relação entre a 

condição corporal (CC) das ovelhas e a percentagem das mesmas que ficavam 

gestantes constataram que quanto maior o valor da CC, maior a percentagem de 
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fêmeas a entrar em gestação. Mais especificamente obteve valores de 92% e 98% de 

fertilidade nas ovelhas com uma CC avaliada em 3 e 4 respetivamente. Para animais 

com baixa CC (entre os 1,5 e 2) os índices de fertilidade já rondavam os 80%. 

Neste sentido, segundo Jarrige (1988) existem diferentes valores 

recomendados para a CC das fêmeas ao longo do ciclo de produção. O autor 

aconselha valores de 3 a 3,5 para o período de cobrição (com uma diminuição para 

2,5 aos 90 dias de gestação para rebanhos onde a prolificidade é baixa) e mantém o 

valor de 3,5 para a altura da parição em fêmeas com bons índices de prolificidade. Por 

outro lado, recomenda valores compreendidos entre os 2,5 e 3,5 até aos 42 dias de 

lactação sendo que na altura de desmame aconselha uma CC entre os 2 e os 2,5. 

A CC é um fator de elevada importância, sendo recomendada a avaliação da 

condição corporal das fêmeas antes de serem colocadas à cobrição, e suplementação 

das fêmeas que se encontrem com CC inferior até atingirem uma CC de 3 a 4. Esta 

prática, conhecida como flushing, permite aumentar a probabilidade de as ovelhas 

ficarem gestantes. Ribeiro et al. (2002) 

 

 

2.2.1.2. Sazonalidade reprodutiva. 

 

As ovelhas são animais poliéstricos sazonais de dias curtos, isto é, iniciam a 

estação reprodutiva em resposta à diminuição da duração dos dias, fase 

correspondente ao período final do Verão, início do Outono (Robinson e Karsch, 1984 

e Pacheco et al., 2010).  

Segundo Hafez (1987), existe uma estação reprodutiva em que se observam 

ciclos éstricos regulares, e uma estação de anestro sazonal que é caracterizada por 

inatividade sexual (Bettencourt, 1999). O fotoperíodo é o fator mais influente na dita 

sazonalidade (Hafez, 1987). 

Robinson e Karsch (1984) referem não só a importância da duração do 

fotoperíodo mas também a sua relação com o período anterior, ou seja esta 

sazonalidade verifica-se quando a quantidade de luz diária diminui relativamente à 

verificada nos dias anteriores. 

A sazonalidade verifica-se em zonas de latitudes elevadas, sendo que em 

valores compreendidos entre os 30º e os 40º estas variações são menos notórias 

(Perez et al., 1996). Dai que em Portugal, embora exista sazonalidade, esta não é 

muito marcada relativamente aos locais de latitude elevada (Bettencourt, 1999).  

Durante o período do Verão, período correspondente a dias longos, os 

animais apresentam menor propensão para a entrada em cio, embora nas raças 
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nacionais como é o caso do Merino Branco, a fase de anestro seja pouco profunda 

existindo sempre algumas fêmeas que se mantêm cíclicas ao longo de todo o ano 

(Bettencourt, 1999). Em geral, considera-se que a raça Merina apresenta valores de 

atividade reprodutiva máxima entre Junho e Outubro, decrescendo em Novembro e 

atingindo o mínimo em Fevereiro (Silva e Calheiros, 1980). 

Uma prática efetuada em ovinos de leite na Grécia para promover o aumento 

de fertilidade das ovelhas na Primavera é selecionar animais nascidos de ovelhas 

cobertas na Primavera, visto a sazonalidade reprodutiva ter alguma base hereditária 

(Avdi et al., 2003). 

Existem também outras técnicas de maneio e tratamentos hormonais para 

minimizar esta sazonalidade. 

 

 

 

2.2.1.3. Ano e época de parto. 

 

O ano e época de parto vão ter reflexo na performance reprodutiva das 

fêmeas. 

Silva e Belo (1994) afirmam que, nos sistemas extensivos,  a qualidade da 

pastagem, fator que depende dos solos e das características climáticas de cada ano, 

influencia o crescimento, peso e a condição corporal das fêmeas e, 

consequentemente, a capacidade leiteira das mães. Por exemplo, no caso de uma 

condição corporal baixa o crescimento dos borregos poderá ficar comprometido e 

ocorrer uma maior mortalidade, nomeadamente de animais provenientes de partos 

gemelares, no decorrer dos seus primeiros dias de vida. 

O ano de nascimento, nomeadamente no que se refere às condições 

ambientais e climáticas, e consequentemente à disponibilidade de alimento vai 

também condicionar o desenvolvimento fetal e posteriormente a capacidade leiteira 

materna e portanto, o desenvolvimento corporal dos borregos (Alvarez, 1995, Silva e 

Araújo 2000 e Taniças, 2009).  

Do mesmo modo, a época de parto aparece como um fator primordial no 

desenvolvimento corporal dos animais sendo que Taniças (2009) obteve valores de 

peso aos 30, 60 e 90 dias superiores para animais nascidos na estação do Inverno. 

Isto poderá resultar da existência de maior disponibilidade alimentar para as mães que 

necessitam atingir uma boa CC (valores superiores a 2,5) no final da gestação e 

durante a lactação, de forma a garantir a capacidade maternal para manutenção das 

crias, com uma elevada produção leiteira. 
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2.2.1.4. Idade ao parto. 

 

A idade da ovelha ao parto influencia os caracteres reprodutivos da mesma, 

nomeadamente a fertilidade e prolificidade. 

Bettencourt (1999) observou que a taxa de fertilidade varia de acordo com a 

classe etária, sendo que animais com 5 a 6 anos de idade apresentam valores 

superiores (92%) relativamente aos animais de 3 a 4 anos (89%). 

Também Dickerson e Glimp (1975) obtiveram valores de fertilidade superiores 

em ovelhas com idade compreendida entre 4-6 anos. 

Em relação à prolificidade esta é superior a partir dos 6 anos de idade 

comparativamente a animais com 3 e 5 anos (Bettencourt, 1999).  

Tal como aconteceu com a fertilidade, também Dickerson e Glimp (1975) 

obtiveram os maiores valores de prolificidade com fêmeas de 9 anos de idade (135%), 

relativamente a fêmeas de 1 (100%) e 6 anos (106%). 

Isto acontece pois a idade da ovelha afeta a taxa de ovulação, superior para 

idades mais avançadas, o que se vai refletir na prolificidade do animal (Bettencourt, 

2009), para além de que animais mais velhos têm maior capacidade para produzir 

gémeos visto que já atingiram o tamanho adulto e maturidade.  

A idade da mãe à parição é um parâmetro que vai influenciar o 

desenvolvimento das crias. Em animais cruzados da raça Santa Inês, a idade da mãe 

tem efeito sobre o peso à nascença dos borregos, já que fêmeas de idade inferior a 

ano e meio, primíparas, geram animais mais leves face às ovelhas com mais de dois 

anos e meio, que parem animais mais pesados (Silva e Araújo, 2000) 

Também Taniças (2009) obteve resultados similares para a raça Merino 

Branco embora a autora saliente que os pesos ao nascimento aumentam ao longo da 

idade das fêmeas até aos cinco anos de idade, onde se verifica um máximo a partir do 

qual os pesos obtidos decrescem, sendo que a partir dos oito anos se atingem valores 

minimos tal como se verifica nas fêmeas mais novas, as primíparas.  

Por um lado, Andrade (1996) observou que o máximo de produção leiteira se 

dá na terceira lactação mantendo-se elevado até à sexta, a partir da qual decresce, 

sofrendo influência de outros fatores. Ora mães com maior produção de leite 

produzem borregos com taxas de crescimento superiores.  

Silva e Araújo (2000) e Taniças (2009) constataram a existência de uma 

relação linear entre a idade materna e o peso à nascença das crias, enquanto o 

desenvolvimento e crescimento dos borregos até ao desmame tem uma relação 
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quadrática com a idade da mãe ao parto. Assim, observam-se pesos dos borregos 

superiores nas mães entre os dois a sete anos, sendo que as mães primíparas com 

idade inferior aos 2 anos e fêmeas já com idades acima dos oito apresentaram valores 

inferiores. 

 

 

2.2.1.5. Ritmo reprodutivo. 

 

Frequentemente, o ritmo reprodutivo das fêmeas é uma característica que se 

pretende aumentar para a obtenção de melhores resultados reprodutivos nos 

rebanhos. O incremento do ritmo reprodutivo das fêmeas corresponde ao aumento do 

número de partos por unidade de tempo, e consequentemente o intervalo entre partos 

torna-se um fator a ter em atenção no sentido de ser reduzido ao máximo.  

O intervalo entre partos define-se pelo período que decorre entre dois partos 

consecutivos, incluindo o intervalo entre o parto e primeiro cio, o período entre o 

primeiro cio e a fecundação, e o período correspondente à gestação até que se dê o 

parto seguinte (Alvarez, 1995). 

Segundo Viu et al. (2006) o facto deste intervalo nos ovinos ser 

frequentemente longo prejudica a produção de borregos, já que o seu preço de venda 

tem de atingir um valor suficiente para compensar os custos de manutenção da fêmea 

durante todo o período entre os partos. 

De salientar que técnicas para intensificação do ritmo reprodutivo só deverão 

ser adotadas quando os animais se encontram em bom estado sanitário e alimentar, 

nomeadamente com uma condição corporal na ordem dos 3, de modo que não ocorra 

mortalidade embrionária ou de borregos por desgaste materno ou insuficiência leiteira 

(Cruz e Ferraz., s.d).  

Vários autores (Cruz e Ferraz, s.d, e Sá et al., 2006) defendem que a espécie 

ovina tem capacidade de produzir três partos em dois anos, e várias explorações 

optam por manter este ritmo. Para isso ocorrer é necessária uma intensificação do 

maneio reprodutivo com um encurtamento do período de cobrição, e um desmame 

precoce dos borregos (Oliveira, 1973). 

 Desta forma as fêmeas terão 150 dias em média de gestação, desmamam os 

borregos com 45 dias de idade e são depois postas à cobrição durante um período de 

aproximadamente 45 dias. 

Desta forma, o ritmo reprodutivo é intensificado, resultando numa diminuição 

do intervalo entre partos de um ano para oito meses. 
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2.2.1.6. Efeito macho e tratamentos hormonais de sincronização de 

cios. 

 

O efeito macho é um método natural para promover a indução de cio nas 

ovelhas (Bettencourt, 1999).  

Consiste em deixar os machos afastados das fêmeas por um período de 

algumas semanas, havendo contudo algumas opiniões divergentes. Neste sentido, 

Bettencourt (1999) refere um isolamento de 3-4 semanas, outros autores recomendam 

60 dias para promover um resultado mais efetivo (Granados et al., 2006) e existem 

ainda autores, como acontece com Rosa e Bryant (2002) que defendem que a 

duração do período de isolamento não está bem definida, dependendo das 

características de cada raça, da época do ano e de outros fatores ambientais 

verificadas na altura.  

O isolamento não permite qualquer contacto visual, olfativo ou sonoro entre 

machos e fêmeas a uma distância mínima de 400 metros (Bettencourt, 1999). 

Após o período de separação, os machos reprodutores ou rufiões 

(designação utilizada para machos vasectomizados ou criptorquídeos cuja função é a 

deteção de cios das fêmeas) são introduzidos no rebanho. De um modo geral, regista-

se uma resposta com ovulação silenciosa logo após 48 horas da entrada do macho 

em cobrição (Granados et al., 2006).  

No entanto, o momento em que as ovelhas têm a primeira ovulação sofre 

elevadas variações (entre 30 a 72 horas após a introdução do macho) e 

frequentemente não é acompanhada de manifestação de estro (Rosa e Bryant, 2002) 

pelo que se recomenda a cobrição das fêmeas no período correspondente à segunda 

ovulação.  

As manifestações de cio podem ser observadas no dia 17 para os animais 

(cerca de 50%) que fizeram um ciclo normal onde a formação e regressão do corpo 

lúteo seguiram o processo comum. Após este ciclo dá-se uma nova ovulação 

acompanhada de exibição de estro. Noutras fêmeas sujeitas ao mesmo procedimento 

verifica-se que o corpo lúteo sofre uma regressão precoce, cerca do sétimo dia, o que 

resulta num encurtamento de todo o ciclo. Este é seguido de um novo ciclo, completo 

mas com ovulação silenciosa, o que significa que só se observam sinais de estro no 

ciclo seguinte, correspondente ao 23º dia após a introdução do efeito macho (Santos, 

2007) como ilustra a figura 3 .  
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Figura 3 : Efeito macho na ovulação e expressão de comportamento de cio 

nas fêmeas (Santos, 2007, adaptado de Gelez e Fabre-Nys, 2004). 

 
 

Segundo Santos (2007), os estímulos promovidos pelo efeito macho têm a 

sua origem nas feromonas (substâncias químicas segregadas pelos machos, para o 

exterior através da urina, fezes ou glândulas da pele, causando uma reação especifica 

em animais da mesma espécie), sendo estas responsáveis pela resposta hormonal 

verificada nas fêmeas. 

Outros tratamentos não naturais, como a utilização de esponjas impregnadas 

de progestagéneos ou a utilização de melatonina, podem ser também efetuados para 

a indução ou sincronização de cio nas fêmeas.  

Estes tratamentos não naturais podem ser realizados em simultâneo com o 

efeito macho, verificando-se uma melhoria nas respostas das ovelhas. Nesta situação 

assiste-se a um aumento do número de animais com exibição de cio no dia 22, o que 

reflete a existência de uma ovulação silenciosa anterior ao mesmo (Santos, 2007). 

Segundo a autora, os tratamentos baseiam-se na manipulação da fase lútea 

do ciclo reprodutivo, podendo ser efetuado o seu prolongamento com a utilização de 

progesterona exógena, ou o seu encurtamento com a indução precoce de regressão 

do corpo lúteo. Estes compostos podem ser administrados via oral (na alimentação), 

vaginal, intramuscular ou subcutânea (com administrações periódicas de injeções de 

progesterona o que requer muita mão-de-obra). 
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Na administração por via vaginal existem dois tipos de métodos usados, as 

esponjas vaginais ou dispositivo intravaginal de libertação controlada de progesterona 

(CDIR: controlled internal drug release dispenser). Os compostos e concentrações 

com que se impregnam as esponjas variam consoante a raça, a profundidade do 

anestro e os objetivos do produtor com o tratamento (Bettencourt, 1999). 

De um modo geral, as esponjas são inseridas em períodos de 9 a 19 dias, 

verificando-se a exibição do estro pelas fêmeas nas 24 a 48 horas seguintes à 

remoção das esponjas, embora a resposta seja muito variável consoante a raça, o 

sistema de cobrição, o maneio, e outros tratamentos efetuados (Santos, 2007). 

Também Barbas et al. (2002) obtiveram um intervalo entre remoção esponjas 

e início de deteção de estro de 36,94±2,68 horas num ensaio em ovinos da raça Serra 

da Estrela. 

Outra metodologia de tratamento utilizado é a administração de melatonina 

sob a forma de implante subcutâneo, injeções diárias ou administrada na alimentação. 

Este tratamento tem o intuito de antecipar a fase reprodutiva na ovelha, já que esta 

hormona simula o efeito dos dias curtos no sistema nervoso e consequentemente 

endócrino dos animais, acelerando a entrada em ciclos éstricos através de 

informações de variação no fotoperíodo (Santos, 2007). 

 

 

2.2.2. No macho 

 

Tal como acontece nas fêmeas, existem fatores de naturezas diversas, tais 

como a genética, a alimentação, a sanidade e o ambiente que vão influenciar o 

comportamento e atividade sexual do macho. 

É consensual para Bettencourt (1999), Filho (2007) e Barbas et al., (2001) 

que o bom estado sanitário dos machos é necessário para que estes consigam exibir o 

seu potencial reprodutivo. 

Segundo um estudo com animais da raça Merino Regional (MR) e Serra da 

Estrela (SE) de Barbas et al. (2001), também a raça e a genética individual do carneiro 

têm influência na quantidade e vitalidade do esperma produzido, com maiores 

quantidades de esperma verificadas em indivíduos da raça MR embora o sémen dos 

machos de raça SE tenha demonstrado maior vitalidade. 
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2.2.2.1. Estado nutricional. 

 

Filho (2007) defende que o bom estado nutricional dos machos é um fator de 

elevada importância para possibilitar o bom desempenho reprodutivo.  

Num estudo de Hafez e Hafez (2004), os autores afirmam que deficiências 

nutricionais vão atrasar a puberdade e prejudicar a produção e características do 

sémen produzido. Os autores salientam a importância de administrar a quantidade 

adequada de proteína na dieta, na ordem dos 13,4%, já que dietas hipo ou 

hiperproteicas vão ser prejudiciais nos índices reprodutivos dos animais. 

Cameron et al. (1984) defendem que o peso testicular dos carneiros, tanto em 

jovens como já na fase adulta, é o fator que mais influencia a produção de sémen. 

Neste artigo, os autores observaram que o número médio de espermatozoides por 

ejaculado e a produção diária de ejaculados estão diretamente relacionados com o 

peso testicular dos mesmos. 

Segundo Filho (2007), aos machos que apresentam uma boa CC está 

associada uma boa produção de esperma, quer a nível qualitativo, quer a nível 

quantitativo já que o autor defende a existência de uma relação direta entre a CC e as 

características testiculares do macho. Neste sentido, Bettencourt (1999), num estudo 

sobre características reprodutivas de carneiros de diferentes raças, constatou que o 

perímetro e peso testicular aumentam com o nível alimentar dos machos. 

Entre raças, as diferenças verificadas nas características testiculares 

(perímetros e pesos) refletem as diferenças de pesos corporais das mesmas, de modo 

que raças maiores têm tendência a exibir perímetros e consequentemente pesos 

testiculares superiores. 

 

 

 

2.2.2.2. Sazonalidade reprodutiva. 

 

Tal como acontece nas fêmeas, a sazonalidade reprodutiva também se 

observa nos machos, embora as raças nacionais mantenham alguma atividade ao 

longo de todo o ano (Bettencourt, 1999). A autora defende que a produção de sémen 

aumenta quando a duração dos dias diminui, verificando-se a produção de elevadas 

concentrações de gonadotrofinas e testosterona, estimulada também pela presença da 

fêmea. 
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Sousa et al. (2001) afirmam que “os ejaculados com melhores características, 

quer qualitativas, quer quantitativas, foram produzidos durante o fotoperíodo 

decrescente (Verão e Outono) ”. 

Bettencourt (1999), obteve os valores máximos em relação à concentração 

espermática, na época do Outono. 

Barbas et al. (2001), obtiveram variações mensais significativas na 

percentagem de espermatozoides vivos e de espermatozoides normais. Em ambos os 

casos os valores mínimos foram obtidos no mês de Janeiro (61,4% e 75,4% 

respetivamente) e os valores máximos em Maio (80,1% e 91,7%) mantendo-se as 

percentagens de espermatozoide vivos e normais elevadas durante o período de 

Outono.  

Relativamente às características qualitativas do sémen, a mobilidade massal 

e mobilidade individual, nos estudos efetuados por Barbas et al. (2001) e Bettencourt, 

(1999) revelaram uma vez mais valores superiores nestes indicadores na altura do 

Outono. 

 

 

2.3. Fatores que influenciam o desempenho produtivo dos borregos. 

 

Para a engorda e acabamento de borregos são tidas em conta as exigências 

de mercado, isto é, o que é valorizado pelo consumidor ao longo do ano, sendo fatores 

determinantes o preço por kg e o tamanho e características da carcaça (Manual de 

Criação de Ovinos, 1980). 

Num estudo efetuado por Beriain et al. (2000), com animais de duas raças 

exóticas, constatou-se que a qualidade e valorização comercial das carcaças 

produzidas estão intimamente associadas com a cor e aparência da gordura e do 

tecido muscular da carne. Estes fatores, por sua vez, dependem das características 

musculares, da idade e alimentação dos animais, sendo também salientada pelos 

autores a forte influência da raça em questão. Neste sentido é efetuado o maneio mais 

adequado para otimizar os indicadores produtivos dos animais de modo a alcançar as 

características desejadas pelo consumidor.  

No que se refere ao desempenho produtivo dos borregos, abordar-se-ão os 

efeitos da genética, do peso ao nascimento e posterior crescimento e estado 

nutricional, assim como das condições ambientais e do seu estado sanitário. 
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2.3.1. Genética. 

 

Num estudo de Almeida (2007) onde foi analisada a diversidade genética 

entre as raças de ovinos autóctones, o autor verificou que da diversidade genética 

total, apenas 2,6% ocorrem devido a diferenças entre raças. No mesmo estudo o autor 

constatou que dentro das 14 raças nacionais, as raças Merino Branco e Churra 

Algarvia foram as que se apresentaram como mais dissemelhantes a nível genético. 

Silva (1997), num ensaio com animais da raça Merino Branco (MB), Churro 

da Terra Quente e Serra da Estrela, obteve superioridade na raça MB nos valores 

obtidos em todos os indicadores de crescimento considerados. Uma justificação 

possível para este resultado poderá ser a exploração e melhoramento da raça para a 

produção de carne. 

Dentro das raças produtoras de carne, Blasch et al. (1999) observaram um 

avanço na atividade reprodutiva no macho de cerca de dois meses em carneiros 

Merino comparativamente a Suffolk. O autor defende que esta diferença ilustra a 

menor sensibilidade ao fotoperíodo e a rusticidade da raça, isto é a capacidade 

genética da mesma exibir uma resposta reprodutiva rápida perante alterações de 

disponibilidade alimentar ou outras. Neste sentido, trata-se de uma característica muito 

vantajosa do Merino perante as alterações climáticas e de disponibilidade de alimento 

que existem no país. 

Almeida (2007), no estudo acerca da diversidade genética acima referido 

verificou que a larga maioria da diversidade obtida corresponde a diferenças genéticas 

individuais, dentro das raças. Dai ser extremamente importante uma seleção dos 

indivíduos com melhores performances para melhoramento dos rebanhos e 

consequentemente da raça. 

 

 

2.3.2. Peso ao nascimento. 

  

Alvarez (1995) salienta a importância do peso ao nascimento já que animais 

com pesos iniciais superiores vão apresentar maior capacidade de ingestão de 

alimento e, consequentemente, maiores ganhos médios diários ao longo do 

crescimento.  

O peso ao nascimento é influenciado por diversos parâmetros, entre eles a 

raça e condição corporal da fêmea, o sexo do borrego nascido e o tipo de parto. 
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Em ovelhas jovens no caso de subnutrição observa-se um menor peso das 

crias à nascença já que existe competição pelas necessidades de crescimento 

corporal da fêmea com as necessidades de crescimento do feto (Alvarez, 1995). A 

autora refere que no caso de animais mais velhos este efeito não é tão visível já que 

as ovelhas apresentam uma capacidade de compensar subnutrição ocorrida na fase 

inicial da gestação com um aumento no nível nutricional nos últimos 60 dias de 

gestação. 

O tipo de parto, estudado por vários autores com diferentes raças revela que 

animais originários de parto simples apresentam pesos ao nascimento superiores 

comparativamente aos de partos duplos. Esta relação mantem-se ao longo das fases 

iniciais do desenvolvimento e crescimento dos animais o que resulta numa taxa de 

mortalidade inferior para animais gerados de parto simples (Pacheco e Quirino, 2008). 

Este fator pode ser explicado pela inexistência de competição por alimento nas crias 

nascidas de partos simples (Silva e Araújo, 2000).  

Neste campo, Taniças (2009) afirma que para qualquer idade e condição, os 

animais provenientes de partos simples atingem pesos superiores aos que são 

originários de partos múltiplos, e que esta relação se mantem ao longo da vida dos 

animais. No entanto a autora refere que após o desmame, a diferença de pesos entre 

as crias de parto simples relativamente às de parto múltiplo, se revela menos notória 

uma vez que os borregos iniciam uma alimentação à base de alimento sólido, 

deixando de existir a referida competição pelo leite da mãe dentro da ninhada, o que 

inibia o seu pleno desenvolvimento. 

Por último, o sexo à nascença vai ter uma forte influência nos pesos dos 

borregos, sendo que os machos apresentam, de um modo geral, valores superiores 

neste indicador. Resultados de Rebello de Andrade et al (1997) em animais da raça 

Merino da Beira Baixa, mostraram superioridade de pesos ao nascimento na ordem 

dos 0,4 kg dos machos relativamente às fêmeas. Este valor é semelhante aos obtidos 

em animais da raça Merino Branco por Taniças (2009) ao longo do desenvolvimento 

das crias. 

 

 

2.3.3. Alimentação. 

 

Os pesos e ganhos médios diários (GMD) até ao desmame são fatores muito 

importantes para avaliar o potencial de crescimento dos animais e das raças já que o 

objetivo é alcançar o peso de abate o mais depressa possível, ou chegar à idade de 

abate com o máximo de peso possível.  
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Matos (2010) aborda a importância de construção de infraestruturas como os 

cercados e os ovis, que se tornam cada vez mais comuns já que facilitam todo o tipo 

de maneio nos efetivos, nomeadamente no que respeita a administração de 

suplementos alimentares e recria de borregos à base de concentrados, resultando 

num maior controlo do estado corporal e sanitário dos animais e, consequentemente, 

melhores resultados produtivos. 

Vilalba e Provenza (2000) realizaram um estudo que revelou que quando se 

pretendem incluir novos alimentos no regime alimentar dos animais, o nível de 

aceitação (e consequentemente a ingestão dos novos alimentos) aumenta se 

adicionarmos na ração aromas que são familiares. Desta forma é uma técnica passível 

de ser utilizada com o intuito de administrar fontes de alimento mais nutritivas, visando 

a melhoria dos resultados produtivos. 

Silva (1997) num estudo comparativo entre regimes alimentares na 

composição e qualidade da carcaça obteve GMD na ordem dos 350 g/dia em engorda 

intensiva, valor concordante com os referidos por Caldeira (2011). No entanto em 

dietas à base de luzerna este valor sofreu um ligeiro decréscimo relativamente aos 

valores dos GMD obtidos na engorda intensiva, rondando os 294 g/dia. 

Consequentemente o autor constata que a dieta à base de luzerna produz menores 

taxas de crescimento, com IC superiores e pesos de carcaça inferiores. 

Também Carvalho et al. (2007) compararam os efeitos de engordar borregos 

da raça Texel, unicamente com forragem ou com recurso a concentrado e verificaram 

que os animais diminuem o GMD à medida que a proporção de forragem na dieta 

aumenta, o que se reflete também numa diminuição do lucro aquando da venda das 

carcaças. 

Neste sentido Jarrige (1988) refere que animais sujeitos a pastoreio 

aumentam as suas necessidades de manutenção. Esses aumentos variam entre 20% 

em boas áreas de pastoreio podendo ir até aos 50% em pastoreio extensivo, o que 

pode explicar a variabilidade de valores observados de crescimento nos diferentes 

regimes alimentares utilizados.  

Apesar destes resultados Silva (1997) salienta que tanto a forragem como o 

concentrado se apresentam como alternativas viáveis para a engorda de borregos, já 

que as diferenças entre regimes podem ser anuladas com a utilização de um 

suplemento energético que resultará num aumento do potencial glucogénico. Deste 

modo a escolha do regime dependerá essencialmente dos preços de mercado 

praticados. 
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2.3.4. Condições ambientais. 

 

Existem vários fatores ambientais que vão influenciar o desempenho 

produtivo da espécie, tais como a temperatura, a humidade, a pluviosidade, a 

qualidade dos solos, e o vento, entre outros. 

Relativamente à produtividade das pastagens Silva e Belo (2000) observaram 

que as épocas de menor produtividade da pastagem conduziam a diminuição da 

condição corporal das fêmeas com consequente diminuição do crescimento dos 

borregos, levando até, em alguns casos, à morte de crias. Dai que a produtividade da 

pastagem seja um fator de elevada importância, que deve ser sempre acompanhado, 

de forma a suplementar o rebanho com fenos de qualidade nas alturas de maiores 

carências e evitando a ocorrência de mortalidade no rebanho. 

Outro fator considerado de importância extrema no crescimento é a 

temperatura ambiente, em relação à qual se têm realizado vários estudos. Nestes 

estudos é consensual que o aumento da temperatura ambiente provoca um aumento 

na frequência respiratória dos animais, e consequentemente nas perdas de água por 

evaporação, sendo a ingestão de alimento mais reduzida (Gůrtler, 1987). Neste 

sentido também Furtado e Filho (2008), afirmam que temperaturas elevadas, acima 

dos 30ºC, vão fazer com que os animais tenham perdas de água superiores, e 

consequentemente maior necessidade de ingestão da mesma. Por outro lado os 

animais quando sujeitos a estas temperaturas procuram sombras para se abrigar do 

calor o que se reflete na redução do pastoreio nestes dias. Isto resulta na redução da 

ingestão de alimento e consequentemente na diminuição do crescimento e, no caso de 

fêmeas aleitantes, um decréscimo na produção de leite o que automaticamente afeta o 

desenvolvimento das crias. 

Jarrige (1988) apresenta um fator de correção (não aplicável ao período de 

lactação) que relaciona a temperatura ambiente (T em ºC) com o consumo de 

forragem (F) pelos animais segundo a relação .  

Nos borregos o efeito da temperatura é também notório, já que estes animais 

na primeira semana de vida, não toleram uma temperatura igual ou superior a 38º C 

durante mais de duas horas ou uma exposição direta à radiação solar por um período 

superior a três horas (Hafez, 1995).  

As temperaturas elevadas apresentam também efeitos negativos no libido dos 

machos (Barbas et al., 2000), e no ciclo reprodutivo das fêmeas com uma diminuição 

da percentagem de fêmeas a entrar em cio sendo que as que ficam gestantes geram, 

normalmente, borregos menores (Domingues, 1960).  
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2.3.5. Aspetos sanitários. 

 

Sotomaior et al. (2009) referem que as parasitoses causam perdas 

importantes nos índices produtivos e reprodutivos dos rebanhos, nomeadamente na 

diminuição nos ganhos de peso, redução dos indicadores reprodutivos, menor 

aproveitamento dos alimentos, e ainda no aumento dos custos com o tratamento dos 

animais doentes e as constantes desparasitações. No entanto os autores afirmam que 

os produtores apenas se apercebem da ocorrência das parasitoses quando os animais 

exibem algum sinal de doença ou até morte.  

Sotomaior et al. (2009) salientam que nem todos os elementos do rebanho 

têm igual suscetibilidade a parasitoses. Referem também que não é possível eliminar 

em definitivo a totalidade de parasitas existentes, portanto o maneio deve ser 

adequado de modo a garantir uma coexistência equilibrada entre ovelhas e parasitas. 

Desta forma deve haver um controlo contínuo da qualidade da pastagem 

assim como do estado sanitário e alimentar dos animais, com seleção dos mais 

resistentes e tratamento seletivo dos animais contaminados de modo a não alastrar a 

infestação (Sotomaior et al., 2009). 
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3. Materiais e métodos 

 

 

3.1. Local – Fundação Eugénio D’Almeida. 

  

A Fundação Eugénio d’Almeida (FEA) é uma entidade de cariz público que 

faz a exploração de inúmeros setores na área agrícola e animal em várias herdades 

que totalizam milhares de hectares situados na zona Alentejana. 

No setor agrícola, a FEA é sem dúvida muito famosa e prestigiada pela sua 

exploração de várias castas de vinha, que resultam na produção de diversos vinhos, 

de entre os quais se destaca o “Pêra Manca”, o mais conhecido e valorizado pelos 

consumidores.  

Ainda no setor agrícola, é de salientar a exploração do olival, com destino a 

posterior transformação em azeite para comercialização. 

Por outro lado, a FEA é também muito diversificada no que respeita a 

produção animal. Neste ramo destacam-se, entre outros, a produção de equinos com 

alguns animais muito conhecidos e até medalhados em competições e/ou concursos. 

É ainda explorada a espécie bovina, com três linhas de animais, todas elas 

destinadas à produção de carne. Desta forma, exploram animais de raça Alentejana e 

Charolesa, ambas em linha pura, sendo que a Alentejana segue toda a via da 

Carnalentejana. Exploram ainda um efetivo com animais cruzados, cruzamento este 

efetuado entre as duas raças anteriormente referidas. 

O porco Alentejano é mais uma espécie produzida nesta exploração, sendo 

criada em regime de montado como a própria marca de certificação exige. 

Dentro do sector ovino, objeto de estudo desta tese, a Fundação possui um 

rebanho de raça Merino Branco explorado na produção de carne. O maneio praticado 

neste efetivo e a caracterização detalhada do mesmo serão descritos nos pontos 

posteriores. 

 

 

3.1.1. Descrição da exploração. 

 

A exploração onde se encontram os ovinos está situada na região de Évora, 

mais especificamente na herdade das Murteiras, tendo o rebanho à disposição uma 

área de cerca de 1500 hectares de pastagens de sequeiro. É importante referir que 
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dos 1500 hectares de pastagem existente, 500 ha estiveram a ser utilizados por 

entidades exteriores estando novamente disponíveis apenas no ano de 2011, e 130 ha 

estão incluídos num projeto de florestação de montado de sobro não podendo ser 

pastoreados.  

Todo o efetivo é produzido em linha pura, já que os borregos são certificados 

como Merino Branco, e comercializados através da Carnalentejana. 

De um modo geral, nesta exploração os animais encontram-se num regime 

extensivo de pastagem de sequeiro, alimentando-se essencialmente de pastagens, 

com suplementação em épocas de carência ou em determinados grupos de animais 

com necessidades especiais.  

Relativamente ao maneio reprodutivo, as épocas de cobrição são efetuadas 

tendo em vista a colocação de borregos no mercado nas épocas de maior procura de 

carne desta espécie em Portugal, ou seja, o Natal, a Páscoa e o São João.  

Os borregos são desmamados aos 60-90 dias, período a partir dos quais os 

animais são sujeitos a uma engorda mais intensiva até atingirem o peso de abate, na 

ordem dos 25-30 kg. 

No que respeita ao maneio profilático, a FEA segue o programa legislado 

para a raça Merino Branco, acrescido de uma desparasitação aos animais que 

permanecem na exploração após o desmame. 

Por último é de salientar que a taxa de substituição atual é baixa (cerca de 10 

a 15%) e os animais de reposição são criados internamente. As ovelhas são refugadas 

sempre que apresentam alguma anomalia reprodutiva ou algum problema/doença ou 

ainda quando se nota uma redução de performance devido à idade avançada. 

O maneio reprodutivo, produtivo, alimentar e profilático serão seguidamente 

descritos com maior pormenor. 

 

 

3.1.2. Animais. 

 

Nesta herdade existem aproximadamente 2500 ovinos adultos da raça Merina 

Branca, dos quais aproximadamente 100 são machos reprodutores e 2400 são 

ovelhas. Todos estes animais estão identificados eletronicamente, e inscritos no Livro 

Genealógico da raça Merina Branca. Adicionalmente existe ainda um outro rebanho, 

de aproximadamente 800 animais, utilizado para produção comercial de borregos. 

Este grupo resulta de um conjunto de fêmeas que tem vindo a ser comprado a 

criadores exteriores, cujos animais não se encontravam registados na ANCORME.  
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Na mesma área em que se encontram os ovinos, existem ainda cerca de 600 

suinos de raça Alentejana para fazer o aproveitamento do montado existente. 

 

3.1.3. Sistemas de produção. 

 

O efetivo é alvo de um maneio reprodutivo aplicado à totalidade do grupo, ao 

longo do ano. 

Desta forma, todas as fêmeas são sujeitas a três épocas de cobrição 

distintas, com uma duração de 45 dias cada. 

Estas épocas são determinadas de acordo com as exigências do mercado, 

isto é, a época de cobrição das ovelhas é determinada para que os borregos sejam 

abatidos e comercializados nas alturas em que o consumidor aumenta a procura pela 

sua carne. 

Tendo em conta uma gestação de aproximadamente cinco meses, 

adicionando 60-90 dias durante os quais as crias permanecem com as mães (sendo a 

esta idade sujeitas a desmame) e mais algum tempo para a engorda intensiva dos 

borregos (período que dura aproximadamente 1,5 a 2 meses) até que estes alcancem 

os 25-30 kg, altura em que são enviados para abate. Consequentemente, as épocas 

de cobrição deverão ocorrer entre oito a nove meses antes do período em que se 

deseja ter os borregos disponíveis para consumo.  

De facto é o que se passa, já que as épocas de cobrição são entre Março-

Abril, outra entre Junho-Julho e ainda uma terceira no período de Setembro-Outubro 

para obtermos respetivamente épocas de parição em Agosto-Setembro, com borregos 

para a época Natalícia, outra época em Novembro-Dezembro possibilitando a 

existência do borrego de Páscoa e ainda por último uma época de partos em 

Fevereiro- Março para borregos no S. João. 

Neste sentido os animais estão na pastagem divididos em três grupos 

distintos, estando juntas todas as fêmeas que se encontram no mesmo estádio 

reprodutivo. 

 

 

3.1.4. Maneio Reprodutivo. 

 

São efetuadas algumas técnicas para melhoria dos resultados reprodutivos 

das fêmeas, tais como a utilização do efeito macho com inibição de contacto físico, 

visual, auditivo e olfativo entre os sexos antes do período da cobrição (sempre que as 
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cercas o permitem). Os machos são introduzidos em todos os grupos de fêmeas cerca 

de um mês após ter sido realizado o desmame dos borregos, nas épocas de cobrição 

acima referidas (Março/Abril, Junho/Julho e Setembro/Outubro).  

Efetua-se o despiste de fêmeas que ficaram cobertas por exame ecográfico 

de forma a colocar as que não ficaram gestantes num grupo que venha a ser sujeito a 

cobrição, até que a gestação seja confirmada. 

A proporção de fêmeas por macho ronda as 20 a 25, sendo os carneiros 

sujeitos a testes andrológicos para a sua testagem como reprodutores antes de serem 

colocados a cobrir. Esta proporção é mais baixa que a recomendada pela bibliografia 

(entre 30-40 fêmeas por macho) uma vez que os grupos são compostos 

maioritariamente por fêmeas jovens e é opção dos responsáveis da exploração 

aumentar o número de machos introduzidos com o intuito de garantir bons resultados. 

O intervalo entre partos que se objetiva para o rebanho é de oito meses, 

embora não existam ainda dados disponíveis para efetuar uma análise estatística a 

este caracter. 

É importante referir que no ano de 2012 está a decorrer uma experiência 

utilizando implantes de melatonina em cerca de 300 fêmeas para avaliar se este 

tratamento é benéfico para a exploração ou se não justifica o investimento. Só 

existirão resultados no final do ano pelo que o presente trabalho não os abordará. 

 

 

3.1.5. Alimentação. 

 

O maneio alimentar praticado corresponde ao sistema de pastagem de 

sequeiro tradicional com o aproveitamento de pastagens nas épocas em que estas 

produzem alimento.  

Os animais do efetivo reprodutor têm à sua disposição restolhos, fenos, 

palhas, aveia, bolota e alimentos compostos de concentrados nas épocas de maior 

carência alimentar. 

Todos os alimentos referidos, com a exceção do alimento composto 

concentrado de manutenção são produzidos internamente, sendo reservados para 

administrar em épocas de maior carência (Verão e Outono normalmente). 

Os fenos de melhor qualidade e os alimentos concentrados são destinados à 

alimentação dos animais que vão ser integrados no efetivo de substituição. 

No que respeita à distribuição dos grupos nas folhas de pastagem e à 

rotatividade dos mesmos verifica-se que não existe um período definido de tempo para 

o grupo permanecer em cada folha sendo este período variável de acordo com o 
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número de cabeças de cada grupo, assim como com o ano e a qualidade da 

pastagem. Trata-se pois de um fator muito inconstante sendo necessária a realização 

de acompanhamento pelo responsável, que propõe fazer a rotação no período que 

verificar ser adequado. 

Deste modo a figura 4  ilustra a distribuição das folhas na herdade no ano de 

2011. 

Figura 4 : Distribuição das folhas de pastagem na herdade das Murteiras em 2011. 
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As fêmeas são sujeitas a um flushing nos períodos pré e pós cobrição assim 

como na fase final de gestação e início de lactação. São alimentadas com as 

pastagens de melhor qualidade, garantindo deste modo que as ovelhas se encontrem 

com boa CC com o intuito de otimizar os índices reprodutivos obtidos nestas fases.  

Existem comedouros seletivos (maceirão) nos parques onde as crias estão 

com as mães de modo a garantir que a alimentação seja diferenciada entre ovelhas e 

borregos, para satisfação das necessidades alimentares de todo o rebanho. A 

utilização de comedouros seletivos é uma técnica vantajosa já que permite às crias 

uma familiarização com os concentrados desde cedo, para que na altura do desmame 

haja simultaneamente uma diminuição do stress do animal perante a separação da 

mãe, e também uma diminuição nas perdas de peso verificadas relativamente a 

animais sem acesso prévio a concentrados aquando do desmame. 

 

 

3.1.6. Maneio Geral do Rebanho. 

 

Ao abordar o maneio geral da exploração é fundamental referir que toda a 

produção de carne ovina visa a produção de animais certificados, comercializados 

depois pela Carnalentejana. Consequentemente existem alguns pormenores de 

maneio ao longo do desenvolvimento dos animais que são levados a cabo por 

técnicos da ANCORME, nomeadamente a seleção de animais de substituição. 

Sendo assim, na Fundação Eugénio D’Almeida (FEA) o técnico da 

ANCORME responsável por aquelas operações é o engenheiro João Ramalho, que é 

responsável pela introdução da identificação eletrónica, através de um bolo ruminal 

com um chip que se mantem sempre no rúmen do animal facilitando a identificação do 

mesmo. Estes bolos ruminais são colocados a todos os animais registados no 

programa GenPro (base de dados da raça) como sendo da raça Merino Branco. 

Os animais são desmamados aos 60-90 dias de idade como já foi referido. 

Antes do desmame sofrem uma seleção com o intuito de diferenciar os animais que 

vão seguir engorda e posterior abate dos que se mantem na exploração para efetivo 

de substituição. Esta seleção é realizada pelos técnicos da Associação nos dias de 

pesagens de borregos, efetuadas regularmente para controlar o crescimento dos 

animais. Nesta seleção ficam para reprodução os animais que apresentam em 

simultâneo caracteres produtivos mais satisfatórios e uma morfologia que se insira nos 

padrões definidos da raça. 
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Após a seleção, os animais que seguem a linha de engorda são desmamados 

e sujeitos a uma engorda intensiva até à idade/peso de abate.  

Os animais que ficam para o efetivo de substituição são desparasitados, 

desmamados e têm uma alimentação de boa qualidade para garantir o seu pleno 

desenvolvimento. 

A tosquia dos animais é realizada na Primavera, nos meses de Abril/Maio. 

Não se efetua corte de cornos na exploração e o corte de unhas não tem uma 

data específica para se realizar uma vez que é da responsabilidade do pastor ir 

analisando o estado das mesmas e cortá-las sempre que seja necessário. 

 

 

3.1.7. Maneio Sanitário. 

 

Em termos de maneio sanitário a FEA obedece ao programa de profilaxia 

adotado pela OPP (Organização de Produtores Pecuários), efetuando alguns 

tratamentos extra para manter o bem-estar animal de todo o efetivo. 

Deste modo os borregos são desparasitados uma primeira vez entre os 15-30 

dias de idade e a segunda desparasitação ocorre ao desmame (desparasitação 

exclusiva para os animais que vão permanecer no rebanho como reprodutores). Em 

termos de vacinações é realizada uma vacinação para a Clostridiose por lotes, entre 

os 15-30 dias, havendo uma revacinação ao desmame. 

Os animais adultos são sujeitos ao despiste anual obrigatório da Brucelose, 

efetuada no período após Abril/Maio, a uma vacinação anual ou bianual (consoante a 

epidemiologia do ano em questão) de Clostridiose e desparasitações internas 

(administrados via oral) e externas (com banho após a tosquia por exemplo) que 

acompanham as vacinações. 

O pastor que acompanha o rebanho tem a responsabilidade de zelar pelo 

bem-estar do mesmo, verificando regularmente o estado de peeira e ectoparasitas nos 

animais sendo tratados sempre que se verifica a ocorrência de algum dos referidos 

problemas. 

 

 

3.2. Análise estatística. 

 

Os dados foram fornecidos pela ANCORME, através da base de dados do 

GenPro RuralBit, com o conhecimento e autorização dos membros da FEA. 
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Existem registos da identificação dos animais e respetivas mães, as suas 

datas de nascimento (com exceção dos animais mais velhos, em que a idade tem de 

ser calculada através do brinco), o tipo de parto (simples ou múltiplo), o sexo do 

animal, a identificação do criador, o peso ao nascimento (embora este esteja tabelado 

com 3,6 kg para fêmeas e 4 kg para machos por ser um valor médio para a raça, 

embora não corresponda ao peso real de cada cria), os pesos ajustados aos 30 dias 

(PA30), aos 70 dias (PA70), os GMD e ainda três pesagens a cada animal com 

intervalos de cerca de um mês e meio entre cada uma, entre o ano de 1995 e 2011. 

As folhas de dados foram filtradas de modo a que ao cruzar dados, todos os 

animais apresentassem as informações necessárias ao tratamento estatístico. Deste 

modo, de um total de 4058 borregos, foram analisados apenas 2971. 

A análise estatística foi realizada com o programa SAS, sendo os PA30, PA70 

e GMD submetidos a uma análise de variância utilizando o Proc GLM do SAS (SAS 

Institute) para quatro fontes de variação, sendo elas a idade da mãe, o mês e ano de 

nascimento, e o sexo dos indivíduos. 

Ao efetuar o tratamento dos dados, relativamente ao mês de nascimento, 

foram agrupados os animais nascidos no mês de Fevereiro e de Março como sendo 

todos de Fevereiro, por haver um reduzido número de animais nascidos em Março. Na 

época de parição de Agosto-Setembro alguns borregos viriam a nascer em Outubro 

pelo que, para fins de análise estatística, estes foram agrupados com os do mês de 

Setembro e analisados conjuntamente. 

No estudo da influência da “idade da mãe” excluíram-se as ovelhas com 

idade superior a 10 anos e agruparam-se as de 8 e 9 anos. 

Os pesos ajustados aos 30 e aos 70 dias foram obtidos a partir da base de 

dados da ANCORME, onde o valor ajustado para cada animal é calculado como: 

  

. 

Os GMD são calculados fazendo a diferença entre duas pesagens de um 

mesmo animal a dividir pelo número de dias decorridos entre as ditas pesagens. Neste 

caso, os GMD foram calculados no período compreendido entre os 30 e os 70 dias 

uma vez que se denotou inviável calcular o GMD utilizando o peso ao nascimento uma 

vez que este era um valor tabelado e não refletiria o crescimento real dos animais. 

Foi também efetuada uma análise de correlações de Pearson entre os PA30, 

PA70 e GMD com o PROC CORR do SAS (SAS Institute). 

Os dados compreendem o período de 1995 até 2011, no entanto existe uma 

interrupção entre 2005-2008 inclusive, já que nesta fase a Fundação Eugénio 

D’Almeida não pertenceu à ANCORME. Por outro lado, verificaram-se inconsistências 
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nos registos de cobrição e parição nos anos anteriores a 2005 inviabilizando a análise 

reprodutiva do rebanho. 

Apesar das falhas de registos verificadas no rebanho da FEA, existiam 735 

ovelhas que tinham 2971 partos registados, havendo assim um número considerável 

de ovelhas que tinham vários registos de parto ao longo da vida. Tornou-se assim 

possível avaliar se existe ou não tendência para uma ovelha desmamar 

sistematicamente borregos mais pesados, por análise da correlação existente entre 

registos repetidos no mesmo animal. Esta avaliação residiu na estimativa da 

repetibilidade dos PA30, PA70 e GMD, em que estes caracteres eram considerados 

como características da ovelha, sendo a repetibilidade (re) estimada como: 

  

Esta análise foi realizada através do PROC VARCOMP do SAS (SAS 

Institute), sendo os componentes de variância estimados por máxima verossimilhança 

restrita, com um modelo que incluiu os efeitos fixos do ano e mês de nascimento, 

idade da mãe e sexo, e o efeito aleatório da ovelha. 
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4. Apresentação e discussão de resultados. 

 

4.1. Número e distribuição das observações. 

 

Apresentam-se abaixo os histogramas de frequências de número de 

observações referentes ao mês e ano de nascimento, ao sexo do borrego e idades 

das ovelhas nas figuras 5, 6, 7 e 8. 

 

 

Figura 5 : Número de observações por mês de nascimento no período 

estudado. 

 

 

Verifica-se que o valor máximo de nascimentos, cerca de 1400, ocorre no 

mês de Novembro, enquanto em Fevereiro se registam as frequências mais baixas de 

borregos nascidos (com menos de 200 animais) no rebanho da FEA. Os meses de 

Agosto e Setembro apresentam valores intermédios, na ordem dos 700 animais 

nascidos em cada mês. 

Segundo os técnicos da exploração, as diferenças observadas entre os 

diferentes meses refletem falhas no maneio e gestão de entrada e saída de carneiros 

dos grupos. 

A figura 6  apresenta a distribuição de frequências segundo o ano de 

nascimento. 
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Figura 6 : Número de observações por ano de nascimento. 

 

 

 

Observando o histograma verifica-se que no período estudado houve uma 

grande oscilação nas frequências de nascimentos observadas o que se deve, por um 

lado, à variação do tamanho do rebanho ao longo do tempo e, por outro,  às 

características ambientais de cada ano.  

O ano de 2004 foi o ano em que ocorreram o número mais elevado de 

nascimentos com mais de 350 borregos nascidos, sendo que no ano de 2009 se 

assistiu à frequência mais baixa de partos, com menos de 50 registos de animais 

nascidos ao longo do ano.  

A figura 7  apresenta o histograma referente à distribuição de frequências do 

sexo dos animais nascidos no rebanho. 
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Figura 7 : Número de observações por sexo do borrego 

 

 

Na distribuição dos sexos observou-se um equilíbrio entre machos e fêmeas 

nascidos embora o número de fêmeas seja ligeiramente superior. 

Por último, a figura 8  representa a distribuição de frequências das idades das 

ovelhas na FEA. 

 

 

Figura 8 : Número de observações por idade da ovelha 

 

 Na distribuição de frequência da idade das mães verificou-se uma 

superioridade no número de fêmeas com três anos de idade, com uma tendência 

decrescente no número de animais com idades superiores. 



40 

 

A distribuição de frequências observada nas idades das ovelhas (Figura 8 ), 

com um número superior de fêmeas mais jovens, indica que a taxa de substituição ao 

longo do período estudado é ligeiramente superior à taxa de substituição atualmente 

pretendida (15%) para o rebanho. 

  

Nos anexos 1, 2, 3 e 4  encontram-se as tabelas de frequências relativas às 

fontes de variação acima referidas. 

 

 

4.2. Carateres produtivos. 

 

A tabela 5  apresenta os valores máximos, mínimos, médios e o desvio-

padrão obtidos segundo o Proc Means do SAS (SAS Institute), dos PA30, PA70 e 

GMD do efetivo da FEA, num total de 2971 animais. 

 

Tabela 5 : Valores máximos, mínimos, médios e desvios-padrão para os 
PA30, PA70 e GMD. 

Caracter 

produtivo 
Valor médio Desvio padrão  Máximo Mínimo 

PA30 (kg) 11,42  2,402 25,30 4,30 

PA70 (kg) 20,06  3,864 37,70 7,60 

GMD (kg/dia) 0,216  0,062 0,528 -0,07 

 

 

O rebanho, em termos produtivos apresenta uma distribuição 

aproximadamente normal dos PA30, PA70 e GMD que se encontram representadas 

pelos histogramas de frequências nas figuras 9, 10 e 11  respetivamente: 
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Figura 9 : Distribuição de frequências para o PA30 dias. 

 
 

Analisando o histograma e a tabela constata-se que o rebanho tem um valor 

médio de 11,42 kg para o PA30 com um desvio padrão a rondar os 2,4 kg. 

Este valor é superior ao PA30 de aproximadamente 9,5 kg observado num 

efetivo Merino Branco por Alvarez (1995), e de aproximadamente 10,2 kg para a 

totalidade da raça por Taniças (2009), indicando que os resultados do rebanho da FEA 

são bons para  a raça. 

 

 

Figura 10 : Distribuição de frequências para o PA70 dias. 
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Tendo em conta o histograma e os dados da tabela observam-se valores 

médios de PA70 dias na ordem dos 20,06 kg apresentando um desvio padrão perto 

dos 3,9 kg. 

Alvarez (1995) obteve valores próximos dos 18 kg para o PA70 num efetivo 

de raça Merino Branco. Mais uma vez, a média do PA70 do efetivo da FEA é superior 

à observada por Alvarez (1995) o que reflete o bom crescimento dos borregos 

produzidos. 

 

Figura 11 : Distribuição de frequências para os GMD. 

 

Ao analisar o histograma dos GMD, referentes ao período compreendido 

entre os 30 e os 70 dias, e observando os valores da tabela constata-se que o valor 

medio para os ganhos médios diários é de 216 gramas, com um desvio padrão de 

0,06 kg. 

Avó (1990), citado por Alvarez (1995) obteve valores de GMD muito próximos 

dos resultados da FEA, na ordem dos 214 gramas de aumento de peso diário num 

efetivo da raça Merino Branco. 

Também Alvarez (1995) obteve valores de 195 g/dia de GMD num efetivo de 

raça Merino Branco e Taniças (2009), ao caracterizar a raça Merina obteve um valor 

médio para os GMD de 205 g/dia. Todos os valores obtidos pela bibliografia citada 

encontram-se abaixo dos encontrados no efetivo da FEA, o que parece indicar que 

este rebanho apresenta resultados bastante satisfatórios. 
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4.2.1. Pesos ajustados aos 30 e 70 dias e ganhos médios diários 

 

Os resultados relativos à análise de variância dos PA30, PA70 e GMD 

encontram-se esquematizados na tabela 6 : 

 

Tabela 6 : Fontes de variação, graus de liberdade (g.l), valor de F, número de 

observações (n), coeficiente de determinação (R2), coeficiente de variação (C.V) 

desvio padrão residual (D.P.R) e níveis de significância  para os PA30, PA70 e GMD. 

Fontes de 
variação 

PA30 PA70 GMD 
n 

g.l F g.l F g.l F 

Ano de 
nascimento 

12 35.18*** 12 55.57*** 12 61.18*** 

 

2971 

Mês de 
nascimento 

4 74.32*** 4 152.18*** 4 97.28*** 

Idade da mãe 6 6.12*** 6 9.74*** 6 6.46*** 

Sexo 1 56.50*** 1 106.54*** 1 62.73*** 

R2 0.217 0.338 0.308 

C.V 18.677 15.734 24.182 

D.P.R 2.134 3.156 0.052 

 (***P < 0.001 ,**P < 0.01 e  *P < 0.05)  

 

Para todos os fatores estudados verifica-se que existe uma influência 

altamente significativa nos valores dos PA30, PA70 e GMD obtidos, com todos os 

fatores a apresentarem um p . 

A percentagem de variabilidade observada que é explicada pelas fontes de 

variação consideradas oscila entre os 22% e os 34%, sendo que o valor do R
2
 mais 

elevado se refere ao PA70, enquanto o valor mais baixo é relativo ao PA30 dias.  
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A fonte de variação com maior significância para os caracteres estudados foi 

o mês de nascimento, já que este apresenta o valor de F mais elevado para todos eles 

(PA30, PA70 e GMD). 

O coeficiente de variação residual, isto é, a relação entre o desvio-padrão 

residual e a média, apresenta valores entre os 16% e os 24%, com o valor mais 

elevado verificado nos GMD. Isto significa que em animais em condições idênticas, a 

variabilidade observada é de cerca de 20% da média. 

Os resultados referentes aos valores médios obtidos e respetivos erros 

padrão para os PA30, PA70 e GMD em função de cada uma das fontes de variação, 

juntamente com a sua análise e discussão, serão apresentados nas tabelas 7, 8, 9 e 

10. 

 

4.2.1.1 Idade da mãe 

 

Os valores médios para os diferentes níveis de idade da mãe encontram-se 

expressos na tabela 7  para o conjunto dos pesos, e na figura 12  para o PA30. 

 

 

Tabela 7 : Valores médios  erros padrão para os PA30, PA70 e GMD para 
as diferentes idades da mãe. 

 

 

Médias com letras diferentes diferem para p  

 

 

Idade mãe PA30 PA70 GMD 

2 11.68  0.110 d 21.11 0.162d 0.236 0.003b,c 

3 12.08  0.104a,c 21.64 0.153a,c 0.239  0.003a,b 

4 12.33  0.112 b 21.93 0.166a,b 0.240 0.003a,b 

5         12.27  0.128 a,b 22.09  0.189b 0.245 0.003a 

6 11.94  0.138 c,d 21.26  0.204c,d 0.233  0.003b,c 

7 11.81  0.159 c,d 20.98  0.236d,e 0.229  0.004c,d 

8 11.68  0.174 d 20.47  0.257e 0.220 0.004d 
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Figura 12 : Valores médios do PA30 dias para os diferentes níveis de idade 

das mães. 

 

Com base nos resultados apresentados na tabela 7 e da figura 12  verifica-se 

que os valores médios do PA30 sofreram um aumento entre os dois e quatro anos da 

ovelha, sendo que ao quarto ano se registaram os pesos máximos com valores na 

ordem dos 12,33 kg, decrescendo nos anos seguintes com o valor de PA30 mínimo de 

aproximadamente 11,68 kg, para os animais cujas mães tinham oito anos de idade. De 

salientar que o PA30 observado para animais nascidos de ovelhas com dois e com 

oito anos são muito próximos, ambos com um valor médio igual.  

A figura 13  representa a variação do PA70 dias consoante a idade da mãe: 

 

Figura 13 : Valores médios do PA70 dias para os diferentes níveis de idade das mães. 
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Para o PA70 verifica-se a mesma tendência em relação ao verificado no 

PA30, com valores mais elevados nas ovelhas de idade intermédia. A principal 

diferença relativamente ao PA30 é que o valor máximo de PA70 se verifica para os 

animais filhos de fêmeas com cinco anos de idade (com cerca de 22,09 kg) em vez 

dos quatro anos verificados anteriormente. A partir deste ano os pesos vão decrescer 

até ao mínimo que corresponde às mães com oito anos de idade, que originaram os 

animais mais leves, com pesos a rondar os 20,47 kg. 

Relativamente às ovelhas mais velhas, as ovelhas em “idade ótima“ 

produziram borregos com mais 0,6 kg aos 30 dias e 1,6 kg aos 70 dias. 

Na figura 14  as variações médias nos GMD segundo a idade da mãe do 

animal: 

 

Figura 14 : Valores médios do GMD para os diferentes níveis de idade da mãe.  

 

Para os GMD verifica-se um aumento progressivo dos valores obtidos entre 

os dois e cinco anos da mãe, onde se observa o valor máximo, na ordem dos 245 

gramas de GMD. A partir dos 5 anos da ovelha nota-se um decréscimo até aos oito 

anos, onde se encontra o valor mínimo de todas as classes etárias consideradas, com 

220 g/dia. 

Estudos foram efetuados por outros autores considerando a influência da 

idade das fêmeas nos pesos e crescimento dos borregos. 

Frederiksen et al. (1967), num estudo com animais da raça Rambouillet, e 

Alvarez et al. (2009), num estudo com raças ovinas de produção de carne, observaram 

que os piores resultados no que respeita aos pesos, desde o nascimento dos borregos 

até ao seu desmame e os GMD neste período ocorreram em animais filhos de ovelhas 
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primíparas (com cerca de 2 anos de idade) quando comparadas com fêmeas já 

maduras. Num estudo com caprinos na India, efetuado por Thiruvenkadan et al. (2009) 

os resultados demonstraram a mesma tendência verificada nos ovinos, isto é, cabritos 

nascidos de fêmeas primíparas são os que apresentam os pesos mais reduzidos. 

Taniças (2009), num estudo com animais da raça Merino Branco e Preto 

obteve resultados semelhantes ao presente estudo, onde constatou que animais 

nascidos de ovelhas mais jovens (2 anos) ou de fêmeas mais velhas (a partir dos oito 

anos de idade) exibiram pesos inferiores aos nascidos de fêmeas de idades 

intermédias. A autora obteve o valor máximo para todos os pesos ajustados em 

animais filhos de ovelhas com cinco anos de idade.  

Sidwell et al. (1964), num estudo com várias raças de ovinos, obtiveram 

também os valores mais elevados de pesos ao desmame e dos GMD para borregos 

filhos de fêmeas com idades compreendidas entre os 4 e os 6 anos, relativamente aos 

filhos de ovelhas com idades extremas. 

Silva e Araújo (2000), ao estudar animais cruzados da raça Santa Inês 

constataram também que a idade da mãe ao parto exerceu um efeito significativo no 

peso ao nascimento dos borregos, onde animais filhos de fêmeas primíparas (idade 

próxima dos dois anos) revelaram pesos inferiores, com uma diferença de 

aproximadamente 1 kg para os animais filhos de fêmeas pluríparas, com idades 

superiores a 2,5 anos. Os autores referem que a diferença de idades das ovelhas 

interferiu na sua capacidade leiteira, o que se refletiu mais tarde nos pesos e nos GMD 

que os borregos foram exibindo até ao desmame.  

Bela e Haile (2009), ao estudar os fatores que afetam o crescimento dos 

borregos na Etiópia, observaram que os valores máximos nos pesos e GMD dos 

borregos, aos 60 dias, ocorriam em animais provenientes de fêmeas entre a 3ª e a 5ª 

parição com diferenças de aproximadamente 1,4 kg e 7g/dia respetivamente, em 

relação aos animais provenientes de fêmeas de primeira barriga. 

Analla et al. (1998), com animais da raça Merino Espanhol obtiveram os 

valores mais altos de pesos aos 30 e aos 60 dias para borregos filhos de fêmeas com 

idades entre os 3 e os 7 anos. Os valores máximos observaram-se nos borregos filhos 

de ovelhas com 5 anos. Os valores mínimos foram registados em animais 

provenientes de fêmeas primíparas, com uma diferença em relação aos pesos 

máximos de 1,9 kg e 2,1 kg de peso aos 30 e aos 60 dias, respetivamente  

Também Alvarez (1995) com animais da raça Merina Branca obteve uma 

relação quadrática entre os pesos dos borregos e a idade da mãe. Neste estudo a 

autora constatou que as fêmeas com menos de dois anos de idade e mais de oito 

tinham filhos de menor peso que as mães de idades intermédias, sendo que o valor 
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mínimo ocorreu nos filhos de mães primíparas, com PA30 na ordem dos 8,24 kg. Por 

outro lado, as mães com seis anos de idade foram as que originaram borregos de 

maior peso, com borregos a rondar os 10,05 kg aos 30 dias. Em relação aos 

resultados referentes aos GMD, tal como com os pesos aos 30 e 70 dias, a autora 

obteve o valor menor para os nascidos de fêmeas com 2 anos, com ganhos na ordem 

dos 160 g/dia, em oposição aos animais nascidos de mães com 6 anos que registaram 

ganhos de aproximadamente 199 gramas diários.  

Rumph e Van Vleck (2004), num estudo com bovinos de carne, encontraram 

resultados semelhantes aos referidos para os ovinos, verificando-se a mesma 

tendência de variação de pesos das crias para diferentes idades maternas, isto é 

valores superiores de pesos são observados para filhos de fêmeas com idades 

intermédias, mais especificamente entre os 5-7 anos de idade segundo Krupa et al. 

(2005) num estudo com bovinos de carne criados na Eslováquia. 

Os resultados da bibliografia estão de acordo com a tendência de variação 

dos pesos e ganhos médios diários com a idade da ovelha encontrados no presente 

estudo, embora o valor máximo no caso dos animais da FEA ocorra aos 4 anos de 

idade em vez dos 5 observados para a raça Merino Branco em Taniças (2009) ou os 6 

anos observados por Alvarez (1995) num efetivo da mesma raça. Uma justificação 

possível para estes resultados é que fêmeas entre a segunda e sexta lactação se 

encontram em plena maturidade, com os valores máximos de produção leiteira o que 

se reflete na maior disponibilidade alimentar para os seus filhos que terão então um 

crescimento superior. Isto não acontece para crias de fêmeas de idades extremas, 

uma vez que as fêmeas primíparas não estão ainda plenamente desenvolvidas 

havendo uma competição entre necessidades da fêmea e necessidades do borrego, e 

fêmeas mais velhas apresentam resultados mais baixos já que, devido à idade e ao 

desgaste, o seu desempenho produtivo é mais reduzido. 

 

 

4.2.1.2. Mês de nascimento 

 

Em relação ao mês de nascimento, os resultados obtidos são apresentados 

na tabela 8 : 
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Tabela 8 : Valores médios  erros padrão para os PA30, PA70 e GMD para 
os diferentes meses de nascimento. 

Médias com letras diferentes diferem para p  

 

As figuras 15 e 16  ilustram o comportamento dos PA30 e PA70 

respetivamente consoante o mês de nascimento: 

 

 

Figura 15 : Valores médios do PA30 por mês de nascimento.  

 

 

 

 

Mês de 
nascimento 

PA30 PA70 GMD 

Fevereiro 15.47  0.264b 28.68 0.390 b 0.330 0.006 b 

Agosto 10.63 0.092 c 18.54 0.137 c 0.198 0.002 c 

Setembro 11.17 0.094a 19.81 0.139a 0.216 0.002 a 

Novembro 11.23 0.075a 19.71 0.111a 0.212 0.002 a 

Dezembro 11.36 0.215a 20.02 0.318a 0.216 0.005 a 
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Figura 16 : Valores médios do PA70 por mês de nascimento. 

 

 

Observando a tabela 8, e as figuras 15 e 16 relativas ao mês de nascimento, 

verifica-se que o mês de Fevereiro apresenta a média de PA30 e PA70 mais elevada 

(aproximadamente 15,47 kg e 28,68 kg respetivamente) com uma acentuada diferença 

dos restantes.  

Em oposição, com os valores mínimos nos pesos temos, para os PA30 e 

PA70, os animais nascidos em Agosto, com pesos na ordem dos 10,63 kg e 18,54 kg 

respetivamente.  

A partir de Agosto, os valores dos PA30 e PA70 vão aumentando até aos 

animais nascidos em Dezembro, embora estes apresentem ainda um peso bastante 

inferior aos animais nascidos em Fevereiro (com uma diferença de cerca de 4 kg e 5 

kg no PA30 e PA70 respetivamente). 

A variação dos GMD relativamente ao mês de nascimento apresenta-se na 

figura 17 : 
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Figura 17 : Valores médios dos GMD por mês de nascimento.  

 

Ao analisar os valores dos GMD, tal como anteriormente observa-se o valor 

máximo, de 330 g/dia no mês de Fevereiro, e o valor mínimo em Agosto com um GMD 

de apenas 198 g/dia. 

Nos restantes meses os valores obtidos são muito semelhantes, rondando os 

216 gramas de GMD, valor este comum ao mês de Setembro e de Dezembro. 

Existem vários estudos que abordam a influência do mês de nascimento nos 

pesos e crescimento dos borregos nascidos. No entanto, é importante ter em conta 

que “o mês” traduz o conjunto de influências ambientais típicas de determinada época 

do ano, mas existem particularidades que variam de ano para ano e com a localização 

geográfica. Consequentemente, os resultados de cada autor vão refletir também estas 

particularidades. 

Alvarez (1995), num estudo com um efetivo de raça Merino Branco com 

partos nos meses de Agosto, Setembro e Outubro, obteve valores de PA30 superiores 

em borregos nascidos no mês de Agosto (com peso médio de 9,98 kg) relativamente 

aos restantes meses estudados (com uma diferença de aproximadamente 0,94 kg 

entre os animais de Agosto e de Setembro). Um padrão semelhante foi verificado para 

os GMD. 

Silva e Belo (1994), num ensaio com animais da raça Merino Precoce sujeitos 

a duas épocas de cobrição distintas, obtiveram pesos mais elevados ao nascimento e 

posteriormente aos 45 dias nos borregos nascidos nos meses de Inverno (Janeiro e 

Fevereiro) relativamente aos animais nascidos nos meses de Setembro/Outubro. Os 

autores referem que no final do Verão as ovelhas estão num momento de intensa 

mobilização de reservas corporais, o que se vai refletir no parto no princípio do Outono 



52 

 

e ao longo da lactação, com uma fraca capacidade leiteira e consequentemente com 

menores pesos e até alguma mortalidade das crias nascidas neste período. 

Dixit et al (2001), em animais da raça Merino Bharat na India, verificaram 

também diferenças de peso e crescimento de borregos nascidos em diferentes alturas 

do ano. Obtiveram valores superiores para animais nascidos nos meses da Primavera 

relativamente aos nascidos nos meses do Outono, no peso ao nascimento e aos 90 

dias, com diferenças na ordem dos 0,7 kg e 2 kg respetivamente. O GMD apresentou 

também uma superioridade de 14 g/dia no crescimento de animais nascidos na 

Primavera relativamente aos nascidos no Outono, no período considerado. 

Taniças (2009), no estudo da raça Merino Branco considerou apenas duas 

épocas distintas de parto, sendo uma relativa à estação do Inverno, e outra 

correspondente aos meses de Verão. A autora obteve em todos os pesos ajustados e 

GMD valores mais baixos nos animais nascidos nos meses mais quentes 

relativamente aos nascidos nos meses de Inverno. 

Tal como acontece com as ovelhas, também em estudos com cabras da raça 

Tellcherry se observou que a época de nascimento é um fator com influência 

significativa nos pesos dos cabritos (Thiruvenkadan et al., 2009). 

No presente estudo, em todos os carateres abordados, o valor máximo 

ocorreu em Fevereiro. Isto poderá, de certa forma, refletir o erro de amostragem, 

devido ao reduzido número de animais nascidos neste mês comparativamente com os 

restantes. Para além disso, os animais de Fevereiro nascem na época em que se 

inicia a maior disponibilidade alimentar, o que faz com que as fêmeas que pariram 

tenham maiores disponibilidades para a lactação, e portanto é de esperar uma boa 

capacidade leiteira para estimular o crescimento dos filhos nesta época. Os pesos e 

GMD mínimos foram registados nos borregos nascidos em Agosto, certamente devido 

à menor disponibilidade de pastagem na época de Outono, que condiciona a ingestão 

de alimento e a capacidade leiteira das fêmeas, o que se traduz na diminuição do 

crescimento dos borregos. Uma forma de contrariar esta tendência, é efetuar uma 

suplementação alimentar às fêmeas na fase final da gestação e ao longo do período 

de lactação de forma a cobrir todas as suas necessidades, permitindo um crescimento 

ótimo dos borregos produzidos. Por outro lado, poderão ser utilizadas infraestruturas 

para proteger as ovelhas das temperaturas elevadas que se fazem sentir nesta época 

do ano e que prejudicam a sua capacidade de ingestão e consequentemente a 

produção leiteira. 
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4.2.1.3. Ano de nascimento 

 

No que respeita ao ano de nascimento os resultados encontram-se descritos 

na tabela 9:  

 

 

Tabela 9 : Valores médios  erros padrão para os PA30, PA70 e GMD para 
os diferentes anos de nascimento. 

 

Médias com letras diferentes diferem para p  

 

 

Segundo a tabela que representa as médias do PA30, PA70 e GMD por ano 

de nascimento observam-se algumas flutuações nos valores obtidos, embora de um 

modo geral se denote uma tendência decrescente ao longo do período considerado. 

Estes resultados são apresentados graficamente nas figuras 18, 19 e 20 . 

 

Ano de nascimento PA30 PA70 GMD 

1995 13.73 0.181c 24.51  0.268c 0.270  0.004b 

1996 11.45   0.174b 21.56  0.257 d 0.253  0.004f,g 

1997 12.19  0.220e,f,g 20.27  0.325a,b 0.202 0.005a,c 

1998 12.71  0.212g 23.28  0.314f 0.264 0.005b,g 

1999 13.25  0.146d 24.08 0.216c 0.271 0.004b 

2000 12.30 0.150e,f,g 20.30 0.221b 0.200 0.004a 

2001 12.22  0.146e 22.44  0.216e 0.256 0.004f,g 

2002 12.24  0.143e,f 21.59  0.212d 0.234  0.004e 

2003 12.57  0.137g,f 20.50 0.203a,b 0.198 0.003a 

2004 10.98  0.132a 20.64  0.195b 0.242  0.003e 

2009 10.39 0.405a 20.06 0.599a,b 0.242  0.010e,c,f 

2010 10.73 0.216a,b 19.51  0.320a,b 0.220 0.006d 

2011 10.86  0.156a 18.86  0.231a,b 0.200  0.004a 
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Figura 18 : Valores médios do PA30 por ano de nascimento 

 

 

Analisando as médias para o PA30, os valores máximos foram registados no 

ano de 1995 com cerca de 13,73 kg e no ano de 1999 com PA30 na ordem dos 13,25 

kg e os valores mínimos foram registados mais próximos do presente, nos anos de 

2009 e 2010 com 10,39 kg e 10,73 kg respetivamente. 

No ano de 2011, o último ano estudado, o valor já aumentou ligeiramente em 

relação aos dois anos anteriores, com um valor de 10,86 kg, embora se encontre 

ainda muito aquém dos valores registados nos anos iniciais. 
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Figura 19 : Valores médios do PA70 por ano de nascimento. 

 
 

Relativamente ao PA70 (figura 19), tal como no PA30 os valores máximos 

verificaram-se no ano de 1995 com um valor de 24,51 kg, e no ano 1999, com um 

registo de 24,08 kg.  

A partir de 1999 a tendência foi essencialmente decrescente, ocorrendo os 

valores mínimos do período estudado no ano de 2011 com um valor para o PA70 de 

18,86 kg. 
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Figura 20 : Valores médios dos GMD por ano de nascimento. 

 
 

Ao analisar a variação nos valores obtidos para os GMD ao longo dos anos 

considerados (figura 20), os resultados demonstram uma oscilação de valores com 

aumentos seguidos de decréscimos em anos muito próximos (como acontece por 

exemplo no período de 1996-1998, com um valor inicial de 253 g/dia no primeiro ano, 

decrescendo para 202 g/dia em 1997 e aumentando de novo para 264 gramas GMD 

no ano de 1998).  

Mais uma vez, registaram-se os valores médios máximos nos primeiros anos, 

com o ano de 1999 a apresentar o valor mais elevado, de 271 g/dia, seguido do ano 

de 1995 com um valor médio ligeiramente inferior. 

Os valores mínimos observam-se novamente nos anos mais recentes, com 

valores de 198 g/dia e 200 g/dia para os anos de 2003 e 2011 respetivamente. 

Autores como Alvarez (1995) salientam que os efeitos climáticos são 

característicos de cada ano e vão condicionar a produção e disponibilidade de 

alimento (pastagem) e, consequentemente a ingestão do mesmo pelas fêmeas, o que 

se reflete na sua capacidade leiteira e portanto no crescimento das crias. 

Sidwell et al (1964), ao realizar um estudo dos caracteres que influenciam o 

peso dos borregos em várias raças, observaram que o “ano de parto” tem uma 

influência significativa nos pesos e ganhos médios registados.  

Silva e Araújo (2000) obtiveram resultados com uma influência significativa do 

ano de nascimento nos diferentes pesos medidos ao longo do desenvolvimento dos 

borregos. Os autores apresentam como justificação que a influência do ano ou da 
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época de nascimento no peso da cria é condicionada essencialmente pela maior ou 

menor disponibilidade e qualidade da pastagem ao longo do tempo, já que os fatores 

climáticos como a precipitação e as temperaturas sofrem alterações que se vão refletir 

na qualidade das pastagens. 

Outros autores como Bela e Haile (2009), e Hanrahan (1999), ao estudarem 

os carateres que influenciam o crescimento dos borregos, verificaram que o ano de 

nascimento é um fator com influência significativa nos pesos e GMD dos animais 

produzidos. 

Taniças (2009), para a raça Merino Branco verificou que a interação ano de 

parto*criador foi significava para os pesos ajustados e GMD estudados. 

O clima que ocorre em cada ano difere e vai ter consequências, quer na 

produção de pastagem e consequentemente na disponibilidade alimentar para o 

rebanho, quer na carga parasitária de que os animais são alvo. Estes, por sua vez vão 

ter uma capacidade de resistência a uma maior carga parasitária diferente consoante 

os anos, uma vez que animais subnutridos não têm a mesma capacidade de resposta 

aos parasitas relativamente a animais com boa CC. Estes fatores podem apresentar 

uma justificação para as variações observadas nos resultados do efetivo da FEA ao 

longo do período estudado. 

 

 

4.2.1.4. Sexo 

 

Em relação ao fator sexo dos animais, as médias para os PA30, PA70 e GMD 

encontram-se na tabela 10 : 

 

 

Tabela 10 : Valores médios  erros padrão para os PA30, PA70 e GMD para 
o sexo dos animais. 

 

Médias com letras diferentes diferem para p  

 

Sexo PA30 PA70 GMD 

Feminino 11.67   0.086 a 20.74 0.127 a 0.227 0.002 a 

Masculino 12.27   0.091 b 21.96 0.136 b 0.242 0.002 b 
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No que respeita à influência do sexo dos animais nos valores obtidos para os 

PA30, PA70 e GMD, em todas as situações se constata uma superioridade nos 

resultados dos machos em relação às fêmeas.  

As figuras 21 e 22  apresentam as médias do PA30 e PA70 respetivamente 

para o sexo do animal: 

 

 

Figura 21 : Valores médios do PA30 para o sexo do borrego. 

 

 

 

Figura 22 : Valores médios do PA70 para o sexo do borrego. 
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No PA30 a diferença de pesos ronda os 600 gramas, sendo 

aproximadamente o dobro a diferença verificada entre os valores obtidos para os dois 

sexos no PA70. 

A figura 23  demonstra a diferença entre sexos no que se refere aos GMD: 

 

 

Figura 23 : Valores médios dos GMD para o sexo do borrego.  

 

 

Nos GMD verifica-se também uma superioridade, embora menos notável, 

com uma diferença de cerca de 15 gramas/dia entre machos e fêmeas no rebanho da 

FEA. 

Estes resultados estão de acordo com os de Frederiksen et al. (1967), num 

estudo dos fatores ambientais que afetam o crescimento e ganhos de peso de 

borregos da raça Rambouillet, onde se obtiveram resultados superiores em todos os 

pesos e GMD dos machos. A mesma tendência foi verificada em estudos efetuados 

por Bela e Haile (2009) com ovinos na Etiópia, e por Alvarez et at. (2009) com raças 

criadas em sistema extensivo na Patagónia. 

Também Pardal et al. (2009) num estudo com animais das raças Churra da 

Terra Quente e Churra Badana verificou uma superioridade nos pesos dos machos 

relativamente às fêmeas, desde o nascimento até aos 120 dias com pesagens 

efetuadas quinzenalmente. 

Alvarez (1995), obteve uma diferença acentuada entre os dois sexos desde o 

peso ao nascimento até cerca dos 60 dias, seguindo-se uma estabilização das 

diferenças de pesos observadas. Para o PA30 a autora obteve uma diferença de 300 

gramas entre sexos. Analla et al. (1998), num estudo com animais da raça Merino 



60 

 

Espanhol, obteve uma superioridade no PA30 de cerca de 1 kg e no PA60 de 

aproximadamente 2,4 kg dos machos em relação às fêmeas. 

Sidwell et al. (1964), ao estudar os pesos de borregos em diferentes raças, 

constataram novamente a existência de uma superioridade constante nos resultados 

de pesagens e crescimento para o sexo masculino. O mesmo aconteceu com Dixit et 

al. (2001), num estudo de animais da raça Merino Bharat, para os quais verificou uma 

superioridade de pesos nos animais do sexo masculino, com uma diferença de 1,2 kg 

aos 90 dias, relativamente a animais do sexo feminino. Ao analisar os aumentos de 

peso, os machos apresentaram um GMD até ao desmame de mais 11 gramas/dia que 

o GMD obtido para as fêmeas no mesmo período. 

Também Taniças (2009), no estudo da raça Merino Branco obteve uma 

diferença de 480 gramas para o PA30, uma diferença de 760 gramas para o PA60 e 

ainda uma variação de 4,32 kg para o PA90, com os machos a apresentarem sempre 

pesos mais elevados que as fêmeas. 

Esta tendência não se verifica apenas nos ovinos já que Laporte- Broux et al. 

(2011) e Thiruvenkadan et al. (2009), em estudos com caprinos, e Krupa et al. (2005) 

com bovinos de carne, observaram também superioridade nos resultados de 

crescimento de machos relativamente a fêmeas da mesma idade. 

Ao observar os resultados do efetivo da FEA constata-se a existência de 

superioridade em todos os pesos e ganhos médios considerados dos machos em 

relação às fêmeas. Estes resultados podem ser justificados pelo dimorfismo sexual e 

pela ação hormonal que é diferente em machos e fêmeas o que se vai refletir numa 

diferente velocidade de crescimento corporal. Para além disto, a deposição de tecidos 

é diferenciada uma vez que as fêmeas iniciam a deposição de gordura mais cedo, o 

que se traduz em diferenças de pesos e GMD entre sexos da mesma raça e idade 

sujeitos às mesmas condições. 

 

 

4.2.1.5. Correlações entre variáveis. 

 

Efetuou-se o estudo de coeficientes de correlação de Pearson entre o PA30 e 

PA70 e os GMD, através do PROC CORR do SAS (SAS Institute). Os resultados 

estão apresentados na tabela 11 : 
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Tabela 11 : Coeficientes de correlação de Pearson e níveis de significância 

entre o PA30, o PA70 e o GMD. 

 PA70 GMD 

PA30 
0,779 

 

0,242 

 

PA70  
0,798 

 

 

 

Analisando a tabela constata-se que existe uma correlação positiva entre 

todas as variáveis estudadas o que revela que animais com tendência para um PA30 

superior terão também essa tendência para os PA70 e GMD. 

Esta correlação denotou-se mais forte entre o PA30 e o PA70, e entre o PA70 

e o GMD com valores superiores a 0,7. Apenas entre o PA30 e os GMD se verificou 

uma correlação mais fraca, apesar de continuar a haver evidência de que animais com 

PA30 mais elevado continuam a ter tendência para um ganho de peso mais elevado 

até aos 70 dias. 

Alvarez (1995), num efetivo de raça Merino Branco, ao estimar os coeficientes 

de correlação entre os pesos ajustados obteve, tal como se observa no efetivo da 

FEA, valores na ordem dos 0,8 entre PA30 e PA70. 

Dixit et al. (2001), ao estudar animais da raça Merino Bharat, obtiveram 

valores de correlação fenotípica entre o peso ao nascimento e o peso aos 90 dias de 

0,28 e entre os GMD neste período e o peso aos 90 dias de 0,98. 

Também Silva e Araújo (2000) num estudo com animais cruzados da raça 

Santa Inês obtiveram correlações fenotípicas significativas entre os pesos aos 56 e 84 

dias com valores na ordem dos 0,9. No mesmo estudo obtiveram correlações 

positivas, com valores na ordem dos 0,14, entre o peso aos 56 dias e o GMD 

(calculado no período dos 56-84 dias) e valores a rondar os 0,62 entre o peso aos 84 

dias e o GMD. 

Num efetivo da raça Île de France, Nunes et al. (1996), obtiveram correlações 

entre pesos aos 60 e aos 90 dias na ordem dos 0,9.  
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Para um efetivo ovino de raça Targhee, também Ramsey at al. (1994), 

obtiveram valores característicos de uma correlação muito forte, superiores a 0,9 nos 

pesos dos borregos entre os 73 e os 101 dias de vida 

Pela análise dos dados da FEA nota-se que para PA30 superiores estão 

associados PA70 também mais elevados e que por sua vez refletem também 

melhores GMD (embora esta relação não seja tão evidente como entre os PA30 e 

PA70). A correlação verificada entre o PA30 e o GMD é mais baixa que as restantes, o 

que pode ser um reflexo da forte influência de um peso ao nascimento do borrego que 

não é real utilizado para calcular o PA30. Deste modo, o PA30 dos borregos torna-se 

um indicador de fiabilidade moderada da possível performance dos borregos em fases 

posteriores do crescimento. 

 

 

4.2.1.6. Correlação entre registos produtivos das ovelhas. 

 

A estimativa de componentes de variância com o PROC VARCOMP permitiu 

estimar a repetibilidade do PA30, PA70 e GMD, considerados como caracteres da 

ovelha. Os resultados correspondentes a estas análises encontram-se na tabela 12 : 

 

 

Tabela 12 : Valor da Repetibilidade para PA30, PA70 e GMD. 

 P30 P70 GMD 

V(ovelha) 0,13082 0,26487 5,13E-06 

V(erro) 4,42499 9,69792 0,002719 

re 0,029 0,027 0,002 

 

Em geral a repetibilidade foi muito baixa para todos os carateres, com um 

valor máximo observado rondando os 3% para o PA30 e PA70, e um valor 

praticamente nulo para o GMD. Este valor está próximo dos valores obtidos por 

Fogarty et al (1985 e s.d.) em estudos de produção de borregos de raças puras, e de 

caracteres genéticos que influenciam a reprodução em ovelhas, e de Gallivan et al. 

(1987) com borregos cruzados, em que a repetibilidade estimada do peso desmamado 

por ovelha foi da ordem dos 6%, 5% e 4%, respetivamente.  
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Os resultados obtidos neste estudo estão de acordo com a bibliografia citada 

e indicam uma baixa correlação entre os registos de peso desmamado por uma 

ovelha. Este resultado deverá ser um reflexo da influência de fatores ambientais, já 

que existe uma variabilidade muito grande entre as épocas e os anos de parto, o que 

pode mascarar a influência permanente que a ovelha terá nos PA30, PA70 e GMD das 

suas crias em partos consecutivos, que dependerão também do mérito genético do 

borrego para a capacidade de crescimento. 

 

 

4.3. Carateres reprodutivos. 

 

Neste ponto não foi possível fazer o tratamento estatístico já que os fatores 

que se pretendia estudar eram a prolificidade, o intervalo entre partos e a idade da 

ovelha aquando do primeiro parto.  

Devido à interrupção de 4 anos nos registos de dados e à existência de uma 

base de dados infiável, o intervalo entre partos e idade à primeira cobrição ficariam 

com os resultados comprometidos. 

Por outro lado, ao estudar as folhas de registos fornecidas pela associação 

constatou-se que em 4058 registos apenas 36 eram de partos duplos, o que resultou 

num valor médio de prolificidade de apenas 1,01 borregos nascidos por parto. Este 

valor, demasiado baixo, reflete um erro de registo pela parte do pastor, sendo 

desconhecido o valor real da prolificidade do rebanho.  

Consequentemente, verificou-se a impossibilidade de abordar de forma 

consistente a análise da prolificidade. 
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5. Conclusões. 

 

Para os caracteres produtivos estudados, conclui-se que todas as fontes de 

variação estudadas, nomeadamente o ano e mês de parto, a idade da mãe, e o sexo 

do borrego têm um efeito muito significativo (P<0.001) nos valores dos PA30, PA70 e 

GMD.  

Analisando a influência da idade da mãe nos pesos e ganhos médios diários 

conclui-se que para idades extremas, isto é ovelhas com idade inferior a três ou 

superior a oito anos, os pesos dos borregos resultantes são significativamente 

menores aos pesos registados nos filhos de ovelhas de idades intermédias, 

nomeadamente de ovelhas entre os quatro e os cinco anos de idade, que 

apresentaram os valores médios máximos para os PA30 (12,33 kg), PA70 (22,09 kg) e 

GMD (0,245 kg/dia) respetivamente. Estes resultados explicam-se pela maturidade 

das fêmeas, que em idades intermédias já terminaram o seu desenvolvimento pelo 

que exibem a sua capacidade leiteira máxima proporcionando um melhor crescimento 

para os seus filhos. 

Ao estudar o efeito do mês de nascimento, conclui-se que existem diferenças 

acentuadas entre meses nos pesos ajustados aos 30 e aos 70 dias e no GMD, com 

valores médios máximos nos animais nascidos em Fevereiro relativamente a animais 

nascidos em todos os restantes meses. Registaram-se diferenças na ordem dos 5 kg 

no PA30, dos 8 kg no PA70 e superiores a 100 g nos GMD deste mês para os 

restantes. Os meses que decorreram desde Agosto até ao final do ano registaram 

valores muito próximos, com ligeiras oscilações entre eles, embora nos três 

parâmetros estudados o mês de Agosto seja o mês em que se observaram os 

mínimos. Estes resultados deverão ser o reflexo da disponibilidade alimentar da 

pastagem, que é muito superior para os animais nascidos em Fevereiro já que o pico 

de produção de pastagem vai coincidir com o período de lactação da ovelha, o que se 

vai refletir numa maior capacidade leiteira proporcionando um crescimento adequado 

das crias.  

Relativamente ao efeito do ano de nascimento nos valores de pesos e GMD 

obtidos, observaram-se variações importantes, com resultados máximos nos anos 

iniciais (1995) e com uma tendência decrescente ao longo do tempo, embora existam 

alguns picos em anos intermédios, como por exemplo no ano de 1999. Conclui-se que 

o fator “ano” sofreu grandes oscilações pois está dependente das características 

climáticas que vão proporcionar ou não as condições para que a pastagem se 

desenvolva e permita a alimentação ótima do rebanho. Nos anos mais recentes 
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registam-se valores inferiores, provavelmente por terem sido anos atípicos com menos 

chuva, e mal distribuída ao longo do ano. 

Por último, ao analisar a influência do sexo do animal nos pesos aos 30 e 70 

dias e nos GMD obtidos conclui-se que, para todos os casos, os machos 

apresentaram superioridade em relação às fêmeas, que foi de 0,6 kg, 1,2 kg e 15 g/dia 

respetivamente. Esta diferença é consistente com os resultados encontrados na 

literatura e resulta do dimorfismo sexual e de uma velocidade de crescimento diferente 

entre sexos.  

Ao efetuar a análise de correlação de Pearson verificou-se a existência de 

uma correlação positiva e tendencialmente forte entre todos os caracteres estudados, 

sobretudo entre o GMD e o PA70. No entanto, não é possível fazer uma previsão 

rigorosa de animais que poderão vir a ter maiores ritmos de crescimento em idades 

mais avançadas a partir da informação aos 30 dias, já que a correlação entre o GMD e 

o PA30 é moderada.  

A análise de repetibilidade nos registos sucessivos da ovelha revelou que a 

correlação entre registos repetidos do peso desmamado pela ovelha é da ordem dos 

3%. Pode assim concluir-se que as ovelhas que produzem borregos com valores mais 

elevados para os PA30, PA70 e GMD não têm uma tendência acentuada para repetir 

essa superioridade em partos subsequentes, já que estes pesos são influenciados 

pela variabilidade ambiental específica de cada ano e dependem também do mérito 

genético do borrego para o crescimento. 

Ainda que estivesse programada na fase inicial deste trabalho, a análise dos 

caracteres reprodutivos não foi possível ser realizada, dada a existência de falhas nos 

registos em alguns anos e a baixíssima prolificidade observada. Seria recomendável 

que, num futuro próximo, estes dados possam ser trabalhados para o efetivo da 

Fundação Eugénio D’Almeida, dada a importância de que se revestem em termos de 

eficiência produtiva. 
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7. Anexos 

 

Anexo 1 : Tabela de frequências para o mês de nascimento; 

 

Mês Frequência 
1 0 
2 147 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
8 716 
9 710 

10 0 
11 1398 
12 0 

Mais 0 
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Anexo 2 : Tabela de frequências para o ano de nascimento; 

 

Ano Frequência 
1995 198 
1996 209 
1997 111 
1998 125 
1999 284 
2000 291 
2001 301 
2002 320 
2003 349 
2004 355 
2005 0 
2006 0 
2007 0 
2008 0 
2009 29 
2010 112 
2011 287 

Mais 0 
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Anexo 3 : Tabela de frequências para a idade da mãe; 

 

Idade Frequência 
2 544 
3 719 
4 567 
5 384 
6 338 
7 230 
8 189 

Mais 0 
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Anexo 4 : Tabela de frequências para o sexo do animal; 

 

Sexo Frequência 
F 1566 
M 1405 
Mais 0 

 

 


