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Esle ensaio foi realizado com 0 inluilo de esludar 
a ac~ao do "efeilo macho" sobre 0 
reslabelecimenlo da aclividade reprodulora 
sazonal das ovelhas da ra~a Churra Galega 
Bragan~ana. Por oulro lado, procurou·se 
averiguar do possivel inleresse da aplica~ao 
coordenada do "efeilo macho" e de Iralamenlos 
com acelalo de fluorgeslerona (FGA) e 
gonadotropina serica da egua geslanle (PMSG) no 
reslabelecimenlo desla mesma aClividade 
reprodulora. Nesle senlido, um grupo de 135 
ovelhas da ra~a Churra Galega Bragan~ana , com 
idades compreendidas enlre os 2 e os 4 anos e 
que haviam pari do pela ullima vez ha cerca de 6 
meses, foi preparado para a realiza~ao desle 
esludo. Depois de relirar do ensaio lodas as 
ovelhas que apresenlavam aclividade ovarica 
complela, aplicaram·se as reslanles femeas 
qualro Iralamenlos distinlos: EM • "efeilo 
macho" (n=26); EM+FGA • "efeito macho" + 
esponjas vaglnais com 30 mg de FGA (n=10); 
EM+PMSG • "efeilo macho" + 600 UI de PMSG 
(n=10) e EM+FGA+PMSG· "efeilo macho" + 
esponjas vaginais com 30 mg de FGA + 600 UI de 
PMSG (n=10). 
No mes de Junho do anD estudado, 58,5% das 
ovelhas da ra~a Churra Galega Bragan~ana 
inicialmenle seleccionadas para a realiza~ao 
desle Irabalho apresenlavam aclividade ova rica 
complela. Das que se enconlravam anestric as, 
87,0% respondeu a aplica~ao dos Iralamenlos. 
Esla resposla nao variou em fun~ao do Iralamenlo 
aplicado. De igual modo, a resposla ovarica das 
ovelhas esludadas nao fol afeclada pelo lipo de 
Iralamenlo empregue. Os Iralamenlos com FGA 
melhoraram a resposla comporlamenlal das 
ovelhas aquando da primeira ovula~ao. Por seu 
lurno, a adi~ao de PMSG ao "efeilo macho" 
permitiu elevar a resposta comportamental das 
ovelhas no momenlo da segunda ovula~ao. Nesle 
ensaio, a laxa ovulalliria media lolal apresenlada 
pelas ovelhas Churras Bragan~anas foi de 
1,2:0,9. 
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Absl rael 
The main aim 01 thiS paper was 10 sludy the aelion 01 
di lierenllreatmenls based on Ihe male elieel on Ihe reslarl 
ol lhe seasonal reproduelive aelivily 01 Churra Galega 
Bragan, ana ewes. 
One hundred and thi rly live Churra Galega Bragan, ana 
ewes. two 10 lour years old. were inilially prepared 10 Ihis 
sludy. Ail ihe ewes Ihat presen led ovarian aelivily al the 
beginning 011995 July were rejected and the others were 
submilled 10 lour dilierenllrealments: EM ~ male elleel 
(n=26). EM+FGA · male elleet + 30 mg FGA vag inal 
sponges (n=10), EM+PMSG ~ male elieel + 600 IU 01 
PMSG (n= 10) and EM+FGA+PMSG • male elieel + 30 mg 
FGA vag inal sponges + 600 IU 01 PMSG (n= 10). 
Allhe beginning 01 July 58.5% ollhe inilially seleeled 
ewes presenled ovarian aelivily. 87.0% ollhe anoeslrous 
ewes responded 10 Ihe Irealmenls and restarled Iheir 
ovarian aelivily. The di llerent treatments applied did nol 
alieel signilieanlly Ihe response produced. The Irealments 
wilh FGA improved Ihe behavioural response al lhe Ilisl 
ovulation while the EM+PMSG Irealmenl had the same 
elieel allhe second ovulalion. The sludied Churra Galega 
Bragan,ana ewes presenled a mean ovulalion rale 01 
1.2±0.9 



Introdu~aD 

Segundo CHEMINEAU (1), durante a primeira 
ovula,ao pos- introdu,ao dos carneiros, a 
profundidade do anestro das ovelhas modifica as 
frequencias de aparec imento de cios e de 
desenvolvimento de clclos curtos. Assim, quanto 
mais profundo for 0 anestro, menor sera a frequencia 
de aparecimento de cios e mais elevada sera a 
frequencia de ciclos ova ric os curtos (2). Desta forma 
e em term os praticos, a aplica,ao desta tecnica de 
manelo s6 faz sentido quando e feita na parte fina l da 
fase de anestro (3) (4) ou no Inicio do periodo de 
actividade sexual (5,6,7,8 e 9) 

Em res posta ao "efeito macho", a frequencia dos 
pulsos de LH das ovelhas anestri cas eleva-se 
significativamente (10) Depo is de se produzir a 
ovula,ao e ao longo do cicio ovarico seguin te, 
devido aos baixos ou inexistentes niveis circulantes 
de progesterona, a frequenc la dos pu lsos de LH 
permanece anormalmente elevada, 0 que prejudica a 
fo rma,ao de um corpo luteo normal (10). Desta 
fo rma, alguns auto res afirmam que 0 tratamento 
previo das ovelhas anestricas com progestagenios 
sinteticos permi te corrigir esta situa,ao e desta forma 
meillorar a sua resposta ao "efeito macho". 

De acordo com CORREIA (11), as ovelhas da 
raga Churra Galega Bragan,ana possuem um periodo 
de anestro sazonal que se estende de Mar,o a Maio. 
Para esta autora, 0 mes de Junho e 0 primeiro de 
uma nova estacao reprodutiva destas ovelilas. Na 
verdade, 75,0% das ovelhas desta ra,a apresentam 
entao actividade ovarica completa, em bora apenas 
65,0% delas man lfestem cio (1 1) . 

Este trabalho foi desenvo lvldo com 0 objectivo 
de estudar a ac,ao do "efeito macho" sobre 0 
restabelecimento da actividade reprodutora sazonal 
das ovelhas da ra,a Churra Galega Bragan,ana. Por 
outro lado, procurou-se averiguar do possivel 
interesse da ap licacao coordenada do "efeito macho" 
e de tratamentos com FGA e PMSG no 

restabelecimento desta mesma actividade 
reprodutora. 

Material e Metodos 
Este estudo foi rea lizado na cidade de Braganca 

(lati tude 41 ° 49' N, longilude 6° 40' W e 720 melros 
de allilude), mais especi fi camenle na Qu inla de Sanla 
Apol6nia, da Escola Superior Agraria de Braganca 
(ESAB), no inicio do mes de Junho de 1995. Todos 
os animais ulilizados foram al imenlados em grupo 
com fenDs de prados naturais e uma med ia de 300 a 
500 g/dia de alimento concenlrado comercial. 

ANIMAlS 

Um grupo de 135 ove lhas da ra,a Churra Galega 
Bragancana, com idades compreendidas entre os 2 e 
os 4 an os e que Ilaviam parido pela ullima vez ha 
cerca de 6 meses, foi uli lizado na rea liza,3o desle 
esludo. Previamenle, por um periodo de lempo 
superi or a 2 meses, lodas as temeas foram mantidas 
lolalmenle separadas dos machos. 

Alguns dias antes deste trabalho ler tido inicio, 
procurou-se conhecer 0 eslado fis iologico das 
ovelhas seleccionadas. Depois de relirar do ensaio 
lodas aquelas que apresenlavam aclividade ovarica 
complela, procedeu-se a divisao das reslantes por 
qualro grupos dislinlos: 

EM - Vinte e se is ovei llas foram apenas 
submetidas ao "efeilo macho" 

EM+FGA - Dez ovelhas foram, anles de ser su jeilas 
ao "efeilo macho", Iraladas com esponjas 
vag inais impregnadas com 30 mg de acelalo de 
fluorgeslerona (FGA) 

EM+PMSG - Dez ovei llas foram submetidas ao 
"efe ilo macho" e a uma injec,ao de 600 UI de 
PMSG. A PMSG foi injeclada aquando da 
inlrodu,30 do macho 

EM+FGA+PMSG - Dez ovelhas foram, ap6s calorze 
dias de um Iralamenlo com esponjas vaginas 
(30 mg de FGA), su jeilas ao "efeilo macho" e a 
admin islra,30 de 600 UI de PMSG. A 
adminislra,ao de PMSG foi igualmenle fe ila 
aquando da inlrodu,ao do macho. 

DETERMINACAo 00 ESTAoo FlSIDLoGiCo oAS oVELHAS 

Com a inlen,30 de verif icar se as ovelhas 
esludadas estavam ou nao em aneslro sazonal, uma 
semana anles desle esludo ler lido inicio, foram 
fe ilas, pela manha, com 4 dias de inlervalo, duas 
recolilas de sangue periferi co , com 0 auxilio de lubos 
de ensaio vacuonizados e heparinizados, alraves da 
pun,ao da veia jugular Apos a cenl rifuga,ao do 
sangue, a 3.000 rp.m., duranle 15 mlnulos, 
procedeu-se a separa,ao do sobrenadanle, ou seja, 
do plasma sanguineo. A lecnica de RIA ulil izada na 
delermina,ao dos niveis plasmaticos de progeslerona 
fo i a indicada pelo fabrlcante dos "kils" ("Diagnostic 
Producls Corporation") . Os coeficienles medios de 
varia,ao intra e inter-ensaio foram , respectivamente, 
de 3,9 e 9,3%. 
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Cons lderou-se que as ove lhas se encontravam 
aneslricas sempre que, em cada uma das duas 
recolhas de sangue realizadas, os nive ls plasmaticos 
de progeslerona eram infer iores a 0,5 ng/ml. 

PESAGEM E oETERMINAGAo DA CoNDIGAo CORPORAL 

Imed ialamente anles do inicio do presente 
estudo, as ove lhas foram pesadas numa balan,a com 
jaula (sensibilidade minima de 100 gramas). 

Na mesma altura, procedeu-se a determina,3o da 
condi,ao corporal das ovelhas segundo a tecn ica de 
RUSSEL (12), a qual emprega uma escala que varia 
entre 1 e 5; nesle trabalho utilizamos intervalos de 
0,5 . 

DETECCAO DOS CIOS 

A fim de se proceder a deleccao das f8meas em 
cio, equiparam-se os carneiros vasectomizddos com 
um arnes marcador. Esles permaneceram junto das 
ovelhas durante todo 0 ensaio. 

DETERMINACAo DA ACTIVIDADE DVARICA 

Tres, dez e vinje dias apos a aplica,ao completa 
dos tralamenlos atras referidos, atraves de 
laparoscopia, procedeu-se ao estudo da actividade 
ovarica. 

Depois de um jejum de alimentos solidos de 36 
horas e de al imentos liquidos de 24 horas, as femeas 
foram preparadas para a real iza,ao da laparoscopia. 
Nesta prepara,ao inc luiu-se a adm in islra,ao 
intravenosa de um Iranqui lizante feito a base de urna 
solugao a 2,0% de xilal ina, na dose de 0,3 
ml/animal , a administragao em var los pianos da 
parede abdominal de um anestesico local feito a base 
de uma SOIU,30 a 2,0% de lidocaina, na dose de 5 
ml/anlmal, e a adminislra,ao intra-muscu lar de 
terram icina LA, na dose de 5 ml/animal. 
Posteriormente, os animais foram co locados, em 
decubilo dorsal e de cabe,a para baixo , sobre uma 
maca inc linada a 45°.0 laparoscopio ulil izado foi 
um KARL STORZ com fonte de lUI fria (modelo 482) 
e uma lente 2603 IA (0°) 

ANALISE ESTATlSTICA 

No senti do de identificar diferengas 
estatisticamente significativas entre alguns 
parametros, efectuaram-se analises de var iancia (13) 
A compara,ao entre medias rea l izouse segundo 0 

teste de BonferronijDunn (14). Com 0 inluilo de se 
com para rem frequenc ias, uti I izou-se 0 les le do x' 
(15) . 

Resultados e Discussao 

IDADE, PESO E CDNDlCAo CORPORAL 

Aquando do in icio deste trabal ho , a idade media 
das ovelhas que const ituiam os diferentes grupos era 
estatlsticamente igual (p>0,05). Na mesma altura, 0 
peso corpo ral medio das ovelhas Churras ::J 



::J Bragan~anas era de 41 ,2±5,9 kg e nao se 
observavam igualmenle dileren,as estatisicamenle 
signil icalivas enlre 0 peso corporal medio das 
ovelhas perlencentes aos diferenles grupos 
estudados (p>0,05) De igual modo, a co ndi ~ao 
corporal das ovelhas variava entre os 2,5 e os 3,5 
(OUADRO I). Nesse momento, a distribui,ao 
percenlual das ovelhas pelas diversas classes da 
condi,ao corporal era idenlica nos diferentes grupos 
considerados (x'=34; P>0,05). 

Quadro I - Di stribui,ao percentual das ovelhas 
pelas diversas classes da condi, ao 
corpora l 

Condi,ao corporal 

2,5 
3,0 
3,5 

Percenlagem 

33,3 
63,0 
3,7 

Ao conlrario do Que foi observado por TEIXEIRA 
(16) e CORREIA (11), nesle esludo verificou-se Que 
as dilerentes classes da condi,ao corporal nao 
corresponderam pesos corporais estatisticamenle 
dilerenles (P>0,05) (OUADRO II ). 

Quadro II - Rela,ao entre a condi,ao corpo ral eo 
peso corporal das ovelhas ulil izadas 
nesle ensaio 

Condi,ao corporal 

2,5 
3,0 
3,5 

a=a, para P>0,05. 

Peso corporal 

39,0'± 6,3 
42,1'± 5,5 
46,0'± 6,7 

RESPOSTA ADS TRATAMENTOS APLICAODS 

Aquando do inicio desle esludo (Junho), de 
lodas as ovelhas Que foram inicialmenle 
seleccionadas para a sua realizacao, selenla e nove 
(58,5%) apresenlavam aclividade ovarica complela 
Em term os percentua is, esle valor mostrou-se 
signi ficalivamenle inlerior ao observado em 1994 por 
CORREIA ( 11) - 75,0% (x'= 6,5; PsO,05). Nesle 
senlido, tudo indica Que as ovelhas Churras 
Bragancanas apresenlavarn um aneslro mais 
profundo no an o de 1995 do Que no ana de 1994 

Das ovelhas Que se encontravarn em anestro 
sazonal, 87,0% respondeu aos tralamentos 
aplicados. Das Que permaneceram em anestro (n=7), 
57,0% (n=4) foram Iraladas com FGA+EM e 43,0% 
(n=3) foram apenas submetidas ao EM (x'= 3,9; 
PSO,05). Assim, pelo menos aparentemenle, 0 pre
Iralamenlo das ovelhas aneslricas com FGA afeclou 
negativamenle 0 numero daQuelas que responderam 
ao "efeilo macho". Contudo, esle resultado deve ser 
visto com muito cuidado, uma vez Que, em lermos 
reais e relalivamenle ao grupo EM, no grupo 
FGA+EM apenas uma ovelha mais permaneceu em 
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anestro. Por oulro lado, lodas as ovelhas Que 
sofreram a apl icacao de PMSG apresenlararn 
aclividade ovarica complela. Na verdade e no seu 
conjunto, as ovelhas que foram Iraladas com PMSG 
responderam em maior numero aDs tratamentos 
aplicados (x'= 4,4; PsO,05). 

Porem, Quando os diferenles tralamentos foram 
comparados individualmenle, as diferencas 
enconlradas enlre eles nao se moslrararn 
eslalisl icarnenle signif icalivas (P>0,05). No trabal ho 
realizado por CORREIA ef at (17), no mes de Maio, 
80,0% das ovelhas Churras Bragan,anas estudadas 
responderam a aplicacao isolada do "efeilo macho" . 
Do ponto de vista eslalislico, esle valor e igual ao 
enconlrado neste ensa io (x' = 1,8; P>O,05) . No esludo 
desenvolvido por MARTIN ef al. (10) em meados de 
Junho, em Nouzilly (Fran,a), a resposla de ovelhas 
anestricas Romanov e Prealpes-du-Sud a introdu,ao 
dos carneiros (reila pela manha) fo i, respeclivamenle, 
de 50 ,0 e 96 ,0%. Neste caso, os resultados por nos 
verificados estao em consonancia com a ideia 
generalizada de Que os ovinos originarios da regiao 
Mediterranica possuem normal mente um anestro 
sazonal menos marcado do Que as ovelhas 
orig inarias do Norle da Europa 

Todas as ovelhas Que responderam aos 
Iralamenlos aplicados real izaram uma segunda 
ovula,ao. Porem, enquanto Que em dezoito delas 
(37,0%) esta segunda ovulacao se seguiu a um cicio 
ovarico de dura~ao normal, nas reslanles Ir inla e uma 
(63,0%) a segunda ovula,ao produziu-se apos um 
cicio de duraGao inferior ao normal (cicio curio) 
Nenhum dos Iratamentos realizados afectou 
significalivamente a du ra~ao do primeiro cicio 
ovarico pos-Iratarnenlo (x' =4,4; P>0,05) No ensaio 
de CORREIA ef at (17), todas as ove lhas que 
responderarn ao "efeilo macho" realizararn 
igualmenle uma segunda ovulacao Conludo, 43,8% 
deslas oveillas fizeram-no apos um pr imeiro cicio 
ovari co de dura~ao norrnal e 56,2% apos um 
primei ro cicio ovarico de curta du racao. Neste caso, 
os valores observados no presenle Irabalho diferiram 
significalivamente dos verificados por CORREIA el a/. 
(17) (x' =7,5; PsO,01). Em nosso enlender, esle 
resullado conslitui um indicador de que 0 anestro 
sazonal das ovelhas Churras Bragan~anas loi mais 
marcado no mes de Maio de 1996 do Que no mes de 
Junho de 1995. 

MANIFESTACOES DE CIO 

Nem a idade, nern 0 peso co rporal infiuenciararn 
significalivamenle 0 numero de oveillas Que 
man ifeslaram cia (p>O,05) De igual modo, a 
condicao corporal , nunca delerminou allera~6es 
significalivas no numero de ovelhas que 
man ileslaram cia (x' =34; P> 0,05) 

Na primeira ovula,ao pos-tralamenlo, a 
percentagem de avelhas Que apresenlou cio variou 
em lun~ao do Iralamento ap licado (x' =22,2; 
PSO,0001) (OUADRO III ). De acordo com os 

d 



resultados oblidos, nesta altura os tratamentos com 
FGA melhoraram a resposta comportamental das 
ovelhas estudadas ao "etei to macho"; pelo contrario, 
a administra,ao isolada de PMSG nao afectou 
significalivamente a resposta comportamental destas 
ovelhas a bioestimula,ao. Assim. ta l como fo i 
observado por varios outros autores, 0 priming 
previo das ovelhas anestricas com FGA traduziu-se 
numa eleva,ao do numero de femeas que 
manifestararn cio. 

No ensaio levado a cabo por CORREIA el at 
(17), nenhuma das ovel has que foi apenas 
submetida ao "eteito macho" apresentou cio 
aquando da primeira ovu la,ao. Este resultado difere 
significativamente do registado no presente trabaltlo 
(x'=31 ,2; p<;0,0001). 

Os tratamentos aplicados influenciaram 
igualmente, de um modo estat isticamente 
significalivo, a percentagem de ovelhas que 
apresentaram cio no momenta da segunda ovula,ao, 
quer esta se tenha produzido apos um primeiro cicio 
ovarico normal (x'=34,S; p<;0,0001) ou curto 
(x'=36,6; p<;0,0001) Independentemente de se 
segu ir a um primeiro cicio ovarico de dura,ao 
normal ou curta, 0 tratamento EM+PMSG melhorou 
marcadamente a res posta comportamental das 
ovelhas estudadas aquando da segunda ovula,ao. 
E posslvel que esta melhoria resulte de um qualquer 
ele ito da PM SG sobre a dinamica folicu lar, ern bora 
este na~ se tenha manlido ate ao momenta da 
ovula,ao; conforme se vera mais adiante, este tipo 
de tratamento nao alectou a taxa ovulatoria das 
ovelhas no momenta da segunda ovula,ao. 

No estudo de CORREIA el at (17), nenhuma das 
ovelhas Que foi somente submetida ao "eleito 
macho" apresentou cio no momenta da segunda 
ovula,ao, quer esta se tenha produzido apos um 
primeiro cicio ovarico de dura,ao norrnal ou curta. 
Este resu ltado difere signilicativarnente do observado 
no presente trabalho (cicio norrnal: x' =12,S; 
p<;0,001 vs cicio curto: x'=36,7; P<;0,0001) . Assirn 
sendo, todos os dados referentes as manifesta,oes 
de cio indicarn claramente que 0 anestro sazonal das 
ovelhas Churras Bragan,anas loi rna ls elevado no 
rnes de Maio de 1996 do que no rnes de Junho de 
1995. 

Nenhuma ovelha manilestou cio sem ter 
apresentado aclividade ovarica completa Contudo, a 
manifesta,ao de cio nunca se relacionou 
signilicalivamenle com a actividade ovarica 
apresentada pelas oveillas da raGa Churra Galega 
Braganl(ana (p>O,OS). 

ACTIVIDADE DVARICA 

Em nenhum momenta deste trabalho, a idade, 0 

peso ou a condil(ao corporal das ovelhas afectararn 
signif icat ivarnente a sua actividade ovarica (p>0.05) . 

Os tratamentos aplicados nunca alectaram, de 
uma forma estatislicamente si gnilicativa, a actividade 
ovarica (p>0,05) (OUAoRO IV). Segundo CORREIA 

(11), no mes de Junho, a taxa ovulatoria media das 
ovelhas Churras Bragan,anas (sem que estas 
ten ham sido submetidas a qualquer tipo de 
tratamento) e de 1,7, ou seja, estalisticamente igual a 
que foi observada neste tra balho (1,2) (p>0,05). Por 
outro lado, a administra,ao de 600 UI de PMSG nao 
foi suficiente para modificar as taas ovulatorias 
produzidas aquando da primeira e da segunda 
ovulal(oes pos-tratamento. 

Ao longo deste estudo, a taxa ovulatoria media 
total das ovelhas estudadas foi de 1 ,2±0,9 (OUAoRO 
V) No trabalho desenvo lvido por CORREIA el at 
(17), 0 valor desta taxa fo i de 0,9±0,7. 0 0 ponto de 
vista estalislico, esta dileren,a nao se rnostrou 
signif icativa (p>0,05), ou seja, a taxa ovu latoria 
media total destas ovelh as foi estatisticamente igual 
nos meses de Maio de 1996 e de Junho de 1995. 
Tendo presentes todos os dados ate aqui releridos, 
fica-se com a ideia de que 0 anestro sazonal das 
ovelhas Churras Bragan,anas alecta essencialmente 
a percentagem de lemeas que apresentam aclividade 
ovarica e 0 numero das que manifestam cio. A 
qualidade da aclividade ovarica parece ser a menos 
influenciada. ::J 

Quadro 111 - Percentagem de ovelhas que apresentaram cio, tendo presente 0 tratarnento aplicado e 0 cicio 
ovarico pos-Iratarnento 

Tratamento 1 ° cicio 2° cicio (apos curto) 

EM 26,9% ' 11,5% • 
EM FGA 60,0% • 10,0% ' 
EM+PMSG 40,0% ' 40,0% • 
EM+FGA+PMSG 60,0% • 20,0% ' 

a = c, para P>0,05; a = d, para P>0,05; b",c para P<;0,05; 
c'" d, para P<;0,01 ; b",c, para P<;0,001; a",b, para P<;0,0001 

Quadro IV - Taxas ovu lalorias produzidas em fun,ao do tratamento (x±se) 

Tratamento 1 ° cicio 

EM 1 ,O±O,2 a,~ 

EM+FGA 0,7±0,1 •• 
EM+PMSG 1 ,2±0,4 " 
EM+FGA+PMSG 1 ,S±O,4 " 

a=a, para P>0,05 (entre co lunas 
x=x, para P>0,05 (entre linhas) 

Quadro V - Taxas ovulat6rias observadas entre as 
ovelhas esludadas ()(+5) 

Ciclos p6s-tratamento 

l ' cicio 
2° cicio (apos curto) 
2° cicio (apos normal) 

Media tota l 

a=a, para P>0,05 

Total 

1,1±0,S ' 
1,1±1,2' 
1,4±0,6' 

1,2 ± 0,9 
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2° cicio (apos cu rto) 

0,8+0,2 , .• 
0,9+0,4 " 
1,4+0,9 ,. 
1 ,6+0,5 " 

2° cicio (ap6s normal) 

30,S%' 
40,0% ' 
60,0% • 
20,0% ' 

2° ci cio (ap6s normal ) 

1 ,3±0,1 ... 
1 ,3±0,1 •.• 
1,4±0,2 " 
1 ,8+0,6 ,. 



:J Comparando os resul tados encontrados por 
CORREIA e/ a/. ( 17) com os v eri rlcados neste 
trabalho, fica-se com a ideia de que as ovelhas 
Churras Bragancanas responderam melhor ao "efeito 
macho" no mes de Junho de 1995 do Que no mes de 
Maio de 1996. Este resultado era ja de algum modo 
esperado, uma vez Que, segundo CORREIA (1 1), 0 
anestro sazonal das ovelhas Churras Bragancanas e 
normalmente mais marcado no mes de Maio do que 
no mes de Junho. 

Por oulro lado, da compara,ao dos dad os 
observados por CORREIA (11) com os conseguidos 
no presente estudo, toma-se cla ro que a activ idade 
reprodutora das ovel has Churras Bragan,anas se 
encontrava mais deprimida no mes de Junho de 1995 
do que no mes de Junho de 1994. Como em ambos 
os Irabalhos, a idade das ovelhas, a alimenlaCao e 0 

maneio em geral eram identicos, pensamos que esla 
diferenca podera ter estado retacionada com 
diferencas nas condi,oes ambientais. Na verdade e de 
acordo com CHEMtNEAU (comunica,ao pessoal, 
1998), ainda Que 0 fotoperiodo seja 0 lactor 
determinante da aclividade reprodutora das ovelhas 
nas regioes temperadas, a lactores ambientais como a 
temperatura do ar, a dinamlca atmoslerica e a 
humidade relativa do ar cabe muitas vezes um 
importante papel modelador. 

Conclus6es 
Tendo em conta as condi,oes em que este 

trabalho loi desenvolvido, a metodologia empregue e 
os resu ltados conseguidos, pensamos ser possivel 
ti rar 0 seguinte con junto de conclusoes: 
- No mes de Junho, 58,5% das ovelhas da raGa 

Churra Gatega Bragan, ana estudadas 
apresentavam actividade ovarica completa. 

- Entre as ovelhas anestricas, 87,0% respondeu ao 
tratamento aplicado. 0 lipo de tratamento 
empregue nao alectou signilicalivamente esta 
resposta. 

- Todas as ovelhas Que responderam ao tratamento 
aplicado realizaram uma segunda ovulacao. 
Destas, apenas 37% 0 lez ap6s um primeiro cicio 
ovarico de dura,ao normal. 0 lipo de tratamenta 
empregue nao alectou signilicalivamente esta 
res posta. 

- Aquando da primeira ovula,ao, apenas os 
tratamentos com FGA melhoraram a res posta 
comportamentat das ovelhas estudadas ao "eleito 
macho" . No momenta da segunda ovulacao, esta 
melhoria loi provocada peta isolada de PMSG. 

- A aclividade oVarica nao condicionou 
signilicalivamente a apresenta,ao de cio. 
Neste estudo, as taxas ovulatorias nao variararn 
signil icalivamente em lun,ao da ovulaCao 
(pri meira ou segunda), da dura,ao do primeiro 
cicio ovarico postratamento (normal ou curta) ou 
do tratamento aplicado. Assim sendo, a taxa 
ovulatoria media tota l apresentada pelas ove lhas 
Churras Bragan,anas loi de 1 ,2±0,9 .• 
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