
Veterinaria 
Tecnica 
Junho 2001 



al Produ~ao 
Trabalho de: Jorge Azevedo]" , Teresa M. Correia"', Jose C. Almeida!', Ramiro C. Valentirn"', Paulo Fontes" e Alipio Coelho'" 

Determinat;ao da Idade, a 
Puberdade Fisiolligica, em 

Borregas da Rat;a Churra da 
Terra Quente Nascidas no 

Inverno 

Onset of Physiological 
Puberty on Ewe Lambs from 

the portuguese Breed 
Churra da Terra Quente Born 

in Winter 

II EngeliheilO Zootec~ i co 

Universi dade de Tlas-as-Montes e Alto Doum · Departamento de 
Zootecnia - Apa rtado 202. 5001 ·91 1 Vila Real - PORTlJGAL 

Escola Supe rior Agraria de B ragC! n ~a - Departameflto de ZoO!~ c n ia 
Apartil.dO 172. ~ 30 1 -855 Braganp - POR 1 UGAl 

Resumo 
Este trabatho teve como prlnclpat objectlvo 

estudar a idade a puberdade lisiotogica de um grupo 
de borregas da ra,a Churra da Terra Ouente, 
nascidas no inicio do tnverno e sujeltas as 
condi,lles de maneio da Unlversidade de Tras-os
Montes e Atto Douro (UTAD). Neste senlido , em Vita 
Real, mais precisarnente na Quinta de Prados, 
pertencente a UTAD, 24 borregas da raGa Chu rra da 
Terra Quente, nascidas em Janeiro, lo rarn 
seleccionadas para a real iza,ao deste estudo. Estas 
borregas alcan,aram a puberdade lislologica com 
uma idade media de 5,8 rneses, um peso corporal 
medio de 29,7 kg e uma percentagem de peso adu lto 
medio de 61,8. Dois ter,os destas borregas 
apresentaram uma primeira lase lutea de dura,ao 
normal, enquanto que 0 restante ter,o apresentou 
uma primeira lase lutea de curta dura,ao 

Abstract 
The main aim 01 this paper was to study the 

onset 01 physiological puberty on a group 01 Churra 
da Terra Ouente ewe lambs born in win ter. 

The present study was perlormed in Vila Real 
(latitude 41 ' 19' N, longitude 7' 44' Wand alti tude 
479 metros), at the Tras-os-Montes e Alto Douro 
University larm 01 Prados. Twenty-lour Churra da 
Terra Ouente ewe lambs, born in January, were used 
on thiS study. These ewe lambs attained 
physio logical puberty with a mean age 01 5.8 
months, a mean body we ight 0129,7 kg, ie, a mean 
percentage 01 their adult body weight 01 61 .8%. Two 
thirds 01 the Churra da Terra Quente ewe lambs 
presented a normallirstluteal phase, while the other 
third presented a sllort one. 

Veter lflaria Tecnica 
22 

Junho 01 

Introdu~ao 
De acordo com DYRMUNDSSON e LEES (1) e 

DYRMUNDSSON (2). a puberdade pode ser dlvldida 
em duas verlentes: lisiologica e comportamental . 0 
lacto de uma iernea ter atingido a puberdade 
lisiologica (aclivldade Dvarica completa) nao 
signil ica que ela seJa capaz de se reproduzir 
normal mente Ate que ela seja capaz de manilestar a 
sequ8 11 cia normal e completa do comportamento 
sexual passam-se normal mente 2 a 3 semanas (3 ,4) 
Na verdade, 0 come~o da acllvldade reprodutiva nas 
lemeas e muitas vezes marcado pela ocorrencia de 
"ovulaGoes sllenciosas", ou seJa, de ovula~oes nao 
acompanhadas de cio (3 ,5) . Por outro lado, 0 in icio 
da actividade rep rodutlva e tambem Irequentemente 
marcado pel a ocorrencia de uma prlmeira lase lutea 
de dura, ao anorma l, durante a qual geralmente so se 
produz um Ilgeiro aumento dos niveis circu lantes de 
progesterona (3 ,6). Este lenomeno rel aciona-se com 
um inadequado status Ilormonal, normalnas lemeas 
que saem de um qualquer periodo de anestro 

Este estudo teve como principal obJectivo 
estudar a idade a puberdade lisiologica de um grupo 
de bo rregas da ra,a Churra da Terra Quente. 
nascidas no Inverno. 

Material e Metodos 
Este ensaio 101 realizado em Vila Real (latitude 

41" 19' N, longitucle 7' 44' W e altitude 479 metros), 
mals especil icamente na Quinta de Prados, 
pertencente a UTAD. 

Um grupo de 24 bo rregas da ra,a Churra da 
Terra Quente, nascidas de parto simples ou duplo 
(62,5 VS. 37,5%; x-= 11 ,5; P~0,001), no m8s de 
Janeiro, 101 utilizado na realiza,ao deste trabalho. 
Estas Jemeas , desmamadas depois de terem 
triplicado 0 seu peso ao nascimento, lo ram 
alimentadas, em grupo, com leno de prados naturals 
e urna media de 400 a 500 g/dia de al lmento 
concentrado comerclal. 

A partir dos quatro meses de Idade, 
semanalmente, as borregas loram pesadas numa 
balal19a com Jaula (sensibilldade mlnlrna de 100 
gramas). 

DOSEAMENTOS DE PROGESTERONA 
Desde os quatro meses de idade, com 0 intuito 

de identilicar a prrmeira subida signilicaliva das 
concentra,iies plasmaticas de progesterona (PSCPP) 
(P>0,5 ng/ml), as borregas loram sUJeltas, duas 
vezes por semana (segundas e quintas-Ieiras), pela 
manha, a uma recolha de sangue, com 0 auxi llo de 
tubos de ensalo vacuon lzados e heparrnizados, 
atraves de punGao da veia Jugular. Apos a 
centriluga,ao do sangue , a 1000 r.p.m., durante 15 



minutos, procedeu-se a separac,30 do plasma 
sangu/neo. A tecnica de RIA utilizada na 
determ i na~ao dos niveis plasmaticos de 
progesterona fo i a indicada pelo fabricante dos kits 
(Diagnostic Products Corporation) Os coeficien tes 
medios de varia~ao inter e intra-ensaio fo ram, 
respectlvamente, de 9,6 e 4,3% 

Neste estudo, considerou-se que as borregas 
haviam alcanc,ado a puberdade fisiol6gica na dala da 
recolha de sangue imediatamente anterior aQuela em 
foi detectada a PSCPP. As fases luteas foram 
conslderadas de curta du ra ~ao , normal ou 
persistente, consoante os niveis plasmalicos de 
progesterona se Illailliveram elevados durante 3-7 
dias , 8-15 dias ou ~16 elias, respect iva mente 
(adaptado de BETTENCOURT e OLIVEIRA, 7) 

ANALISE ESTAliSliCA 

No senlido de identificar d iferen~as 
estat isticamente significalivas entre alguns 
parametros, efectuaram-se anal ises de variancia (8) 
A compara,ao en tre medias realizou-se segundo 0 

teste de BonferroniiOunn (9). Com 0 objectivo de se 
compararem frequencias, utilizou-se 0 teste de x 
(1 0). 

Resultados e Dlscussao 
Ao longo das varias semanas deste ensaio, 0 

peso corporal medio das borregas Churra da Terra 
Quen te elevou-se, de uma forma progress iva, entre 
os 23,1 e os 29,7 kg (FIGURA 1). 

An longo deste esludo, as d ife ren~as de peso 
observadas entre as borregas estudadas mostraram
se pouco significalivas (1 1 , 8~c.v.~1 2,5%), ou seja, 
no Que ao peso corpora l concerne, 0 lote estudado 
mostrou -se relativamente Ilomogeneo. 0 tlPO de 
nascimento (simples ou duplo) nao afectou 
sign ificativamente 0 aumento de peso apresentado 
pelas borregas (p>0,05) 

MoMENTO 00 ESTABElEClr~ENTO oA PUBERoAoE 

FISlDloGiCA 

Neste trabalho, as borregas da raGa Churra da 
Terra Ouente alcanc,aram a puberdade fis lol6gica 
co rn uma idade meelia de 5,8 meses (173,3±6,0 dias; 
cv=3 ,4 %), urn peso corporal media de 29,7±3,7 kg 
(cv= 12,4%) e uma percentagem de peso adul to 
medio de 61,8±7,6 (cv= 12.4%). Nestas borregas, 0 
aparecimento da puberdade fisiol6gica nao fo i 
condicionado pelo tipo de nascimento (p>0.05). No 
traba lho rea lizado por CORREIA et at (11 ). as 
borregas da raGa Churra Galega Braganc,ana, 
nascidas igualmente no Inverno (Dezembro) , de 
parto simp les, atingiralll a puberdade fisio l6g ica com 
uma idade med ia de 6,3 meses (190,1±24,7 dias; 

Figura 1 - Varia,ao semanal do peso corporal das borregas Churra da Terra Quente estudadas (x±s). 
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cv=13,0%), um peso corporal media de 33,8±3,0 kg 
(cv=8,9%) e uma percentagem de peso adulto medio 
de 70,5±6,2 (cv=8,9%) Do ponto de vista 
estatisti co, as diferenc,as observadas entre estas duas 
ragas transmontanas revelaram-se estatisticamente 
nao significativas (p>0,05), ou seja, as borregas 
Churras da Terra Ouente nascidas no Inverno 
apresentam uma precocidade sexual estatistlcamente 
igual a das borregas Cilurras Braganc,anas nasc idas 
sensivelmente na mesma altura do ano. 

De acordo com HUNTER (12) e LAWRENCE e 
FOWLER (13), 0 aparecimento da puberdade 
depende basicamente da interaccao entre 0 grau de 
desenvolv imento corporal dos animais e 0 

fotoperiodo. Seg undo Hafez (1952), na maioria das 
i8meas, os evenlos end6crinos que conduzem aD 
estabetecimento da puberdade produzem-se quando 
estas apresentam entre 40-60% do seu peso adulto 
(14) No presente estudo, a idade a puberdade 
fisio l6gica das borregas Churras da Terra Duente 
revelou-se menos variavel do que 0 peso corpora l. 
Por outro lado, estas borregas alcan,aram a 
puberdade fisiol6g lca a partir de meados de Junho 
(junto ao solslic io de Verao) No trabalho rea lizado 
por CORREIA et at (1 1), as borregas Churras 
Bragancanas alingiram igualmenle a puberdade 
fisio l6gica em meados de Junho. Neste sentido, e 
possivel Que 0 foloperiodo tenha constitu/do 0 

pr incipal factor desencadeador da puberdade 
fisiol6gica nas borregas de ambas as raGas (nascidas 
no Inverno). Na verdade, a estacao sexual das 
ovelhas ori ginarias das reg loes mediterraneas tern 
inicio par volta do solslicio de Verao (15). 
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Produc;ao Animal -

Neste ensaio, 66,7% das borregas Churras da 
Terra Ouente apresentaram uma prl meira lase IOtea 
de duragao normal, enquanto que as restantes 
33,3% apresentaram uma primeira lase IOtea de 
curta duragao (x'=23 ,1; P,;O,001) 0 lipo de 
nascimento das borregas nao inlluenciou 
signilicativamente a duragao da primei ra lase IOtea 
(x'=2,8; P>0,05) No estudo electuado por CORREIA 
et a/. (11), todas as borregas Chu rras Braganganas 
produziram uma primeira lase IOtea de cu rta du ragao. 
Neste caso, as dilerengas observadas entre as 
borregas destas duas ragas revelaram-se 
estat islicamente signilicalivas (x'= 100,8; P,;0,001) 
Em nosso entender, esta dilerenga indica uma maior 
lacilidade no arranque da aclividade ovarica por 
parte das ove lhas Cilurras da Terra Ouente 
relat ivamente as ove lhas Churras Braganganas. 
Como nao conhecemos qualquer trabal ho cientilico 
sob re a sazonalidade reproduliva das ovelhas da raga 
Churra da Terra Ouente, na~ nos e possivel procurar 
uma exp licagao l isiologica plausive l para este 
lenomeno. 

Conclusiies 
Tendo em co nta as condlgoes em que 0 presente 

traba illo loi desenvolvido, a metodo logia utilizada e 
os resultados oblidos, julgamos ser possivel lirar as 
segu lntes conc lusoes: 
- As borregas da raga Churra da Terra Ouente, 

nascidas no Inverno, alcangaram a puberdade 
lisiologica com uma idade media de 5,8 meses . 
um peso corporal medio de 29,7 kg e uma 
percentagem de peso adulto med lo de 61 ,8. 

- Dois tergos destas borregas ap resentaram uma 
primeira lase IOtea de duragao normal, enquanto 
que 0 restante tergo apresentou uma primeira lase 
IOtea de curta duragao. 
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