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Esle Irabalho leve como principal objeclivo 
esludar a varia~ao do comporlamenlo sexual de 
carneiros da ra~a Churra Galega Bragan~ana aD 
longo do Inverno. 
Nesle senlido, na cidade de Bragan~a (Ialilude 
41" 49' N, longilude 6" 40' We altitude 720 
melros), mais precisamenle na Quinla de Sanla 
Apolonia, perlencenle il Escola Superior Agraria 
de Bragan~a (ESAB), 16 carneiros desla ra~a, 
lodos eles com 3 anos de idade, loram 
submelidos il delermina~ao do lempo de reac~ao, 
do numero lola I de sallos elecluados, do numero 
de lalsas lentativas de cavalgamenlo realizadas 
enlre saltos e da dura~ao dos inlervalos de lempo 
produzidos enlre eles. 
o com poria menlo sexual dos carneiros da ra~a 
Churra Galega Bragan~ana elevou·se 
ligeiramente entre 0 inicio e 0 fim do Inverno. 
Esla eleva~ao resultou apenas de um aumenlo da 
percentagem de carneiros que realizaram do is 
sallos por sessao de recolha de dados, em 
detrimento da percentagem de carneiros que 
produziram somenle um saito. 
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Winter Sexual Behaviour 
Variation of the Churra Galega 
Bragan~ana Rams 

Abstract 
The main aim of this paper was to study the sexua f 
behaviour var iation of the Churra Gatega Bragan,ana rams 
during the Winter. 
Tile present study was performed in Bragan,a (lat itude 41 ° 
49' N, longitude 6° 40' Wand altitude 720 meters) at the 
Agrarian Superior School farm of Santa Apol6nra. The 
reaction time. the total number 01 copu lations and the 
number of mounting attempts between copulat ions of 
sixteen three years old Churra Galega Bragangana rams 
were recorded. 
The sexual behaviour of the Churra Galega Bragan,ana 
rams improved slightly during ttle Winter. This 
improvement was Just due to the mcrease of the percentage 
of ramS who made two co pu lat ions per session instead of 
aile 

Introdu~ao 

Sob condigoes de campo. 0 numero de ovelhas 
cobertas com exito depende do comportamento 
sexual apresentado pelo(s) carneiro(s) 
reprodutor(es) (Tilbrook e Cameron, 1990) Entre os 
machos das espec ies domestlcas as capacidades 
sexuais variam muito (Chenoweth, 1981, Wodzicka
Tomaszewska et ai, 1981, Price, 1987 e Ti Ibrook e 
Cameron, 1990). A motivagao sexual de um carneiro 
intluencia extraord lnarl amente 0 seu nivel do 
comportamento sexuaJ e consequentemente a sua 
capacidade de cobri,ao (T il brook e Cameron, 1990) 
Entre os varios facto res capazes de atectar a 
mot lvagao sexual de um carnei ro encontra-se 0 seu 
status end6crino (O'Dcch io e Brooks, 19BO e 
Mattner, 1983), a sua 8xperiencia sexual (Drgeur e 
Signore!, 1984, Casteil ia et ai, 1987 e Katz et ai, 
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1988),0 estado fisiologico da ove lha (em CIO ou 
nao), 0 seu graD de imobiliza,ao (Signorel, 1975), a 
presen,a de oulros machos nas imediaGoes (Rival e 
Chenoweth, 1982 e Blockey e Wilkins, 1984; cilados 
po r Tilbrook e Cameron, 1990) e 0 meio lisico que 
envo lve carne iro e ovelha (Kilgour, 1984; cilado por 
Tilbrook e Cameron, 1990) 

o presenle Irabalho lo i desenvolvido com 0 
objectivo de estudar a varia,ao do comportamento 
sexua l de um grupo de carnei ros da raGa Churra 
Galega BraganGana ao lo ngo do Inverno, 

Material e metodos 
Este estudo foi desenvolvido na cldade de 

Bragan,a (latitude 41 ' 49' N, long itude 6' 40' We 
altitude 720 metros) , mais precisamente na Quinta 
de Santa Apolonia, pertencente a Escola Superior 
Agraria de Bragan,a (ESAB), de 21 de Dezembro de 
1995 a 31 de MarGo de 1996 

ANIMAlS UTlLlZADOS 

Um lote de 16 carneiros da raGa Cilurra Galega 
Bragan,ana, todos eles com 3 anos de idade, foi 
uti li zado na realiza,ao deste ensaio, 

Estes animalS foram sempre alimentados com 
fenos de prados naturais (ad libi/um) e uma media 
de 300 a 500 g/dia de alimento concentrado 
comerciaL A distribu l,ao dos alimentos fO I sempre 
fe ita no periodo da manha, Os carneiros foram 
sempre alimentados em grupo, 

DETERMINAGAo DO PESO CORPORAL 

Semanalmente, os carneiros foram pesados em 
uma balan,a com jaula (sens lbil idade minima de 
100 gramas) 

A pesagem foi sempre feita antes de se proceder 
a distribui Gao dos alimentos, 

DETERMINAGAO DO CoMPoRTAMENTO SEXUAL 

Uma vez por semana, durante 5 minutos, os 
carneiros em estudo foram co locados junto de duas 
ovelilas castradas (com sensivelmente 3 anos de 
idade), devidamente imobilizadas em troncos de 
manelo e com 0 cio induzido atrav8s da 
admi nistra,ao intramuscular, cerca de 24 horas 
antes, de 5 mg de uma suspensao oleosa de 
benzoato de estrad ioL 0 estudo do comportamento 
sexual dos machos fo i fe lto em um compartimento 
com cerca de 30 m', 0 pos iclonamento re lat lvo das 
duas ovelhas , dentro deste compartimento , foi 
sempre feito ao acaso, Os carnei ros foram 
introduzldos individual mente junto das ove lhas, 
aguardando pela sua vez atras de uma cerca de rede, 
Foi entao medido , com a ajuda de um cronometro, 0 

tempo de reac,ao e os intervalos de tempo entre os 
saltos subsequentes, Foi ainda registado 0 numero 
de fal sas tentativas de cavalgamento efectuadas entre 
saltos 

A avalia,ao do comportamento sexual foi sempre 
feita depois da distribui,ao dos al imentos 

ANALISE ESTATISTICA 

No sentido de identif icar diferen,as 
estatisticamente significativas entre alguns 
parametros, efectuaram-se analises de variancia 
(Steel e Torrie, 1980) A compara,ao entre medias 
realizou-se segundo 0 teste de Bonferroni/Dunn 
(Dunn, 1961) Com 0 intuito de se compararem 
frequencias, utilizou-se 0 teste do x' (Snedecor e 
Coch ran, 1980) 

Resultados e discussao 
Aquando do inicio deste trabalilo, 0 peso 

corporal medio dos carneiros era de 67,0±8,0 kg, Ao 
longo deste estudo, 0 valor medio deste parametro 
nao variou de uma forma estatisticamente 
slgnificativa (p>0,05), Por Dutro lado, 0 peso 
corporal nunca se correlaclonou significativamente 
com qualquer um dos dlferentes parametros 
comportamentais estudados (P>0,05), Este ultimo 
fenomeno podera ter resultado do facto de, ao 
contrario do que se observou relativamente as 
diferencas intra e inter-animais do peso co rporal, as 
diferen,as comportamentais terem sido geralmente 
elevadas, 

NUMERO TOTAL DE SAlTOS REALIZADOS 

OS carneiros rea lizaram, em media, 1,8±0,8 
(c,v,=41,0%) saltos por sessao de recolha de dados, 
Contudo, ao longo deste ensaio, as diferen,as 
observadas entre ani mais, relativamente ao numero 
total de saltos efectuados, fo ram estatisticamente 
significativas (p=0,0001) Estas diferen,as 
mostraram-se igualmente elevadas nos estudos 
levados a cabo por Hu let e/ at (1962), Lindsay 
(1965), Fletcher (1976) e Mickelsen e/ at (1982) 
Mais, 0 numero total de saltos rea lizados por um 
mesmo animal variou de uma forma nada 
desprezavel (os coeficientes de varia,ao oscilaram 
entre os 21 ,3 e os 80,1 %), 

Em termos semanais, os val ores medios deste 
parametro osci laram entre os 1,4 e os 2,1 (FIG URA 
1), Contudo, do ponto de vista estatist lco, somente 
os val ores registados na 4" e 6" semanas diferiram 
significativamente dos observados nas restantes 
semanas (p=0,05). 0 numero total de saltos 
executados por sessao nao variou de uma fo rma 
estatisticamente significativa entre os meses de 
Dezembro (1 ,6±0,8), Janeiro (1, 7±0,9), Fevere iro 
(2,1 ±0,6) e Mar,o (1 ,9±0,7) (P>0,05). 

o numero total de saltos executados 
corre lacionou-se negativamente com 0 numero de 
falsas tentat ivas de cavalgamento rea l izadas pelos 
carnei ros antes da consuma,ao do primeiro saito 
(r=-0,301; P=0,0001) com 0 tempo de reaccao 
(r=-0,322; P=0,0001) e com 0 intervalo de tempo 
observado entre 0 1" e 0 2" saito (r=-0,533; 
P=0,0001). As corre la,oes entre 0 numero total de 
saltos efectuados e 0 intervalo de tempo registado 
entre as copulas seguintes mostraram-se nao :l 

Figura 1 - Variacao semanal do numero total de saltos realizados pelos carnelros Churros 
Braganca llos (*"s). 
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Figura 2 - Variagao semanal da percenlagem de carneiros que rea lizaram no tala I apenas um 
salta. 
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Figura 3 - Varia,ao semanal do lempo de reac,ao med ia (expresso em segundos) ap resenlado 
pel os carnerros Chu rros Bragan,allos (HS) 
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Figura 4 - Va riagao semanal da pe rcentagem de carneiros Que realizaram no tota l dais sallas 
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Figura 5 - Valla,;o semanal do inlervalo modlO enlre a 1" e a 2' copula apresenlado pelos 
carne llos esludados (HS). 
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::J sign ificativas ou nao puderam ser calculadas, 
devldo ao reduzido numero de animais que 
executa ram tres ou qualro sallos em uma sessao de 
recolha de dados, Conludo, a lendencla observada 
po r Roca e Folch (1983), no senlido de a um 
aumenlo do espaGamenlo lempora l enlre sallos 
co rresponder uma diminuigao do numero lolal de 
sallos real izados, foi aqui lambem ver ificada. Pelo 
conlrari o. Hulel el al (1962) nao enconlraram 
qualquer correlagao sign ificati va enl re 0 nu melo lolal 
de sallos execulados e os inlervalos enlre eles 

TEMPO OE REACCAO 

Na 2' , 6' e 13' semanas deste esludo, dois 
carneiros nao efecluaram qua lquer sallo. Na 4' e 5' 
semanas, um dos carneiros esludados nao execulou 
qualquer sallo . Nas reslanles seman as, todos os 
carneiros realizaram , pelo men as, um sallo por 
sessao de recolha de dad as. 

A percenlagem de an lmais que efecluaram 
apenas um sa llo em uma sessao de reco lfla de dad os 
variou ao long a do esludo (x'= 153,4; P=0,0001) 
(F IGURA 2) A percenlagem media -med ia das 
percenlagens observadas nas diferenles semanas de 
um mes- de carnellos que execularam apenas um 
salta em uma sessao no mes de Dezembro (47,1%) 
foi eslalislicamenle superior a regislada em Janeiro 
(32,4%) (x'=4,7; P=0.05), Fevereiro (16,7%) 
(x'=20,7, P=0,0001) e MarGO (20,4%) (x'=16,4; 
P=0,0001). Os va lores desla percenlagem variaram 
ainda significal lvamenle enlre as meses de Janeiro e 
Fevereiro (x'=0,8; P=0,05). As diferen, as observadas 
enlre os meses de Janeiro e Margo (x'=3,7; P>0,05) 
e de Fevereiro e Margo (x'=0,3; P>0,05) nao se 
moslraram estat islicamenle significalivas 

o lempo de reacGao medio apresenlado por 
estes animais foi de 32,1±41 ,8 segundos 
(c,v.=130.3%) As diferen9as enlre animais , 
re lalivamente a esle paramelro . moslraram-se 
eslal isl ieamente sign ifiealivas (p=0,0001). Segundo 
Tilbrook e Cameron (1990), eslas di feren9as sao 
ciladas em mU llos dos Irabalilos publ icados nesla 
area. Por oulro lado, a varia,ao inlra-anima l do 
lempo de reacgao foi sempre muito elevada (os 
coeficienles de variagao oscilaram enlre os 36,9 e os 
124,8%) 

Em lermos semanais, os valores medios do 
lempo de reae,ao oscilaram enlre os 16,6 e as 75,7 
segundos (FIGURA 3) Os lempos de reacgao med los 
regislados na l ' e 4' semanas diferiram 
significalivamenle dos observados, respeclivamenle, 
na 5' e 6' semanas e na 2', 8", 9", 10' , 11' e 13' 
seman as (p=0,05) . Em lermos mensais, 0 lempo de 
reaeGao med ia regislado no mes de Janei ro 
(51 ,5±53,0) moslrou-se significalivamenle superior 
aos observados nos meses de Dezembro 
(19,7± 16,4), Fevereiro (24 ,5±20,3) e Mar,o 
(27,3±35,3) (p=0,05); nestes Ires ullimos meses, 0 

lempo de reaegao moslrou-se eslalisticamenle igual 
(p>0,05) 

o lempo de reacgao correlaeionou-se 

l 
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positivamente com 0 numero de lalsas tentativas de 
cavalgamento (1 ,7±3,5) rea lizadas pelos carneiros 
antes da consuma~ao da primei ra copula (r=0,882; 
P=0,0001 ) Pelo contrario, 0 tempo de reac,ao nao 
alectou sigilificativamente 0 numero de lalsas 
tentativas de cavalgamento efectuadas po r estes 
animais entre as copulas subsequentes (p>0.05) 

Esle pariimetro correlacionou-se ainda, de uma 
lorma estatisticamenle significaliva, com a du ra~ao 

do inlerva to de lempo que mediou entre a electiva,ao 
da l ' e da 2' copula (r=O, 178; P=0,0001 ) Conludo, a 
ac,ao do lempo de reac,ao sobre a varia,ao da 
dura,ao desle Intervalo fOI POLICO expressiva (3, 2%). 

INTERVALO ENTRE A PRI MEIRA E A SEGUNOA COPULA 

Neste Inverno, todos os carneiros produziram, 
pelo men os, por uma vez, do is sallos em uma sessao 
de recolha de dados. A percenlagem de carne iros Que 
realizaram no tolal do is sallos em uma sessao de 
recolha de dados variou semanalmente do modo 
indicado na FIGURA 4. Em term os mensais , a 
percentagem media de carneiros Que electuaram no 
total dois saltos em uma sessao loi igual nos meses 
de Dezembro (38,2%) e Janeiro (42,6%) (x =0,5; 
P>0,05) e de Fevereiro (69,4%) e Mar,o (63,0%) 
(x'=0,8; P>0,05) 0 valor desta percenlagem dileriu 
mais entre os meses de Dezembro e Fevereiro 
(x = 19,3; P=0,0001), depois en tre os meses de 
Dezembro e Mar,o (x'=12,5; P=0,001) e de Jane iro e 
Fevereiro (x'= 13,7, P=0,001) e final mente entre os 
meses de Janei ro e Mar,o (x'=8,0; P=0,01 ) Estes 
resu ltados indicam-nos Que a percentagem media de 
carneiros Que elecluaram no lola I dois sallos em uma 
sessao de recolha de dados aumenlou nos dois 
ullimos meses do Inverno. 

o inlervalo medlo enlre a l ' e a 2' copula loi de 
125,3±61,1 segundos (cv =48,8%) As di teren,as 
enlre ani mais, relativamente a esle parametro , 
moslraram-se eslallsl icamenle signil icativas 
(p=0.0001). Mais, a varia~ao intra-animal do 
inlervalo medio enlre a l ' e a 2' copula loi 
geralmente etevada (os coelicienles de variacao 
oscilaram entre os 10,2 e os 67,2%) 

Em lermos semanais, embora os va lores med ios 
desle paramelro lenham variado entre os 101 ,0 e os 
163,8 segundos, provavelmente porque os 
coelicienles de varia,ao foram sempre elevados 
[oscilaram enlre os 27,5 (5" semana) e os 62.5% (1 ' 
semana)], as diferen~as observadas nunca foram 
eslalisl icamente significativa (p>0,05) (FIGURA 5). 
Em lermos mensais, 0 intervalo medio enlre a l ' e a 
2' copu la regislado mostrou-se eslatisticamente 
igual nos meses de Dezembro (119,1±69,2) , Janeiro 
(127,6±61 ,6), Fevereiro (129,8±57, 1) e Mar,o 
(125,0±64,7) (P>D,05) 

o numero de falsas lenlativas de cavalgamento 
real izadas enlre a 1" e a 2' copula (1 ,5± 10,6) 
correlacionou-se posi livamenle com 0 intervalo de 
tempo re gistado entre estas (r=0,245; P=O,01) 
Porem, a sua expressividade moslrou-se muilo baixa 
(6,0%) A esle facto n a~ deve ser eslranho 0 

elevadissimo coeliciente de variagao encontrado 
entre 0 numero de lalsas lenlalivas de cavalgamenlo 
electuadas enlre a 1" e a 2" copula (c.v.=687,1%). 

A du ra~ao do intervalo entre a l ' e a 2' copula 
nao afeclou signilicat ivamente a dura,ao dos 
intervalos observados enlre as copulas subsequenles 
e as falsas tentativas de cava lgamento realizadas 
enlre elas (p>0,05). 

IN TERVAlO ENTRE A SEGUNDA E A TERCE IRA COPULA 

De Dezembro a Mar,o, sele carneiros (43,8%) 
nunca produziram tres sallos. A varia,ao semanal da 
percenlagem de carne llOS que efecluaram no tolal 
tres sallos em uma sessao de reco lha de dados 
encontra-se exposla na FIGURA 6. Em termos 
mensais, esta percenlagem nao variou de uma forma 
eslalisticamente signilicaliva (x =2,3; P>0,05). 

o inlervalo medio enlre a 2' e a 3' copula loi de 
143,3±47,4 segundos (c.v=33,0%) As diferencas 
observadas entre anlmais, relalivamenle a esle 
paramelro, nunca se moslraram eslatisticamenle 
signif lcallvas (p>O,05) A varia, ao inlra-an imal do 
rn lerva lo med io enlre a 2' e a 3' c6pula nem sempre 
foi elevada (os coelicienles de varia,ao oscilaram 
enlre os 12,9 e os 38,9%) 

Em lermos semanais, os valores medios desle 
paramelro varia ram enlre os 63,0 e os 181,7 
segundos (FIGURA 7) Semanal menle, as diferelwas 
enconlradas re lal lvamenle a este parametro nunca 
foram estatislicamente significalivas (p>005). 0 
intervalo medio entre a 2' e a 3" copula nao variou 
igualmenle en Ire os meses de Dezembro 
(108,0±39,5), Janeiro (137,4±55,3), Fevereiro 
(159,5±35,1) e Margo (150,5±46,8) (p>0,05) 

o numero de lalsas lentativas de cava lgamento 
executadas enlre a 2' e a 3' copula (0,5±O,9) nao 
afeclou sign ificalivamenle 0 inlervalo de lempo 
observado entre estas (p>0,05). 

A dura,ao do inlervalo entre a 2" e a 3'; copula 
nao allerou igualmenle, nem a duracao dos inlervalos 
observados enlre as copulas seguinles, nem 0 

numero de fa lsas lentativas de cavalgamento 
realizadas enlre elas (p>O,OS) 

INTERVALD ENTRE A TERCEIRA E A QUARTA COPULA 

Durante 0 periodo de Inverno, apenas Ires 
carneiros (18,8%) realizaram qualro copulas em uma 
sessao; desles Ires carneiros, apenas um (6,3%) 
execulou qualro copulas em duas sessoes dislintas 
de recolha de dad os. 

o inlervalo medio enlre a 3" e a 4' copula fo i de 
121 ,8±34,1 segundos (c v=28,0%) Curiosamente,o 
inlervalo medio entre a 3' e a 4" copu la teve uma 
dura,ao Inlerior if dos inlervalos medios regislados 
enlre a 1-2' e a 2-3' copulas (respectivamenle, 
125,3±61,1 e 143,3±47.4 segundos), ou seja, a 
maior ia dos carneiros que executaram qualro copulas 
em uma sessao de recolha de dados fe- Io mais 
depressa do que a maioria dos carnei ros que 
efecluaram apenas duas ou Ires copulas . 

Em termos semanais, os va lores medios deste 
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parametro variaram da forma indicada na FIGURA 8 
(a ava l ia~ao eslalislica nao pode ser feita, devido ao 
baixo numero de casos regislados). 

o numero de falsas lenlativas de cavalgamenlo 
(0,2±0,5) rea ll zadas enlre a 3" e a 4' c6pula nao 
afeclou signil icalivamente 0 intervalo de tempo 
observado entre eslas (p>0,05). 

Conclusfies 
Tendo em conta as condigoes em que este 

trabalho foi desenvo lvido, a metodologia empregue e 
os resu ltados conseguidos, cremos ser poss iveil irar 
o seguinte conjunto de conc lusoes 
- 0 peso corporal dos carneiros nao afeclou 

signilicalivamenle 0 sell comportamenlo sexual. 
- As diferen~as intra e inter-animais relalivamenle 

aos diferentes paramelros comporlamentais 
esludados loram quase sempre signilicativas; 
apenas a dura,ao do intervalo entre a 2" e a 3" 
copu la nao var iou mU llo inlra e inter-animais. 

- Nesle esludo, os carneiros realizaram , em med ia. 
1,8 sallos por sessao de recolha de dados. Esle 
valor nao variou significal ivamente enlre 0 inicio 
e 0 fim do Inverno. 

- 0 tempo de reac,ao medio observado foi de 32,1 
segundos. Os inlervalos medios de tempo 
observados enlre a 1-2", a 2-3' e a 3-4' copu la 
liveram, respeclivamenle, uma dura,ao de 125,3, 
143,3 e 121,8 segundos. Nenhum desles 
paramelros comportamenlais variou 
signil icalivamente entre 0 inicio e 0 lim do 
Inverno. 
o numero de falsas tenlativas de cavalgamenlo 
(realizadas antes de um dado sal lo) apenas se 
correlacionou de um modo express ivo com a 
duragao do tempo de reac,ao (r2=0,778) 
o comportamenlo sexual dos carneiros da ra,a 
Churra Galega Bragan,ana elevou-se 
ligeiramenle enlre 0 inicio e 0 lim do Inverno. 
Esla eleva,ao resullou apenas de um aumenlo da 
percenlagem de carneiros Que realizaram do is 
sallos por sessao de recolha de dad os, em 
detrimenlo da percenlagem de carneiros que 
produziram somenle um saito .• ~ 



Figura 6 - Varla,ao semanal da percentagem de anirnais Que electuaram no tota l tres 
sa ltos. 
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Figura 7 - Varia,ao semanat do IOtervalo medio entre a 2' e a 3' cop uta apresentado pelos 
carneiros estudados (*,s). 
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Figura 8 - Vafla,ao semanal do inle rva lo medio entre a 3' e a 4' copula apresentado pelos 
carne iros estudados (HS). 
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