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Introdução
Os ovinos foram introduzidos por colonizadores espanhóis há 500 anos no Pantanal onde sofreram pressão ambiental, forçando-
os a adquirirem resistência ao meio e se estabelecerem no bioma (FERREIRA, 2011). Ovinos do hemisfério Norte apresentam 
estacionalidade reprodutiva, sendo que as ovelhas emprenham no outono, passam o inverno gestantes e parem na primavera, 
quando há maior oferta de pastagens para a manutenção da prole. A estacionalidade reduz ou extingue nos ovinos criados em 
regiões próximas à Linha do Equador onde o fotoperíodo varia pouco durante o ano e o cio pode ser influenciado mais pela 
qualidade da dieta do que pela luminosidade (GONZALEZ; COSTA, 2012). Por terem se aclimatado eficientemente na região 
pantaneira, esses ovinos, considerados rústicos e resistentes, têm sido estudados para o registro da raça. A análise do 
desempenho reprodutivo é importante para se conhecer o impacto desse material genético em rebanhos de produção de carne 
e ou leite.

Objetivo
O objetivo desse trabalho foi elencar as características reprodutivas dos machos e fêmeas do grupo genético ovino pantaneiro.

Material e Métodos
O presente resumo expandido é uma revisão de literatura sobre trabalhos os quais avaliaram o desempenho sexual do grupo 
genético ovino pantaneiro em relação à libido e produção de sêmen dos machos, às caraterísticas reprodutivas, hormonais e de 
intervalo de partos das ovelhas. Foram utilizados artigos científicos, e dissertações publicadas em sites específicos de trabalhos 
científicos sobre o assunto.

Resultados e Discussão
As ovelhas apresentaram taxa de gestação média de 81% em três estações de monta, de fevereiro a outubro e tiveram 
desempenho cíclico e perfil hormonal de progesterona plasmática semelhantes durante o período (MARTINS, et al. 2008). Além 
da ausência de estacionalidade reprodutiva, o tempo de involução uterina das ovelhas ocorreu entre 14 e 21 dias (FERNANDES 
et al., 2013), ou seja, elas podem retornar a reproduzir rapidamente após o parto. Borregos e carneiros pantaneiros expostos a 
fêmeas com estro induzido não apresentaram diferenças significativas no tempo de monta e interesse pelas fêmeas (MIAZZI, et 
al. 2008). Corroborando esses resultados, Fumagalli (2017) relata que os carneiros produzem sêmen viável ao longo do ano. 
Estes dados mostram que o ovino Pantaneiro não possui estacionalidade reprodutiva, sendo um aspecto altamente relevante 
para a ovinocultura brasileira pois o ovinocultor pode maximizar sua produção contando com estratégias reprodutivas em 
qualquer época do ano.

Conclusão
Conclui-se que o desempenho sexual dos ovinos pantaneiros é satisfatório para sistemas intensivos de criação por não 
apresentarem estacionalidade reprodutiva, entretanto os artigos sobre esses tema ainda são escaços necessitando de mais 



estudos sobre o tema.
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