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História
• Todos os Merinos tiveram origem na Península Ibérica;

• Podem ter derivado do Ovis aris vigney (ovelha selvagem) na região do mar Caspio;

• Os merinos ancestrais eram pretos;

• Chegaram à Península Ibérica pelas mãos dos Fenícios, Gregos e Cartagineses; 

• O merino ibérico pode ter origem no Ovis aris africana, trazido pelos árabes em 712 D.C..



História
• Alguns afirmam que o merino ibérico veio do médio oriente (Ovis arkal) e que se 

disseminou por toda a região mediterrânea;

• Com as invasões árabes, a tribo Beni-Merines (1146) trouxe rebanhos de ovelhas 
produtoras de lãs finas do Norte de  África;

• Outros autores afirmam que estas ovelhas já existiam, nesta região, antes da invasão 
Romana(II e III  A.C.).



História 
• Há 200 anos os franceses melhoraram os merinos ibéricos, criando 2 raças produtoras de lãs brancas – Merino Rambouillet

e  Merino Precoce;

• Nos anos 50 os Merinos Pretos (gene recessivo para a cor) de uma herdade próxima de Évora, foram cruzados na EZN com o  
Merino Precoce e o  Merino Alemão, criando assim o designado “Merino Fonte Boa”;

• Nesta altura o Merino Branco foi melhorado através de cruzamentos com o Merino Precoce;

• Devido à impossibilidade de tingir a lã preta, o merino branco aumentou o seu efetivo  e em meados do século XX apenas 
25% do efetivo total de merinos eram pretos.



Evolução do efectivo de Merina Branca e Preta
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Localização dos criadores (2020)
• Merina Branca (32 criadores)

Raças ameaçadas de acordo com a FAO

635
+ 10459

11094

• Merina Preta (58 criadores) 

737
+ 14522

15259



Características gerais do Merino

• Lã de boa qualidade;
• Boa adaptabilidade aos

sistemas de exploração
extensiva;

• Boa capacidade maternal;
• Ciclo reprodutivo contínuo;
• A carne é o seu principal 

produto mas tradicionalmente a 
lã e o leite tiveram muita
importância.



Merina Branca
• Cor – Branca;
• Pele - Fina, untuosa e sem pigmentação;
• Cabeça - De tamanho médio, larga, curta  e bem revestida de lã. Chanfro 

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;

• 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;

• Úbere - Largo e bem inserido, com tetos curtos mas bem implantados;

• Membros - Fortes e regularmente aprumados. Curvilhões grossos. 
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.



Merina Preta
• Cor – Cacau, Chocolate, Mel e Jardo;

• Pele - Fina, untuosa e pigmentada;

• Cabeça - De tamanho médio, larga, curta  e bem revestida de lã. Chanfro 
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;

• 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;

• Úbere - Largo e bem inserido, com tetos curtos mas bem implantados;

• Membros - Fortes e regularmente aprumados. Curvilhões grossos. 
Revestimento lanar, em geral, abaixo dos joelhos e dos curvilhões;



Merina Branca versus Merina Preta
Índice Merino Branco Merino Preto

Peso ao nascimento 1 3,5 - 4,0 kg 3,0 - 4,0 kg

Peso aos 70 dias 4 19,35 ± 4,03 18,66 ± 4,07

Peso aos 120-150 dias 1 25-30 kg 20-25 kg

Peso do carneiro 1 80-85 kg 70-80 kg

Peso da ovelha 1 45-60 kg 40-50 kg

Rendimento de carcaça adulto 1 42-45 % 40-45 %

Rendimento carcaça borrego 1 48-50 % 48 %

Peso do velo do macho 3 4,5-5,0 kg 4,5 kg

Peso do velo da fêmea 3 2,5-3,0 kg 2,5 kg

Rendimento da lã lavada 3 50-52 % 50-52 %

Produção de leite (90-100 dias)2 20-25 litros 20 litros

Fertilidade 1 80-90 % 80-85 %

Fecundidade1 90-130 % 95-100 %

Prolificidade1 110-140 % 110-120 %

Produtividade1 90-130 % 80-90 %

Fontes DGP 19921; CCRA 20012; SPOC 20093; ANCORME 20174



ANCORME - História
• A ANCORME foi constituída a 30/05/1990 e dedicou-se ao registo e 

melhoramento da raça Merina Branca e Merina Preta;

• De 1990 a 1994 foram selecionados os animais com as melhores 
características para serem introduzidos no livro genealógico;

• Em 1994 começaram os trabalhos com a Merina Preta, quase extinta 
nessa altura. Com o apoio da PAC o efetivo da raça aumentou até aos 
dias de hoje;

• No final dos anos 90 o efetivo de Merino Branco atingiu as 15.000 
fêmeas reprodutoras e a raça deixou de ser considerada ameaçada, 
deixando de ser apoiada nas medidas agroambientais. O efetivo 
reduziu-se então para menos de 9.000 fêmeas.



ANCORME – A nossa missão
• Gestão dos Livros Genealógicos;
• Programa de melhoramento:

• Controlo de performances;
• Identificação eletrónica;
• Caracterização genética por análise de ADN;
• Testes de Paternidade por ADN;
• Banco Português de Germoplasma;
• Avaliação Genética;
• Inseminação Artificial;
• Contraste lanar;
• Exames Andrológicos;

• Concentração lanar;
• Ações de promoção das raças;
• Suporte Burocratico.



Muito obrigado pela atenção!

Tel + 351 266 744287                                                                                  e-mail ancorme@ancorme.com

http://www.merina.com.pt/index.php https://www.facebook.com/ancorme/


