
JORNADAS , 
CIENTIFICAS cecav 

Centro de Ciencia Animal e Veterinaria 

5 e 6 de Malf(:o de 2007 

Livro de reSlllnos 

Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro 



J Jornadas Cientijicas do CECA V 

Melhoria da efici€mcia reprodutiva nas ralfas aut6ctones 

Jose C. Almeida (CECAV), Joao C. Simoes (CECAV), Ramiro Mascarenhas (INIAP), Sandra Sacoto 
(UTAD), Ramiro Valentim (IPB), Paulo Fontes (UTAD) e Jorge Azevedo* (CECAV) 
*e-mail: jazevedo@utad.pt 

Introdul<lio 

A cria9ao da generalidade das ra9as autoctones portuguesas baseia-se em sistemas de produ9ao naturais, 

em regioes com recursos alimentares escassos e com tecnicas de maneio pouco exigentes. 0 efeito deste 

ambiente limitativo, associado a grande variabilidade genetica caracteristica destas ra9as, implicam uma 

eficiencia tanto produtiva como reprodutiva bastante aquem do considerado como desejavel. 

A vantagem em trabalhar com anima is deste tipo de explora90es e que, por vezes, bastam pequenas 

altera90es ambientais ou de maneio para se produzirem efeitos favoraveis visiveis. 0 cuidado que devemos 

ter e 0 de definir objectiv~s compativeis com a especificidade tanto do potencial dos animais como do 

sistema de cria9ao, evitando comparar as ra9as autoctones com ra9as selectas, de modo a nao exigir 0 

mesmo tipo de resposta . 

Sao varios os aspectos reprodutivos que importa conhecer e trabalhar de modo a contribuir para a melhoria 

da sua eficiencia neste tipo explora90es. Desde logo, um dos mais importantes, e tentar reduzir a dura9ao 

dos periodos improdutivos, ou seja, a idade ao primeiro parto nas femeas de substitui9ao e 0 intervalo entre 

partos em todas as temeas reprodutoras. Um outro aspecto e tentar ajustar as datas de parte as 

caracteristicas de mercado, promovendo uma oferta homogenea de um determinado produto ao longo do 

ana ou concentrando essa oferta para a altura em que 0 mercado mais a valoriza . 

o objectiv~ destes trabalhos e ten tar contribuir para a melhoria da eficiencia biologica dos anima is e 

consequente viabilidade economica das explora90es, sem colocar em causa tanto 0 bem-estar animal como 

a especificidade dos sistemas de cria9ao ou a imagem comercial do produto final obtido. Como estamos a 

trabalhar com explora90es de pequena dimensao e com animais de ra9as autoctones, qualquer tipo de 

solU9ao estara sempre condicionada nao so pelos limites biologicos da ra9a , mas tambem pelo investimento 

que podera estar associado. 

Trabalhos desenvolvidos 

Ao longo dos ultimos 4 anos este grupo tem vindo a desenvolver varios trabalhos, principalmente com as 

especies bovina (ra9a Barrosa), ovina (ra9as Churra da Terra Quente e Churra Galega Transmontana) e 

caprina (ra9a Serrana) , dos quais resultaram diversas publica90es (Tabela 1). 

Em rela9ao a ra9a bovina Barrosa, procurou-se avaliar 0 efeito dos facto res que mais se relacionam com a 

dura9ao do anestro apos 0 parto (e consequente intervalo entre partos) nos sistemas de cria9ao 

caracteristicos desta ra9a. Para dar cumprimento a este objectiv~ foram relacionados varios factores 

endogenos e exogenos (mobiliza9ao das reservas corporais, metabolismo lipidico e sintese de hormonas 

estero ides, peso vivo e condi9ao corporal ao parto, varia9ao da condi9ao corporal apos 0 parto, regime de 

amamenta9ao) com 0 intervalo entre 0 parte e a primeira ovula9ao, tanto em primiparas como em vacas 

adultas. Estes trabalhos foram parcialmente realizados por um bolseiro (PRAXIS XXI/BM/7011/95) e 

originaram a publica9ao de uma tese de mestrado. 

Nos trabalhos com a ra9a ovina Churra Galega Bragan9ana, foi avaliada a sazonalidade reprodutiva dos 

machos e estudados os efeitos que tratamentos com luz e melatonina tem sobre essa sazonalidade. Com a 

ra9a Churra da Terra Quente foram testados diversos protocolos com 0 objectiv~ de sincroniza9ao estrica e 
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avaliada a sua eficiencia em animais de diferentes idades ou em epocas do ana diferentes. Para alem disso, 

ainda nesta ra~a, tambem foi avaliado 0 regime de amamenta~ao sobre a dura~ao do anestro ap6s 0 parto. 

Tabela 1 - Publica~6es resultantes dos trabalhos realizados nos ultimos 4 anos. 

Teses doutoramento 

Teses mestrado 

Projectos investiga~ao 

Artigos em revistas lSI 

Abstracts em revistas lSI 

Artigos em outras revistas 

Apresenta~6es em congressos 

TOTAL 

Bovina 

3 

4 

Ovina 

1 

2 

1 

5 

Caprina 

3 

4 

3 

5 

17 

Por ultimo, 0 maior volume de trabalho realizado durante este periodo foi em caprinos e, em particular, com 

animais da ra~a Serrana (sendo de real~ar a publica~ao de uma tese de doutoramento e 3 artigos em 

revistas do lSI), 0 que se justifica pel a colabora~ao em diversos projectos (AITECH - Dissemination of 

Animal Insemination Technology for goats in Europe, AGRO - Desenvolvimento e Demonstrac;:ao da 

Insemina~ao Artificial em Caprinos de Ra~as Aut6ctones e POCTI/CVTI45311/2002), 0 ultimo dos quais 

ainda em curso. Em resumo, foram delineados duas lin has de trabalho: uma primeira com 0 objectiv~ de 

conhecer a evolu~ao morfol6gica e funcional das estruturas ovaricas ao longo do cicio estrico da cabra e, 

outra, com 0 objectiv~ de testar diferentes metodologias para sincroniza~ao estrica, de modo a avaliar com 

seguran~a a possibilidade de utiliza~ao da insemina~ao artificial a tempo fixo . Em simultaneo, foram 

realizados outros pequenos trabalhos relacionados com diagn6stico precoce de gesta~ao e fetometria . Em 

todos estes trabalhos se recorreu a tecnica da ultrasonografia em tempo real (UTR), por via transrectal, 

como forma de monitorizar a actividade ova rica da cabra. 

Resultados e Aplicac;:6es prilticas 

Os resultados obtidos nos trabalhos realizados com bovinos da ra~a Barrosa permitiram concluir que tanto 

uma condi~ao corporal ao parto inferior a 3 (escala 1 a 5 pontos) como perdas de condic;:ao corporal ap6s 0 

parto superiores a 0.5 pontos implicam atrasos significativos no reinicio da actividade sexual ciclica, 

independentemente da idade das vacas. Este problema tem como origem 0 balanc;:o energetico negativo a 

que os animais estao sujeitos tanto durante a fase final de gestac;:ao como inicial da lactac;:ao. Como se trata 

de uma rac;:a de aptidao carne com um reduzido potencial de prodUl;:ao de leite, este balanc;:o energetico 

negativo e devido a dietas desequilibradas e energeticamente deficitarias. A durac;:ao do intervalo entre 

partos medio para esta rac;:a po de ser diminuido se houver um correcto maneio alimentar das vacas durante 

a fase final da gestac;:ao e inicio da lactac;:ao. 0 regime de amamentac;:ao tambem afecta a durac;:ao do 

anestro ap6s 0 parto e 0 intervalo entre partos. A perman en cia continua e livre da cria junto da mae deve 

ser evitada uma vez que implica maiores intervalos entre 0 parto e a primeira ovulac;:ao, relativamente a 

outros regimes, tais como a amamentac;:ao duas vezes por dia ou a permanencia com a mae apenas 

durante a noite. 

Verificou-se que a actividade sexual dos carneiros da rac;:a Churra Galega Braganc;:ana varia ao longo do 

ano, sendo mais elevada no Verao-Outono que no Inverno-Primavera, nao sendo afectada nem pelo peso 
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vivo nem pel a condi9ao corporal dos animais. A altera9ao artificial do regime luminoso, passando de dias 

crescentes para dias decrescentes, teve efeitos favoraveis sobre a actividade sexual dos carneiros, 0 que 

pode contribuir para melhorar 0 seu desempenho reprodutivo nas epocas menos favoraveis. 

A maior parte do trabalho realizado com os caprinos teve como base a identifica9ao e caracteriza9ao das 

estruturas ovaricas ao longo de period os especificos do cicio estrico utilizando a tecnica da ultrasonografia 

em tempo real (UTR) feita por via transrectal. Num primeiro ensaio foi feita a valida9ao desta tecnica e, em 

ensaios posteriores, foi feita a caracteriza9ao da dinamica folicular ao longo do cicio estrico da cabra 

Serrana durante a epoca reprodutiva, de modo a conhecer 0 numero de ondas por cicio estrico e identificar 

possiveis diferen9as na ultima onda consoante ela venha ou nao a dar lugar a uma ovula9ao. 0 

conhecimento da dinamica folicular dos caprinos, e da ra9a Serrana em particular, permite adequar os 

tratamentos de indu9iio/sincroniza9ao estrica e de insemina9ao artificial em tempo fixe de modo a optimizar 

a eficiencia da sua utiliza9ao. Por outro lado, atraves da analise das imagens ultrasonograficas foram 

avaliadas algumas caracteristicas fisicas do corpo luteo ao longo do cicio estrico (tamanho, morfologia e 

eco-textura). Verificou-se existir uma rela9ao entre a morfologia e a funcionalidade (em termos de produ9ao 

de progesterona) do corpo luteo, 0 que permite especular sobre a fase do cicio est rico em que se encontram 

as cabras em fun9ao da avalia9ao morfol6gica por UTR dos corpos luteos. Outra vertente dos trabalhos 

com caprinos da ra9a Serrana tem consistido na avalia9ao da efici€mcia de alguns protocolos de 

sincroniza9ao estrica, tendo-se verificado a eficiencia dos tratamentos com dupla administra9ao de 

prostaglandinas e dos tratamentos de curta dura9ao com os progestagenios. 

Noutros trabalhos, realizados ainda com cabras Serranas, foi possivel validar a utiliza9ao da UTR via 

transrectal como sendo um metodo de diagnostico de gesta9ao precoce e eficiente em caprinos permitindo, 

para alem disso, realizar diversas medidas na vesicula embrionaria e feto de modo a avaliar a viabilidade 

fetal e estimar 0 tempo de gesta9ao. 

Oriental;oes futuras 

A ultrasonografia em tempo real e uma ferramenta fundamental para estudar diversos para metros 

reprodutivos nas femeas, nomeadamente, evolu9ao das estruturas ovaricas, diagn6stico de gesta9ao, 

avalia9ao da viabilidade fetal e fetometria . 0 maior volume de trabalho realizado ate agora tem side feito, 

sobretudo, com anima is da especie caprina , em particular, da ra9a Serrana. De futuro, pretendemos alargar 

este tipo de trabalhos a outras especies. Assim pretendemos avaliar, de forma sistematica, os factores que 

condicionam a actividade reprodutiva das fiimeas ovinas em areas mediterranicas utilizando, como modelo, 

a ra9a Churra da Terra Quente. Para tal serao avaliados os efeitos nivel nutricional e metab61ico e nivel de 

reservas adiposas sobre a actividade ovarica ao longo do ana e testadas algumas tecnologias reprodutivas 

com recurso minima a utiliza9ao de hormonas. Pretende-se reduzir os periodos improdutivos, maximizando 

a taxa de ovula9ao em epocas de transi9ao reprodutiva e tornar possivel a aplica9ao da insemina9iio 

artificial de forma a obter melhores indices reprodutivos e, consequentemente, melhores resultados 

produtivos. Pretendemos contribuir para a viabilidade econ6mica das explora90es, sem interferir com 

potenciais mais-valias inerentes a sistemas de produ9ao diferenciados (biol6gico ou DOP, por exemplo). 
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