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Resumo 
A inseminação artificial é um método de reprodução assistida em que uma vez obtido 

o sémen, o mesmo pode ser aplicado num momento posterior no sistema reprodutor da 

fêmea, com o auxílio de instrumentos especializados. Esta técnica tem vindo a crescer de 

importância em explorações leiteiras de ovinos, devido à necessidade de melhoramento 

genético exigida pela industrialização dos produtos lácteos. Assim, os proprietários dos 

rebanhos Serra da Estrela foram obrigados a aumentar as produções diárias de leite e, para 

isso, contam com o auxílio da Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da 

Estrela (ANCOSE) que, através dos seus machos melhoradores da raça beneficiam 

inúmeras fêmeas, de onde nascem altas produtoras leiteiras. 

O presente trabalho foi realizado com o intuito de avaliar a eficácia da inseminação 

artificial em efetivos da raça Serra da Estrela expostos a diferentes fatores nomeadamente o 

stresse causado pela tosquia, a idade da ovelha, o macho utilizado, a cor da lã, o número de 

partos e a exploração de origem. Foi através do acompanhamento do trabalho realizado 

pelo médico veterinário responsável da ANCOSE que me foi permitido obter todos os dados 

necessários. Os resultados obtidos auxiliarão não só na restruturação de novas estratégias, 

mas também aumentando a segurança das que já estão estipuladas, com o intuito de 

aumentar o sucesso da inseminação artificial e do melhoramento da raça Serra da Estrela. 

Como seria de esperar, o fator exploração teve um papel importantíssimo no decorrer 

sucesso da inseminação artificial. Por outro lado, todos os restantes fatores não se 

mostraram relevantes para o sucesso da inseminação artificial, dentro dos valores testados, 

o que quer dizer que não foi a variação destas que determinaram que as ovelhas 

inseminadas parissem um maior número de nados vivos. Os fatores não determinantes 

foram a idade das ovelhas, a data da tosquia, a cor da lã, a hora que se procedeu à 

inseminação e o macho utilizado. Todos estes parâmetros eram alvo de questões não só 

pelos responsáveis do melhoramento da raça, mas também pelos proprietários dos 

rebanhos, a quem se trouxe alguma novas informações e maior segurança para trabalhos 

futuros. 
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Abstract 
Artificial insemination is a method of assisted reproduction that consists in obtaining 

male semen to subsequently introduce in the female reproductive system with the aid of 

specialized instrumentation. This technique has great importance in dairy farms due to the 

interest in genetic improvement that is required by the industrialization of dairy products. 

Therefore, the owners of the herds in Serra da Estrela were forced to increase the daily 

production of milk and they relied on the help of ANCOSE that through their improved male 

breeders allowed many females to be born with high genetic merit for milk yield.  

This work was performed in order to evaluate the effectiveness of artificial insemination 

done in herds in Serra da Estrela exposed to different factors including stress caused by 

shearing, the age of the sheep, the male used, the color of wool, the number of previous 

births and the farm. It was by following the work of the responsible veterinarian of ANCOSE 

that allowed me to get all the data that was required to get these results.  

The results obtained are going to help not only the restructuring of new strategies, but 

also guarantee that the current ones are well established, in order to increase the success of 

artificial insemination in breeding Serra da Estrela sheep.  

As one would expect, the farm factor had an important role in this investigation. On the 

other hand, all the other factors were not relevant for the success of the artificial 

insemination, which means that it was not the variation of these that determined that the 

inseminated sheep came to term, with live lambs. The factors which were not determinant 

were the age of the sheep, the date of shearing, the wool color, the time of insemination and 

the male used. All these parameters were questioned not only by breeders, but also by the 

owners of the herd which gave them some reassurance for the future. 
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I. Nota Prévia 
O estágio curricular do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária na Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) desenvolveu-se na zona da Serra da Estrela, na 

Associação Nacional Criadores Ovinos Serra da Estrela (ANCOSE) entre os meses de 

Janeiro e Abril de 2016 e em Castro Verde, na Associação de Agricultores do Campo 

Branco (AACB) durante o mês de Maio do mesmo ano. Na ANCOSE, local escolhido para a 

realização deste trabalho orientado pelo Dr. Miguel Miranda, foi-me permitido acompanhar 

todo o processo na área da reprodução, rastreio e registo animal, bem como acompanhar o 

médico veterinário em regime de clínica ambulatória, dando apoio às explorações da zona. 

Na AACB, acompanhei a brigada constituída pela Dra. Ana Rita Simões e Dr. Hugo Palma 

em todas as suas atividades, nomeadamente nas campanhas de sanidade e rastreio animal 

e de clínica ambulatória de animais de pecuária da região. Durante este período foi-me 

permitido assistir, auxiliar e realizar tratamentos nos diversos casos clínicos, incluindo 

procedimentos cirúrgicos e tarefas como vacinação, desparasitação e recolha de amostras 

de sangue. 

 
Tabela 1: Casuística registada durante os 5 meses de estágio curricular nos diferentes locais. 

Serra da Estrela 

Pequenos Ruminantes 

Aparelho/Sistema 
Nº de 

ocorrências 
Aparelho/ Sistema 

Nº de 

ocorrências 

Reprodutor N = 775 Respiratório N = 12 

Metrite 16 Pneumonia 12 

Distócia 32 Ortopedia N = 2 

Prolapso uterino 17 Fratura de membro 2 

Prolapso vaginal 24 Saúde pública N = 150 

Castração 8 Sanidade 150 

Mastite 150 Urinário N = 9 

Sincronização de cio 280 Infeção urinária 9 

Inseminação artificial 248 Digestivo N = 64 

Neurológico N = 7 Diarreia 28 

Polioencefalomalácia  7 Clostridiose 36 

Locomotor N = 100 Oftalmológico N = 20 

Aparo de cascos devido a 

pododermatite 
100 

Conjuntivite por 

Moraxella bovis 
20 
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Suínos 

Aparelho/Sistema 
Nº de 

ocorrências 
Aparelho/Sistema 

Nº de 

ocorrências 

Reprodutor N = 19 Dermatológico N = 5 

Metrite 4 Mal rubro 5 

Castração 15 

Respiratório N = 32 

Pneumonia 32 

Alentejo 

Pequenos Ruminantes 

Aparelho/Sistema 
Nº de 

ocorrências 
Aparelho/ Sistema 

Nº de 

ocorrências 

Reprodutor N = 3 Saúde publica N = 7000 

Prolapso vaginal 3 Sanidade 7000 

Bovinos 

Reprodutor N = 13 Saúde pública N = 573 

Prolapso uterino 2 Sanidade 573 

Distócia 4 Respiratório N = 4 

Inseminação artificial 7 Pneumonia 4 

Suínos 

Saúde pública N = 320 Reprodutor N = 3 

Sanidade 320 Castração 3 

 
Excluindo a ações de sanidade, que representaram o maior número de casos, 

podemos verificar que a maior fatia de casuística durante todo o estágio curricular foi na 

área da reprodução, seguida de problemas de locomoção, digestivos e respiratórios (Gráfico 

1). Além destes, houve outros casos relacionados com problemas menos frequentes, como 

problemas dermatológicos, urinários, neurológicos, ortopedia e oftalmologia (Gráfico 2). 
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Gráfico 1:Percentagem das áreas mais frequentemente observadas durante todo o estágio curricular 

 

 
Gráfico 2: Percentagem das áreas menos frequentemente observadas durante todo o estágio 

curricular 

 

A inseminação artificial foi o tema que se considerou ser mais interessante 

desenvolver na presente dissertação, dado a oportunidade de acompanhar todo o processo 

e ser um aspeto de elevada importância para as explorações leiteiras da zona. Pretendeu-

se, assim, desenvolver conhecimentos sobre todas as técnicas de inseminação bem como 

de sincronização de cio e toda a fisiologia que está subjacente a esta metodologia.  

73% 

9% 

4% 6% 
8% 

Reprodutor 

Locomotor 

Respiratório 

Digestivo 

Outros 

16% 

12% 

5% 

21% 

46% 

Neurológico  

Dermatológico 

Ortopedia 

Urinário 

Oftalmológico 



 

 5 

  



 

 6 

II. Introdução 
A raça ovina Serra da Estrela é a raça nacional de melhor aptidão leiteira e tem como 

principais produtos o queijo Serra da Estrela (DOP), requeijão Serra da Estrela (DOP) e o 

borrego Serra da Estrela (DOP) (Dinis, 2013). Numa altura em que há uma cada vez maior 

pressão económica, os produtores desta raça autóctone foram obrigados a recorrer ao 

melhoramento genético destes animais para aumentar a sua produtividade. Esta 

produtividade refere-se não só ao aumento da produção de leite, mas também ao número 

de nados vivos por parto. Neste sentido, é fundamental referir o papel da ANCOSE, que se 

empenha diariamente neste objetivo, recolhendo e organizando o livro genealógico da raça, 

apoiando in situ os rebanhos que integram este livro e realizando técnicas de maneio 

reprodutivo nas explorações, como inseminação artificial, sincronização de cios, exames 

andrológicos e seleção genética de machos. 

É com base nestas ações reprodutivas que o presente trabalho foi realizado, tendo 

como principais atividades a recolha, diluição, refrigeração e preparação das palhinhas de 

sémen dos carneiros do centro de testagem, bem como a seleção, sincronização do cio e 

inseminação das fêmeas de ovinos Serra da Estrela.  

As ovelhas, no geral, apresentam claras flutuações de atividade reprodutora ao longo 

das diferentes estações do ano (Evans & Maxwell, 1990), sendo, por isso, denominadas de 

poliéstricas sazonais. Isto acontece devido à captação de sinais luminosos pelos 

fotorreceptores dos olhos, transmitidos pelo sistema nervoso central para o hipotálamo e 

depois para a glândula pineal que converte o sinal nervoso num sinal hormonal (Mazzoni et 

al., 2012). Os ovinos são considerados como “reprodutores de dias curtos”, dado que a sua 

época reprodutiva começa quando as horas de luz diminuem (Evans & Maxwell, 1990).  

A aplicação de técnicas, como o “efeito macho” (estimulação sexual da fêmea pela 

presença do macho) (Mazzoni Gonzalez & Agiova da Costa, 2012) ou a utilização de 

tratamentos hormonais, permite a obtenção de taxas de fertilidade elevadas durante esta 

época (Bettencourt, 1999).  

A utilização da inseminação artificial (IA), bem como de outras técnicas reprodutivas, 

associadas a uma cuidada identificação e seleção dos progenitores, são um meio eficaz 

para conseguir, de uma forma mais rápida, o melhoramento genético de animais com 

melhores características produtivas, reprodutivas e morfológicas. Em Portugal, os primeiros 

ensaios sobre a IA nas espécies pecuárias foram realizados por volta de 1936, na Estação 

Zootécnica Nacional (Belarmino Oliveira et al., 2009). Os resultados obtidos com esta 

espécie são muito superiores se esta for precedida de um plano de sincronização de estros 

das fêmeas beneficiadas. Na ANCOSE a técnica de sincronização de cios baseia-se na 

colocação intravaginal de esponjas de acetato de fluorogestona (FGA), análogo sintético da 
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progesterona, que permanecem na fêmea durante 15 dias. Ao fim deste tempo, são 

retiradas as esponjas e é administrada uma solução injetável de gonadotropina que irá 

estimular o estro e a ovulação. 

Para os ovinos existem várias técnicas de IA: vaginal, cervical e intrauterina. Todas 

elas apresentam vantagens e desvantagens. Apesar de a IA apresentar elevado êxito e ser 

bastante controlada, existem diversos fatores que influenciam o seu sucesso e que nem 

sempre se prendem apenas com a fêmea (que é sempre o referido como mais óbvio), mas 

também com o macho, com o profissional que executa todo o processo, ou até mesmo com 

o ambiente.  
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III. Revisão bibliográfica 

1. Anatomia Reprodutiva da Ovelha 

1.1 Ovários 

Os ovários estão localizados na cavidade abdominal, caudalmente aos rins, 

suspensos pelo ligamento útero-ovárico, que os mantém junto aos cornos uterinos. Cada 

ovário pesa de 0,6 a 3,0 gramas, dependendo da fase do ciclo éstrico em que se encontrar a 

fêmea (Evans & Maxwell, 1990). Estes são as glândulas reprodutivas mais importantes, 

tendo tanto uma função exócrina (libertação de oócitos) quanto endócrina (produção de 

hormonas esteroides, estradiol e progesterona e de hormonas proteicas como relaxina, 

inibina e activina) (Pansani & Beltran, 2009). 

Dependendo da fase do ciclo, existem diversas estruturas que podemos identificar nos 

ovários, nomeadamente folículos primordiais, folículos primários, folículos secundários, 

folículos de Graaf, corpus luteum, corpus albicans e ainda folículos atrésicos (Schatten & 

Constantinescu, 2007).  

 

1.2 Ovidutos 

Os ovidutos, ou trompas de Falópio, são tubos tortuosos com 10 a 20 cm de 

comprimento que se estendem deste os ovários até ao corpo uterino. A função destas 

estruturas é recolher o oócito vindo do ovário e transportá-lo até ao útero. Entre estes 

passos, ocorre a fecundação. Nas paredes dos ovidutos, existem células glandulares 

secretoras de líquidos responsáveis pela manutenção do oócito e do embrião (Evans & 

Maxwell, 1990). 

 

1.3 Útero 

É o órgão que acolhe a gestação (Schatten & Constantinescu, 2007). É composto por 

um corpo uterino curto (3-5 cm), que se estende até ao cérvix, e dois cornos uterinos que se 

unem numa bifurcação e onde ocorre geralmente a implantação do embrião ou embriões. 

(Evans & Maxwell, 1990). A parede uterina é formada por 3 camadas, a mais externa 

denominada de epitélio, seguida do miométrio e por fim o endométrio. No endométrio ovino, 

estão presentes carúnculas uterinas, saliências arredondadas e aglandulares que têm como 

função a fixação da placenta (Schatten & Constantinescu, 2007). 
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1.4 Cérvix 

A cérvix separa o útero do meio externo; mede de 4 a 7 cm e é formada por cerca de 4 

a 6 anéis que se encontram esticados, mantendo a cérvix fechada durante o anestro 

(Ricarte & Silva, 2010). A cérvix apresenta glândulas secretoras situadas na parte mais 

interna responsáveis pela produção de muco cervical sendo particularmente ativas durante o 

estro (Evans & Maxwell, 1990). A sua principal função é proteger o útero do meio externo, 

evitando infeções (Ricarte & Silva, 2010). 

A morfologia da abertura cervical externa tem grandes variações individuais. Esta 

abertura projeta-se para dentro da porção cranial da vagina e é recoberta por uma ou mais 

pregas de tecido fibroso (Dun, 1955). Foram descritos 4 tipos de morfologia da abertura 

cervical: bico de pato (duas pregas opostas), flap (uma prega), roseta (conjunto de pregas) e 

espiral (tecido em formato espiral) (Halbert et al., 1990). Posteriormente, foi identificado mais 

um tipo, denominado de liso (fenda), neste não há protusão do cérvix em direção à vagina 

anterior sendo a abertura em formato de fenda (Kershaw et al., 2005). 

 

Figura 1: Morfologia da abertura cervical de ovelha. (A) Papila, (B) Roseta, (C,E) Bico de pato, (D) 
“Flap”, (F) Lisa. Adaptado de Kershaw et al., 2005 



 

 10 

1.5 Vagina 

A vagina é um órgão comum aos sistemas urinário e reprodutor. Tem cerca de 8 a 9 

cm de comprimento e situa-se entre a cérvix e a vulva (Granados et al., 2006). A parte 

anterior da vagina, onde se encontra a entrada da cérvix, chama-se fórnix vaginal. As 

paredes da vagina são profusamente irrigadas e enervadas, apresentando uma cor mais 

avermelhada na altura do estro. A parte mais externa e terminal é a vulva que na ovelha 

apresenta uma forma triangular (Evans & Maxwell, 1990).  

 

 

Figura 2: Aparelho reprodutor da ovelha. Adaptado de Granados et al., 2006 
 

2. Fisiologia Reprodutiva da Ovelha 

2.1 Ciclo Éstrico 

Um ciclo éstrico compreende o intervalo de tempo que vai desde o início de um estro 

até ao início do cio seguinte (Bearden, et al, 2004) . Nas ovelhas este ciclo dura cerca de 16 

a 17 dias e divide-se em fase folicular (2 a 3 dias) e fase lútea (13 a 14 dias) (Evans & 

Maxwell, 1990). A fase lútea caracteriza-se pela ação do corpo lúteo (fase progestacional) e 

a fase folicular pelo predomínio da ação dos folículos (fase estrogénica) (Fernandes, 2008). 

O cio é demonstrado no final da fase folicular e a sua duração varia entre as 12 e as 

50 horas, ocorrendo a ovulação na sua fase final (24 a 30 horas após o seu inicio) (Hafez & 

Hafez, 2000). A duração do cio varia com a raça, a idade, a localização geográfica e a 

ocorrência ou não de contacto com o macho. Nos ovinos, o único indicador seguro de cio é 

o reflexo de imobilidade, ou seja, aquando da monta do macho a fêmea fica imóvel (Bearden 

et al., 2004). 
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2.2 Endocrinologia do Ciclo Éstrico 

O controlo do ciclo éstrico envolve uma sequência de alterações hormonais reguladas 

pelo eixo hipotálamo-hipófise-gónadas, estando também envolvido o útero (Schatten & 

Constantinescu, 2007). De acordo com os modelos elaborados por Karsch et al. (1984) e 

O’Callaghan et al. (1987), as secreções hipotalâmicas são controladas por estímulos 

externos (fotoperíodo, alimentação, condições climatéricas, fatores sociais) e estímulos 

internos (estado de saúde e secreção hormonal). O sistema nervoso central (SNC) 

desempenha um papel fundamental no controlo da ovulação e da libertação da hormona 

libertadora de gonadotrofina (GnRH) a partir das terminações nervosas da eminência 

mediana do hipotálamo (Bettencourt, 1999). 

A secreção da GnRH estimula a secreção de gonadotropinas chamadas de hormonas 

foliculares, hormona folículo-estimulante (FSH) e hormona luteinizante (LH), a partir da 

hipófise anterior (Evans & Maxwell, 1990). Estas gonadotropinas são sintetizadas e 

armazenadas nas células basófilas da adeno-hipófise (Hutchinson, 1979), sendo 

posteriormente libertadas, por exocitose, em resposta à estimulação promovida pela GnRH 

(Hafez & Hafez, 2000). A resposta à GnRH pela adeno-hipófise varia com a fase do ciclo em 

que a ovelha se encontra, sendo mais elevada perto do pico de LH pré-ovulatório ou após 

tratamento com estradiol. Pelo contrário, esta resposta é diminuída após exposição 

prolongada a progesterona (Reeves et al., 1971). 

Os estrogénios e a progesterona são as principais hormonas esteroides produzidas 

pelos ovários e assumem um papel fundamental na regulação do ciclo éstrico (Evans & 

Maxwell, 1990). Durante a fase folicular, o estradiol eleva a frequência de libertação de 

GnRH e, consequentemente, de LH. Gradualmente, aumentam as concentrações 

sanguíneas de LH promotoras do desenvolvimento folicular final e do pico pré-ovulatório de 

estrogénios (Evans & Maxwell, 1990). Imediatamente antes do pico de LH, a frequência de 

libertação é de cerca de 1 pulso a cada 1-2 horas (Baird, 1978). O aumento dos níveis 

circulantes de estradiol, associados aos níveis basais de progesterona, resultam num efeito 

de retroação positiva, a nível do eixo hipotálamo-hipófise, indutor do pico pré-ovulatório de 

LH (e de FSH) e, consequentemente, da ovulação nas 18-24 horas seguintes (Downey, 

1980). 

Durante a fase lútea, os altos níveis de progesterona circulante atuam a nível do 

hipotálamo e induzem uma diminuição da frequência de libertação de GnRH e, 

consequentemente, de LH (Karsch et al., 1984). Por outro lado, nesta altura, os níveis 

basais de estrogénios reduzem a capacidade de resposta da hipófise anterior à ação da 

GnRH, determinando igualmente uma diminuição da síntese de gonadotropinas (Karsch et 

al., 1984). Durante a fase lútea do ciclo éstrico, a frequência de libertação de LH é de um 
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pulso cada 3 a 4 horas (Karsch et al., 1984). Níveis basais de 0,1-2,0 ng/ml alternam com 

picos de 5,0-15,0 ng/ml, cada 30-45 minutos (Abecia et al., 2012) A reduzida frequência de 

secreção de LH impede a ocorrência dos estágios finais de desenvolvimento folicular e, 

consequentemente, a ovulação. (Bodin et al., 1999). 

No decurso da fase folicular, a secreção de FSH é inibida, em parte, devido à 

retroação negativa exercida pelos estrogénios (Karsch et al., 1984; Salamonsen et al., 

1973). A inibina, uma glicoproteína segregada pelos folículos, exerce igualmente uma 

retroação negativa sobre a secreção de FSH (Goodman & Inskeep, 2006). No momento do 

pico pré-ovulatório de LH, observa-se simultaneamente um pico de FSH (retroação positiva), 

registando-se uma segunda elevação desta hormona 18-24 horas mais tarde (Salamonsen 

et al., 1973). 

Enquanto o processo de formação do corpo lúteo (CL) é semelhante nas várias 

espécies, existem diferenças consideráveis no que diz respeito aos mecanismos que 

promovem a sua manutenção e regressão. Na espécie ovina, o CL está sujeito, 

simultaneamente, a ações luteotróficas e luteolíticas (Mccracken et al., 1971). Enquanto a 

LH e a prolactina (PRL) promovem a manutenção da estrutura e da funcionalidade do CL, a 

PGF2𝛼 de origem uterina induz a luteólise (Denamur et al., 1973). 

A PGF2𝛼 é produzidas pelo útero, entre o 12º-14º dias do ciclo éstrico (Mccracken et 

al., 1971). O mecanismo exato de controlo da síntese de PGF2𝛼 não é ainda totalmente 

conhecido, embora se saiba que nele estão envolvidos a progesterona e os estrogénios (CL 

e folículos em crescimento) e a oxitocina (hipotálamo e folículos em crescimento (Silvia et 

al., 1991). Nos ovinos, a administração de progesterona, durante a fase inicial do 

desenvolvimento lúteo, resulta na diminuição do tempo de vida do CL, possivelmente devido 

à produção precoce de PGF2𝛼, (Ottobre, 1980) O estradiol, atuando a nível do endométrio, 

eleva a formação de recetores de oxitocina e ativa as enzimas necessárias à síntese de 

PGF2𝛼 (Dey et al., 1982; Hixon & Flint, 1987; Huslig et al., 1979) Por seu turno, a oxitocina 

estimula a produção uterina de PGF2𝛼  (Flint et al., 1990) e assegura a ocorrência da 

luteólise. 

 

3. Anatomia Reprodutiva do Carneiro 

3.1 Testículos 

Os testículos são órgãos em número par e têm como principais funções a produção 

dos gâmetas masculinos (espermatozoides) e a produção de hormonas sexuais 

(androgénios). Na espécie ovina podem pesar cerca de 200 a 300 g. O tamanho varia com a 
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estação, alcançando o máximo a meio da época reprodutiva, quando a produção de 

espermatozoides é maior (Evans & Maxwell, 1990). 

Os testículos são recobertos por uma membrana fibrosa chamada de túnica albugínea 

(Schatten & Constantinescu, 2007). Por baixo desta túnica, encontra-se a maior parte do 

tecido testicular, o parênquima, que é formado por vários lóbulos que, por sua vez, alojam 

os túbulos seminíferos, local onde são produzidos os espermatozoides pelas células de 

Sertoli (Evans & Maxwell, 1990). 

As células de Leydig são células especializadas responsáveis pela produção de 

androgénios. Estas hormonas atuam como promotores de crescimento, são responsáveis 

pelo aparecimento dos caracteres masculinos secundários e provocam o comportamento 

sexual de macho (Evans & Maxwell, 1990). 

 

3.2 Escroto 

O escroto é a bolsa onde se encontram os testículos mas que, para além de os 

suportar e proteger, tem como função regular a sua temperatura. A produção de 

espermatozoides normalmente ocorre 4ºC a 7ºC abaixo da temperatura corporal central, o 

que é possível por mecanismos de termorregulação conseguida pela troca de calor entre o 

sangue arterial e venoso, por glândulas sudoríparas e por contrações da musculatura do 

próprio escroto. (Evans & Maxwell, 1990). 

 

3.3 Epidídimos 

O epidídimo tem uma forma alongada e está intimamente em contacto com os 

testículos. É constituído por três partes, cabeça, corpo e cauda. Os epidídimos são 

responsáveis por funções tão vitais como o transporte, maturação e armazenamento dos 

espermatozoides (Evans & Maxwell, 1990). 

 

3.4 Ductos deferentes 

Os ductos deferentes são um canal que transporta os espermatozoides da cauda do 

epidídimo até à uretra (conduto central do pénis) (Evans & Maxwell, 1990). 

 

3.5 Glândulas sexuais acessórias 

3.5.1 Vesículas seminais  

As vesículas seminais secretam um fluido viscoso composto principalmente por 

frutose, prostaglandinas e diversas proteínas que fornecem a nutrição necessária aos 
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espermatozoides. Localizam-se lateralmente aos ductos deferentes e a sua secreção é 

controlada pelos níveis de testosterona (Chemineau, 1991). 

 

3.5.2 Próstata 

A próstata é uma glândula produtora de líquido prostático que é um composto do 

sémen e que tem aspeto leitoso e pH alcalino (Schatten & Constantinescu, 2007). 

 

3.5.3 Glândulas bulbouretrais 

As glândulas bulbouretrais são pequenas glândulas de número par, esféricas e 

compactas que se localizam debaixo da próstata, secretam um muco claro com funções 

lubrificantes durante os períodos de excitação (Evans & Maxwell, 1990). 

 

3.6 Pénis 

O pénis é órgão masculino responsável pela cópula, pela deposição do sémen no 

órgão genital feminino e pela expulsão da urina. É um órgão profusamente enervado por 

fibras sensoriais que dispõem de uma flexura sigmoide que fica esticada durante a ereção e 

extensão do pénis (Johnson & Everitt, 2007). 

O pénis do carneiro apresenta um apêndice filiforme que é uma extensão depois da 

uretra e que gira rapidamente durante a ejaculação e projeta o sémen para a parte anterior 

da vagina da fêmea (Evans & Maxwell, 1990). 

Figura 3: Aparelho reprodutor carneiro. Adaptado de Granados et al., 2006 
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4.Fisiologia Reprodutiva do Carneiro – Endocrinologia 

A regulação hormonal do carneiro centra-se no eixo hipotálamo-hipófise e no testículo. 

Tal como na ovelha, no carneiro é também a hipófise a responsável pela secreção de 

gonadotrofinas (LH e FSH) cuja libertação estimula a libertação pelo hipotálamo de GnRH 

(Hafez & Hafez, 2000). No testículo, ao nível das células de Leydig é produzida a 

testosterona, hormona derivada do colesterol, cujos níveis aumentam por estimulação da LH 

(retroregulação positiva), A libertação de testosterona ocorre com intervalos irregulares a 

cada 2 a 4 horas e essa frequência aumenta na estação reprodutiva (Evans & Maxwell, 

1990). 

A testosterona está envolvida em inúmeras atividades dos machos, nomeadamente na 

estimulação da produção de espermatozoides no testículo e posterior maturação no 

epidídimo, assim como na função das glândulas sexuais acessórias. Influencia ainda o 

desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários masculinos como é o caso do 

comportamento sexual do reflexo de Flehmen (elevação do lábio superior para facilitar a 

perceção de feromonas) ( Reeves et al., 1971; Bearden et al., 2004; Noakes et al., 2009).  

No epitélio seminífero do testículo, existem células de Sertoli, que são estimuladas 

pela FSH, e produzem proteína fixadora do androgénio Androgen-binding protein (ABP), 

cuja função é captar a testosterona e um derivado da redução desta, a 5-

dihidroestenodiona, que tem um efeito mais potente que a testosterona. Nestas células 

ainda é produzida uma outra hormona, a inibina que, juntamente com a testosterona, inibe a 

libertação de FSH (Bearden et al., 2004; Noakes et al., 2009) 

A prolactina (PRL), hormona secretada pela adeno-hipófise, tem produção circadiana, 

com variações sazonais (Lapwood, 1986). A sua libertação é modulada por um fator de 

libertação (prolactin-releasing factor, PRF) e por um fator de inibição (prolactin-inhibiting 

factor, PIF) produzido no hipotálamo (Hafez & Hafez, 2000). No macho, a principal função 

desta hormona é a regulação da atividade dos tecidos sensíveis aos androgénios, não 

apresentando qualquer correlação com a regulação da função testicular (Langford et al, 

1999; Gerlach & Aurich, 2000). 

São vários os fatores que influenciam a produção de espermatozoides, como a 

temperatura, o stresse, o estado nutricional e sanitário. Tal como acontece nas fêmeas, o 

fotoperíodo ocupa particular importância, uma vez que é nos chamados “dias curtos” que se 

verifica maior produção espermática que coincide com a fase natural de cio das fêmeas. O 

estado nutricional é também relevante e a subnutrição causa diminuição do diâmetro 

nutricional (Thwaites, 1995), o qual está correlacionado com as concentrações de LH, FSH e 

testosterona (Matos & Thomas, 1992).  
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5. Sazonalidade Reprodutiva 

Nos climas temperados, em várias espécies animais, e dependendo da respetiva 

duração de gestação, as épocas reprodutivas variam para que as crias nasçam geralmente 

na altura do ano com maior disponibilidade de alimento e temperaturas mais amenas. Esta 

variabilidade entre estações é marcada em espécies sazonais. Assim, em espécies em que 

a gestação dura apenas umas semanas ou próximo de um ano (como os roedores e os 

equinos, respetivamente), a época de reprodução favorável é a Primavera, classificando-se 

em “espécies de dias longos”, ao contrário das outras espécies em que a gestação dura 

aproximadamente seis meses (caso dos pequenos ruminantes) e a época mais favorável é o 

outono, classificando-se, assim, como “espécies de dias curtos” (Schatten & 

Constantinescu, 2007). 

Em qualquer das espécies domésticas, o período de luminosidade diário ou 

fotoperíodo é o fator ambiental utilizado para regular a atividade reprodutiva ao longo do ano 

(Hafez & Hafez, 2000). No caso específico dos pequenos ruminantes, os dias curtos são 

estimuladores da atividade sexual, e os dias longos inibidores desta atividade, não existindo 

um período de luminosidade constante que permita a reprodução ao longo do ano ou um 

período que permita a sua inibição (Chemineau et al., 1996). 

Nas raças ovinas existentes em latitudes mais baixas, as parições podem ocorrer em 

várias épocas do ano (caso do Merino na Austrália), ou mesmo durante todo o ano, caso 

dos climas tropicais como África, por isso não há uma marcada sazonalidade. Existem ainda 

variações sazonais entre raças, uma vez que há diferenças assinaláveis na amplitude de 

dias em que as várias raças se mantém sexualmente ativas. A sazonalidade é ainda mais 

marcada nas raças ovinas originárias do Norte da Europa, onde as variações anuais do 

fotoperíodo são maiores do que nas raças do Sul da Europa (Bodin et al., 1999). O clima 

temperado da região do mediterrâneo e a diferença reduzida entre o dia mais curto (9-10 

horas de luz) e o dia mais longo (14-15 horas) fazem com que haja uma certa flexibilidade 

nas épocas reprodutivas (Forcada et al, 2000, citado por Romão, 2002). 

Estas variações sazonais que se observam nas fêmeas ocorrem também nos machos, 

já que se observa uma evolução sazonal semelhante entre o anestro feminino e os valores 

mínimos de diâmetro testicular, assim como diferenças na resposta ao fotoperíodo entre 

raça, em ambos os sexos (Islam & Land, 1977; Poulton & Robinson, 1987). 

 



 

 17 

6. Controlo da Atividade Ovárica 

6.1 Sincronização de Cios 

Existem vários métodos para sincronizar o estro e estes podem ser classificados como 

naturais ou farmacológicos. O que apresenta maior sucesso e maior precisão é, sem dúvida, 

o método farmacológico. O método natural é mais barato, mas menos eficaz, pois tem de 

conciliar o número de fêmeas, a época do ano e a região onde os animais se encontram 

(Swanson, 1989).  

Os métodos farmacológicos podem ser divididos em dois tipos, segundo os princípios 

que os constituem. O primeiro tipo baseia-se na administração de progestagénios sintéticos 

para estimular a ação do corpo lúteo natural (Evans & Maxwell, 1990). O segundo consiste 

na administração de PGF2𝛼 sintética para encurtar a duração do corpo lúteo. Como este 

método depende da presença do corpo lúteo, apenas pode ser utilizado durante a época 

reprodutiva fisiológica (Evans & Maxwell, 1990). 

 

6.1.1 Método de Progestagénios 

Os progestagénios são análogos sintéticos de progesterona, com efeito biológico 

superior ao da própria molécula natural e que, por essa razão, são administrados em doses 

mais reduzidas. Atuam inibindo a ação das gonadotropinas e, consequentemente, o normal 

desenvolvimento folicular e a ovulação, mimetizando os efeitos naturais da progesterona 

que impedem a ovulação e prolongam a fase lútea. Os progestagénios possuem uma 

semivida curta, uma vez que são rapidamente metabolizados. Assim, findada a sua 

administração, produz-se um rápido regresso à atividade ovárica (Ainsworth, 1985). São 

vários os progestagénios disponíveis no mercado, embora os mais utilizados em ovinos 

sejam o acetato de fluorogesterona (FGA) e o acetato de medroxiprogesterona (MAP). 

Comparativamente, o FGA permite um controlo mais preciso da atividade ovárica, 

particularmente importante quando a beneficiação é assegurada por inseminação artificial. 

As esponjas vaginais constituem o veículo mais comum e prático de administração de 

progestagénios (Valentim et al., 2006). 

Não existe um protocolo único de tratamento com progestagénios. De um modo geral, 

a duração do tratamento com progestagénios está relacionada com a duração natural da 

fase lútea. Geralmente, propõe-se que os tratamentos com FGA tenham uma duração de 

12-15 dias e os com MAP de 10-16 dias. O MAP deve ser administrado em doses próximas 

dos 60mg, independentemente das ovelhas se encontrarem na estação reprodutiva ou na 

de anestro. Quanto ao FGA, é presentemente utilizado na dose única de 20 mg, tanto na 

estação reprodutiva como na de anestro (Jabbour & Evans, 1991) 
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Na estação reprodutiva, a administração prolongada de progestagénios pode interferir 

de forma negativa no eixo hipotálamo-hipófise-gónadas, determinando uma diminuição da 

taxa de fertilidade. Para além de condicionar a produção de GnRH/LH, os mecanismos 

foliculares e ovulatórios também diminuem as manifestações detetáveis de cio e prejudicam 

a formação de depósitos de espermatozoides no canal cervical assim como o transporte 

destes ao longo do aparelho genital feminino. Uma vez que se tratam de hormonas 

sintéticas, são reconhecidas pelo sistema imunitário como tal, o que leva à formação por 

parte da fêmea de anticorpos contra os progestagénios (Scaramuzzi et al., 1988). 

Na altura de anestro, recomenda-se a aplicação de um tratamento curto com 

progestagénios, pois este parece aumentar a taxa de fertilidade através dos efeitos positivos 

que exerce sobre o eixo hipotálamo-hipófise-gónadas e, consequentemente, sobre a 

atividade ovárica, as manifestações de cio, o transporte de espermatozoides e a função 

lútea (Velentim et al., 2006). 

 

6.1.2 Método de Prostaglandinas F2𝜶 

A lise natural do corpo lúteo, que ocorre no final de cada ciclo éstrico, resulta da ação 

da PGF2𝛼 produzidas no útero. Assim, a administração desta hormona exógena ou de 

substâncias análogas sintéticas sempre que exista um corpo lúteo ativo, determina a 

destruição desta estrutura ovárica, a diminuição dos níveis circulantes de progesterona e o 

começo de um novo ciclo éstrico (Scaramuzzi et al., 1988). Durante a estação de anestro ou 

nos períodos de transição entre as estações reprodutivas, é inapropriado o uso de PGF2𝛼 no 

controlo da atividade ovárica (Valentim et al., 2006).  

Nos ovinos, o corpo lúteo só é sensível à ação das PGF2𝛼 entre o 5º e o 14º dia do 

ciclo. A administração destas hormonas em ovelhas recém-ovuladas e com um corpo lúteo 

pouco desenvolvido ou em ovelhas que se encontram no final da fase lútea não produz 

qualquer efeito luteolítico. Neste sentido, a administração de uma única injeção de PGF2𝛼 

não é normalmente suficiente para sincronizar o cio de um grupo de ovelhas. Há que 

administrar duas injeções com 9-14 dias de intervalo (Hafez & Hafez, 2000). Geralmente, 

recomenda-se a administração de aproximadamente 20 mg de PGF2𝛼 ou de 125 𝜇𝑔 de 

cloprostenol por injeção. Porém, alguns autores sugerem a administração de doses muito 

diferentes, aparecendo uma variação entre os 35 e 250 𝜇𝑔 de cloprostenol por injeção 

(Manafi, 2011). 

Vários autores afirmam que, nos ovinos, o uso de PGF2 𝛼  produz resultados 

reprodutivos pouco vantajosos e sugerem mesmo que não deve ser usado nesta espécie 

(Hafez & Hafez, 2000). Aparentemente, esta hormona pode não provocar a completa 
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regressão do corpo lúteo, afetar negativamente os mecanismos foliculares e ovulatórios e 

ainda prejudicar o transporte de espermatozoides ao longo do aparelho genital feminino 

(Ainsworth, 1985). Não obstante, outros autores não encontraram diferenças 

estatisticamente significativas nas taxas de fertilidade aparente, quando utilizada PGF2𝛼 ou 

progestagénios no controlo da atividade ovárica (Valentim et al., 2006). 

 

6.1.3 Método de Progestagénios e de PGF2𝜶 

Durante a estação reprodutiva, a fim de evitar os efeitos deletérios dos tratamentos 

prolongados com progestagénios, aconselha-se o uso de um tratamento curto. 

Normalmente, este tipo de tratamento tem uma duração que varia entre 7 a 9 dias, embora 

possa reduzir-se de 4 a 5 dias sem afetar significativamente a taxa de fertilidade aparente. 

No final, há que administrar uma injeção de PGF2𝛼 com o objetivo de garantir o controlo da 

atividade ovárica das ovelhas que ainda possuam um corpo lúteo funcional. Mais 

recentemente, alguns autores propõem que a administração de PGF2𝛼 seja feita antes do 

tratamento curto com progestagénios. Desta forma, poder-se-ão evitar os efeitos negativos 

da PGF2𝛼 sobre o momento da ovulação (Valentim et al., 2006). 

 

6.1.4 Efeito macho 

Este método consiste em introduzir um ou vários machos num grupo de fêmeas que 

não tenham tido contacto com machos há algum tempo. Se o objetivo for recorrer a 

inseminação artificial, é necessário que os carneiros sejam estéreis. Este método só se 

demonstra eficaz em certas épocas do ano, normalmente antes do começo da estação 

reprodutiva e tem taxas de sucesso relativamente baixas quando se quer recorrer à 

inseminação artificial, mas ganhou adeptos devido à sua simplicidade e baixo custo, quando 

o objetivo é a monta natural. (Evans & Maxwell, 1990). 

Para executar este tratamento, as fêmeas devem estar completamente isoladas dos 

machos durante pelo menos 4 semanas (alguns autores recomendam 60 dias para 

promover melhor efeito). Após este período, os reprodutores são introduzidos nos lotes de 

fêmeas. A resposta ao “efeito macho” é desencadeada em 48 horas. Após o quinto dia, as 

fêmeas começam a apresentar sintomas de estro. Este efeito deve-se à libertação de LH de 

ambos os sexos influenciados pelo efeito social. Muitas vezes este pico hormonal é 

insuficiente para desencadear a ovulação ou formar corpos lúteos que apresentem pleno 

funcionamento (Granados et al., 2006). 
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6.2 Indução da Ovulação 

Na época reprodutiva, após a aplicação de tratamentos de controlo da atividade 

ovárica, ocorre normalmente a libertação de gonadotropinas em doses suficientes para 

promover as manifestações de cio e a ovulação. Contudo, para aumentar o sucesso de todo 

o processo, é recomendado administrar gonadotropinas exógenas para suportar a atividade 

ovárica natural, contrariando efeitos negativos das progestagénios e da PGF2𝛼 sobre o eixo 

hipotálamo-hipófise-gónadas. Se a sincronização de cio for feita na altura de anestro, é 

imprescindível a administração de gonadotropinas exógenas para que haja um aumento da 

percentagem de ovelhas que apresentam cio e das que ovulam (Valentim et al., 2006). 

As gonadotropinas exógenas mais utilizadas são a FSH, a eCG (anteriormente 

conhecida por PMSG) e a hCG. A FSH, que promove o crescimento folicular, é geralmente 

administrada em preparados que contêm uma pequena quantidade de LH. Esta hormona é 

essencialmente utilizada na indução de superovulações. Normalmente, recomenda-se a sua 

injeção a cada 12 horas, durante 2 a 4 dias, em doses preferencialmente decrescentes. A 

última administração deve ser aplicada 12 a 24 horas depois de ter terminado o tratamento 

com progestagénios e/ou PGF2𝛼 (Valentim et al., 2006).  

A eCG possui uma ação cumulativa da FSH e da LH. A ação FSH é mais prolongada 

e a LH menos marcada. A eCG tem um tempo de semivida maior do que a FSH pelo que 

pode ser administrado numa única dose. Por esse mesmo motivo, a precisão da eCG é 

inferior à da FSH, resultando em épocas de cobrição e de parição mais prolongadas. Com o 

objetivo de aumentar a sua precisão, podem ser utilizados preparados com substâncias anti-

eCG, que deverão ser administrados cerca de 2 dias após a eCG. A eCG é administrada 

entre as 48 horas antes e o momento exato do término do tratamento de sincronização de 

cio. A dose recomendada é de 450-600 UI. Doses superiores, de 750 UI, podem induzir 

superovulações, formação de quistos ovários ou até mesmo perdas embrionárias. Segundo 

alguns autores, a administração contínua deste tratamento pode levar à formação de 

anticorpos específicos, provocando um estado refratário desta mesma hormona. Todavia, 

alguns autores afirmam que aplicações repetidas de eCG não estão associadas a qualquer 

efeito negativo (Valentim et al., 2006). 

A administração de hCG tem uma ação idêntica à LH. Além de induzir a ovulação de 

folículos maduros, possui efeitos luteotrópicos. Eventualmente, pode determinar até a 

ovulação de folículos pequenos, ou seja, de baixa fertilidade. Comparativamente, ainda que 

a hCG resulte numa pior resposta ovárica e em taxas de fertilidade mais baixas, no final, 

tende a produzir taxas de prolificidade superiores às conseguidas através da administração 

de eCG. Efetivamente, os efeitos luteotrópicos da LH parecem diminuir as perdas 

embrionárias. Neste sentido, vários autores sugerem o uso combinado de eCG e hCG com 



 

 21 

o intuito de aproveitar melhor o efeito folículo-estimulante da eCG (melhorar as taxas 

ovulatórias) e luteíno-estimulante da hCG (melhor sobrevivência embrionária) (Valentim et 

al., 2006). 

O “efeito macho” pode igualmente promover a ovulação e as manifestações de cio. Ao 

que tudo indica pode elevar de forma muito rápida (alguns minutos) a secreção de GnRH/LH 

(Chemineau et al., 1991). Por outro lado, a secreção de FSH não sofre qualquer tipo de 

alteração imediata (Ortavant et al, 1985; Poindron et al, 1989; citado por Fernandes, 2008). 

O pico pré-ovulatório de LH surge cerca de 30 horas (6-54 horas) após a junção do carneiro, 

ou carneiros, e das ovelhas; em média, 48 horas depois da introdução do macho a maioria 

das ovelhas ovulam (Ortavant et al., 1985). Alguns autores afirmam ainda que o “efeito 

macho” pode induzir mesmo superovulações (Bearden et al., 2004). 

Apesar dos efeitos da dieta na reprodução não estarem bem compreendidos, sabe-se 

que uma elevação do plano nutritivo estimula a ovulação. Este processo é conhecido como 

flushing. Está descrito que o fornecimento de 500 a 750 gramas de grão de tremoço por 

cabeça por dia misturado com a ração durante um período mínimo de 6 dias leva a um 

aumento do índice de ovulação em ovinos. Quando se usa este método, obtém-se um ligeiro 

aumento na ordem das 20 ou 30 ovulações por cada 100 animais (Evans & Maxwell, 1990). 

 

7. Recolha de sémen 

A obtenção de sémen em carneiros, para posterior avaliação e colocação em 

palhinhas de inseminação, pode ser feita recorrendo a dois métodos: a electroejaculação ou 

a recolha com vagina artificial (Ailton de Oliveira Lucena, 2010; Anel et al., 1995; Chemineau 

et al., 1991). Está ainda descrito, alternativamente, um método designado por vaginal 

collection vial (VCV), que é colocado na fêmea e que pode ser interessante em carneiros 

não treinados, apresentando o sémen colhido a mesma qualidade do recolhido por vagina 

artificial (Wulster-Radcliffe et al., 2001). 

A frequência das colheitas depende de animal para animal mas, regra geral, em 

machos adultos podem ser feitas diariamente (Manafi, 2011). Existem autores que referem 

que não há alteração da qualidade do sémen com 3 a 5 colheitas diárias durante 4-5 dias 

separadas por intervalos de descanso de 2 a 3 dias (Evans & Maxwell, 1990). Segundo um 

estudo em que avaliaram a qualidade do sémen relativamente a ejaculações sucessivas, 

concluíram que se obtém melhor qualidade para inseminação artificial no segundo 

ejaculado, com um período de abstinência de 2 ou 3 dias, podendo com isto aumentar o 

sucesso da inseminação artificial (Ollero et al., 1996). 
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7.1 Colheita por vagina artificial 

A vagina artificial é uma imitação da vagina da ovelha que proporciona tanto estímulo 

térmico (temperatura) como mecânico (pressão) para levar à ereção do pénis do macho e 

posterior ejaculação. Este instrumento é composto por uma porção inicial de borracha, de 

forma cilíndrica, que é cheia com água a uma temperatura de 48-50ºC para que, na altura 

da colheita, esteja entre os 42 e 45ºC. É fundamental evitar que a água passe para o tubo 

interno e entre em contato com o ejaculado. Quanto à pressão, esta é conseguida através 

da insuflação de uma válvula que permite simular as condições naturais de uma vagina. A 

pressão ótima para alguns machos só pode ser conhecida através de experimentação, pois 

varia individualmente. A porção inicial da vagina artificial continua-se por um funil de 

borracha, que faz a comunicação com o tubo coletor no final do sistema. Este tubo também 

deve estar aquecido a uma temperatura de 30 a 37 ºC para evitar o choque térmico e, 

consequentemente, a morte dos espermatozoides. Todo o sistema deve ser envolvido por 

uma bainha termo-isolante de forma a manter as características térmicas constantes durante 

a colheita (Evans & Maxwell, 1990). 

Quando se recorre a este método é necessário haver um treino prévio por parte do 

macho. Quando este já se encontra treinado, basta colocar uma fêmea, que pode não estar 

em cio, no tronco de contenção para que ocorra a estimulação visual. Nos casos em que os 

machos não estão treinados é recomendado induzir o cio da fêmea através de métodos 

hormonais. Os operadores responsáveis pelo treino dos carneiros devem ser os mesmos, 

para que os animais se habituem, devem vestir roupas não intimidatórias, sugerindo-se 

roupa de cor azul ou preta, nunca branca (Chemineau et al., 1991).  

A colheita deve ser feita logo a seguir à preparação de todo o material. O operador 

coloca-se de joelhos do lado direito da fêmea devidamente contida e deve deixar que o 

macho se aproxime e cheire a fêmea. Aquando da primeira tentativa de salto do macho 

deve-se desencorajar o mesmo com um leve desvio, com o objetivo de aumentar a 

concentração espermática. No salto seguinte, o pénis deve ser desviado e introduzido na 

vagina artificial previamente lubrificada, numa posição em que esta está voltada para cima 

no momento da ejaculação que, por sua vez, é notada quando o macho executa um brusco 

e mais pronunciado movimento pélvico (Evans & Maxwell, 1990). 

 

7.2 Colheita por electroejaculação 

Este método fundamenta-se na estimulação do animal, colocado em decúbito lateral, 

através de um eletroejaculador, que é aplicado por via retal até uma profundidade de 15 a 

20 cm, sendo depois feitas estimulações elétricas sucessivas durante alguns segundos 
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(Evans & Maxwell, 1990). Existem vários modelos disponíveis, mas o mais importante é a 

dimensão, uma vez que é necessário atingir a zona das glândulas acessórias (Ailton de 

Oliveira Lucena, 2010).  

Este processo tem implicações negativas em termos de bem-estar animal, por se 

tratar de um processo doloroso, o que condiciona o seu uso sistemático e habitual. Deve 

reservar-se este método para quando há necessidade de colheita pontual de sémen, como é 

o caso de exames andrológicos em animais não treinados a ejacular em vagina artificial 

(Manafi, 2011). Além deste importante inconveniente, verifica-se que a qualidade do sémen 

obtido por electroejaculação é diferente do obtido por vagina artificial, devido ao seu maior 

volume, maior conteúdo de líquido seminal e menor concentração. Outro aspeto negativo é 

que, se houver estimulação excessiva, há perda de ereção e o macho tende a urinar, 

contaminando a amostra o que a torna imprópria (Chemineau et al., 1991). 

 

8. Avaliação do sémen 

Para prever os resultados na utilização do sémen, é necessário avaliar as suas 

propriedades. Para tal, recorremos a várias provas laboratoriais, macroscópicas e 

microscópicas. Todo o processo de avaliação tem de ter em conta várias regras estritas de 

manipulação para não causar efeitos deletérios, mais ou menos rápidos (Chemineau et al., 

1991). 

Em primeiro lugar, há que considerar o efeito da temperatura. O sémen deve manter-

se a uma temperatura superior a 30ºC, pelo que, logo após ser recolhido o tubo de colheira 

deve ser mantido em banho-maria a uma temperatura entre os 30 e os 37ºC (Evans & 

Maxwell, 1990). Para fazer a avaliação microscópica, é necessário recorrer a um 

microscópio ótico equipado com placa de aquecimento a uma temperatura de 37 a 39ºC 

onde devem ser colocadas previamente as lâminas e lamelas para evitar o choque térmico, 

ou seja, todos os materiais que contatam com o sémen devem estar neste intervalo de 

temperatura. De qualquer forma, os espermatozoides devem ser mantidos sempre abaixo 

dos 45-50ºc, temperatura que provoca a sua morte (Evans & Maxwell, 1990). Já as 

temperaturas baixas reduzem o metabolismo dos espermatozoides, mas, se a descida desta 

for muito brusca, causa perda irreversível de viabilidade (Evans & Maxwell, 1990). 

Existem mais fatores capazes de influenciar negativamente a colheita e a qualidade do 

sémen, nomeadamente, detritos, bactérias, desinfetantes e contaminantes vários, contacto 

com metais e até mesmo exposição ao ar e raios ultravioleta que causam perda de 

viabilidade (Evans & Maxwell, 1990). O choque osmótico também pode ser prejudicial, 
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ocorrendo pela entrada de água durante a colheira ou contaminação do material usado 

(Manafi, 2011). 

8.1 Características macroscópicas 

8.1.1 Volume 

O volume de ejaculado no carneiro varia ente os 0,5 e os 2,0 ml, dependendo da idade 

e condição do animal e é avaliado com o auxílio de um tubo coletor graduado, que é 

colocado na extremidade da vagina artificial quando é este o método escolhido. (Evans & 

Maxwell, 1990). 

 

8.1.2 Cor  

A cor do ejaculado é avaliada logo após colheita no próprio tubo. O sémen de carneiro 

normalmente tem uma cor esbranquiçada e aspeto leitoso, considera-se contaminado se 

houver alguma alteração, como é o caso da presença de sangue (hemoespermia) que o 

torna rosado, ou de urina, ficando amarelado (Evans & Maxwell, 1990) 

 

8.1.3 Consistência  

Avalia-se visualmente a concentração do ejaculado pela proporção entre esperma e 

líquido seminal (Youngquist & Threlfall, 2007), classificando-se a consistência através de 

uma escala, semelhante à abaixo apresentada (Tabela 1-1). É, no entanto, uma técnica 

pouco rigorosa devido à subjetividade inerente à avaliação (Chemineau et al., 1991). 

 
Tabela 2: Escala de avaliação de consistência de sémen de carneiro (adaptado de (Evans et al., 
1990)). 

Escala Consistência 
Média de espermatozoides 

por ml (x109) 

5 Cremosa / espessa 5.0 

4 Cremosa 4.0 

3 Cremosa / líquida 3.0 

2 Leitosa 2.0 

1 Turva 0.7 

0 Aquosa / transparente Insignificante 

 

 8.2 Características microscópicas 

8.2.1 Concentração 

A concentração espermática pode ser estimada macroscopicamente pela 

consistência, mas, sendo esse método pouco rigoroso, é preferível avaliar este parâmetro 
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através de um hemocitómetro, de um contador eletrónico de partículas ou de um calorímetro 

ou espectrofotómetro que medem a concentração através da absorbância da luz, variável 

com a densidade ótica. 

No hemocitómetro, a concentração é determinada pela contagem microscópica do 

número de espermatozoides contidos numa câmara com volume conhecido e provenientes 

de um ejaculado com diluição também conhecida (Chemineau et al., 1991) . A contagem por 

espectrofotómetro é mais rápida e, neste caso, a densidade ótica (de 540 a 550 nm de 

comprimento de onda) é medida, comparando-a com um padrão sem espermatozoides 

(Chemineau et al., 1991). Nas espécies como o carneiro, em que o sémen é muito 

concentrado, é necessário fazer uma diluição de 1:100 a 1:400 com uma solução de cloreto 

de sódio a 0,9% com 0,02% de formalina (Noakes et al., 2009). 

O método mais rigoroso de avaliação da concentração é o contador eletrónico de 

partículas, que se ajusta para o tamanho da partícula que se pretende contar, neste caso 

espermatozoides, sendo as células contadas à medida que passam por um elétrodo. Apesar 

de ser o melhor método, é também o menos usado, devido aos seus elevados custos 

(Manafi, 2011). 

A concentração normalmente descrita no sémen de carneiro varia de autor para autor. 

Assim, temos valores como 2 a 6x109 (Evans et al., 1990) ou 2 a 10x109 espermatozoides/ml 

(Chemineau, 1991). Apesar da diferença de valores, é consensual que o sémen de boa 

qualidade terá pelo menos uma concentração de 3,5 a 6x109 espermatozoides/ml (Evans et 

al., 1990). 

 

8.2.2 Mobilidade massal e individual 

A mobilidade dos espermatozoides é um fator avaliado em duas fases. Em primeiro 

lugar, faz-se uma avaliação massal do conjunto dos espermatozoides para depois passar-se 

a uma avaliação individual onde são valorizadas as características dos espermatozoides 

individualmente. Para determinar a mobilidade massal, retira-se uma gota do ejaculado e 

coloca-se na lâmina devidamente aquecida, observando-se de seguida no microscópio ótico 

na ampliação de 10 a 100x (Evans et al., 1990; Chemineau, 1991). Por ser muito 

concentrado, apenas se consegue observar um característico turbilhão que se denomina 

corretamente de movimento de onda, que deve ser classificado numa escala de 0 a 5, onde 

0 se refere a um ejaculado morto e 5 de excelente qualidade como é referido na tabela 1-2 

(Evans et al., 1990; Chemineau, 1991) 
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Tabela 3: Sistema de classificação do movimento massal de sémen ovino (adaptado de Evans et al., 

1990 e Chemineau, 1991). 

 
Para estimar a mobilidade individual, é necessária a diluição prévia do sémen. Assim, 

retira-se uma gota de sémen e coloca-se na lâmina aquecida. De seguida, adiciona-se, na 

outra extremidade da lâmina, uma gota de lactato de Ringer, solução tampão de citrato de 

sódio a 2,9% ou solução de cloreto de sódio a 0,9%, após o que se mistura um pouco de 

sémen, recorrendo a um canto de uma lâmina, de modo a obter uma diluição de 1:1 

(Noakes et al., 2009). De seguida, coloca-se uma lamela sobre o sémen e avalia-se 

individualmente as características de cada espermatozoide com ampliação de 100 a 400x 

em vários campos (Paulenz et al. 2002). 

Para ser avaliada corretamente a mobilidade individual, é necessário não só que o 

sémen esteja suficientemente diluído para evitar sobreposição dos espermatozoides como 

também que a técnica de colheita tenha sido correta, uma vez que a mobilidade é 

significativamente afetada por fatores como o choque térmico, contaminação por urina ou 

Autor Evans et al, 1990 
Chemineau et al, 

1991 

Escala Classificação Descrição Descrição 

5 Muito bom 

Denso, movimentos de onda muito 

rápidos. Espermatozoides não se 

conseguem observar individualmente. > 

de 90% das células estão ativos. 

Movimento de onde 

rápido e em espiral 

4 Bom 

Movimentos vigorosos, mas as ondas não 

são tão rápidas como em 5. Cerca de 70 a 

85% dos espermatozoides estão ativos. 

Movimento de onda 

rápido mas não 

espiral. 

3 Normal 

Movimentos de onda pequenos e lentos. 

Observam-se espermatozoides 

individuais. 45 a 65% de espermatozoides 

ativos. 

Movimento de onda 

geral, com ondas 

de pouca 

amplitude. 

2 Pobre 

Sem movimento de onda, mas visível 

movimento dos espermatozoides. 20 a 

40% de espermatozoides ativos. 

Movimento muito 

lento. 

1 Muito pobre 

Apenas cerca de 10% dos 

espermatozoides mostram sinais de vida, 

com movimento fraco. 

Movimento 

individual. 

0 Morto Todos os espermatozoides estão imóveis. Imobilidade total. 
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outras substâncias (Sharkey et al., 2001). Considera-se, assim, uma mobilidade aceitável 

quando 40% dos espermatozoides observados apresentam progressão, não devendo ser 

considerados nesta contagem os movimentos de rotação, circulares, oscilantes ou 

convulsivos (Evans et al., 1990). 

8.2.3 Morfologia 

Recorrendo à ampliação de 1000x, com objetiva de imersão, podem ser observadas 

alterações na morfologia normal dos espermatozoides. Estas alterações podem localizar-se 

na cabeça, na porção intermédia ou na cauda do espermatozoide (Evans et al., 1990). 

A nível da cabeça, as anomalias mais frequentes são as cabeças destacadas, mas 

podem também observar-se tamanhos anormais (microcefalia e macrocefalia), morfologias 

anormais (cabeças piriformes, arredondadas, assimétricas) e alterações do acrossoma. As 

cabeças destacadas surgem geralmente quando há degenerescência testicular, devido a 

infeção por Brucella ovis, ou quando os animais estão muito tempo sem ejacular (Noakes et 

al., 2009). 

Na porção intermédia e cauda há várias alterações descritas, algumas delas com 

origem genética, mais frequentes em determinadas raças. Outras resultam de alterações 

durante a formação do espermatozoide, mas todas têm em comum a alteração da forma 

normal da cauda, que aparece enrolada em vários graus. Contudo, as alterações da cauda 

podem também ter origem no meio, já que a cauda é muito suscetível a alterações quando 

exposta a modificadores de temperatura ou osmolaridade (Evans et al., 1990). 

Outro defeito descrito na porção intermédia consiste na persistência da gota 

citoplasmática ou protoplasmática, estrutura que surge na altura de formação da cauda e 

que, normalmente, desaparece na passagem do espermatozoide pelo epidídimo. A sua 

existência indica que o processo de maturação não está completo (Noakes et al., 2009). 

Existem dois tipos de gotas citoplasmáticas, proximais e distais. As primeiras são sugestivas 

de um estado de maturação menor, já que o desaparecimento da gota citoplasmática se faz 

no sentido distal e ocorrem devido ao excesso de utilização reprodutiva, imaturidade ou 

períodos de atividade hormonal baixa (Noakes et al., 2009).  

Já foram desenvolvidas técnicas mais sofisticadas de análise morfológica assistida por 

computador (ASMA: automated sperm morphology analysis), criadas para humanos, mas 

usadas já em algumas espécies, entre elas os ovinos, com a grande vantagem de diminuir a 

subjetividade desta avaliação, o que aumenta a precisão dos resultados (Butts et al., 2011). 

 



 

 28 

9. Diluição do sémen 

A utilização de diluidores é essencial na IA, permitindo aumentar substancialmente o 

volume de sémen e, consequentemente, o número de ovelhas beneficiadas por ejaculado. 

Dado que o plasma seminal confere apenas uma proteção limitada aos espermatozoides, o 

diluidor deve também proporcionar um ambiente adequado à continuação das atividades 

metabólicas dos espermatozoides, fornecendo nutrientes como fonte de energia, impedindo 

crescimento bacteriano, alterações de pH e conferindo proteção em relação ao 

arrefecimento e congelação (Watson, 1995). 

O intervalo entre a colheita de sémen e a sua diluição deve ser o menor possível. 

Deve sempre adicionar-se o diluidor ao sémen e não ao contrário, sendo ambos mantidos 

em banho-maria à temperatura de 30ºC (Evans et al., 1990). A diluição máxima que pode 

ser feita depende da concentração inicial do sémen, da percentagem de espermatozoides 

vivos e com motilidade progressiva, do número de animais a inseminar e do volume e 

concentração que se pretende utilizar na IA. Na tabela 1-3 podemos consultar os diferentes 

volumes bem como o número de espermatozoides (em milhões) mínimo a utilizar, de acordo 

com o local de inseminação e o tipo de conservação ou utilização em fresco (Evans et al., 

1990). 

 
Tabela 4: Volume de sémen inseminado (ml) e nº mínimo recomendado de espermatozoides móveis 

(milhões) por dose de inseminação em função do local de deposição e tipo de conservação do sémen 

(adaptado de Evans et al., 1990). 

 

A escolha do diluidor a utilizar no programa de IA depende fundamentalmente do 

método de conservação do sémen. Os mais frequentemente utilizados têm por base o leite e 

podem ser utilizados para IA com sémen fresco ou refrigerado (Evans et al., 1990). 

Quando a conservação é feita por congelação, os diluidores utilizam o tampão citrato e 

os monossacáridos arabinose, frutose, glucose. A utilização destes monossacáridos permite 

compensar, durante a congelação, a diminuição da osmolaridade resultante da adição do 

Tipo de IA 
Volume de sémen 

inseminado 

Nº de espermatozoides em relação ao tipo 

de conservação do sémen 

Fresco Refrigerado Congelado 

Vaginal 0,3-0,5 ml 300 Sem efeito Sem efeito 

Cervical 0,05-0,20 ml 100 150 180 

Intrauterina por 

laparoscopia 

0,5-0,10 ml por 

corno uterino 
20 20 20 
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glicerol, utilizado como crioprotetor. Têm sido estudados uma série de outros agentes 

crioprotetores, como dimetilsulfóxido (DMSO), etilenoglicol, albumina ou polivinilpirrolidona, 

não existindo até ao momento nenhum que tenha provado ser mais eficaz que o glicerol 

(Evans et al., 1990). 

 

10. Conservação de sémen 

A conservação do sémen e o recurso a tecnologias reprodutivas como a IA têm 

permitido manipular favoravelmente a reprodução, com inúmeras vantagens para a 

produção animal. Por um lado, é possível que o sémen de um determinado macho seja 

utilizado num elevado número de fêmeas e, no caso de sémen congelado, há a vantagem 

de ser assim possível guardar o património genético daquele animal por longos períodos de 

tempo (Evans et al., 1990). 

Para realizar a técnica de inseminação, recorre-se a sémen fresco (conservação de 

alguns minutos) ou à refrigeração ou congelação, aumentando o tempo de utilização. O 

sémen fresco tem bons resultados de fertilidade, mas tem poucas vantagens práticas, pois 

exige que as fêmeas estejam próximas dos machos (Chemineau, 1991). Assim, a melhor 

opção e a mais usada é o recurso à refrigeração ou à congelação (Manafi, 2011). 

 

10.1 Sémen refrigerado 

O sémen refrigerado deve ser utilizado até 12 horas após a colheita, devendo ser 

mantido a 5 ou a 15ºC, após a diluição (Chemineau, 1991). A viabilidade dos 

espermatozoides é mais curta a 15ºC do que a 5ºC. Mesmo assim, nunca deve ser 

ultrapassado o limite de 24 horas, que é o limite em que os níveis de fertilidade ainda são 

aceitáveis na inseminação cervical, já que a fertilidade reduz-se em 15 a 35% por cada dia 

que passa (Evans et al., 1990). Apesar destas condicionantes, há autores que referem a 

capacidade fecundante de sémen conservado a 5ºC durante 10 dias quando aplicado por 

via intrauterina (Evans et al., 1990). 

Para iniciar a refrigeração, o sémen tem de estar devidamente diluído a uma 

temperatura de 30ºC. De seguida, o tubo do sémen com o diluidor é colocado num copo 

com a água do banho-maria, com um termómetro e com ampolas de ácido acético (que 

baixam gradualmente a temperatura) e é colocado numa câmara de refrigeração que deve 

estar a 15ºC. A temperatura da água deve ser monitorizada com o termómetro. Quando esta 

estiver a uma temperatura de 20ºC, procede-se ao enchimento das palhinhas, aplicando 

vácuo à extremidade que contém um tampão; a outra extremidade é selada por ultrassons, 
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por calor, com vidro ou plástico colorido ou com tampão de pó de álcool polivinílico. O 

transporte das palhinhas deve ser feito numa garrafa térmica (Evans et al., 1990). 

10.2 Sémen congelado 

O sémen pode ser mantido em azoto líquido (-196ºC) durante vários anos, sem 

prejuízo da sua qualidade. Alguns autores referem que o sémen congelado pode manter-se 

fértil durante pelo menos 27 anos (Evans et al., 1990). No entanto, a tecnologia de 

congelação de sémen é mais complexa e os resultados obtidos também são inferiores aos 

conseguidos com sémen refrigerado (Maxwell & Watson, 1996). A redução do número de 

espermatozoides viáveis ocorre nas várias fases envolvidas no processo, essencialmente na 

refrigeração, desidratação, congelação e descongelação (Donovan & Teagasc, 2001). 

Neste tipo de conservação, os diluidores usados têm a mesma finalidade dos usados 

para o sémen refrigerado, acrescentando-se a necessidade de serem crioprotetores, 

protegendo os espermatozoides dos efeitos deletérios da congelação (Noakes et al., 2009). 

O glicerol continua a ser o melhor e o mais utilizado crioprotetor de sémen de carneiro 

(Maxwell & Watson, 1996) e deve ser usado em concentração de 4 a 6%, dependendo esta 

concentração da proporção de componentes do diluidor e, em particular, da sua pressão 

osmótica (Fiser & Fairfull, 1986; Salamon & Maxwell, 2000). O glicerol exerce estimulação 

osmótica da desidratação celular, o que diminui a quantidade de água disponível no interior 

da célula para congelação (Butts et al., 2011; Medeiros et al., 2002). A adição do glicerol 

pode fazer-se juntamente com o diluidor ou separadamente, não havendo evidência de 

vantagens do segundo método para o primeiro (Salamon & Maxwell, 2000). Em qualquer 

dos casos, é necessário um período de arrefecimento até 2-5ºC, cuja duração varia 

normalmente entre uma a três horas (Salamon & Maxwell, 1995).  

Várias composições têm sido formuladas para diluidores de sémen congelado. São 

normalmente usadas diluições que vão de 2 a 6 (v/v). As que apresentam melhores 

resultados são o meio TRIS-glucose-gema de ovo (Evans et al., 1990), o leite-frutose-gema 

de ovo (Gil et al., 2002), o leite-lactose-gema de ovo ou o TRIS-frutose-gema de ovo 

(D’Alessandro et al., 2001). Além do seu poder tampão, a gema de ovo é o agente mais 

eficaz na proteção dos espermatozoides ao choque térmico (Maxwell & Watson, 1996; 

Salamon & Maxwell, 1995). Diluentes hipertónicos à base de açúcares são usados também 

para contrariar a diminuição da pressão osmótica induzida pelo glicerol e para diminuir a 

água intracelular sujeita a cristalização (Salamon & Maxwell, 1995). Os açúcares com 

moléculas maiores são melhores crioprotetores, sendo em ordem crescente: glucose, 

frutose, lactose, sacarose e rafinose (Salamon & Maxwell, 1995). 
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O choque no arrefecimento provoca alterações dos constituintes da membrana, com 

as consequentes modificações nas funções metabólicas que, após a descongelação, 

predispõem a alterações da permeabilidade à água e solutos (Medeiros et al., 2002). Este 

choque térmico é mais grave entre os 2 e os 12ºC (Maxwell & Watson, 1996). 

Durante o processo de congelação, a membrana plasmática do espermatozoide sofre 

alterações que comprometem a sua integridade (Barrios et al., 2000). A lesão da membrana 

deve-se à reorganização dos seus lípidos durante o arrefecimento e descongelação, que 

provoca distúrbios na associação lípido-lípido e lípido-proteína, necessários para o 

funcionamento normal (Barrios et al., 2000). Além da membrana plasmática, também a 

membrana acrossómica externa e as membranas mitocondriais são lesadas (Maxwell & 

Watson, 1996). Assim, o arrefecimento deve ser, por um lado lento para permitir a 

desidratação das células, mas suficientemente rápido para evitar a exposição à 

hipertonicidade do meio durante a cristalização do gelo, com efeitos importantes sobretudo 

entre os -10 e -25ºC (Salamon & Maxwell, 1995).  

Para o acondicionamento do sémen congelado, assim como para o sémen refrigerado, 

podem usar-se palhinhas com 0,5 ou 0,25 ml,. Estas são cheias pelo mesmo processo 

referido para o sémen refrigerado. Porém, neste caso, é necessário deixar uma câmara-de-

ar na extremidade que se sela para evitar que as palhinhas quebrem durante a congelação 

(Manafi, 2011). 

O método de diluição é semelhante ao descrito para o sémen refrigerado, sendo mais 

simples fazer esta operação num só passo a 30ºC. De facto, atualmente, a diluição única 

utilizando um meio com glicerol é a mais usada e recomenda-se o arrefecimento até 5ºC 

durante 1,5 a 2 horas. Note-se que, neste caso, a descida de temperatura é acelerada 

relativamente ao sémen refrigerado porque se assegura a proteção dos espermatozoides 

pela inclusão do glicerol no diluidor (Evans et al., 1990). 

A segunda etapa de congelação pode ser feita automaticamente, através de 

programação da velocidade de refrigeração (com melhores resultados a velocidade de -5 a -

7ºC/min) (Byrne et al., 2000), ou manualmente, colocando as palhinhas num suporte em 

contato com vapores de azoto líquido (-75 a -125ºC) (Salamon & Maxwell, 2000), a 3-6 cm 

(Evans et al., 1990; Salamon & Maxwell, 2000) ou mesmo 20 cm (Chemineau, 1991) acima 

do nível do líquido. Deixam-se assim durante 7 a 8 minutos (Chemineau et al., 1991; Evans 

et al., 1990). Na congelação manual, a velocidade de refrigeração pretendida é de -15 a -

60ºC/min (Byrne et al., 2000). 

O sémen congelado, por razões ainda não totalmente esclarecidas, apresenta a 

membrana num estado de maturação avançado, que se assemelha à capacitação (Pérez et 

al., 1996; Watson, 1995). O processo de capacitação envolve alterações da membrana em 
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que há peroxidação dos ácidos gordos insaturados existentes na membrana e libertação de 

radicais livres (ROS: reactive oxygen species) que induzem a peroxidação lipídica, pelo que 

a adição de antioxidantes ou quelantes melhora a mobilidade e fertilidade do sémen 

congelado (Maxwell & Watson, 1996; Salamon & Maxwell, 2000). O líquido seminal tem o 

mesmo efeito protetor e pode ser adicionado ao diluidor, inibindo a peroxidação dos lípidos e 

atrasando a capacitação, permitindo mesmo obter resultados satisfatórios na inseminação 

cervical com sémen congelado (Mortimer et al., 1999). 

 

11. Inseminação Artificial em Pequenos Ruminantes 

A inseminação artificial é uma técnica reprodutiva em que se obtém o sémen do 

macho para posteriormente depositar no trato reprodutivo da fêmea, com o auxílio de 

instrumentos e sem que haja contato direto entre macho e fêmea (Evans & Maxwell, 1990). 

A primeira inseminação em ovelhas ocorreu em 1901-1904 por E. Ivanoc, na Rússia. Desde 

essa data, a técnica tem vindo a ser desenvolvida e melhorada, mas foi a partir da década 

de 70 que se verificou um grande impulso na sua aplicação, provavelmente associado a 

melhorias nos métodos de conservação do sémen e ao desenvolvimento de tratamentos de 

sincronização de cios (Bodin et al., 1999). 

 

11.1 Vantagens e desvantagens da Inseminação Artificial 

Do ponto de vista do melhoramento genético, a aplicação da IA tem interesse nas 

várias etapas de execução dos respetivos programas (Bodin et al., 1999). O recurso à IA 

permite a avaliação dos reprodutores, facilitando a troca genética entre diferentes 

explorações e permitindo a utilização mais simplificada do teste de descendência, em 

diferentes condições ambientais e de maneio (Hafez & Hafez, 2000). Na medida em que 

possibilita que o mesmo carneiro seja utilizado num número maior de explorações, permite o 

aumento da descendência e reduz a necessidade de carneiros reprodutores, com 

consequente aumento da sua intensidade de seleção. Atualmente, um carneiro adulto pode 

fornecer mais do que 550 doses de sémen por ano (valor médio de 386 doses por carneiro 

no ano de 1995 em França (Bodin et al., 1999). 

Através da utilização da IA, consegue-se uma rápida valorização das raças, com maior 

ganho genético, e maior número de acasalamentos programados, mais eficientes do que em 

cobrição natural. Além disso, conduz a maior precisão na avaliação obtida mediante a 

utilização de metodologia estatística, correntemente adotada em vários programas de 

melhoramento genético (Bearden et al., 2004). 
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A manutenção dos machos reprodutores, separados e em local fixo, permite um maior 

controlo da parte de organizações competentes no que diz respeito à origem dos machos 

(sua ascendência, valor genético, performances individuais e estado sanitário), bem como a 

sua utilização reprodutiva (Bodin et al., 1999). Assegura-se assim a existência de registos 

fiáveis, aumentando a precisão de seleção e a eliminação de características indesejáveis. 

Por outro lado, facilita o transporte de material genético, nomeadamente entre países que 

não permitem a entrada de animais. A conservação prolongada de sémen de animais de 

grande valor genético permite mesmo que o seu sémen seja utilizado após a sua morte 

(Evans & Maxwell, 1990).  

O desenvolvimento e aplicação da IA facilita a utilização de outras técnicas 

reprodutivas, como a transferência de embriões (Evans et al., 1990), e permite a 

implementação de trabalhos experimentais com o objetivo da deteção de genes com 

importância económica (Bodin et al., 1999). 

A utilização de IA diminui os riscos sanitários, permite a sincronização de cobrições e 

partos, facilita o maneiro e resulta num aumento da prolificidade e da produção leiteira, por 

antecipação dos nascimentos e da idade o primeiro parto (Evans et al., 1990).  

Por outro lado, o principal inconveniente da IA é a necessidade de sincronização de 

cios, particularmente se se efetuar no período de anestro sazonal, o que torna mais cara 

esta técnica devido à utilização de tratamentos hormonais. Do ponto de vista genético, a 

utilização intensiva e indiscriminada de IA pode conduzir à diminuição da variabilidade 

genética devido ao aumento da taxa de consanguinidade, particularmente em situações em 

que a intensidade de seleção praticada seja alta (Evans et al., 1990). 

A taxa de fertilidade é o indicador mais preciso do sucesso de um programa de IA, 

com um limiar mínimo de 50%. O acréscimo dos custos associados à execução de 

programas de IA parece ser o fator principal limitante à sua expansão (Chemineau, 1991). 

 

11.2 Métodos de inseminação artificial 

Na monta natural, pretende-se que a deposição de sémen seja feita de forma a 

possibilitar a fecundação do oócito, que ocorre no oviduto da fêmea. O local onde ocorre 

esta deposição varia de espécie para espécie; nos pequenos ruminantes faz-se na vagina 

anterior (Evans & Maxwell, 1990; Chemineau, 1991). Enquanto na monta natural o número 

de espermatozoides depositados ronda a ordem dos 3-5x109,, na inseminação artificial este 

valor é inferior (Paulenz et al., 2002; Tomes, Robertson, & Lightfoot, 2013). Chemineau, 

(1991), refere que é necessário a deposição de um mínimo de 60x106 espermatozoides para 

que a fertilidade seja máxima. Por outro lado, Evans et al., (1990) indicam 20x106. No 
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entanto, na prática, utilizam-se normalmente pouco mais de metade desta quantidade 

(Eppleston & Maxwell, 1995). 

Como durante a IA há uma quebra no número de espermatozoides viáveis que podem 

chegar até ao local de fecundação (ampola do oviduto) e esta quebra é maior, por exemplo, 

quando utilizamos sémen congelado, o local de deposição deve ser escolhido em função do 

tipo de sémen a aplicar (Medeiros et al., 2002). A inseminação artificial pode ser feita pelas 

vias vaginal, cervical, transcervical ou intrauterina (Evans et al., 1990; Manafi, 2011). 

 

11.2.1 Inseminação vaginal 

Como o nome sugere, o sémen é depositado na vagina. Utiliza-se esta técnica apenas 

no caso de sémen fresco, já que a taxa de fertilidade com sémen congelado é inaceitável 

(Manafi, 2011). O número de espermatozoides a aplicar, para obter melhores resultados, 

deve ser de 150 a 300x106, contidos num volume de 0,30-0,50ml (Evans & Maxwell, 1990; 

Paulenz et al., 2002). Anel et al., (1995) sugerem doses de 100x106 para sémen fresco 

diluído e 400x106 espermatozoides para sémen refrigerado, aplicadas 34 a 58 horas após 

retiradas as esponjas de progestagénios. O método é simples, sendo a fêmea contida em 

estação e o sémen aplicado na vagina sem uso de espéculo e sem tentativa de localizar a 

entrada do cérvix. Por esta razão, tem como vantagens envolver menos perícia e menos 

stresse, permitindo inseminação em larga escala com sémen fresco (Evans & Maxwell, 

1990). Uma desvantagem desta via é que, como a quantidade de espermatozoides a aplicar 

é grande, cada ejaculado só permite inseminar 3 a 5 fêmeas (Youngquist & Threlfall, 2007). 

 

11.2.2 Inseminação cervical 

Na inseminação cervical o sémen, que pode ser fresco, refrigerado ou congelado, é 

depositado no cérvix, o mais profundamente possível. A aplicação do sémen é feita com a 

ovelha posicionada com a parte caudal elevada e com auxílio de um espéculo e fonte de luz. 

Esta técnica tem grande vantagem de ser rápida e não invasiva (Donovan & Teagasc, 

2001). A IA cervical com sémen fresco é a técnica mais utilizada uma vez que é uma técnica 

de aplicação fácil e rápida, com custos relativamente baixos e que permite a obtenção de 

resultados satisfatórios (Bodin et al., 1999). Para se conseguir uma boa taxa de fertilidade 

com o sémen fresco, é necessário este conter 100x106 espermatozoides (Youngquist & 

Threlfall, 2007). No caso de ser sémen refrigerado, a dose passa a 150x106 e, no 

congelado, é de 180x106 (Paulenz et al., 2002). 

Apesar das limitações encontradas, estão descritos alguns casos com resultados 

satisfatórios de fertilidade com IA cervical com sémen congelado na ordem dos 25 a 65% 

(Donovan & Teagasc, 2001). Evans et al., (1990) descrevem valores de fertilidade máximos 
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de 50 a 55% com sémen congelado, enquanto com sémen refrigerado se conseguem 

valores de 65 a 75%. 

 

11.2.3 Inseminação transcervical 

O cérvix das ovelhas tem cerca de 7 cm de comprimento e apresenta uma série de 4 a 

8 anéis, que fazem a comunicação uterovaginal e tornam a inseminação transcervical difícil 

(Anel et al., 1995; Manafi, 2011). Uma forma de ultrapassar o obstáculo criado pela 

anatomia do cérvix ovino na IA é a utilização na via transcervical de fórceps que se colocam 

no espéculo vaginal e seguram e retraem o cérvix (Halbert et al., 1990). Depois é possível 

introduzir um pistolete de inseminação que, por movimentos de rotação, se faz passar 

através dos anéis do cérvix. A deposição do sémen faz-se no corpo do útero. A técnica é 

relativamente rápida e consegue-se penetrar o cérvix de 88% das ovelhas (Buckrell et al., 

1994).  

Os resultados obtidos da inseminação transcervical com sémen congelado têm sido 

inferiores aos da inseminação por laparoscopia intrauterina (Halbert et al., 1990a). No 

entanto, os fatores que condicionam a maior ou menor penetração do cérvix, como sejam o 

intervalo relativo ao último parto e a experiência do técnico, podem melhorar estes 

resultados, já que quanto maior a penetração conseguida, melhores os resultados obtidos 

(Halbert et al., 1990a; Salamon & Maxwell, 1995). Também a quantidade de 

espermatozoides por dose pode influenciar a fertilidade, estando indicados valores de 

200x106 para sémen congelado (Evans & Maxwell, 1990). Referem-se valores de fertilidade 

utilizando esta via de 40-80% para sémen fresco e de 30-70% para sémen congelado 

(Youngquist & Threlfall, 2007). 

 

11.2.4 Inseminação intrauterina 

Quando se pretende aumentar as possibilidades de êxito, devemos recorrer à via 

intrauterina, isto é, fazer a deposição de sémen diretamente no útero, próximo do local onde 

ocorre a fecundação, passando todas as barreiras anteriores. A laparoscopia parece ser 

considerada o método mais seguro de inseminação intrauterina (Salamon & Maxwell, 2000).  

Esta técnica é a que se utiliza quando o valor do sémen é maior e quando se quer 

aplicar sémen congelado em ovinos, devido aos baixos valores de fertilidade que se 

conseguem com outras vias nesta espécie (Armstrong & Evans, 1984). É uma técnica 

cirúrgica invasiva, mas que pode ser aplicada perfeitamente em condições de campo, com 

riscos mínimos para a fêmea, com a duração de 2 a 3 minutos por fêmea, permitindo 

inseminar 300 ou mais fêmeas por dia (Youngquist & Threlfall, 2007). Hill et al., (1998) 

referem que o aumento da velocidade de inseminação laparoscópica não está associado ao 
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aumento dos erros pelo operador, já que o aumento dos tempos pode significar maiores 

dificuldades na técnica (ex.: animais gordos, bexigas cheias) ou no maneio dos animais. 

Referem também que uma estratégia para aumentar a velocidade de inseminação 

intrauterina por laparoscopia consiste em inseminar só um corno uterino (Hill et al., 1998). 

Devem aplicar-se doses de 20-40x106 espermatozoides, com sémen fresco, 

refrigerado ou congelado, inseminando-se uma dose de 0,05 a 0,10 ml por corno uterino 

(D’Alessandro et al., 2001; Evans et al., 1990). Esta técnica permite boas taxas de 

fertilidades, mesmo com sémen congelado. O momento da deposição do sémen é vital 

quando se utiliza sémen congelado, já que o tempo de sobrevivência deste tipo de sémen é 

menor. Os espermatozoides encontram-se num estado de maturação mais avançado no 

trato genital da fêmea, no caso do sémen congelado devido à reação do acrossoma e 

capacitação estarem completas (Mortimer et al., 1999), conforme já referido. Por outro lado, 

quando há desfasamento entre o tempo de vida do espermatozoide e do oócito, diminui a 

taxa de conceção (Evans et al., 1990). Nas técnicas que se praticam com sémen não 

congelado é necessário um tempo de espera para capacitação. Alguns autores referem que 

este facto pode ser responsável por se conseguirem melhores resultados de fertilidade na 

inseminação intrauterina com sémen congelado (67,58%) do que na inseminação cervical 

com sémen refrigerado (51,75%) (Evans et al., 1990). 

 

12. Diagnóstico de gestação em pequenos ruminantes 

O diagnóstico de gestação é útil na medida em que permite determinar precocemente 

o resultado que será obtido aquando das parições. É possível conhecer a fertilidade mais 

cedo, o que permite, por exemplo, estipular o maneio alimentar segundo o estado fisiológico 

da fêmea, ou organizar novas cobrições das ovelhas não gestantes. Existem diversos 

métodos nomeadamente o doseamento de hormonas sexuais, a ultrassonografia, a 

radiografia e até mesmo a laparoscopia (Evans et al., 1990). 

Os níveis séricos de progesterona no dia 18 e 19 após inseminação são muito 

superiores nas ovelhas gestantes, que se consideram positivas quando o valor é superior a 

1ng/ml (Chemineau, 1991). Este método tem uma fiabilidade de 90% já que podem ocorrer 

casos de ovelhas com níveis de progesterona inferior a 1 ng/ml que estejam prenhas. Não 

permite também distinguir um animal gestante de um que esteja na fase lútea do ciclo 

(Halbert et al., 1990b; Chemineau, 1991). Outro método hormonal a que se pode recorrer é 

o doseamento de estrogénios, produzidos pela placenta. É muito rigoroso (99%), mas é um 

relativamente tardio, uma vez que só pode ser realizado a partir dos 40 a 50 dias após 

inseminação (Chemineau, 1991). 
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Os ultrassons são também outra forma de diagnosticar a gestação. Desenvolveram-se 

fundamentalmente três tipos, um recorrendo ao efeito Doppler, em que há amplificação de 

sons característicos como batimento cardíaco, e outras duas recorrendo ao efeito ecográfico 

quando os ultrassons atravessam meios com densidades diferentes (DesCôteaux et al., 

2010). O método ecográfico pode ser unidimensional (modo A: modo de amplitude), ou 

bidimensional (modo B: modo de contraste). Este último permite imagem em tempo real e 

tornou-se de eleição para o diagnóstico de gestação desta espécie, uma vez que permite 

uma precisão de 95 a 98% para operadores treinados (Gonzalez-Bulnes et al., 2010). Os 

ecógrafos do tipo B consistem essencialmente de um gerador de pulso, um transdutor 

(sonda), um conversor e um visor que trabalham com pulsos de milissegundos de altas 

frequência (3,5 a 7,5MHz), o que permite a formação de ultrassons e, consequentemente, 

de imagem quando o eco chega ao transdutor (Hafez & Hafez, 2000). 

Quanto menor a frequência usada, maior a penetração que se consegue nos tecidos, 

diminuindo contudo a definição. Normalmente utilizam-se frequências de 3,5 MHz para 

ecografias transabdominais e 7,5 MHz para ecografias transretais. Os transdutores de 5 

MHz são mais versáteis e, por isso, muito usados em pequenos ruminantes (Sharkey et al., 

2001).. A zona de eleição é a zona glabra inguinal, adjacente ao úbere, embora se melhore 

a precisão fazendo a tricotomia alguns centímetros cranialmente ao úbere (DesCôteaux et 

al., 2010). Na técnica transretal, a ovelha é colocada em estação ou em decúbito dorsal e a 

sonda lubrificada é inserida até se observar a bexiga. Depois movimenta-se a sonda em 

arco de modo a varrer o abdómen caudal. O útero localiza-se dorsalmente à bexiga até aos 

21 dias, depois desse tempo vai descendo ventralmente e em fases mais avançadas da 

gestação é difícil de visualizar com o animal em estação (Chemineau, 1991). Gearhart et al., 

(1988) referem que dos dias 25 a 50 se consegue detetar mais corretamente o estado de 

gestação pela via transabdominal (89,8%) do que pela transretal (64,8%) e garante mesmo 

que a primeira técnica permite uma precisão de 100% a partir do 46º dia de gestação. 

Há vários sinais positivos de gestação que devemos tentar observar de acordo com o 

número de dias de gestação. A vesícula embrionária é a primeira estrutura que pode ser 

observada, logo desde os 21 dias transretalmente; as estruturas embrionárias ecogénicas 

notam-se desde o 23º ao 30º dia e os fetos podem ser contados a partir do 30º dia. Mais 

tardiamente (dos 22 aos 44 dias) notam-se os placentomas, com uma forma típica de C, e 

os esqueletos dos fetos, mais facilmente visíveis a partir do 45º dia (Sharkey et al., 2001). A 

observação do feto e placentomas transabdominalmente (a partir do 45 dia) permite uma 

precisão de diagnóstico de 100% (Hafez & Hafez, 2000).  
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13. Gestação e parto 

O período de gestação é determinado geneticamente (diferenças entre raças) assim 

como por fatores maternos, fetais e ambientais. As ovelhas de raças produtoras de carne 

precoces são mais prolíferas e têm períodos de gestação mais curtos (144-145 dias em 

média). Já as raças de lã mais fina apresentam gestações mais longas entre os 150 e 151 

dias em média (Galina Hidalgo & Valencia, 2008). Entre os fatores maternos, a idade da 

mãe tem influência na duração da gestação, fêmeas com mais de 8 anos têm em média 

mais dois dias de gestação que as restantes (Hafez & Hafez, 2000).  

O parto ocorre em três estádios. A primeira fase, ou prodrómica, dura entre 2 a 12 

horas e inicia-se com o relaxamento dos ligamentos e músculos pélvicos, edema da vulva e 

aumento do úbere. Durante esta fase, as ovelhas isolam-se, apresentam sinais de 

desconforto como andar inquieta, vocalizar e urinar com frequência. O final desta fase 

geralmente coincide com o início das contrações uterinas expulsivas (Pelzer, 2005). 

A segunda fase, fase de dilatação da via fetal, é resultante das contrações da 

musculatura uterina que começam irregulares e pouco intensas, passando a rítmicas e 

intensas com a evolução do parto (Bearden et al., 2004). Estas contrações uterinas levam à 

dilatação do cérvix e há avanço do feto para o canal do parto. Este estado é muito rápido, 

com uma duração de 45 minutos a 2 horas, culminando com a exteriorização da bolsa fetal 

(Noakes et al., 2009). 

Por fim, a fase de expulsão, é iniciada com o rompimento da bolsa fetal que confere a 

lubrificação necessária para a ocorrência do parto, tem uma duração média de 30 minutos 

até 8 horas, sendo caracterizada pela expulsão do borregos e dos anexos placentários 

(Senger, 2012). 
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IV. Objetivos do estudo 
O presente estudo teve como principal objetivo avaliar os fatores externos que podem 

influenciar o sucesso da inseminação artificial em ovelhas da raça Serra da Estrela. Os 

fatores aqui avaliados foram a: 

-idade das fêmeas; 

- o stresse causado pela tosquia; 

- o número de partos  do animal; 

- a exploração; 

- a cor; 

- o macho utilizado; 

- o tempo decorrido entre o tratamento hormonal e a IA.  

O objetivo desta análise foi, principalmente, identificar as variáveis que podem ser 

controladas pelo técnico envolvido no programa de inseminação artificial e que influenciam a 

taxa de sucesso deste processo. Assim, foram dadas respostas a perguntas que visam 

melhorar todo o processo e que contribuem para a eficácia do melhoramento genético desta 

raça autóctone. 

Assim, espera-se que os resultados deste trabalho auxiliem na definição de 

estratégias futuras para a gestão destas populações e contribuirão para a elaboração de 

esquemas de seleção desta raça, através de um plano estratégico, com atuações a vários 

níveis. 
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V. Material e Métodos 
5.1 Animais 

Este trabalho foi realizado na região da Serra da Estrela com a colaboração da 

Associação Nacional Criadores de Ovinos Serra da Estrela e do seu centro de testagem de 

machos, localizados na Quinta da Tapada, Negrelos, Oliveira do Hospital. 

Foram utilizados 7 machos de raça Serra de Estrela do centro de testagem da 

ANCOSE, com idades compreendidas entre os 3 e 5 anos e um total de 240 fêmeas 

pertencentes a sete explorações da região. Os machos encontravam-se estabulados no 

pavilhão do centro, com luz natural, mas sem acesso ao exterior. No mesmo pavilhão 

encontrava-se a sala de recolha de sémen, bem como o laboratório de avaliação e 

tratamento do mesmo. Estes animais viviam, assim, num ambiente controlado. Antes da 

época reprodutiva foram rastreados para as principais doenças infeciosas nomeadamente 

Border disease e Brucelose (Brucella ovis e Brucela melitensis). As fêmeas inseminadas 

estavam todas inscritas no livro genealógico da raça, pertenciam a rebanhos com aptidão 

maioritariamente leiteira, mas também com aptidão de cárnea (borregos de leite). 

 

5.2. Desenho experimental: 

A todas as fêmeas foram feitos os mesmos procedimentos de sincronização de cio e 

inseminação. A recolha de ejaculado também foi realizada sempre com o mesmo método, 

tal como a avaliação, tratamento e acondicionamento do sémen. 

Todas as ovelhas sujeitas a este plano foram selecionadas pelo produtor com a ajuda 

de registos leiteiros existentes no sistema da ANCOSE. A esses animais foi colocada uma 

esponja intravaginal de Sincropart ® com 30 mg de FGA, pulverizada com Terramycin ® 

(Oxitetraciclina) para evitar vaginites, retirada 15 dias depois. 

Figura 4 e 5: Esponjas Sincropart ® 30 mg de FGA (esquerda), esponja colocada intravaginal 
(direita). Imagens gentilmente cedidas pela ANCOSE 
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Ao fim desse tempo, retirou-se a esponja e foi administrada por via intramuscular uma 

solução com gonadotropina sérica (Syncropart® PMSG), com o objetivo de induzir a 

ovulação. A partir do momento em que se administrou esta solução ao último animal de 

cada rebanho iniciou-se a contagem das horas para a inseminação artificial e separaram-se 

estes animais dos machos do rebanho. No presente estudo, a IA foi feita entre 52 a 54 horas 

após a retirada das esponjas. O método de inseminação utilizado foi sempre o cervical, por 

ser mais seguro e por respeitar as normas de bem-estar animal. 

Para se realizar a inseminação, foi necessário fazer a recolha de sémen, avaliação do 

mesmo, incorporação em palhinhas, refrigeração e transporte. O centro estava equipado 

com uma sala de recolha, onde foi colocada uma ovelha em cio que serviu de manequim. 

Junto a essa sala e com comunicação através de uma janela, situava-se o laboratório onde 

se encontravam as estufas com todo o material à temperatura ideal. Aquando da recolha, 

todo o material estava preparado: a vagina artificial, que neste caso é feita pelo próprio 

veterinário, baseada no modelo de Hannover, deve estar cheia de água aquecida à 

temperatura de 40ºC e pressão ideal; os tubos coletores; o banho-maria e a placa de 

aquecimento do microscópio também aquecidos a 30ºC. O diluidor de sémen (Andromed®) 

também já deve estar preparado conforme as instruções e colocado em banho-maria. 

Figura 6: Vagina artificial baseada no modelo de Hannover. Imagem gentilmente cedida pela 

ANCOSE 

 

O técnico, depois de preparar todo o material, colocou-se ao lado da fêmea e deu 

ordem de soltarem o carneiro na sala. Este cheirava a fêmea, permitindo os 

comportamentos naturais de macho. Na primeira tentativa de salto, o técnico afastava o 

macho para que este aumentasse a concentração de espermatozoides do ejaculado No 

salto seguinte, o técnico desviava o pénis para a vagina artificial de modo a recolher o 



 

 44 

ejaculado. Retirado o tubo com o sémen da vagina artificial, este fera colocado de imediato 

em banho-maria para evitar o choque térmico. 
 

Figura 7: Recolha de sémen com vagina artificial. Imagem gentilmente cedida pela ANCOSE 

 

Posteriormente a todo este processo, iniciava-se a avaliação do sémen. No presente 

trabalho foi avaliado o volume, movimento massal e movimento individual (classificado numa 

escala de 0 a 5) dos espermatozoides. Para tal retirou-se, com o auxílio de uma pipeta de 

Pasteur aquecida, uma gota de sémen e colocou-se a mesma numa lâmina, também ela 

aquecida. Visualizou-se a gota espermática ao microscópio com uma ampliação de 10x a 

100x. Nesse momento, foi observado o “movimento de onda”, que foi classificado de 0 

quando inexistente e de 5 quando se trata de um turbilhão. De seguida, diluiu-se o sémen 

na proporção de 1:1 e voltou a retirar-se uma gota para uma lâmina com uma lamela e 

observou-se na ampliação de óleo de imersão. Nesta etapa, classificaram-se os 

espermatozoides, novamente, numa escala de 0 a 5, onde o 0 indica que os 

espermatozoides estão mortos e o 5 que todas as características morfológicas estão 

perfeitas. 
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Figura 8 e 9: Avaliação do volume de ejaculado (esquerda), avaliação das características 

morfológicas do ejaculado com diluição de 1:1 (direita). Imagens gentilmente cedidas pela ANCOSE 

 
De seguida introduziu-se o tubo com a água do banho-maria num recipiente e, com o 

auxílio de ampolas de ácido acético, colocou-se na câmara de refrigeração. Estas ampolas 

são muito importantes, pois permitem uma descida de temperatura gradual para que não 

haja morte dos espermatozoides por choque térmico. A câmara estava a uma temperatura 

de 15ºC e a temperatura do recipiente onde se encontravam os tubos com o sémen foi 

monitorizada com um termómetro. Quando a temperatura atingiu os 22ºC, começou-se a 

encher as palhinhas. As palhinhas utilizadas tinham uma capacidade de 0,25 ml e procedeu-

se ao seu enchimento por capilaridade. Terminada esta tarefa, as palhinhas foram 

devidamente identificadas por um código de cores, colocadas numa garrafa térmica e 

transportadas até à exploração onde se fez a inseminação.  

 

Figura 10: Refrigeração do sémen com ampolas de ácido acético. Imagem gentilmente cedida pela 
ANCOSE 
 

Para realizar a inseminação propriamente dita, recorreu-se à sala de ordenha como 

forma de contenção e, com o auxílio de duas pessoas, colocou-se a ovelha com os 

membros posteriores levantados. Outro ajudante ficou responsável por preparar o pistolete e 

o técnico executou todo o processo. Foi levantada então a cauda e limpa a vulva com um 
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papel descartável. Depois, com a ajuda de um espéculo bico de pato, acedeu-se à cérvix da 

ovelha e com o pistolete carregado depositou-se o sémen na abertura cervical. Todo este 

processo requereu alguma experiência, pois há cuidados a ter, nomeadamente não fazer 

sangrar a mucosa, o que poderia pôr em risco todo o processo. 
 

Figura 11: Inseminação artificial. Imagens gentilmente cedidas pela ANCOSE 

 

Depois de serem inseminadas, as ovelhas passaram ainda 2 semanas afastadas dos 

machos do rebanho. Passado esse período, voltaram para o rebanho e, nessa altura, as 

fêmeas que não ficaram gestantes da inseminação tiveram a oportunidade de serem 

beneficiadas pelos machos do rebanho, em monta natural. Assim, correu-se um menor risco 

de aqueles animais não ficarem em situação gestante nesta época reprodutiva, o que 

representaria um prejuízo para o proprietário.  

Ao fim de cerca de mês e meio, foram feitos diagnósticos de gestação com o ecógrafo 

Iberscan A9® e, no final dos cinco meses de gestação, pôde observar-se e avaliar os 

resultados de todas as inseminações realizadas. 

Figura 12: Rebanho de ovelhas Serra da Estrela de cor preta.  
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Para melhor avaliar os resultados, é necessário referir que se definiu por taxa de 

fertilidade a percentagem de animais que obtiveram resultado positivo no diagnóstico de 

gestação, por outro lado, a taxa de natalidade é dada pelo número de animais nascidos no 

final de todo o processo. 

 
Tabela 5 : Variáveis analisadas com eventual influência no sucesso da IA. 

Exploração 7 Explorações na zona da Serra da Estrela 

Idade da ovelha Dos 2 aos 14 anos de idade 

Hora da IA Entre as 52 e 54 horas após retirada a 

esponja intravaginal e administrada a 

gonadotropina 

Cor da ovelha Pretas e Brancas 

Data da tosquia -8, 0, 8, 30, 40 e 60 dias em relação a data da 

IA 

Macho Foram utilizados um total de 6 machos (2 

pretos e 4 brancos) 

 

5.3 Análise estatística 

Os dados obtidos das 236 inseminações foram registados numa base de dados em 

Microsoft Excel® e depois importados para o IBM SPSS Statistics 20 (IBM Corporation, 

USA). Uma vez que as variáveis eram tanto qualitativas como quantitativas foi utilizado o 

teste de Análise de Variância Univariável, com test post-hoc de Bonferroni As diferenças 

foram consideradas significativas a p < 0,05. 
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VI. Resultados 
1. Variáveis com eventual influência no sucesso da IA 

1.1 Exploração 

O efeito da exploração teve, como era de esperar, uma influência significativa na taxa 

de sucesso da IA (p<0,001). As explorações tiveram taxas de sucesso da IA 

significativamente diferentes (Tabela 6). A exploração 7 teve 70 nados vivos em 34 fêmeas 

beneficiadas, por outro lado a exploração 4 teve 5 crias vivas em 35 fêmeas inseminadas. A 

exploração com o maior número de crias por parto nascidas vivas foi a exploração 7 com 

uma média de 2,69 crias por parto, enquanto as que apresentaram valores inferiores foram 

as explorações 2 e 3 com média de 1,50 crias por parto. (Tabela 7). 

Fazendo uma comparação entre todas as explorações podemos verificar que a 

exploração 7 teve resultados significativamente melhores que todas as outras, exceto que 

da exploração 4. A exploração 4, por outro lado, não foi significativamente diferente de 

nenhuma das restantes. 

 
Tabela 6: Número de fêmeas beneficiadas em 2016 pela IA e número de nados vivos nascidos 

Exploração Nº de fêmeas 

beneficiadas 

Nº de nados vivos 

resultado da IA 2016 

Percentagem 

1 44 22 50% 

2 11 7 63,64% 

3 14 6 42,86% 

4 35 5 14,29% 

5 36 15 41,67% 

6 62 31 50% 

7 34 70 205,88% 

 

Tabela 7: Média de crias nascidas vivas por parto em cada exploração 

Exploração Média Desvio padrão 

1 1,643 ±0,185 

2 1,500 ±0,282 

3 1,500 ±0,345 

4 1,667 ±0,399 

5 1,231 ±0,192 

6 1,920 ±0,138 

7 2,692 ±0,135 
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1.2 Idade da ovelha 

As diferenças da idade média das ovelhas nas diferentes explorações não foi 

significativa para a taxa de sucesso da IA (p=0,171). A idade média das ovelhas 

beneficiadas em cada exploração foi desde 4,66 anos a 6,86 anos (Tabela 8). As ovelhas 

envolvidas neste estudo tinham entre 2 anos e 14 anos. 

 
Tabela 8: Idades médias das fêmeas beneficiadas em cada exploração 

Exploração Média de idades Desvio padrão 

1 4,70 ±1,948 

2 5,64 ±3,828 

3 6,86 ±3,978 

4 5,69 ±2,153 

5 5,86 ±2,451 

6 4,66 ±2,442 

7 4,77 ±1,959 

 

1.3 Hora da IA 

O número de horas decorridas entre terminar o plano de sincronização de cio e a IA 

(52, 53 ou 54 horas após administração de gonadotropina) não demonstrou ser um fator 

significativo para o sucesso da IA do ano 2016 (p=0,323).  

 
Tabela 9: Número de ovelhas inseminadas às diferentes horas 

Hora da IA Nº de ovelhas 

52 44 

53 97 

54 99 

 

1.4 Cor da ovelha 

A cor das ovelhas (pretas ou brancas) foi outro fator que não se mostrou 

estatisticamente significativo (p=0,848) para o número de crias nascidas de IA em 2016. Em 

relação ao número médio de crias por parto na vida produtiva destes animais o resultado foi 

novamente não estatisticamente significativo (p=0.912). 
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1.5 Data da tosquia 

O intervalo entre a data da tosquia (Tabela 10) e o dia em que se procedeu à 

inseminação é um fator que, ao contrário do que se poderia esperar, demonstrou não ser 

relevante para a fertilidade (p=0,786). No entanto, realizando uma comparação múltipla 

entre todas as horas, pode-se constatar que o sucesso da IA 8 dias após a tosquia foi 

estatisticamente diferente de 8 dias antes, 0 dias (isto é a inseminação ser feita no dia da 

tosquia) ou 30 dias depois. 

 

Tabela 10: Número de ovelhas inseminadas nas diferentes datas de tosquia 

Intervalo de dias da tosquia à IA Número de ovelhas inseminadas 

-8 37 

0 36 

8 36 

30 44 

40 14 

60 73 

 

1.6 Macho 

O macho utilizado na inseminação não teve uma influência estatisticamente 

significativa no número de crias obtidas em 2016 por inseminação artificial (p=0,129). 

Assim, para melhor estudar o valor do macho neste processo, avaliou-se o número 

médio de crias por macho, nas ovelhas que ficaram prenhas e pariram nados-vivos (Tabela 

11). A cada macho estava associado um número que é o número do livro genealógico da 

raça onde está inscrito. Através da tabela apresentada, podemos concluir que o macho 1103 

foi o que produziu maior número de descendentes, mas isto não prova, per si, ser este o 

melhor macho em termos reprodutivos, pois há vários fatores que têm mais peso neste 

resultado. Para tal, foi avaliada a fertilidade dos machos (Tabela 12), onde temos o número 

de fêmeas beneficiadas por cada macho e a média de crias. Como é possível constatar, a 

fertilidade dos machos é semelhante entre todos os indivíduos. Fazendo uma análise 

comparando todos os machos uns com os outros, conclui-se que não houve diferenças 

estatisticamente significativa na fertilidade destes. 
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Tabela 11: Número médio de crias por macho, nas ovelhas que ficaram prenhas e pariram 

Macho Média de crias Desvio padrão 

1101 2,06 ±0,802 

1102 2,11 ±0,831 

1103 2,25 ±0,886 

1201 1,70 ±0,823 

1203 1,78 ±0,972 

1301 1,13 ±0,354 

 

Tabela 12: Fertilidade dos machos 

Macho 
Número de ovelhas 

beneficiadas 
Média de crias Desvio padrão 

1101 48 0,46 ±0,504 

1102 102 0,42 ±0,496 

1103 19 0,58 ±0,507 

1201 28 0,39 ±0,497 

1203 28 0,36 ±0,488 

1301 15 0,53 ±0,516 

Total 240 0,44 ±0,497 
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VII. Discussão 
O sucesso da IA é medido pelo número de partos com nados vivos resultantes de todo 

o processo. Um fator muito importante a referir neste processo é o local de deposição do 

sémen. A eficiência da IA pela via cervical pode  ser alterada em função do local de 

deposição do sémen referente ao número de anéis ultrapassados. Assim, temos uma escala 

que classifica como nula a eficiência da IA quando depositado o sémen na vagina, muito 

baixa quando ultrapassado um anel cervical (cervical superficial), baixa quando foram 2 os 

anéis ultrapassados (cervical inicial), boa com 3 anéis (cervical média), muito boa com 4 

anéis passados (cervical profunda) e por último, excelente quando se deposita o sémen no 

útero (Ferreira da Fonseca et al., 2014). Esta situação é facilmente variada, porque mesmo 

sendo sempre o mesmo técnico a realizar todo o processo, existem sempre variações e 

como podemos ver este é um fator de grande importância.  

O efeito da exploração é uma variante que inclui inúmeros fatores que não foi possível 

avaliar devido à sua variação e complexidade. Dentro de cada exploração temos um maneio 

próprio que inclui o trato do pastor com os animais, a hora a que saem para o pasto e a que 

são recolhidas, o conforto da cama e até mesmo a forma de ordenhar (se é ordenha 

mecânica ou manual). A alimentação também varia de exploração para exploração e exerce 

uma grande influência na eficiência reprodutiva tanto de forma direta, no fornecimento de 

nutrientes para as funções fisiológicas, quanto indireta na síntese de hormonas, na 

quantidade de recetores nas células e nas suas interações metabólicas (Bomfim et al., 

2014). 

A higiene das instalações, bebedouros, comedouros, sala de ordenha e camas são 

fatores que podem ter um grande impacto na fertilidade dos ovinos. A falta de higiene nas 

camas pode levar ao desenvolvimento de pododermatites cujo principal agente é 

Fusobacterium necrophorum que são a maior causa de claudicação em pequenos 

ruminantes. Esta doença pode levar a uma diminuição da condição corporal, diminuição da 

produção leiteira e infertilidade (Pugh, 2002). 

Em todas as explorações havia variação dos fatores referidos anteriormente. Na 

exploração representada pelo número 5, ao contrário das restantes, no geral os animais 

apresentavam uma condição corporal de 2 numa escala de 1 a 5. A condição corporal é 

determinante na fertilidade, pois uma boa nutrição conduz a matrizes de condições 

metabólicas ideais para enfrentar momentos estratégicos do ciclo produtivo, tais como a 

época de reprodução, a época de parto e a época de aleitamento. Nesse contexto, o valor 

da condição corporal é uma ferramenta útil na avaliação do estado nutricional do animal e 

portanto tem aplicação estratégica no maneio do rebanho (Machado et al., 2008). As fêmeas 

mal nutridas e com fome, normalmente, não ovulam e padecem de altos índices de 
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mortalidade embrionária. No geral, as fêmeas em melhor condição corporal apresentam 

índices de ovulação mais elevada (Evans et al., 1990). Nesta situação, em 36 ovelhas 

inseminadas tivemos um resultado de 15 nados vivos (41,67%) com uma média de 

1,23±0,192 crias por ovelha. Foi nesta exploração que se verificou uma menor média de 

nados vivos por progenitora o que nos pode indicar que a nutrição e higiene, tem um papel 

muito importante no sucesso da inseminação artificial.  

Outros sub-parâmetros são as ocasiões de operações de maneio específicas ou 

outras ocorrências e o stresse por elas causado. Estes fatores foram não só a data das 

tosquia mas também um ataque de raposa a uma das explorações. As situações de stresse 

levam a uma ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal que é iniciada no SNC que 

resulta num aumento dos níveis de cortisol. Este cortisol exerce uma função catabólica, 

inibindo a multiplicação celular de aminoácidos e glicose, bloqueando a síntese de proteínas 

que resulta na diminuição da taxa de metabolismo (Eloy, 2007). O alto nível de cortisol na 

corrente sanguínea de uma ovelha gestante, gerado pelo stresse, pode interferir no 

desenvolvimento fetal e até mesmo levar ao aborto (Pugh, 2002). 

O ataque de raposa foi na exploração representada pelo número 4 perto do 2º mês de 

prenhes o que levou a alguns animais abortarem. Assim, das 35 ovelhas inseminadas 

apenas houve 5 nados vivos (14,29%) como resultado da IA, o que representa um valor 

altamente negativo comparado com as restantes propriedades.  

Em relação à tosquia, era de esperar que a altura em que esta é realizada 

influenciasse o sucesso da IA. Ao contrário do esperado, os resultados não mostraram uma 

tendência definida. Aliás, na exploração número 5, realizou-se a IA no próprio dia da tosquia 

(os animais eram tosquiados e iam diretamente para a sala de ordenha para se proceder à 

inseminação) e os resultados foram positivos, como relatado anteriormente. Na comparação 

múltipla de todas as datas de tosquia, curiosamente, o sucesso da IA 8 dias após a tosquia 

demonstrou ser diferente de todas as outras datas exceto das explorações em que a tosquia 

foi feita 40 e 60 dias depois da IA. Não havendo uma explicação simples, seria interessante 

avaliar com mais pormenor este fator de stresse na vida reprodutiva dos ovinos. 

O fator “exploração”, com tudo o que varia nas mesmas, tem um papel preponderante 

no sucesso da IA. O facto de a média de crias por parto ser, em todos os casos, superior a 1 

indica-nos que em todas as explorações houve nascimentos duplos, triplos e até mesmo 

quádruplos o que podem ser considerados, por um lado, valores bastante positivos, mas por 

outro também podem ser vistos negativamente devido à dificuldade da fêmea em 

amamentar mais de 2 borregos. Esta condição leva ao proprietário recorrer ao aleitamento 

artificial ou então levar uma ovelha com apenas um borrego a adotar o borrego “extra” como 

sendo dela.  
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A idade da ovelha ao parto também influencia a taxa de fertilidade, como tal a 

prolificidade também é afetada (Bettencourt, 2009). Deste modo, a taxa de ovulação máxima 

ocorre por volta dos 3,5 anos, mantendo-se até cerca dos 10 anos (Bettencourt, 1999). 

Alguns autores registaram que raças prolíficas atingem mais precocemente a idade ótima de 

produção (3 a 4 anos), com uma diminuição brusca da prolificidade a partir dos 6 anos. As 

ovelhas mais velhas têm tendência a produzir mais gêmeos que as ovelhas mais novas, 

atribuindo este comportamento ao tamanho e maturidade do animal (Fahmy, 1989). 

No presente trabalho, a idade não se mostrou como sendo um fator significativo para o 

sucesso da IA, talvez por o intervalo de idades ser bastante amplo (2 aos 14 anos) e as 

idades médias rondaram os 4 e 6 anos. Segundo a bibliografia a idade mais prolífera são os 

4 anos e neste trabalho isso foi confirmado, mas não de forma significativa. Num estudo 

realizado anteriormente com ovinos Serra da Estrela, onde era avaliada a função 

reprodutiva, também se verificou, através da análise de variância da regressão, que a idade 

não influenciou significativamente qualquer varável estudada (Belarmino Oliveira et al., 

2009). 

Devido à localização geográfica de Portugal, os nossos ovinos são considerados como 

“reprodutores de dias curtos”, dado que a sua época reprodutiva começa quando as horas 

de luz diminuem, ou seja no Outono (Evans & Maxwell, 1990). No entanto, devido às 

condicionantes do mercado, a maioria dos produtores prefere a época de Primavera-Verão 

para a cobrição (dias longos), ocorrendo o nascimento dos borregos durante o Outono. Do 

ponto de vista económico, é esta a altura do ano que se mostra mais vantajosa para os 

produtores devido à existência de borregos para a altura do Natal e de leite para a 

elaboração do queijo Serra da Estrela que tem mais procura e maior valor acrescentado 

nesta época. 

 Para contornar esta situação recorremos então à sincronização do cio. Quando se 

sincroniza o estro, não há necessidade de o detetar, mas a IA deve ser realizada a um 

tempo certo. Os tempos de ovulação variam ligeiramente entre as diferentes fêmeas, 

diferentes raças e estações climatéricas. Quando se trata de inseminação cervical, como foi 

o caso deste trabalho, a hora ótima de inseminação é entre as 48 e 58 horas (Evans et al., 

1990). Outros autores referem as 36 e 48 horas (Chemineau et al., 1991). Segundo a 

ANCOSE, a hora ideal para inseminar ovinos da raça Serra da Estrela são as 53 horas após 

a administração de Syncropart® PMSG. Neste trabalho foram realizados três tempos, 52, 53 

e 54 horas, não sendo demonstradas diferenças para o sucesso da IA, ou seja não houve 

uma hora mais vantajosa em relação a outra. Este fator pode ter tido este resultado, também 

porque na mesma exploração todas as ovelhas foram inseminadas à mesma hora, ou seja, 

aqui também esta implícito o fator exploração. 
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Na tradição da população da Serra da Estrela pensa-se que as ovelhas de cor preta 

são melhores produtoras. Isto deve-se ao facto de antigamente, devido à cor da lã, as 

ovelhas pretas apenas serem criadas em famílias mais ricas, pois não necessitavam do 

valor que a lã rendia (a lã preta não pode ser tingida, diminuindo, assim, o seu valor de 

venda). Logo, as ovelhas negras ficaram mais “puras”, eram mais bem tratadas, mais fortes 

e consequentemente melhores que as brancas. Esta característica suscitou-nos interesse e, 

por isso, avaliou-se se havia alguma diferença de fertilidade em relação à cor. Assim, em 

relação ao número de crias nascidas da IA no ano de 2016 não houve resultados 

estatisticamente relevantes que justificassem a afirmação de que as ovelhas pretas são 

mais prolíferas que as brancas. Seria interessante avaliar as características destes animais 

relativamente à produção tanto leiteira como produção de borregos e lã. 

Os machos estão integrados num projeto de melhoramento da raça, tendo todos eles 

características melhoradoras da raça. O macho utilizado não teve um papel estatisticamente 

significativo no número de crias obtidas em 2016 por IA. Este valor pode não ser relevante, 

porque na mesma exploração apenas foram usados 1 ou 2 machos diferentes, que variavam 

de exploração para exploração, por isso não se verificou que o sucesso ou não da 

inseminação se deva ao macho utilizado. No geral, o macho que teve maior número médio 

de crias nas ovelhas que pariram nados vivos foi o 1103, um macho com 5 anos de cor 

branca, por outro lado, o que obteve menor média foi o 1301 com um valor de 1,13. Este é 

também de cor branca mas com apenas 3 anos sendo que este foi o primeiro ano que 

começou a ser utilizado. Mesmo assim, foram resultados muito favoráveis, pois foram 

superiores a 1. A puberdade nos carneiros ocorre por volta dos 6 meses de idade, altura na 

qual se inicia o interesse sexual e a produção de espermatozoides em quantidade suficiente 

para fecundar uma fêmea (Pugh, 2002). Uma vez que tem de ser feito um treino e um 

reconhecimento dos carneiros com o técnico que realiza a recolha, a idade que a ANCOSE 

considera ideal para iniciar o trabalho reprodutivo são entre os 2 e os 3 anos de idade. 

Avaliando a fertilidade dos machos obtivemos um resultado semelhante entre todos, 

em que todos os machos não mostraram diferenças comparativas entre eles. Este resultado 

é curioso e requeria um estudo onde se avalia-se todas as características reprodutivas dos 

machos. Num estudo realizado anteriormente, no mesmo local (ANCOSE), foi analisado o 

sémen dos diferentes carneiros e verificaram que as diferenças entre os valores médios do 

volume e mobilidade massas dos machos pretos e brancos não são significativos. 

Contrariamente, verificaram que a concentração dos ejaculados apresentava um valor 

superior nos machos pretos relativamente aos brancos contribuindo, assim, para uma maior 

fertilidade nas fêmeas de variedade preta, já que o número de espermatozoides/dose 

também é maior (Belarmino Oliveira et al., 2009). 
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VIII. Conclusões 
Analisando os resultados obtidos, podemos concluir que a aplicação de planos de IA 

são vantajosos no programa de melhoramento da raça Serra da Estrela. Estudos mais 

aprofundados podem ser elaborados com o intuito de sistematizar e tornar rotineiro todo 

este processo. 

Neste trabalho, analisando da forma possível fatores que poderiam influenciar o 

sucesso da IA, conclui-se que o mais importante é o fator “exploração”. Seria interessante 

fazer uma análise mais minuciosa onde seria avaliado o tipo de alimentação, as horas de 

pasto, a qualidade das camas, o tipo de ordenha e o próprio trato dos pastores com o 

rebanho.  

Curiosamente, o número de horas após administração da solução com gonadotropina 

sérica (Syncropart® PMSG) e o tempo em relação à data da tosquia não se mostrou 

relevante para o sucesso da IA neste estudo. Estes dados são importantes, uma vez que 

era considerado um problema para muitos produtores conciliar a altura da tosquia com a 

inseminação. Por outro lado, para o Médico veterinário as horas de ovulação tinham um 

papel stressante, pois julgava-se que as 53 horas é que eram as que representavam maior 

sucesso. Tal não foi no entanto verificado. 

Assim, concluímos que a IA traz muitas vantagens para a evolução e melhoramento 

da raça Serra da Estrela, que tão bem representa as raças leiteiras do nosso país. Muitos 

trabalhos ainda podem ser realizados para continuar a melhorar e a promover a boa 

produção destes animais. Cada vez mais estão a ser realizados controlos tanto das 

condições onde são mantidos os animais como da qualidade do leite para que haja uma 

evolução e se continue o belo trabalho com estes animais.  
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