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Para o Nuno 



Resumo 
 
Estudaram-se os efeitos da ingestão de Lupinus albus nos 6 últimos dias da 

sincronização éstrica (D1-D6) em ovelhas Merino Branco sobre indicadores metabólicos 

(ácidos gordos não esterificados (AGNE), glucose, ureia e albumina) e reprodutivos 

(intervalo remoção das esponjas - cio e taxa de concepção). Formaram-se 4 grupos de 15 

animais: grupo 1C (CC crescente, dieta controlo), grupo 1T (CC crescente, dieta com 

tremoço), grupo 2C (CC estável, dieta controlo), grupo 2T (CC estável, dieta com tremoço). 

O cio decorreu no período habitual. A taxa de concepção dos grupos cuja CC aumentou foi 

superior. Todos os animais ingeriram a totalidade da dieta excepto o grupo 2T, 

possivelmente devido ao teor elevado em alcalóides. Este efeito não se manifestou no outro 

grupo que recebeu tremoço, possivelmente por ter sido misturado com cevada que terá 

diluído o sabor amargo. Os valores de AGNE, glucose, ureia e albumina evidenciaram um 

quadro de balanço energético positivo, afectado no grupo 2T no início da suplementação, 

onde a concentração de AGNE foi superior, provavelmente devido à quebra de ingestão. A 

ureia evidenciou uma melhor utilização da proteína nos grupos com tremoço, denotando um 

maior equilíbrio energia/proteína ou maior qualidade da proteína do tremoço. 

 

 

Palavras chave: ovelha, eficiência reprodutiva, tremoço, CC, indicadores metabólicos, 

estado nutricional 



Abstract 

 

It was studied the effect of Lupinus albus supplementation of Merino Branco ewes on 

blood metabolites (non esterified fatty acids (NEFA), glucose, urea and albumin) and on 

interval between the removal of the sponges and beginning of oestrus and the conception 

rate. Four groups (n=15) were formed: group 1C (increasing BC, control diet), group 1T 

(increasing BC, diet with lupin), group 2C (steady BC, control diet), group 2T (steady BC, diet 

with lupin).  

The estrus synchronization was efficient and estrus occurred within the normal time 

range. The pregnancy rate was lower in group 2T, having animals in increasing BC better 

results. 

All animals consumed the total of feed offered, with exception of group 2T, which had 

a reduced ingestion at the beginning of the supplementation. The results of blood 

metabolites showed that nutritional status was balanced. Group 2T had higher 

concentrations of NEFA at the beginning of the supplementation, which might be due to the 

reduction of the feed intake has a consequence of alkaloid content. Group 1C had higher 

urea concentration, suggesting a better utilization of protein in lupin groups, showing a better 

balance between protein and energy content of lupin or even a better protein quality. 

 

 

Key words: ewe, reproductive efficiency, lupinus, body condition, blood metabolites, 

nutritional status 

 



Abstract 

 

Nutrition plays an important role in reproduction and is very used in the reproductive 

manipulation of farm animals.  

The lupin seed (Lupinus spp.), a grain legume with high energy and protein content, 

has been extensively used as a supplement to improve the reproductive efficiency of sheep. 

In this work it was studied the effect of Lupinus albus supplementation of Merino 

Branco ewes on some metabolic blood metabolites (non esterified fatty acids, glucose, urea 

and albumin) in order to assess the nutritional status of ewes, and on some reproductive 

parameters (the interval between the removal of the sponges and the beginning of oestrus 

and the conception rate). For these studies four groups of fifteen animals each had been 

formed: group 1C (increasing body condition, control diet), group 1T (increasing body 

condition, diet with lupin), group 2C (steady body condition, control diet), group 2T (steady 

body condition, diet with lupin). Estrous was synchronized on all ewes using intravaginal 

progestagen impregnated sponges which remaining in situ for 6 days (D0-D6). On the day 

before sponges were removed prostaglandin F2α was administered. Control diets and diets 

with lupin were given from D1 to D6. Diets of groups 1T and 1C had equal amounts of 

protein and energy, and also diets of groups 2T and 2C. On D7 and on D8 rams were 

introduced to detect ewes in estrous and mate them. Body condition score (BCS) was 

evaluated on D-1, 6 and 28, and live weight (LW) was evaluated on D-1, 14 and 28. 

Progesterone was measured on blood samples taken on D6, 7, 8, 14 and 25. The above 

refered metabolic metabolites were measured on samples collected on D-3, 2, 4, 6 and 14. 

The estrus synchronization protocol used was efficient and oestrus occurred within 

the normal time range in all animals. The pregnancy rate was lower in animals of group 2T, 

having animals in increasing body condition (groups 1T and 1C) better results, showing a 

positive effect of nutritional status. 

All animals consumed the total amount of feed offered, with the exception of those 

belonging to group 2T, which had a reduced feed intake at the beginning of the 

supplementation period. This reduction might be due to the high content of alkaloids present 

at the lupin seed used. The BCS increased between D-1 and D6 in animals of group 1T. The 

LW increased between D6 and D28 in animals of group 1C. This lack of improvement of BCS 

and LW observed in animals of group 2T, after a short-term lupin supplementation period, 

has already been refered by several authors. 

The results of non esterified fatty acids, glucose, urea and albumin have showed that 

the nutritional status of the animals was balanced in all groups, being all animals in a positive 



energy balance. Nevertheless, group 2T had significantly higher concentrations of non 

esterified fatty acids at the beginning of the supplementation period, which might be due to 

the reduction of the feed intake observed, which lead to the mobilization of fat reserves. The 

analysis between groups did not detect any differences in the concentrations of glucose nor 

albumin. Group 1C had higher urea concentration in D6 than group1T and 2T. This suggests 

a better utilization of protein in animals from groups receiving lupin, showing a better balance 

between protein and energy content of lupin or a better protein quality of this seed. 

 

 

Key words: ewe, reproductive efficiency, lupinus, body condition, blood metabolites, 

nutritional status 
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I . Introdução e Objectivos 
 

A ovinicultura é uma actividade tradicional em Portugal, tanto na sua vertente de 

produção de carne, como nas de leite/queijo ou lã, sendo a maior parte dos animais 

explorados em regime extensivo e em complementaridade com outras produções agrícolas. 

O êxito desta actividade pecuária encontra-se fortemente dependente da produtividade do 

rebanho, nomeadamente no que diz respeito aos resultados reprodutivos, uma vez que o 

sucesso da produção de ovinos depende principalmente do número de borregos nascidos e 

comercializados num ano. 

 

Com o avançar do tempo, é cada vez mais importante, senão mesmo uma condição 

necessária e obrigatória, que o rebanho seja suficientemente produtivo de forma a fazer face 

ao aumento dos custos de produção. Assim, a eficiência reprodutiva será um dos factores 

de maior importância para o produtor. Esta eficiência está directamente relacionada com 

índices zootécnicos tais como a fertilidade e a prolificidade, sendo a última determinada pela 

taxa de ovulação (Viñoles, 2003). No caso específico do Merino Branco, a raça autóctone 

com maior efectivo no nosso país, é sabido que possui uma baixa taxa de ovulação e 

prolificidade, condicionando assim desde logo a produtividade de um rebanho. 

Há muito que se sabe da importância da alimentação na reprodução e que os índices 

reprodutivos dos animais podem ser melhorados através de um maneio alimentar cuidado, 

que passa pela suplementação nos períodos críticos da vida reprodutiva dos animais (Martin 

et al., 2004b). De forma a servir diferentes objectivos, o planeamento da alimentação do 

rebanho poderá ser feito a longo ou a curto prazo (Robinson, 1990). A prática de maneio 

que consiste no fornecimento de suplementos alimentares, sejam eles sob a forma de 

alimentos concentrados ou pelo acesso a pastagens melhoradas ou a diminuição do 

encabeçamento, denominada flushing, proporciona melhorias no estado nutricional e na 

condição corporal dos animais, que por sua vez poderão resultar em aumentos na taxa de 

ovulação (Viñoles, 2003).  

 

Nos últimos anos, a proibição da inclusão de proteína de origem animal nas dietas 

dos animais levou ao aumento da procura de fontes proteicas vegetais alternativas. A 

suplementação de ovelhas com semente de tremoço, leguminosa com elevado conteúdo 

energético e proteico, tem sido descrita na bibliografia associada a aumentos significativos 

da taxa de ovulação (Teleni et al., 1989; Downing et al., 1995c; Nottle et al., 1997,1998; 

Kosior-Korzecka e Bobowiec, 2003; Viñoles, 2003; Somchit et al., 2007). Estes aumentos 

foram observados após um período de apenas 6 dias de flushing, quando esta 
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suplementação é realizada no fim da fase lútea (Leury et al., 1990; Downing e Scaramuzzi, 

1991; Downing et al., 1995a, 1995c; Gutierrez et al., 1997; Martin et al., 2004b). 
 
Nos trabalhos apresentados nesta dissertação foram estudados os efeitos da 

ingestão de Lupinus albus em ovelhas Merino Branco em situação de aumento ou 

estabilidade de condição corporal, sobre alguns indicadores metabólicos (ácidos gordos não 

esterificados, glucose, ureia e albumina) e alguns parâmetros reprodutivos (intervalo entre a 

remoção das esponjas e o estro, desenvolvimento folicular e taxa de concepção). Estes 

trabalhos estão incluídos no projecto “Efeito da suplementação com tremoço no período pré-

cobrição sobre a fisiologia e performance reprodutivas de ovelhas Merino Branco” 

(PTDC/CVT/68090/2006) subsidiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. 
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II. Revisão Bibliográfica 
 

1. A raça Merino Branco 
 

A partir dos dados da Unidade de Recursos Genéticos, Reprodução e Melhoramento 

Animal do Laboratório de Investigação Agrária (L-INIA, INRB I.P.) referentes a 2007, a raça 

Merino Branco (MB) terá cerca de 17 000 animais inscritos no Livro Genealógico, repartidos 

por 40 criadores. No entanto, deve ser referido o facto de em Portugal se estimar que 

existem mais de um milhão de reprodutoras (Silva, 1999; Matos, 2000). Ao analisar as raças 

ovinas autóctones, o MB surge com a maior representatividade (54% dos animais inscritos), 

predominando a nível regional no Alentejo, o solar da raça (Anuário de Campanha 2005/06). 

Esta é a população ovina mais numerosa em Portugal e a raça 

autóctone com maior aptidão para a produção de carne (Silva e 

Vaz Portugal, 1997; Caldeira, 2008). 

Esta raça é explorada numa área relativamente extensa, 

encontrando-se dispersa entre o Alentejo, o Ribatejo e a 

Estremadura, sendo criada em rebanhos de média a grande 

dimensão (Sobral et al., 1987; Caldeira, 2008). O regime de 

exploração mais comum é o extensivo, em complementaridade 

com outras produções agrícolas, nomeadamente a produção de 

cereais, aproveitando-se para a alimentação dos animais os 

restolhos de cereais e de oleaginosas assim como as pastagens 

naturais das zonas de pousio (Caldeira, 2008). Actualmente a 

alimentação é mais cuidada, procedendo-se à suplementação na 

época de lactação (Caldeira, 2008). 

 

 

A entidade responsável pela gestão do livro genealógico da raça é a Associação 

Nacional de Criadores de Ovinos da Raça Merina (ANCORME), que tem como objectivo o 

registo e melhoramento da raça Merina assim como o controlo das performances de 

crescimento, apreciação das características étnicas e morfológicas e avaliação dos 

crescimentos para admissão ou não no livro de adultos e identificação definitiva dos animais 

admitidos e ainda fornecer apoio técnico para o maneio do rebanho (FAPOC). 

 
 

Figura 1 – Área geográfica da 
raça Merino Branco (fonte: 
SPOC) 
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1.1 Origem da raça 
A raça MB deriva do tronco merino e tem origem nas populações merinas que 

existiam no sul do país e que foram melhoradas ao longo do tempo com a introdução de 

outras raças. Inicialmente foi introduzido o Merino Fonte-Boa, de forma a melhorar as 

características lanares, uma vez que a lã era a principal fonte de rendimento para o 

ovinicultor (Silva e Vaz Portugal, 1997). Posteriormente, aproximadamente em 1930, deu-se 

a introdução de uma raça francesa, o Merino Precoce, que teve como principais objectivos 

melhorar e homogeneizar o MB. Com efeito, a aptidão para a produção de carne melhorou 

através da melhoria da conformação da carcaça, do ganho médio diário e do índice de 

conversão; no entanto, não aumentou a baixa prolificidade do MB e devido ao aumento do 

peso vivo (PV) resultante dos cruzamentos, as necessidades de manutenção dos animais 

aumentaram. Os animais tornaram-se mais exigentes no que respeita às suas necessidades 

nutricionais, passando a necessitar de uma quantidade e de uma qualidade de alimentos 

para a completa exteriorização do seu potencial genético que os criadores frequentemente 

não lhes têm proporcionado (Caldeira, 2008).  

Actualmente a raça MB possui um efectivo bastante heterogéneo, resultado de 

cruzamentos indiscriminados, principalmente com a raça Merina Precoce e, mais 

recentemente, com as raças Ile de France, Merino Espanhol e Merino Alemão (Matos, 

2000). 

 

 

1.2 Padrão da raça 
As características que definem os ovinos da raça MB e que constam no regulamento 

do registo zootécnico são as seguintes (Borrego, 1984; Sobral et al., 1987; Caldeira, 2008): 

• Corpulência média e conformação regular;  

• As fêmeas possuem um PV que varia entre 45 a 60 kg e os machos entre 80 a 90 kg; 

• Velo branco, extenso e de óptima qualidade, com frisado fino ou médio; cobre a 

cabeça, pescoço, ventre e os membros quase até às unhas; 

• Cabeça de tamanho médio, larga e curta, revestida de lã, podendo esta chegar a 

cobrir as faces e o frontal; cornos ausentes nas fêmeas, mas frequentes nos 

machos, enrolados em espiral fechada; 

• Úbere largo e bem inserido, com tetos curtos, mas bem implantados. 
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1.3 Características produtivas 
As principais aptidões produtivas do MB são a produção de carne e a produção de lã. 

Antigamente, após o desmame, procedia-se a um período de ordenha de curta duração, 

apesar do baixo potencial produtivo exibido, estando actualmente esta prática em desuso 

(Matos, 2000; Caldeira, 2008). 

 

1.3.1 Produção de Carne: 

A principal finalidade da exploração do MB é a produção de borregos tendo esta raça 

uma boa aptidão, apesar do facto de possuir uma baixa prolificidade (Caldeira, 2008). Os 

borregos permanecem em pastoreio com as progenitoras até ao momento do abate (Natal e 

Páscoa), normalmente com uma idade entre 3 e 4 meses, e um peso de abate de cerca de 

25 kg de PV (Sobral et al., 1987; Silva, 1999; Caldeira, 2008). 

Actualmente existem 3 produtos certificados de Indicação Geográfica Protegida com 

características das regiões onde são produzidos: o Borrego do Baixo Alentejo, o Borrego do 

Nordeste Alentejano e o Borrego de Montemor-o-Novo. 

 

1.3.2 Produção de Lã: 

O Merino Branco produz uma lã fina e frisada, de óptima qualidade (Sobral et al., 

1987). A tosquia realiza-se na Primavera e geralmente é feita uma vez por ano. Actualmente 

a produção de lã já não tem grande expressão para o lucro da exploração, uma vez que 

normalmente esta apenas é suficiente para compensar os custos da tosquia (Matos, 2000). 

A classificação da lã é feita de acordo com o diâmetro das fibras (18 a 25 micra), 

podendo corresponder a Merino extra (espessura média entre 19 a 23 micra) ou a Merino 

forte (espessura média entre 24 a 27 micra). O peso do velo é variável, apresentando no 

macho um peso entre 4,5 a 5 kg e nas fêmeas desde 2,5 a 3 kg. O rendimento LAF 

(rendimento em lavado) varia entre 50 a 52% (Sobral et al., 1987; Caldeira, 2008). 

 

 

1.4 Características reprodutivas 
Relativamente às características reprodutivas, a raça MB apresenta uma 

sazonalidade pouco pronunciada, não existindo uma estação de anestro bem definida, uma 

vez que existem animais com actividade éstrica ao longo de todo o ano. Resultados 

apresentados por Silva e Calheiros (1980) indicam que a actividade reprodutiva desta raça 

atinge o seu valor máximo entre Junho e Outubro, decresce a partir de Novembro e atinge 

valores mínimos em Fevereiro.  
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Apesar de o Outono ser a época em que existe maior número de fêmeas cíclicas, 

devido a exigências de mercado, a principal época de cobrição é a Primavera (Abril - Maio). 

No Outono (Setembro - Outubro) faz-se uma nova cobrição, para cobrir as fêmeas vazias 

e/ou as malatas (Sobral et al., 1987; Matos, 2000; Caldeira, 2008). Assim, a principal época 

de parição ocorre no Outono (Setembro) e a secundária na Primavera (Fevereiro). 

Normalmente, o ritmo reprodutivo é de apenas um parto por ano. 

Os valores de referência para a raça indicam uma taxa de fertilidade (nº de ovelhas 

paridas por nº de ovelhas postas à cobrição) entre os 80 a 90%, mas uma taxa de 

prolificidade (nº de borregos nascidos por ovelha parida) baixa, cujos valores variam entre 

110 e 140%; relativamente à fecundidade (nº de borregos nascidos por nº de ovelhas postas 

à cobrição) o MB atinge valores entre 90 a 130% (SPOC). A baixa prolificidade desta raça 

condiciona a produtividade das explorações, uma vez que o lucro desta está directamente 

relacionado com o número de borregos produzidos, conforme já dissemos anteriormente. 
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2. Ciclo Éstrico da Ovelha 

 
O desenvolvimento folicular nos ovinos tem início durante a vida fetal culminando, 

ainda na vida intrauterina, na formação do folículo primordial, o qual consiste de um oócito 

primário rodeado por uma única camada de células foliculares (Souza et al., 1997). Do 

nascimento até à puberdade, e porque o hipotálamo e a hipófise ainda não exercem a sua 

influência, os ovários permanecem em repouso. Assim que é atingida a puberdade, esta 

situação inverte-se, quando quer o hipotálamo quer a hipófise iniciam a secreção das suas 

hormonas. Dá-se então o desenvolvimento dos folículos primordiais, dos quais apenas 

alguns crescem até alcançar a ovulação, sendo todos os restantes conduzidos à atresia. 

 

O ciclo éstrico corresponde ao intervalo de tempo entre dois estros e compreende 

uma série de alterações periódicas no comportamento e endocrinologia da fêmea. Na 

ovelha este ciclo tem uma duração média de 17 dias (Borrego, 1984; Scaramuzzi et al., 

1993). 

Durante o ciclo éstrico verifica-se uma sequência de alterações hormonais que 

envolvem o hipotálamo através da libertação da hormona de libertação das gonadotrofinas 

(GnRH), a adenohipófise com a secreção das gonadotrofinas (LH ou hormona luteinizante e 

FSH ou hormona folículo estimulante), os folículos através da secreção de estradiol-17β 

(E2) e inibina, o corpo lúteo (CL) que produz progesterona (P4) e ocitocina e o útero através 

da sua secreção de prostanglandina F2α (PGF2α) (Scaramuzzi et al., 1993; Viñoles, 2003). 

 

O ciclo éstrico pode ser dividido em fase folicular e fase lútea. A fase lútea é uma 

fase relativamente prolongada, caracterizada pela existência de concentrações significativas 

de P4, produzida pelo(s) CL(s) formados pela luteinização das células foliculares após a 

ovulação (Souza et al., 1998). A concentração desta hormona aumenta a partir do dia 3-4 do 

ciclo éstrico (2-3 dias após ter ocorrido a ovulação), atingindo o seu valor máximo entre os 

dias 10 e 12 do ciclo, mantendo-se elevada até ao momento da luteólise (regressão do CL), 

que geralmente tem início por volta do dia 14 do ciclo (Scaramuzzi et al., 1993). A partir daí 

as concentrações desta hormona esteróide decrescem, atingindo o seu valor mais baixo 24h 

depois (Scaramuzzi et al., 1993). A P4 é a hormona responsável pela manutenção da 

gestação e que, ao inibir o pico de LH, impede que ocorra uma nova ovulação (Jimeno et al., 

2001).  

A luteólise marca o início de uma nova fase folicular, a qual é caracterizada pela 

produção e secreção de E2 pelo(s) folículo(s) em desenvolvimento e tem uma duração 

aproximada de 36 a 40 h (Baird, 1983; Jimeno et al., 2001; Saïd et al., 2007). A redução da 
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concentração de P4 permite a libertação de GnRH, a qual leva ao aumento da frequência 

dos pulsos de FSH e de LH, ao desenvolvimento folicular e aumento da produção de 

estradiol folicular. A concentração de E2 aumenta progressivamente, até atingir o pico pré-

ovulatório e baixar posteriormente para valores basais. Sob o estímulo deste pico de E2, a 

GnRH é libertada e transportada através do sistema porta-hipofisário até à adenohipófise, 

onde estimula a libertação da LH. As concentrações desta gonadotrofina, que durante a 

maior parte do ciclo são baixas e com pulsos de secreção pouco frequentes (Scaramuzzi et 

al., 1993; Viñoles, 2003; Ledezma et al., 2006), atingem nesta fase a sua concentração 

máxima – pico ovulatório de LH – que desencadeia a maturação final do folículo e a 

ovulação, aproximadamente 24h depois e cerca de 4 dias após o início da luteólise 

(Murdoch, 1985; Scaramuzzi et al., 1993; Ledezma et al., 2006). Em simultâneo com a 

descarga ovulatória de LH verifica-se um pico de FSH, o qual se repete cerca de 24 horas 

depois. A secreção de FSH acompanha o desenvolvimento das ondas foliculares, com picos 

a cada 6 dias (Scaramuzzi et al., 1993; Bister et al., 1999; Evans, 2003; Viñoles, 2003). O 

comportamento de cio, que corresponde ao período em que a ovelha se encontra receptiva 

ao macho, ocorre no final da fase folicular, antes da ovulação, como consequência da 

elevada concentração de E2, e tem uma duração variável entre 24 e 36h, duração 

aproximada do pico pré-ovulatório de LH (Saïd et al., 2007). No entanto, nas ovelhas as 

manifestações de cio são pouco evidentes na ausência do macho e o único indicador seguro 

de estro é o reflexo de imobilidade por parte da fêmea. 

 

O ciclo éstrico repete-se com a periodicidade mencionada – 17 dias – a menos que 

haja anestro devido à existência de gestação, lactação, balanço energético negativo, 

patologias ou aciclicidade sazonal. Quando não existe gestação, não ocorre a libertação do 

interferão tau (IFN-τ), principal sinal embrionário antiluteólitico secretado pela trofoderme do 

embrião entre os dias 11 e 20 da gestação, possibilitando a libertação da PGF2α por parte 

do útero (Jimeno et al., 2001; Viñoles, 2003; Abecia et al., 2006; Ledezma et al., 2006), a 

consequente luteólise e o reinício de um novo ciclo. 

 

Os ovinos são considerados uma espécie poliéstrica sazonal de dias curtos, sendo o 

principal factor de influência para a sua actividade reprodutiva o fotoperíodo, apesar de 

outros factores externos, tais como a temperatura, a nutrição e as relações sociais também 

influenciarem a ciclicidade demonstrada por estes pequenos ruminantes (Thiéry et al., 2002; 

Rosa e Bryant, 2003). O período de actividade sexual inicia-se assim quando o número de 

horas de luz começa a diminuir (final do Verão e Outono). Quando os dias começam a 

crescer (final do Inverno e Primavera) inicia-se o período de anestro sexual, caracterizado 
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pela ausência de ciclos éstricos regulares e de ovulação (Barrel et al., 1992). Esta 

reprodução sazonal reflecte uma estratégia reprodutiva por parte dos animais, que ao 

associar a actividade sexual a mudanças do fotoperíodo, tentam sincronizar o último terço 

da gestação e a lactação com a época do ano de maior abundância alimentar, de forma a 

promover o crescimento e desenvolvimento máximo da sua descendência (Thiéry et al., 

2002; Rosa e Bryant, 2003; Viñoles, 2003; Martin et al., 2004b). 

 
 

2.1 Desenvolvimento folicular durante o ciclo éstrico 

O conjunto de folículos primordiais a partir do qual todos os folículos se desenvolvem 

ao longo da vida do animal é estabelecido durante o crescimento fetal. Estes folículos 

passam por várias etapas de crescimento antes da ovulação, desenvolvendo-se em folículos 

primários, secundários e terciários ou antrais (Rhind, 1993; Evans, 2003; Viñoles, 2003). Na 

ovelha, o processo de desenvolvimento folicular desde o início do crescimento do folículo 

primordial até ao folículo ovulatório demora cerca de 6 meses, enquanto que os estádios 

finais de desenvolvimento são bastante mais rápidos (Evans, 2003). 

 

Segundo o modelo proposto por Scaramuzzi et al. (1993) existem cinco fases de 

desenvolvimento folicular, consoante a dependência de cada uma das classes de folículos 

relativamente às gonadotrofinas que sustentam o seu crescimento. Os folículos primordiais 

e secundários ou pré-antrais são independentes dos efeitos das gonadotrofinas; as fases 

posteriores de desenvolvimento folicular, representadas sucessivamente por folículos 

sensíveis às gonadotrofinas, folículos dependentes das gonadotrofinas e folículos 

ovulatórios, necessitam de suporte hormonal para crescer (Scaramuzzi et al., 1993). Em 

cada etapa, o número de folículos que continua a progredir vai diminuindo, condicionando 

assim o número de folículos que alcançam as etapas finais e consequentemente a taxa de 

ovulação. As diferentes etapas de desenvolvimento folicular decorrem de uma forma cíclica, 

designando-se este crescimento por ondas foliculares. Uma onda folicular é caracterizada 

pelo aparecimento em simultâneo de um grupo de folículos, dos quais um ou mais, 

consoante a taxa de ovulação própria de cada espécie, são seleccionados para ovular, o(s) 

folículo(s) dominante(s), enquanto os restantes folículos presentes na mesma onda, os 

folículos subordinados, sofrem atresia (Evans et al., 2000; Evans, 2003). 

Embora haja alguma discrepância na informação que diz respeito ao número de 

ondas foliculares, geralmente nos ovinos é apresentado um padrão de entre duas a quatro 

ondas por ciclo éstrico (Souza et al., 1998; Bister et al., 1999; Evans et al., 2000; Viñoles, 

2003; Evans, 2003; Duggavathi et al., 2004; Ledezma et al., 2006), cada uma delas com 
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uma duração aproximada de seis dias (Bister et al., 1999), em que é normalmente a última 

onda do ciclo éstrico a que contém o(s) folículo(s) ovulatório(s) (Viñoles, 2003). O 

aparecimento de uma nova onda folicular é antecedido por um aumento na concentração de 

FSH (Souza et al., 1998; Bister et al., 1999; Evans, 2003; Duggavathi et al., 2004), sendo 

este aumento responsável pelo recrutamento de novos folículos a partir da população de 

folículos secundários ou pré-antrais existente nos ovários (Fortune, 1994; Bister et al., 

1999). Tendo as ondas uma duração aproximada de 6 dias, verifica-se então um padrão de 

secreção da FSH que apresenta incrementos no mesmo intervalo de tempo (Bister et al., 

1999), ou seja, a cada ± 6 dias as concentrações de FSH sofrem pequenas elevações, 

despertando novos folículos da população em repouso (Souza et al., 1998; Evans, 2003). 

 

Neste processo estão identificados 3 eventos fisiológicos: recrutamento, selecção e 

dominância. Durante o recrutamento folicular a FSH estimula a multiplicação das células da 

granulosa, a secreção de fluido folicular e o aumento dos receptores de LH (Scaramuzzi et 

al., 1993). A partir daqui, os folículos continuam a crescer e começam a libertar inibina, 

presente no fluído folicular. A secreção de inibina desencadeia um mecanismo de feedback 

negativo, impedindo a secreção de FSH. É esta diminuição de FSH que condiciona o 

número de folículos que poderão ovular (Baird, 1983). O folículo em desenvolvimento passa 

assim a responder à outra gonadotrofina, a LH. É nesta alteração da dependência hormonal 

que se baseia o mecanismo de selecção e que permite a sobrevivência do(s) folículo(s) 

(Scaramuzzi et al., 1993). A acompanhar o desenvolvimento do folículo encontra-se a 

produção de E2. A alteração da concentração da FSH ao longo do ciclo é uma 

consequência do estabelecimento de feedbacks, negativo caso a E2 se encontre em 

concentrações elevadas (como acontece antes da ovulação) ou positivo quando a 

concentração de E2 é baixa (como acontece quando se inicia um novo ciclo). A dominância 

folicular é traduzida morfologicamente pelo diâmetro e funcionalmente pela produção de E2. 

O folículo dominante presente no ovário irá ovular em resposta ao pico ovulatório de LH. 

Após atingir o seu crescimento máximo, o folículo pára de produzir E2, terminando assim a 

sua dominância relativamente aos restantes folículos (Scaramuzzi et al., 1993; Viñoles, 

2003). O fim da produção de E2 traz também o fim do feedback negativo sobre as 

gonadotrofinas, aumentando novamente as concentrações em circulação destas hormonas 

e proporcionando a emergência de uma nova onda folicular entre os dias 9 e 14 do ciclo 

éstrico (Viñoles, 2003). 

O recrutamento e posterior desenvolvimento folicular são processos contínuos 

(Baird, 1983). Assim, independentemente da fase do ciclo éstrico, um ou mais potenciais 

folículos ovulatórios estão sempre presentes, mas para atingir o estádio final de maturação, 
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o folículo está dependente de ficar exposto, em determinado período de tempo, a um perfil 

hormonal característico, o que apenas acontece no fim da regressão luteal (Rhind, 1993). 
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3. Métodos de avaliação das reservas corporais 
 

Em Portugal, os sistemas de produção de ovinos são predominantemente 

extensivos. Este facto, conjugado com a produção sazonal de forragem típica do clima 

mediterrânico, leva a que os animais sofram variações nas suas reservas corporais, como 

forma de adaptação à disponibilidade de alimento. Estas variações irão traduzir-se na 

deposição ou mobilização das reservas corporais (Caldeira e Vaz Portugal, 1991). A 

capacidade de adaptação dos animais a estas situações poderá servir os interesses do 

produtor, na medida em que no período de abundância de alimento poderá ser estimulada a 

acumulação de reservas para que no período de escassez o animal as possa mobilizar. 

 

Ao longo dos anos, têm sido desenvolvidos vários métodos que permitem a 

avaliação das reservas corporais (Tabela 1). No entanto, a maior parte destes métodos 

acarreta custos elevados e são difíceis de colocar em prática, não sendo por isso praticáveis 

em condições de campo (Caldeira, 1988). 

 

Métodos 

Directos Abate e avaliação da composição corporal 

Peso Vivo 

Dimensões corporais 

Medição dos espaços de difusão de marcadores da água corporal 

Medição do diâmetro dos adipócitos 

Medição do diâmetro das fibras musculares 

Medição da espessura do tecido adiposo subcutâneo 

Tomografia axial computorizada e ressonância nuclear magnética 

Tomografia axial computorizada 

Ressonância nuclear magnética 

Indirectos 

Avaliação da composição corporal através da palpação da região lombar dos animais 

 
Tabela 1 – Métodos de avaliação da condição corporal (adaptado de Caldeira, 1988).  

 

 

O PV de um ovino é o resultado da combinação do tamanho do animal e da sua 

condição corporal (Downing e Scaramuzzi, 1991). Os aumentos de PV são função da 

quantidade e da forma como a energia é depositada; se a energia for depositada sob a 
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forma de proteína (e não de gordura), o aumento no PV será superior por unidade de 

energia retida, uma vez que por cada grama de proteína, são retidos 3 a 4 g de água (Ryan 

et al., 1993). Existe uma elevada correlação entre o PV e a totalidade de tecido adiposo, 

tendo-se verificado que o PV explica 84 e 80% da variação da percentagem de lípidos no 

corpo vazio e na carcaça, respectivamente (Sanson et al., 1993). 

 

O PV é assim um possível indicador das reservas corporais, tendo a vantagem de 

ser fácil de avaliar. Esta avaliação deverá ser feita sempre à mesma hora, pela mesma 

pessoa, utilizando sempre a mesma balança e preferencialmente antes das refeições. A 

desvantagem do uso do PV como método de avaliação das reservas corporais diz respeito à 

grande variação dos conteúdos gastrointestinais, característica própria dos ruminantes, às 

possíveis diferenças entre os formatos corporais (ovelhas com o mesmo PV encontrarem-se 

em diferentes condições corporais e vice-versa) e ainda porque, quer a gestação quer a 

lactação, afectam o PV sem que ocorra obrigatoriamente uma alteração nas reservas 

corporais (Caldeira, 1988; Silva, 1993). Conclui-se assim que a pesagem dos animais não 

será o método mais adequado para avaliação das reservas corporais, uma vez que não 

traduz objectivamente a condição corporal (CC). 

 

 

3.1 Condição Corporal (CC) 
O conceito de CC pode ser descrito como a proporção entre o tecido adiposo e não 

adiposo presente no animal, tendo este método o objectivo de estimar a quantidade de 

reservas corporais que poderão fornecer energia (gordura) e proteína (músculo esquelético) 

(Downing e Scaramuzzi, 1991; Caldeira et al., 2007a). A avaliação das reservas corporais 

pelo método da notação da CC traduz os efeitos da disponibilidade alimentar a curto prazo. 

Assim, este método permite inferir sobre o estado nutricional dos animais, e caso seja feita 

uma avaliação regular da CC, será ainda possível saber o sentido de variação das reservas 

corporais (Caldeira, 2005), isto é, se existe manutenção, mobilização ou deposição destas. 

Torna-se assim possível avaliar e ajustar em tempo útil o regime alimentar, evitando custos 

avultados com a alimentação e facilitando a gestão do ciclo produtivo e reprodutivo 

(Caldeira, 2005; Almeida, 2006; Caldeira et al., 2007b). 

 

O conceito de CC começou a ser utilizado com o objectivo de avaliar o estado 

nutricional dos animais nas pastagens. Mais tarde, foi proposta pela primeira vez a avaliação 

da CC dos ovinos através da palpação da região lombar, de forma a avaliar a proeminência 

dos processos espinhosos e o maior ou menor grau de cobertura das apófises transversas 
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das vértebras lombares (Russel et al., 1969). Em 1969, Russel et al. avaliaram a relação 

entre cada nota de CC e a quantidade de tecido adiposo, concluindo que este método 

proporciona uma melhor predição da quantidade de reservas corporais do que o PV. Foi 

então definida de forma pormenorizada uma escala de pontuação de 0 a 5 (Tabela 2), 

correspondendo cada nota a um determinado desenvolvimento do tecido adiposo e da 

massa muscular, conforme os parâmetros que constam na Figura 2. Esta escala pode ser 

dividida em meios e quartos de ponto, de forma a permitir uma maior precisão no momento 

da avaliação das reservas corporais, reduzindo também possíveis erros de classificação 

(Almeida, 2006). 

 

 

Notação Características anatómicas 

Nota 0 Animal extremamente emaciado e próximo da morte 
Processos espinhosos proeminentes e aguçados; processos transversos também 
aguçados, penetrando os dedos facilmente por baixo das suas extremidades, sobre a
pele, e sendo possível palpar as depressões entre os processos. Músculo 

Nota 1 

Longissimus dorsi sem qualquer cobertura de gordura subcutânea. 
Processos espinhosos proeminentes mas macios, sentindo-se as suas extremidades 
como pequenos relevos; processos transversos lisos e arredondados, podendo os 
dedos, com uma ligeira pressão, penetrarem sob as suas extremidades. Músculo 
Longissimus dorsi de espessura moderada e com fina cobertura de gordura 

Nota 2 

subcutânea. 
Processos espinhosos pouco salientes, macios e arredondados, podendo ser 
detectados individualmente com alguma pressão dos dedos; processos transversos 
macios e bem cobertos, sendo necessária uma firme pressão para sentir as suas 
extremidades. Músculo Longissimus dorsi bem desenvolvido e com uma moderada 

Nota 3 

cobertura de gordura subcutânea. 
Processos espinhosos podem ser detectados exercendo pressão, sentindo-se uma 
linha dura entre as suas extremidades; mesmo exercendo pressão os processos 
transversos não se conseguem sentir. Músculo Longissimus dorsi está muito 

Nota 4 

Desenvolvido e com uma espessa cobertura de gordura subcutânea. 
Os processos espinhosos não se conseguem palpar, mesmo com uma forte pressão,
existindo uma depressão na gordura subcutânea na zona onde as suas extremidades
eram palpáveis; não é possível palpar os processos transversos. Músculo 
Longissimus dorsi está muito desenvolvido e com uma cobertura de gordura 
subcutânea muito espessa. Podem existir grandes depósitos de gordura na garupa e 

Nota 5 

na cauda. 
 
Tabela 2 – Descrição das características anatómicas para cada nota da escala de condição corporal 

(Russel et al., 1969 traduzido por Caldeira, 1988). 
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Figura 2 – Vértebra lombar e os quatro parâmetros de avaliação (i) proeminência dos processos 
espinhosos; ii) proeminência dos processos transversos; iii) grau de cobertura das extremidades dos 
processos transversos; iv) desenvolvimento dos tecidos entre os processos espinhosos e 
transversos) (Caldeira, 1988). Imagem: American Sheep Industry, Inc. Sheep Production Handbook, 
2003 (adaptado). 

 

A avaliação das reservas corporais pelo método da CC exige prática, assim como o 

conhecimento da escala de pontuação (Caldeira, 1989). Embora seja um método subjectivo, 

é suficientemente rigoroso para avaliar de forma rápida o estado nutricional e uma potencial 

performance reprodutiva (Almeida, 2006), sendo um melhor indicador do que o PV (Russel 

et al., 1969). Tem também a vantagem de não implicar o uso de equipamentos 

dispendiosos, sendo de fácil aplicação em condições de exploração. 

Em função da disponibilidade de alimento, do estado fisiológico e do nível produtivo 

do animal, a CC sofre variações. Uma vez que a condição corporal dos animais afecta 

significativamente o seu desempenho reprodutivo e produtivo (Caldeira et al., 2007b), o 

conhecimento das reservas corporais dos animais em cada momento da sua vida produtiva 

e a nota óptima de CC para cada estado fisiológico é da maior importância para o produtor 

(Caldeira, 1988). 
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4. Indicadores metabólicos para avaliação do estado nutricional 
 
Através das suplementações alimentares, aumenta-se a ingestão de energia o que 

por sua vez leva à alteração do estado metabólico dos animais. Estas alterações 

metabólicas são reguladas por uma série de complexas interacções entre as concentrações 

circulantes de hormonas metabólicas e os fluxos de nutrientes no organismo (Scaramuzzi et 

al., 2006). Assim, a avaliação do perfil metabólico de um animal pode ser usada para a 

avaliação do seu estado nutricional visto que as concentrações de alguns metabolitos 

circulantes fornecem boas indicações sobre o seu balanço nutricional. Estas determinações 

são bastante utilizadas para a identificação de distúrbios metabólicos (doenças metabólicas) 

e na avaliação do plano alimentar dos animais. Contudo, os perfis metabólicos devem ser 

interpretados em conjunto com a avaliação da CC, com o conhecimento da fase produtiva e 

da dieta utilizada (Caldeira, 2005). 

 

Quando as necessidades energéticas para manter o nível de produção são 

superiores à energia ingerida, o animal mobiliza as suas reservas energéticas de forma a 

cobrir o défice, encontrando-se em balanço energético negativo (BEN). O BEN ocorre de 

forma recorrente em fêmeas de alta produção no pós-parto e no último terço da gestação. 

Esta situação surge pela conjugação entre as elevadas necessidades energéticas e a 

reduzida capacidade de ingestão. É nestes períodos de BEN que as fêmeas mobilizam as 

suas reservas energéticas, ocorrendo a hidrólise dos lípidos do tecido adiposo, o que se 

traduz num aumento da concentração em circulação dos ácidos gordos não esterificados 

(AGNE) (Caldeira, 2005). 

Na situação contrária, isto é, quando as necessidades energéticas são inferiores à 

energia ingerida e o animal se encontra em balanço energético positivo, ocorre a deposição 

de reservas. Um balanço energético positivo leva a um aumento da concentração sanguínea 

de leptina e insulina e a um aumento da entrada de glucose nas células (Scaramuzzi et al., 

2006). 

 

Geralmente os metabolitos mais utilizados na avaliação do estado energético são a 

glucose, os AGNE e o β-hidroxibutirato séricos e para a avaliação do estado proteico são 

utilizados como parâmetros a ureia e a albumina séricas (Caldeira, 2005; Caldeira et al., 

2007a). 
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4.1 Avaliação do estado energético 
 

4.1.1 Ácidos gordos não esterificados (AGNE): 

Os AGNE resultam da hidrólise dos triglicéridos presentes nas células adiposas. 

Estes ácidos gordos passam depois para a corrente sanguínea onde são transportados pela 

albumina (Caldeira, 2005). Os tecidos que necessitam de energia vão utilizar os AGNE em 

circulação, oxidando-os até CO2 ou originando corpos cetónicos e acetato. Caso sejam 

utilizados pelo fígado, os AGNE podem ainda ser reesterificados novamente em triglicéridos, 

fosfolípidos ou esteres de colesterol (Caldeira, 2005). Em situações de BEN, a proporção de 

AGNE libertados das células adiposas aumenta; assim, este metabolito surge como um bom 

quantificador da gravidade do BEN. O nível basal dos AGNE, isto é, quando o animal não se 

encontra a mobilizar reservas, é geralmente inferior a 200 μmol/L (Caldeira, 2005). Na 

bibliografia refere-se que os níveis dos AGNE são necessariamente baixos para as fêmeas 

com CC estável e com CC a sofrer aumento, uma vez que não existe mobilização das 

reservas corporais; já no caso da CC a diminuir, os níveis de AGNE em circulação são 

tipicamente elevados (Caldeira e Vaz Portugal, 1991). 

A colheita para quantificação dos AGNE deverá ser realizada sempre antes da 

primeira refeição diária dos animais, uma vez que os valores de AGNE baixam para valores 

basais após a refeição como consequência da absorção dos nutrientes da dieta, podendo 

mascarar alguma possível deficiência alimentar (Caldeira, 2005). 

 

 

4.1.2 Glucose: 

A glucose de origem alimentar é muito escassa e nos ruminantes esta tem origem 

principalmente na neoglucogénese. Os principais substratos que lhe dão origem são o 

propionato e os aminoácidos provenientes da dieta alimentar e o seu principal local de 

produção é o fígado (Caldeira, 2005). Os níveis séricos de glucose são pouco sensíveis a 

variações no fornecimento energético da ração, sofrendo variações pouco evidentes, visto 

serem fortemente controlados por um mecanismo homeostático, sobrepondo-se este 

controle às alterações que a dieta possa causar neste parâmetro. Como tal, por vezes este 

metabolito é apontado como não sendo o melhor indicador para o metabolismo energético, 

devendo por isso ser avaliado em conjunto com outros indicadores para a correcta 

interpretação dos resultados (Caldeira, 2005). Os valores de referência para a glucose 

situam-se entre 2,4 e os 4,5 mmol/L (Kahn e Line, 2005), podendo valores mais baixos 

surgir em situações de escassez de alimento ou quando existe carência nos seus 



Revisão Bibliográfica                 Indicadores metabólicos para avaliação do estado nutricional 

18 

 

precursores e valores mais elevados quando ocorrem situações de resistência à insulina, 

frequentes em animais em CC excessiva (Caldeira, 2005; Almeida, 2006). 

 

 

4.2 Avaliação do estado proteico 
 

4.2.1 Albumina: 

A albumina, a proteína mais abundante no sangue, é sintetizada no fígado. A sua 

concentração sanguínea pode ser alterada pelo teor proteico da dieta mas o factor 

determinante para a sua concentração é a capacidade do fígado em sintetizá-la, sendo por 

isso usada simultaneamente como indicador da função hepática e do status nutricional 

(Caldeira, 2005; Almeida, 2006). Como se referiu, a albumina é a transportadora dos AGNE, 

assim como de outras moléculas e hormonas (Caldeira, 2005). As carências proteicas 

recentes são traduzidas por baixos níveis de albumina sérica, visto esta funcionar como uma 

reserva de proteína em situações de carência. O intervalo de referência para a albumina é 

de 26,7-36,8 g/L (Kahn e Line, 2005). Níveis elevados podem ter origem na desidratação, o 

que faz aumentar a concentração sanguínea. Uma dieta que cubra em pleno as 

necessidades em aminoácidos origina valores de concentração sérica em albumina mais 

elevados mas dentro do intervalo considerado normal (Caldeira, 2005). 

 

 

4.2.2 Ureia: 

A ureia tem como precursor a amónia, que num ruminante poderá ter diversas 

proveniências, nomeadamente do catabolismo dos aminoácidos, ácidos núcleicos e outros 

compostos azotados, da degradação da proteína alimentar pelos microrganismos ruminais, 

da degradação da própria proteína microbiana e ainda no processo de reciclagem da ureia 

(Caldeira, 2005). O destino da amónia depende da relação energia: proteína da dieta. 

Quando há energia suficiente, a amónia é convertida em proteína microbiana; nos casos 

em que a relação energia: proteína é reduzida, os microrganismos não conseguem 

transformar amónia em proteína, sendo esta absorvida pela parede ruminal e 

transportada até ao fígado onde é transformada em ureia. A ureia é depois libertada no 

sangue, voltando ao rúmen por difusão ou pela saliva ou então pode ser excretada na 

urina (ou no caso das fêmeas em lactação no leite) (Caldeira, 2005). 

Os principais factores que influenciam a concentração de ureia no sangue são a 

quantidade e a degradabilidade da proteína alimentar e a quantidade de energia fornecida 

pela dieta que limita o crescimento da população microbiana (Almeida, 2006). 
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A concentração de ureia é um bom indicador do metabolismo proteico do animal, 

podendo ser utilizado para corrigir as quantidades de proteína e a relação energia: proteína 

da dieta, uma vez que a excreção de azoto representa um gasto energético para o animal e, 

para além disso, é um desperdício do ponto de vista produtivo, visto que a proteína é um 

dos componentes mais caros da dieta e um potencial contaminante do meio ambiente 

(Caldeira, 2005). O intervalo de referência para a ureia é de 3,7 – 9,3 mmol/L (Kahn e Line, 

2005). 
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5. Efeito da alimentação na reprodução 

 
Há muito que se sabe que a alimentação tem uma grande influência no desempenho 

reprodutivo dos ruminantes (Martin et al., 2004b; Gutierrez et al., 1997; Boland et al., 2001; 

Gong, 2002; Muñoz-Gutiérrez et al., 2002; Hunter et al., 2004; Somchit et al., 2007), 

nomeadamente sobre a taxa de ovulação dos ovinos. Como tal, a relação entre a 

alimentação e a reprodução tem sido o objectivo de várias linhas de investigação ao longo 

dos anos (Scaramuzzi et al., 2006), tendo sido já feita muita pesquisa sobre este tópico e 

em particular sobre a taxa de ovulação (Martin et al., 1994b). Contudo, a relação entre as 

duas é complexa e os resultados são por vezes heterogéneos e inconsistentes (Boland et 

al., 2001). 

 

A associação entre a alimentação e a reprodução permite garantir que esta seja bem 

sucedida (Scaramuzzi et al., 2006), uma vez que a ingestão de determinados 

nutrientes/componentes da alimentação, assim como uma boa CC e um adequado PV 

permitirão aos animais expressar todo o seu potencial reprodutivo (Robinson, 1996). De 

facto, a taxa de ovulação, um dos factores mais importantes na determinação da 

performance reprodutiva, é controlada pela genética (Baird, 1983; Scaramuzzi e Radford, 

1983; Rhind, 1993; Caldeira 2008) mas é fortemente influenciada por factores ambientais 

tais como a estação do ano (fotoperíodo) e a nutrição (Scaramuzzi e Radford, 1983; Rhind, 

1993; Scaramuzzi et al., 1993; Viñoles, 2003; Evans, 2003; Rosa e Bryant, 2003; 

Scaramuzzi et al., 2006; Meza-Herrera et al., 2007; Scaramuzzi e Martin, 2008). 

 

Das formas existentes para manipular a taxa de ovulação, a estimulação nutricional 

surge como uma das mais simples e possivelmente das mais económicas, influenciando 

ainda a sobrevivência embrionária, também importante para a prolificidade (Meza-Herrera et 

al., 2007). 

A alimentação pode exercer uma grande influência no crescimento e 

desenvolvimento folicular (Scaramuzzi et al., 2006) através da modificação do PV e/ou da 

CC (Downing e Scaramuzzi, 1991), influenciando a performance reprodutiva, concretamente 

a taxa de ovulação, ao longo de anos, meses e até mesmo dias antes da ovulação 

(Scaramuzzi e Radford, 1983; Rhind, 1993). A pesquisa realizada ao longo dos anos 

permitiu identificar três efeitos da alimentação na taxa de ovulação: 
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• Efeito estático – refere-se ao aumento da taxa de ovulação observada em fêmeas 

mais pesadas relativamente a fêmeas mais leves; efeito associado ao PV por si só 

(Scaramuzzi et al., 2006; Somchit et al., 2007); 

• Efeito dinâmico – refere-se ao aumento na taxa de ovulação devido ao aumento no 

PV e da CC semanas antes da cobrição (Scaramuzzi et al., 2006; Somchit et al., 

2007); 

• Efeito imediato – refere-se ao aumento da taxa de ovulação após um curto período 

de suplementação, sem que ocorra aumento no PV ou na CC (Pearse et al., 1994). 

Verifica-se caracteristicamente após apenas 4 a 6 dias de suplementação com 

tremoço (Viñoles, 2003). 

 

Em situações de balanço energético negativo, a frequência dos pulsos de GnRH 

diminui, levando à diminuição da secreção de LH, podendo mesmo chegar a falhar a 

ovulação (Boland et al., 2001; Scaramuzzi e Martin, 2008). Pode então inferir-se a existência 

de uma fronteira definida por um determinado status nutricional mínimo, abaixo da qual a 

reprodução é inibida através da supressão da secreção pulsátil de GnRH. Assim, para a 

actividade do hipotálamo, a influência da nutrição surge de uma forma quantitativa, 

determinando a ocorrência ou não de ovulação, e de uma forma qualitativa, influenciando a 

taxa de ovulação, quando a frequência dos pulsos de GnRH não é posta em causa pelo 

estado metabólico do animal e quando os ciclos éstricos ocorrem de forma regular 

(Scaramuzzi e Martin, 2008).  

 

Os mecanismos exactos e a identificação dos componentes metabólicos pelos quais 

a alimentação afecta a função reprodutiva ainda não estão completamente esclarecidos 

(Gutierrez et al., 1997; Rabiee et al., 1997; Gong, 2002; Viñoles, 2003; Meza-Herrera et al., 

2007), mas certamente envolvem os processos de crescimento e desenvolvimento 

foliculares, uma vez que a taxa de ovulação é determinada pelo número de folículos que se 

desenvolvem até ao momento da ovulação (Scaramuzzi et al., 1993). Apesar do controlo do 

hipotálamo e da secreção das gonadotrofinas serem cruciais para o desenvolvimento 

folicular e para a ovulação, os efeitos da nutrição na taxa de ovulação não são somente 

controlados por estes dois factores, uma vez que o efeito das gonadotrofinas nos ovários e 

em particular na taxa de ovulação é aparentemente modificável pelas concentrações em 

circulação de hormonas metabólicas e/ou de nutrientes específicos (Rhind, 1993). Assim, 

provavelmente, os efeitos da nutrição no desenvolvimento folicular e na taxa de ovulação 

serão mediados por diversos factores ou por uma conjunção de factores. O principal 

objectivo dos estudos já realizados consiste em tentar identificar a ligação entre os 
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indicadores fisiológicos da nutrição e a reprodução, quer estes actuem indirectamente, por 

afectarem a secreção das gonadotrofinas, quer actuem directamente no ovário, através de 

sinais nutricionais como a concentração de determinados metabolitos ou hormonas. 

Na bibliografia existem duas opções explicativas dos mecanismos pelos quais a 

nutrição afecta a reprodução (Downing e Scaramuzzi, 1991; Scaramuzzi et al., 1993). As 

primeiras investigações realizadas focaram-se nos efeitos da nutrição sobre o eixo 

hipotálamo-hipófise e na forma como era afectada a secreção das gonadotrofinas (Downing 

e Scaramuzzi, 1991; Scaramuzzi et al., 1993; Abecia et al., 2006), nomeadamente no 

aumento da concentração de FSH provocado pelos tratamentos nutricionais. No entanto, 

existe pouca informação que demonstre inequivocamente que a suplementação alimentar 

estimula a secreção de FSH (Downing e Scaramuzzi, 1991; Scaramuzzi e Martin, 2008). A 

secreção desta gonadotrofina está sujeita a uma interacção dinâmica que envolve as 

hormonas ováricas, num sistema de feedback, em que um aumento na sua secreção vai 

aumentar a função ovárica e conduzir à redução da secreção desta gonadotrofina para que 

se atinja novamente a homeostasia (Scaramuzzi et al., 2006). Sujeita a este tipo de controlo, 

talvez a inconsistência nos resultados presentes na vasta bibliografia sobre a possível 

elevação dos níveis de FSH por influência da alimentação seja justificada por um rápido 

restabelecimento desta homeostasia, sendo os aumentos da concentração de FSH rápidos 

e transitórios, e portanto difíceis de verificar de forma consistente nos trabalhos 

experimentais (Downing e Scaramuzzi, 1991; Scaramuzzi et al., 1993). 

A segunda hipótese explicativa, mais actual, diz respeito a um possível efeito directo 

da nutrição nos ovários através de hormonas ou metabolitos, que ao funcionarem como 

sinais nutricionais, poderão influenciar a população de folículos, nomeadamente 

aumentando a sua sensibilidade às gonadotrofinas, reduzindo assim a concentração de FSH 

necessária para o recrutamento folicular (Downing e Scaramuzzi, 1991; Scaramuzzi et al., 

1993). Num modelo apresentado por Scaramuzi et al. (2006) foi proposto que a principal 

acção da nutrição sobre o ovário resulta da inibição da secreção folicular de E2 por três 

sistemas metabólicos, que incluem os sistemas insulina-glucose, leptina e IGF-I. Quando se 

procede à infusão de glucose e insulina verifica-se uma diminuição da secreção de E2, 

reduzindo-se assim o feedback negativo sobre a FSH e permitindo o desenvolvimento de 

um maior número de folículos (Downing et al., 1995b). 

 

 

5.1 O tremoço na alimentação animal  

No início do século passado, o potencial da cultura do tremoço para a alimentação 

animal estava limitado devido ao seu alto teor em alcalóides, capaz de atingir os 3% de 
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matéria seca (MS) (May et al., 1993). No fim dos anos 20, começaram a ser seleccionadas 

variedades de tremoço com baixos teores em alcalóides, existindo actualmente variedades 

de tremoço “doces” (<0,05% de alcalóides), que permitem uma utilização muito mais ampla 

na alimentação (May et al., 1993). Contudo, surgem por vezes inesperadamente valores 

superiores de alcalóides, possivelmente devido à contaminação das espécies melhoradas 

pela polinização cruzada com espécies selvagens. 

 

Actualmente, a semente de tremoço é utilizada em larga escala na Austrália como 

uma fonte alternativa de proteína de elevada qualidade e a um preço acessível (Rahman, 

2000).  

Recentemente, na União Europeia, a elevada dependência de fontes proteicas 

importadas e a proibição da inclusão de proteína de origem animal nas dietas levou a que 

alguns estados membros procurassem culturas diferentes (Campos-Andrada et al., 2000). O 

tremoço, devido ao seu baixo custo por unidade de proteína produzida, pode tornar-se numa 

importante fonte de proteína (Rubio e Brenes, 1995; Campos-Andrada et al., 2000). Em 

Portugal, o cultivo de Lupinus luteus (tremocilha) e de Lupinus albus (tremoço branco) já é 

praticado há algum tempo devido à sua adaptação a solos pouco férteis (Campos-Andrada 

et al., 2000). 

 

As principais espécies de tremoço usadas na alimentação animal são o L. albus, L. 

angustifolius e L. luteus. Mais de metade da produção mundial de tremoço pertence à 

Austrália e actualmente a sua maior utilização na alimentação animal é feita neste país, 

como suplemento alimentar para para melhorar a eficiência reprodutiva de ovinos, 

principalmente com L. angustifolius (Dixon e Hosking, 1992; Pearse et al., 1994; Erbas et al., 

2005). Mas nem só os ruminantes podem ser alimentados com tremoço; as aves, por 

exemplo, suportam elevadas percentagens de tremoço na dieta, sendo no entanto 

restringida a quantidade de inclusão devido ao excesso de humidade que provoca nas fezes 

(van Barneveld, 1999). Outro uso da semente de tremoço em alimentação animal é a 

suplementação de bovinos produtores de leite, onde podem ser usados elevados níveis de 

inclusão sem diminuir o conteúdo em gordura do leite (Dixon e Hosking, 1992; May et al., 

1993). O L. luteus e o L. angustifolius também são bastante usados na Austrália e entram na 

composição das dietas das várias fases de produção de suínos. Actualmente o L. albus não 

é recomendado para a alimentação destes animais por reduzir as taxas de crescimento 

devido à diminuição da ingestão voluntária total (van Barneveld, 1999). 
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As leguminosas, entre as quais se situa o tremoço, são consideradas principalmente 

como fontes de proteína. De uma forma geral, estas sementes podem ser divididas em dois 

grupos: um, cuja energia é armazenada na forma de lípidos, como é o caso da soja e do 

tremoço, e outro, no qual esta energia é depositada na forma de amido, como por exemplo o 

feijão, a ervilha e o grão (Brenes e Brenes, 1993). A semente de tremoço é uma leguminosa 

rica em energia digestível e em proteína (Dixon e Hosking, 1992; Downing et al., 1995c; van 

Barneveld, 1999). Contudo o seu teor em proteína é bastante variável entre variedades e 

dentro de uma mesma variedade (Brenes e Brenes, 1993). 

 

No que diz respeito à composição química do tremoço (Tabela 3) deve-se salientar o 

seu elevado conteúdo em proteína (Rubio e Brenes, 1995), contendo o L. albus um máximo 

de 45% de proteína bruta (May et al., 1993; Erbas et al., 2005). Esta proteína é rica em 

lisina, possuindo um menor teor de aminoácidos sulfurados (o primeiro aminoácido limitante 

é a metionina), reduzindo assim o seu valor biológico no caso da sua utilização em animais 

monogástricos (McDonald et al., 2002; Erbas et al., 2005). O tremoço apresenta também 

níveis elevados de polissacarídeos não amiláceos que podem influenciar a utilização de 

outros nutrientes (van Barneveld, 1999). Convém também referir que a composição desta 

semente é caracterizada por possuir pouco amido. O tremoço possui entre 8 a 11% de 

lípidos como forma de reserva energética na semente. Geralmente as variedades brancas 

têm menor conteúdo em fibra e maior de gordura e proteína (McDonald et al., 2002). 

 

 L. angustifolius L. albus L. luteus 
MS (%) 91,00 91,00 91,00 
PB (%) 32,00 36,00 38,00 
FB (%) 15,40 10,60 16,30 
GB (%) 6,00 9,00 5,00 
NDF (%) 23,50 17,60 34,30 
ADF (%) 19,70 14,60 24,90 
ADL (%) 1,00 1,00 1,00 
Polissacarídeos (%) 22,00 17,00 8,00 
Oligossacarídeos (%) 4,00 7,00 9,00 
Cinza (%) 3,00 3,00 3,00 
Alcalóides (%) 0,02 0,02 0,04 
Cálcio (%) 0,20 0,20 0,20 
Fósforo (%) 0,30 0,36 0,43 

 
Tabela 3 – Composição química do L. angustifolius, L. albus e L. luteus. Fonte: http://www.lupins.org 
(adaptado). 
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Os factores anti-nutricionais são componentes naturalmente presentes na semente 

como uma forma de defesa e que em determinadas proporções podem afectar 

negativamente a utilização dos nutrientes da dieta. Os taninos por exemplo, podem formar 

complexos com proteínas no rúmen, e pela ligação com proteínas alimentares e com 

sistemas enzimáticos microbianos, reduzem a actividade microbiana ruminal e, 

consequentemente, a digestão dos componentes da dieta. Os efeitos negativos destes 

factores podem ser minimizados através de uma adequada percentagem de inclusão na 

dieta e/ou recorrendo a processamentos tecnológicos tal como o descasque ou o tratamento 

térmico, que diminuam a quantidade destes factores anti-nutricionais (Brenes e Brenes, 

1993). O descasque da película exterior da semente pode aumentar o teor em proteína uma 

vez que é aqui que existe a maior parte dos factores anti-nutricionais (Tabela 4; Brenes e 

Brenes, 1993). Para além disso, a casca é fibrosa e a afecta negativamente a digestibilidade 

da dieta, especialmente nos monogástricos jovens (McDonald et al., 2002). 

 

Tremoço Proteína (g/kg MS)
Semente inteira 300,0 – 400,4 
Semente descascada 370,1 – 480,9 

 
Tabela 4 – Comparação do conteúdo em proteína na semente de tremoço inteira e descascada. 
Fonte: Brenes e Brenes, 1993 (adaptado). 

 

 

De acordo com McDonald et al. (2002), o conteúdo em alcalóides da dieta deverá ser 

inferior a 0,6 g/kg e os níveis máximos de inclusão de tremoço são de 150 kg/t para 

ruminantes, 100 kg/t para suínos e 50 kg/t para aves e suínos em crescimento. No entanto, 

estes factores não estão presentes em todas as espécies de leguminosas e as suas 

concentrações variam muito conforme a espécie (Rubio e Brenes, 1995). 

 

No trabalho realizado por Sujak et al. (2006), que estudou as três espécies de 

Lupinus mais usadas em alimentação animal, refere-se que o L. albus foi a cultura de maior 

valor nutricional e com menor teor em alcalóides. Para além disso, foi a que continha a 

melhor e mais benéfica composição em aminoácidos, sendo por isso considerado a espécie 

de tremoço mais apropriada para a nutrição animal e para a produção de suplementos 

proteicos. 

 

A inclusão da semente de tremoço como matéria-prima nas rações para animais 

como forma alternativa de fornecimento de proteína/energia necessita de ser 
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cuidadosamente avaliada devido a possíveis efeitos negativos. Os efeitos negativos mais 

comuns são a diminuição das taxas de crescimento dos animais e a redução da ingestão 

voluntária devido ao sabor amargo conferido pelos factores anti-nutricionais (alcalóides, 

saponinas ou taninos) e que reduzem a palatibilidade da dieta (van Barneveld, 1999). 

 

 

5.2 Flushing 

A maior parte da exploração mundial de pequenos ruminantes é feita em sistemas 

extensivos, onde as novas tecnologias não têm grande expressão (Martin et al., 2004a; 

Martin e Kadokawa, 2006) devido aos custos que representam face ao nível de rendimento 

obtido. Por outro lado, vivemos actualmente numa época em que o consumidor tem cada 

vez maiores preocupações com os sistemas de produção dos animais que consome, 

exigindo produtos “clean, green and ethical” (Martin et al., 2004a; Martin e Kadokawa, 2006), 

o que em termos de produção ovina está associado à adopção de práticas que minimizem 

ou evitem completamente a utilização de tratamentos químicos e hormonais para aumentar o 

desempenho reprodutivo, e que simultaneamente não comprometam o bem-estar animal. 

Esta exigência está geralmente associada a pressões de mercado, em que os produtos 

obtidos de forma “biológica” são normalmente os mais valorizados.  

Assim, torna-se importante utilizar métodos naturais e mais económicos para o 

produtor como estratégia para tentar melhorar o desempenho reprodutivo, visto que a 

produtividade e o rendimento das explorações de produção de carne e de leite dependem 

efectivamente da performance reprodutiva (Martin e Kadokawa, 2006). É neste contexto que 

surge a utilidade do uso de suplementos nutricionais, uma estratégia há muito usada nos 

sistemas de produção. 

 

O flushing, uma prática bastante difundida, consiste no aumento do fornecimento de 

nutrientes (energia, proteína ou ambos) durante determinado período de tempo, de forma a 

aumentar o nível nutricional dos animais antes da cobrição (Pearse et al., 1994; Gutierrez et 

al., 1997). É muito usado na reprodução de ovinos como forma de aumentar a fertilidade 

(Nottle et al., 1998; Gong, 2002). Pode dizer-se que integra dois componentes: o aumento 

da ingestão de nutrientes e a melhoria da CC (Downing e Scaramuzzi, 1991; Pearse et al., 

1994). O flushing deverá conduzir a que as fêmeas na fase pré-cobrição atinjam a nota 

óptima de CC pré-estabelecida e estejam numa fase de aumento dessa CC, garantindo, 

pela conjugação destas duas vias, o melhor cenário hormonal para obter os melhores 

resultados reprodutivos (Gunn, 1983; Robinson, 1990). 
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É amplamente reconhecido que o flushing permite aumentar a prolificidade. Sabe-se 

que esta forma de suplementação estimula o desenvolvimento folicular – verifica-se um 

maior número de folículos de grande diâmetro em fêmeas de maior PV ou com CC elevada 

(Nottle et al., 1998; Gong, 2002) – e favorece a maturação de um maior número de folículos 

(Pearse et al., 1994), aumentando assim o número de folículos presentes no ovário e a taxa 

de ovulação (Gutierrez et al., 1997). 

 

A suplementação aumenta os custos da alimentação animal (Sormunen-Cristian e 

Jauhiainen, 2002). Portanto, em cada período de suplementação dever-se-á ponderar a sua 

composição (energia, proteína) e a sua duração de forma a atingir-se bons resultados 

relativamente à despesa que esta constitui para a exploração e que deverá representar um 

custo viável, principalmente quando se trata de sistemas extensivos (Martin et al., 2004a; 

Martin e Kadokawa, 2006). Tendo em atenção o equilíbrio necessário entre custos e 

produtividade dos sistemas surgiu um novo conceito, o focus feeding, segundo o qual 

podemos utilizar os efeitos benéficos da nutrição na reprodução para planear suplementos 

nutricionais específicos para determinados períodos do ciclo reprodutivo, de forma a que 

estes atinjam rigorosamente determinado evento reprodutivo (Martin e Kadokawa, 2006; 

Scaramuzzi e Martin, 2008). Reduzem-se assim a duração e os custos da suplementação 

tradicional. 

 

Relativamente à procura do componente da dieta que mais influencia o processo 

reprodutivo, a maior parte da bibliografia apresenta como principal candidato a energia 

(Fletcher, 1981; Rhind, 1993; Boland et al., 2001; Muñoz-Gutiérrez et al., 2002; Scaramuzzi 

e Martin, 2008). Num estudo realizado por Fletcher (1981) com diferentes níveis de proteína 

e de energia, os resultados obtidos sugeriram que a energia se tornava o factor limitante 

para a resposta ovulatória, visto que para um mesmo nível de ingestão de proteína se 

verificou uma maior taxa de ovulação na dieta com maior nível energético. A mesma 

conclusão foi obtida por Teleni e colaboradores (1989). Em oposição existem também vários 

estudos realizados sobre a influência de dietas de elevado conteúdo proteico, 

particularmente com a semente de tremoço (Scaramuzzi e Radford, 1983; Rhind, 1993). 

Lindsay (1976) sugeriu que era o elevado conteúdo proteico do tremoço, o responsável pelo 

aumento da taxa de ovulação (Lindsay, 1976 cit. Teleni et al., 1989). Contudo, os efeitos da 

proteína e da energia são difíceis de separar; quando se aumenta o nível proteico da dieta, 

fornece-se simultaneamente uma maior quantidade de aminoácidos. Estes aminoácidos 

poderão ser utilizados na síntese de glucose ou directamente como fonte de energia (Teleni 

et al., 1989; Rhind, 1993; Viñoles, 2003). 



Revisão Bibliográfica   Efeito da alimentação na reprodução 

28 

 

5.2.1. Flushing com semente de tremoço 

A utilização de espécies de tremoço (L. angustifolius, L. albus) de variedades doces, 

com baixos níveis de alcalóides, tem sido o objectivo de vários estudos sobre a sua 

influência na taxa de ovulação em ovinos, nomeadamente na sua utilização como alimento 

para flushing (Leury et al., 1990; Scaramuzzi et al., 2006). 

Na perspectiva da redução dos custos da suplementação alimentar é de salientar a o 

uso da semente de tremoço, visto que esta suplementação é realizada em apenas alguns 

dias. No entanto este tipo de suplementação obedece a um período de administração 

bastante preciso. O período de tempo crítico para a suplementação com tremoço está 

temporalmente relacionado com a luteólise (Nottle et al., 1990), ocorrendo mais 

precisamente 6 dias antes da luteólise (Leury et al., 1990; Downing e Scaramuzzi, 1991; 

Downing et al., 1995c; Gutierrez et al., 1997; Martin et al., 2004b). A resposta à 

suplementação ocorre no fim da fase lútea, imediatamente antes da ovulação (Nottle et al., 

1990; Pearse et al., 1994; Downing et al., 1995a). Assim, pode afirmar-se que este tipo de 

flushing é mais indicado quando é utilizado em simultâneo com uma sincronização de cios 

(Pearse et al., 1994). 

 

A suplementação com tremoço no fim da fase lútea do ciclo éstrico permite aumentar 

a taxa de ovulação (Teleni et al., 1989; Leury et al., 1990; Pearse et al., 1994; Downing et 

al., 1995c; Nottle et al., 1997, 1998; Kosior-Korzecka e Bobowiec, 2003; Viñoles, 2003; 

Somchit et al., 2007) sem alterar o PV ou a CC dos animais – efeito imediato (Lindsay, 1976 

cit. Fletcher, 1981) – aumentando a frequência de ovulações múltiplas entre 20 a 30% 

(Stewart e Oldham, 1986 cit. Martin et al., 2004b). Na experiência conduzida por Nottle et al. 

(1985), concluiu-se que o aumento na taxa de ovulação após flushing com tremoço durante 

7 dias se deve à redução do número de folículos recrutados que posteriormente sofrem 

atresia. O aumento da taxa de ovulação não parece dever-se a nenhum componente 

específico presente na semente do tremoço (Teleni et al., 1989; Viñoles et al., 2005; 

Somchit et al., 2007), mas sim a um aumento no fornecimento de nutrientes (Teleni et al., 

1989; Pearse et al., 1994; Viñoles et al., 2005).  

 

Actualmente, e apesar do mecanismo de acção ainda não estar completamente 

esclarecido, os investigadores assumem que o flushing com tremoço actua no sistema 

reprodutivo, seja no eixo hipotálamo-hipófise, seja directamente no ovário, através de 

alterações metabólicas induzidas pelo aumento no fornecimento de nutrientes (Downing e 

Scaramuzzi, 1991; Rhind, 1993; Scaramuzzi et al., 1993, 2006; Downing et al., 1995c). 

Verificam-se aumentos nas concentrações de glucose assim como nas concentrações das 
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hormonas insulina, prolactina e hormona de crescimento após flushing com tremoço (Teleni 

et al., 1989; Leury et al., 1990; Downing et al., 1995c; Somchit et al., 2007), existindo uma 

elevada correlação entre a taxa de entrada de glucose nas células e a taxa de ovulação 

(r2=0.94, Teleni et al., 1989; Scaramuzzi et al., 2006). O aumento de glucose resulta da 

maior disponibilidade de substratos energéticos, nomeadamente propionato, o principal 

fornecedor de energia usado pelos ruminantes e convertido em glucose pelo fígado (Teleni 

et al., 1989; Boland et al., 2001) e da presença de aminoácidos extra contidos na semente, 

utilizados como precursores para a neoglucogénese (Pearse et al., 1994). 

O aumento da concentração de insulina provocada pelo aumento dos níveis de 

glucose em circulação poderá desempenhar um papel preponderante no crescimento dos 

folículos e na prevenção da atresia, permitindo assim a um maior número de folículos ovular 

(Teleni et al., 1989; Rhind, 1993; Downing et al., 1995b, 1995c; Gutierrez et al., 1997; 

Boland et al., 2001; Scaramuzzi et al., 2006). Os receptores da insulina estão presentes nas 

células foliculares da granulosa e da teca e quando a insulina se liga surgem alguns efeitos 

metabólicos, sendo o mais importante o aumento da taxa de entrada de glucose naquelas 

células (Leury et al., 1990; Viñoles, 2003). Esta energia extra poderá ser a responsável 

pelos efeitos acima referidos conducentes ao aumento da taxa de ovulação. A insulina 

poderá também desempenhar uma acção celular directa, uma vez que esta tem efeitos nas 

funções das células foliculares in vivo e in vitro (Downing et al., 1995c).  

 

 

5.3 Condição corporal e eficiência reprodutiva 
A avaliação da CC dos ovinos em cada fase do seu ciclo produtivo é importante para 

que o plano alimentar seja o adequado, ou caso se justifique, corrigido (Caldeira, 2008). 

Esta avaliação torna-se ainda mais importante pelo facto da CC afectar o desempenho 

reprodutivo dos animais (Caldeira et al., 2007b).  

 

Geralmente, a taxa de ovulação aumenta com o aumento do PV e da CC da fêmea, 

aumentando também com o nível alimentar no período que antecede a cobrição – flushing 

(Downing e Scaramuzzi, 1991; Meza-Herrera et al., 2007; Caldeira, 2008). Um método para 

aumentar a prolificidade consiste precisamente em o animal estar à cobrição com a nota 

óptima de CC (que está dependente da raça do animal e da partição de gordura) e em fase 

de aumento desta e/ou do PV (Caldeira, 2008). Gunn (1983) sugeriu que a taxa de ovulação 

depende do efeito a curto prazo do flushing, apenas em ovelhas com uma CC intermédia; 

acima ou abaixo dessa nota de CC, a energia ou o nível de ingestão não teriam efeito. 
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Contudo, os efeitos da alimentação não são os mesmos para os diferentes 

genótipos. Embora o limite máximo da taxa de ovulação seja geneticamente determinado, 

levando ao desenvolvimento de determinado número de folículos ovulatórios, característicos 

de cada espécie e raça, a expressão deste potencial poderá ser bastante influenciada pelo 

regime alimentar antes da cobrição (Downing e Scaramuzzi, 1991; Martin et al., 2004a). O 

aumento na taxa de ovulação com o aumento da CC é muito superior nas raças menos 

prolíficas do que nas raças muito prolíficas, como a Finnish Landrace e Romanov, 

seleccionadas nesse sentido e que possuem elevada prolificidade independentemente do 

nível nutricional e nota de CC em que são mantidas (Gunn e Doney, 1975, 1979 cit. Rhind, 

1993). Assim, a gama de notas de CC mais adequadas estará necessariamente depende do 

genótipo do animal (Caldeira, 1988). 

 

Os resultados obtidos no estudo de Viñoles et al. (2002) indicam que a CC influencia 

o número de ondas foliculares, apresentando as fêmeas com CC mais elevada um padrão 

regular de 3 ondas. Num outro estudo (Rhind e McNeilly, 1986), observou-se que os ovários 

de fêmeas com CC mais elevada possuíam um maior número de folículos de maiores 

dimensões (diâmetro > 4 mm). Os investigadores concluíram assim que o efeito da CC na 

taxa de ovulação poderá envolver uma alteração no número de folículos de grandes 

dimensões capazes de atingir a ovulação (Rhind e McNeilly, 1998). A ausência de resposta 

ao flushing em ovelhas com menor CC pode dever-se ao facto de apenas existir um único 

folículo capaz de ovular, limitando desde logo a taxa de ovulação, independentemente dos 

estímulos nutricionais fornecidos. Em notas de CC intermédias, os estímulos nutricionais 

poderão possivelmente proporcionar o crescimento e/ou reduzir a atresia dos folículos 

presentes, permitindo a maturação e ovulação de um maior número de folículos; conclui-se 

assim que diferenças na taxa de ovulação associadas com diferenças na CC se devem às 

diferenças no número de folículos potencialmente ovulatórios presentes no momento da 

regressão luteal (Rhind, 1993). 

 

A ligação entre a pontuação de CC e o hipotálamo, onde a secreção de GnRH é 

estimulada, parece envolver a secreção pelo tecido adiposo da hormona leptina, a qual 

informa o hipotálamo do grau de reservas energéticas existentes para o início da actividade 

reprodutiva (Blache et al., 2000; Muñoz-Gutiérrez et al., 2002). Foi também observado que a 

pontuação da CC nas ovelhas está positivamente correlacionada com o aparecimento do 

pico e com a frequência dos pulsos de LH (Robinson, 1990). 
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Como já foi referido anteriormente, a influência da CC na taxa de ovulação pode 

ocorrer através dum efeito estático, que se verifica a longo prazo – fêmeas mais pesadas 

têm maiores taxas de ovulação – ou através dum efeito dinâmico ou a curto prazo – 

aumento na taxa de ovulação devido ao aumento na CC e/ou PV resultante dum período de 

flushing de algumas semanas (Meza-Herrera et al., 2007). Fêmeas com CC moderada, 

sujeitas a um período de flushing alimentar antes da cobrição têm taxas de ovulação e de 

prolificidade superiores a fêmeas com CC semelhante mas não suplementadas – mais uma 

vez aqui se verifica que este tipo resposta resulta do aumento da CC (Rhind, 1993). 

 

No caso particular de um flushing com tremoço, os resultados obtidos por Pearse et 

al. (1994) referem que a CC não influenciou a resposta ovulatória. Quer as ovelhas em 

moderada ou alta CC exibiram concentrações elevadas de aminoácidos e de glucose e 

como resultado um aumento na taxa de ovulação. Os investigadores concluíram assim que 

o maior estímulo nutricional terá sido o aumento do aporte energético proveniente do 

suplemento alimentar, enquanto que as reservas corporais tiveram pouca relevância para o 

aumento da taxa de ovulação. 
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III. Material e Métodos 
 

O ensaio foi realizado nas instalações da Unidade de Recursos Genéticos, 

Reprodução e Melhoramento Animal do L-INIA, localizadas na Quinta da Fonte Boa, no Vale 

de Santarém.  

 
 

1. Animais 
 

No trabalho experimental foram utilizadas 60 ovelhas multíparas da raça Merino 

Branco, com idades compreendidas entre os 4 e os 6 anos, oriundas do rebanho existente 

na Herdade da Revilheira da Direcção Regional de Agricultura do Alentejo (DRAAL). Foram 

também utilizados 6 carneiros da raça Merino Branco existentes no efectivo da Quinta da 

Fonte Boa, com idades compreendidas entre os 4 e os 5 anos, para fazer o despiste de cios 

e a cobrição. 

 

 

2. Delineamento experimental 
 

Os 60 animais foram divididos em 4 grupos de 15 animais cada, diferenciados por 

distintas evoluções da CC e dietas com e sem tremoço:  

• Grupo 1C – Grupo de CC crescente e com dieta controlo. 

• Grupo 1T – Grupo de CC crescente e com dieta com tremoço. 

• Grupo 2C – Grupo de CC estável e com dieta controlo. 

• Grupo 2T – Grupo de CC estável e com dieta com tremoço. 

A média da idade dos animais de cada grupo foi de 5 anos.  

 

 O ensaio decorreu durante o mês de Junho de 2008, tendo as actividades sido 

executadas de acordo com o calendário da Tabela 5.  

 

Após a remoção das esponjas, 5 animais de cada grupo foram abatidos para a 

realização de outras análises não abordadas nesta dissertação. 
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D-3 D-2 D-1 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D14 D22 D25 D28 

      
Esponjas vaginais 

            

                
PGF2α

              

  
Habituação ao tremoço Dietas experimentais 

            

                    
Despiste cios e 

Cobrição  
Despiste cios e 

Cobrição   

  
  

PV+CC 
            

CC     PV     PV+CC

                  
P4 P4 P4 P4  P4 

  

Metab 
        

Metab 
  

Metab 
  

Metab 
    

Metab 
      

 
Tabela 5 – Calendarização das actividades realizadas durante o ensaio (Metab. = recolha de sangue 

para doseamento de AGNE, glucose, ureia e albumina). 

 

 

3. Pesagem e condição corporal 
 

A avaliação do PV e da CC foi realizada quinzenalmente desde a chegada dos 

animais às instalações (Fevereiro de 2008) até ao início do ensaio, em Junho de 2008. Para 

a pontuação de CC foi utilizada a escala de Russel et al. (1969), com divisões em meios e 

quartos de ponto. A pesagem foi realizada utilizando uma balança Portos, modelo PP50. 

Durante o ensaio avaliou-se o PV e a CC das ovelhas dois dias antes da introdução das 

dietas experimentais (D-1). A CC foi de novo avaliada no D6 e o PV no D14. Realizou-se 

uma última pesagem e avaliação da CC no D28. 

 

 

4. Alimentação 
 

Em Fevereiro de 2008 foram estabelecidos subgrupos constituídos por animais de 

CC idêntica, os quais receberam uma dieta constituída por feno de aveia (Anexo I) e 

alimento composto fabricado na Quinta da Fonte Boa, específico para ovelhas adultas 

(alimento composto O3, Anexo II). Cada subgrupo de animais recebeu a dieta numa 

quantidade ajustada à pontuação e dinâmica da CC a alcançar, sendo as quantidades 

periodicamente reajustadas à evolução da CC dos animais. A 13 de Maio foram constituídos 

os grupos de ensaio, tendo em atenção a CC bem como se esta se encontrava estável ou 

em aumento. Nesta fase, e até ao D-3, os animais dos grupos 1T e 1C receberam 
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diariamente 0,7 kg de alimento composto O3 e os animais dos grupos 2T e 2C receberam 

0,4 kg do mesmo alimento composto. Independentemente dos grupos, cada animal recebia 

ainda diariamente 1,3 kg de feno de aveia e dispunha de água ad libitum. 

Nos 15 dias que antecederam o início do ensaio foi feita a habituação dos animais 

aos dispositivos de distribuição individual de alimento da sala de ordenha existente na 

Quinta da Fonte Boa, uma sala em linha baixa, com fosso e 24 lugares. Esta aprendizagem 

teve como objectivo possibilitar o controlo da ingestão individual das dietas experimentais 

durante o ensaio. O alimento composto O3 foi distribuído nestes comedouros nas 

quantidades acima referidas. Nos últimos 3 dias desse período (D-2 a D0) procedeu-se à 

habituação ao Lupinus albus (Anexo III) dos animais dos grupos 1T e 2T. Para tal, nestes 

grupos o alimento composto O3 foi substituído por uma mistura de bagaço de soja, bagaço 

de girasol, cevada e tremoço. A quantidade diária de tremoço aumentou 100 g por dia, 

passando de 100 g por animal no primeiro dia até 300 g por animal no terceiro dia (Tabela 

6). A proporção dos outros componentes variou na forma inversa, mantendo-se sempre as 

dietas isoproteicas e isoenergéticas. O L. albus foi fornecido após uma moagem grosseira 

de modo a evitar a selecção pelos animais. A quantidade de alimento fornecido a cada 

grupo foi determinada de acordo com as necessidades para manter a nota e a dinâmica de 

CC pré-estabelecidas. 

 

Matéria-Prima (kg)    

 

Cevada 
Bagaço 
de soja 

44% 

Bagaço 
de 

girassol

Feno 
de 

Aveia

L. 
albus 

MS 
(kg/animal/dia)

PB       
(g/animal/dia) 

EM       
(MJ/animal/dia)

1º dia - 100g 0,265 0,064 0,280 1,300 0,100 1,797 233,490 13,710 
2º dia - 200g 0,251 0,034 0,200 1,300 0,200 1,792 233,450 13,710 1T 
3º dia - 300g 0,236 0,000 0,127 1,300 0,300 1,777 233,560 13,700 

1C 0,280 0,100 0,350 1,300 0,000 1,824 233,400 13,710 
1º dia - 100g 0,040 0,080 0,250 1,300 0,100 1,596 213,530 11,050 
2º dia - 200g 0,030 0,030 0,200 1,300 0,200 1,592 213,660 11,110 2T 
3º dia - 300g 0,020 0,015 0,100 1,300 0,300 1,574 214,730 11,160 

2C 0,050 0,100 0,350 1,300 0,000 1,619 214,540 11,060 
 

Tabela 6 – Regime alimentar durante o período de habituação ao tremoço (D-2 a D0). 

 

Entre D1 e D6 foram fornecidas as dietas experimentais de cada grupo (Tabela 7). 

Durante este período aumentou-se o fornecimento de PB e de EM das dietas: os grupo 1T e 

1C passaram de 194g/animal/dia para 233g/animal/dia de PB e de aproximadamente 13,6 
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para 13,7 MJ/animal/dia enquanto que os grupos 2T e 2C sofreram um aumento de PB de 

142 para 215 g/animal/dia e relativamente à energia houve um aumento de 

aproximadamente 10,6 para 11 MJ/animal/dia. As dietas fornecidas aos grupos 1T (Dieta 

experimental I) e 1C (Dieta experimental II) foram formuladas de forma a serem isoproteicas 

e isoenergéticas e fornecerem os nutrientes necessários à dinâmica de aumento de CC dos 

animais destes grupos.  

 
Matéria-Prima (kg)    

 
Cevada 

Bagaço 
de      

soja 
44% 

Bagaço 
de 

girassol 

Feno 
de 

aveia
L.albus MS 

(kg/animal/dia) 
PB        

(g/animal/dia) 
EM         

(MJ/animal/dia)

Dieta experimental   
I (1T) 0,227 0,000 0,000 1,300 0,400 1,749 233,600 13,700 

Dieta experimental 
II (1C) 0,280 0,100 0,350 1,300 0,000 1,824 233,400 13,710 

Dieta experimental 
III (2T) 0,000 0,000 0,000 1,300 0,400 1,547 214,980 11,080 

Dieta experimental 
IV (2C) 0,050 0,100 0,350 1,300 0,000 1,619 214,540 11,060 

 

Tabela 7 – Dietas experimentais dos 4 grupos (D1 a D6). 

 

A cada animal do grupo 1T foram distribuídos diariamente 0,627 kg de uma mistura 

de Lupinus albus e cevada (Dieta experimental I). Aos animais do grupo 1C foram 

distribuídos por animal e por dia 0,730 kg de uma mistura de cevada, bagaço de soja e 

bagaço de girassol (Dieta experimental II). 

As duas dietas fornecidas aos grupos 2T e 2C entre D1 e D6 foram também 

formuladas de forma a serem isoproteicas e isoenergéticas entre si e permitirem a 

manutenção da CC dos animais. Durante o período de tempo acima referido, os animais do 

grupo 2T receberam diariamente 0,4 kg de tremoço por animal (Dieta experimental III). Aos 

animais do grupo 2C foram distribuídos 0,500 kg por dia e por animal de uma mistura de 

cevada, bagaço de soja e bagaço de girassol (Dieta experimental IV). A quantidade total 

diária das dietas foi repartida em duas refeições. Todos os animais receberam feno de aveia 

(1,3 kg/animal/dia) e acesso ad libitum à água. 

 

Após o fim do período de fornecimento das dietas experimentais e até 16 dias depois 

da cobrição (D28) retomou-se o fornecimento do alimento composto O3 nas quantidades 

utilizadas até ao dia D-3, repartido em 2 refeições diárias. No fim deste período, a intervalos 
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de dois dias, foi-se reduzindo em 0,100 kg a quantidade de ração distribuída aos animais 

dos grupos 1T e 1C, até atingir os 0,400 kg diários. 

 
5. Sincronização do estro 

 

Todos os animais foram sujeitos a um tratamento de sincronização de estro. Para tal 

foram inseridas esponjas vaginais impregnadas com 40 mg de acetato de fluorgestona 

(Chrono-Gest ®, Intervet), durante 6 dias (D0 – D6). No dia anterior à remoção das esponjas 

(D5) foram administrados por via intra-muscular 7,5 mg de PGF2α (Estrumate – Schering – 

Plough) a cada ovelha. 

 

 

6. Detecção dos cios e Cobrição  
 

Vinte e quatro horas após a remoção das esponjas (D7) e a intervalos de 6 horas 

teve início o despiste de cios. Para este e para as cobrições foram utilizados 6 carneiros 

Merino Branco. O despiste de cios foi realizado num parque à parte, onde já estava um 

macho, e no qual as fêmeas foram introduzidas uma de cada vez. Imediatamente após a 

detecção do estro a fêmea era coberta. Cada fêmea foi coberta duas vezes. Dezassete dias 

depois, os machos foram reintroduzidos nos parques onde permaneciam os grupos, para 

detecção de estro e cobrição das fêmeas que eventualmente não tivessem ficado gestantes. 

 

 

7. Recolha de amostras de sangue e métodos de doseamento 
 

A actividade ovárica foi avaliada através da determinação da concentração de P4 

plasmática em amostras recolhidas aos 10 animais de cada grupo (5 foram entretanto 

abatidos) diariamente durante 3 dias, desde o dia da remoção das esponjas vaginais (D6 a 

D8). Para o diagnóstico da gestação pelo doseamento da P4 plasmática foram também 

recolhidas amostras de sangue 7 e 17 dias pós-estro (D14 e D25). As amostras de sangue 

foram colhidas de uma das veias jugulares, antes da primeira refeição diária, com seringas 

Monovett® NH4 Heparine da Sarstedt e agulhas Terumo 19G 1,1', tendo o sangue sido 

refrigerado e centrifugado de seguida, a 2000 rpm durante 20 minutos. Os plasmas obtidos, 

devidamente identificados, foram guardados em tubos eppendorf e armazenados a -20º C 

até ao posterior doseamento.  
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O doseamento da progesterona foi realizado por radioimunoensaio (RIA) em fase 

sólida a partir de 100 µl de amostra de plasma, de acordo com o protocolo do kit comercial 

utilizado (Progesterone, Coat-a-Count, Siemens) e usando uma curva padrão construída por 

valores previamente conhecidos (7 pontos entre 0,1 e 40 ng mL-1). A contagem da fracção 

ligada foi efectuada durante um minuto para cada amostra, em contador de cintilação Auto 

Gamma Cobra II TM (Packard®, Camberra Company, USA). O controlo da qualidade dos 

doseamentos foi efectuado com base nos coeficientes de variação intra-ensaio (média dos 

coeficientes de variação dos duplicados das amostras observados em 5 sessões) e inter-

ensaio (média dos coeficientes de variação dos duplicados de uma amostra conhecida 

observada em 5 sessões), os quais foram respectivamente 2,38% e 2,02%. 

 

As amostras para o doseamento de ácidos gordos não esterificados (AGNE), 

glucose, ureia e albumina foram recolhidas de 10 animais de cada grupo nos dias D-3, D2, 

D4, D6 e D14, sempre antes da primeira refeição diária. As amostras foram recolhidas de 

uma das veias jugulares, com seringas S-Monovett® Serum Z/9 mL e agulhas Terumo 19G 

1,1', tendo o sangue sido refrigerado e centrifugado de seguida a 2000 rpm durante 15 

minutos. Os soros obtidos foram devidamente identificados, guardados em tubos eppendorf 

e armazenados a -20º C até ao posterior doseamento.  

As determinações da glucose, ureia e albumina foram realizadas no Laboratório de 

Análises Clínicas Professor Doutor. Braço Forte da Faculdade de Medicina Veterinária da 

Universidade Técnica de Lisboa, recorrendo a um auto-analisador (Kone Optima No. 

981475). As determinações dos ácidos gordos não esterificados (AGNE) foram 

determinadas manualmente através de um kit comercial (Wako Chemicals USA, Inc., 

Richmond, VA, USA.). 

 
 

8. Tratamento estatístico 
 

A ingestão voluntária, o peso vivo, a condição corporal, os indicadores metabólicos 

AGNE, glucose, ureia e albumina e as concentrações de P4 foram analisados por análise de 

variância para medidas repetidas. o intervalo de tempo entre a remoção das esponjas e o 

estro  foi analisado por análise de variância (ANOVA). As médias foram comparadas pelo 

teste de Tuckey, com excepção das indicadas. As taxas de gestação foram comparadas 

pelo teste do qui-quadrado (χ2). Para todos os testes foi usado um limiar de significância de 

5%. Todas as análises estatísticas foram realizadas no programa STATISTICA para 

Windows, StatSoft, Inc. (2000). 
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IV. Resultados e Discussão 
 

1. Análise da ingestão voluntária 
 

Durante o período de ensaio foram registadas diariamente as quantidades de 

alimento ingeridas (Tabela 8). Os animais dos grupos 1C e 2C ingeriram diariamente a 

totalidade de alimento que lhes foi fornecido. Os animais do grupo 1T, cuja dieta 

experimental se compunha maioritariamente de L. albus, apesar de apenas em D5 terem 

ingerido a totalidade do alimento, as suas ingestões não são significativamente diferentes 

das ingestões apresentadas nos grupos 1C e 2C, cujas dietas eram constituídas por bagaço 

de soja, bagaço de girassol e cevada. O grupo 2T apresentou ingestões que variaram ao 

longo dos 6 dias de fornecimento da dieta experimental, conforme se pode observar na 

tabela 8, sendo as ingestões em D2 significativamente inferiores às dos restantes grupos. 

 

Grupo n D1 D2 D3 D4 D5 D6   
  (Média ± EP)  P 

1T 15 90,96   
± 4,40 

89,77 A 
± 6,60 

98,58   
± 0,98 

99,57   
± 0,43 100 98,38   

± 1,60  P>0,05

 
1C 15 100 100 A 100 100 100 100 

 
P>0,05

2T 15 82,95 c 
± 7,80 

47,93 aB 
± 8,90 

78,18 bc 
±  6,92 

90, 4 c  
± 4,20  

77,77 bc 
± 7,43  

63,94 ab 
± 8,34   a≠b≠c 

 
2C 15 100 100 A 100 100 100 100 

 
P>0,05

P P>0,05 P>0,05 A≠B P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05   
 

Tabela 8 – Análise da ingestão voluntária (médias da percentagem ingerida ± erro padrão). 

 

No grupo 1T, além de não se terem apresentado problemas ao nível da ingestão da 

dieta experimental, tendo os animais aceite o tremoço muito rapidamente, também não se 

observaram quaisquer patologias associadas à ingestão do tremoço. Estes resultados estão 

de acordo com o referido na bibliografia, onde se indica uma rápida aceitação do tremoço 

pelos ovinos, após um pequeno período de adaptação de forma a evitar distúrbios ruminais 

e a diminuição da ingestão (Dixon e Hosking, 1992), 

Apesar da nossa preocupação na utilização de uma semente de tremoço com 

reduzido teor em alcalóides, verificámos que das espécies disponíveis no mercado nacional 
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(L. angustifolius e L. albus), ambas possuíam um elevado conteúdo em alcalóides, 

relativamente ao nível máximo recomendado (0,06%) para as dietas dos animais. O L.albus 

utilizado apresentou uma concentração em alcalóides de 0,74%, o que poderá justificar as 

dificuldades observadas na ingestão da dieta experimental nos animais do grupo 2T. De 

facto, os animais dos dois grupos cujas dietas experimentais incluíam tremoço (1T e 2T) não 

apresentaram qualquer patologia associada à ingestão daquela semente e apenas os 

animais pertencentes ao grupo 2T, a que foi fornecido o tremoço puro, tiveram uma redução 

na ingestão. Pensamos que este facto se deve a problemas na palatibilidade do tremoço, 

resultantes do já referido elevado teor em alcalóides, os quais conferem um sabor amargo, 

tornando-os pouco apetecíveis para os animais (May et al., 1993; van Barneveld, 1999).  

Uma das formas de anular este efeito poderá passar pelo descasque das sementes, 

o seu tratamento térmico ou através de uma simples lavagem (Brenes e Brenes, 1993), que 

reduziria o teor em alcalóides e consequentemente contribuiria para o aumento da ingestão 

voluntária nos animais do grupo 2T. Dada a inexistência de patologias causadas pela 

ingestão do tremoço, uma outra alternativa passaria pela mistura do tremoço com uma outra 

matéria-prima, à semelhança da dieta do grupo 1T. 

 

 

2. Análise do Peso Vivo e da Condição Corporal 

 

Conforme se pode observar na figura 3, os animais dos grupos 1T e 1C 

apresentavam à data de início do ensaio uma dinâmica de aumento da CC. Nos animais dos 

grupos 2T e 2C a CC era estável e com uma nota média de 3,02 ± 0,05 e de 2,92 ± 0,03, 

respectivamente.  
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Figura 3 – Evolução da CC até D-1 nos animais dos grupos 1T, 1C, 2T e 2C (média ± EP). 

 

 

Em D-1 as condições corporais dos quatro grupos não eram diferentes entre si, 

mantendo-se esta situação em D6 e em D28 (Tabela 9). Comparando a CC de cada grupo 

antes do fornecimento das dietas experimentais (D-1), com a do final desse período (D6) e a 

de D28, apenas no grupo 1T se verificou um aumento da CC de D-1 para D6 (Tabela 9). 

 

 

Grupo D-1  D6  D14  D28 
 n=15  n=15  n=10  n=10 
 Média ± EP 
 CC  PV  CC  PV  CC PV 

1T 2,98 a   
± 0,05  

60,87   
± 1,19  3,08 b   

± 0,05   61,65   
± 1,16  3,08 b   

± 0,05  
61,90    
± 1,17 

1C 3,13     
± 0,03 

61,17 a 
± 0,96   3,05    

± 0,04  60,95 a 
± 1,13   3,10     

± 0,04 
62,70 b   
± 1,15  

2T 3,02     
± 0,05 

58,60    
± 1,23  3,02    

± 0,06  58,65   
± 1,46  2,88     

± 0,04 
58,70    
± 1,45 

2C 2,92     
± 0,03 

60,87   
± 0,94  2,90    

± 0,05  60,20   
± 1,28  2,95     

± 0,05 
60,80    
± 1,22 

 
Tabela 9 – CC e PV dos animais dos grupos 1T, 1C, 2T e 2C em D-1, D6, D14 e D28 (letras 
diferentes na mesma linha (a, b): P<0,05, LSD). 
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Em D-1 os PV de cada grupo não eram diferentes entre si, o mesmo sucedendo em 

D14 e D28 (Tabela 9). No grupo 1C verificou-se um aumento significativo do PV de D14 

para D28 (Tabela 9).  

 

Pelos resultados obtidos, parece-nos que o aumento da ingestão de nutrientes 

fornecidos durante o período de suplementação não foi suficiente para aumentar a CC ou o 

PV aos animais dos grupos 2T e 2C. Estando os animais dos grupos 1T e 1C em situação 

de aumento da CC, o aumento de CC dos animais do grupo 1T era esperado. Contudo, o 

mesmo efeito não foi observado nos animais do grupo 1C, nos quais o aumento de PB e de 

EM se terá traduzido apenas pelo aumento de PV entre D14 e D28. Conforme referimos na 

revisão bibliográfica, é prática comum a melhoria da alimentação, seja em quantidade seja 

em qualidade, em determinados períodos da vida produtiva dos animais, nomeadamente 

antes da cobrição. Esta melhoria, contudo, nem sempre se traduz em aumentos de PV/CC. 

Este tipo de efeito, que não está relacionado quer com o aumento do peso dos animais quer 

com o aumento das suas reservas energéticas, já foi anteriormente identificado como o 

efeito imediato da alimentação, traduzindo-se normalmente em aumentos da taxa de 

ovulação. No caso particular da suplementação de tremoço durante curtos períodos de 

tempo (6 dias), os animais apresentam melhorias nos índices reprodutivos, nomeadamente 

da taxa de ovulação, sem no entanto demonstrarem alterações quer na sua CC quer no PV 

(Viñoles, 2003). Este efeito imediato do tremoço resultará, segundo os autores, de 

alterações das concentrações de glucose, insulina e leptina.  

 

 

3. Análise das variáveis metabólicas AGNE, Glucose, Ureia e Albumina 

 

3.1 AGNE 
Uma vez que a CC de todos os animais era indicadora de um bom estado nutricional, 

não seriam de esperar alterações nos parâmetros metabólicos em estudo, nomeadamente 

dos AGNE, cujo aumento traduz a mobilização de reservas corporais. De facto apenas o 

grupo 2T revelou um aumento significativo deste metabolito. Este grupo apresentou em D2 

uma concentração significativamente mais elevada de AGNE relativamente a D-3 e D14 e 

relativamente ao mesmo dia nos outros grupos (Tabela 10). 
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Grupo D-3 D2 D4 D6 D14   
 Média ± EP  P 

 1T 0,176      
± 0,018 

0,131 A    
± 0,014  

0,177 A    
± 0,015 

0,151     
± 0,018 

0,158 
± 0,025  

P>0.05 

 1C 0,118      
± 0,016 

0,146 A    
± 0,012 

0,174 A    
± 0,020 

0,173     
± 0,011 

0,159 
± 0,012  P>0.05 

 
2T 0,161 a     

± 0,010 
0,565 B b   
± 0,256 

0,294 B ab 
± 0,030 

0,269 ab   
± 0,053 

0,157 a 
± 0,016  

a ≠ b: 
P<0.05 

 
2C 0,188      

± 0,026 
0,151 A    
± 0,017 

0,206 A    
± 0,022 

0,237     
± 0,027 

0,182 
± 0,021  

P>0.05 

  P P>0.05 A ≠ B: 
P<0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 

  
 

Tabela 10 – Concentração dos AGNE (médias (mmol/L) ± erro padrão). 

 

Este aumento de concentração de AGNE em D2 no grupo 2T cuja dieta era 

constituída apenas por tremoço, poderá estar relacionado com a redução da ingestão 

voluntária observada neste dia. De facto, D2 foi o dia em que se observaram menores 

ingestões (47,9%). A redução da ingestão poderá ter levado os animais a mobilizar as 

reservas de gordura corporal, levando ao aumento de concentração dos AGNE. 

 

 

3.2 Glucose 
A análise das concentrações de glucose ao longo das várias colheitas mostrou 

existirem diferenças significativas nos grupos 1T e 2C (Tabela 11). O grupo 1T apresentou 

uma concentração significativamente mais elevada de glucose em D14, relativamente a D2 

e no grupo 2C a concentração deste metabolito em D6 foi significativamente superior à de 

D2. Uma vez que os níveis séricos de glucose são regulados pela insulina, a qual 

rapidamente restabelece a homeostasia hipoteticamente alterada por acção da dieta, para 

uma correcta interpretação destes resultados, torna-se necessária a avaliação daquela 

hormona. Infelizmente, por limitações de tempo, não nos é possível apresentar aqui esses 

resultados. O facto de as concentrações de glucose nos grupos 1T e 1C não serem 

superiores às dos grupos 2T e 2C, que receberam menos PB e EM, sugere naturalmente a 

intervenção da insulina. 

Nos ruminantes, a glucose tem principalmente origem na neoglucogénese. Os 

principais substratos que lhe dão origem são o propionato e os aminoácidos provenientes da 

dieta alimentar (Caldeira, 2005). Trabalhos realizados por vários autores (Teleni et al., 1989; 

Leury et al., 1990; Downing et al., 1995c; Somchit et al., 2007), referem o aumento das 
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concentrações de glucose assim como da insulina, após flushing com tremoço. Este 

aumento da glucose circulante resultará da maior disponibilidade de substratos energéticos, 

nomeadamente propionato, o principal fornecedor de energia usado pelos ruminantes e 

convertido em glucose pelo fígado (Teleni et al., 1989; Boland et al., 2001) e dos 

aminoácidos contidos na semente de tremoço, utilizados para a neoglucogénese (Pearse et 

al., 1994). A comparação da concentração sérica de glucose em cada dia, entre grupos 

revelou não existirem diferenças. Tendo em atenção que as dietas fornecidas aos grupos 1T 

e 1C eram isoproteicas e isoenergéticas, o mesmo sucedendo entre as dietas 2T e 2C, a 

inexistência de diferenças entre aquelas dietas seria de esperar, sugerindo que o efeito da 

suplementação com tremoço obtido por outros autores se deve ao maior aporte energético e 

nutricional e não à acção específica do tremoço. 

 

Grupo D-3 D2 D4 D6 D14   
 Média ± EP  P 

 1T 3,898 ab 
± 0,057 

3,603 a  
± 0,111 

3,786 ab 
± 0,163 

3,774 ab 
± 0,093 

4,066 b  
± 0,249  

a ≠ b: 
P<0.05 

 1C 3,920    
± 0,147 

3,536    
± 0,107 

3,926    
± 0,103 

3,881    
± 0,083 

3,808    
± 0,125  P>0.05 

 2T 3,735    
± 0,099 

3,69     
± 0,088 

3,612    
± 0,058 

3,858    
± 0,095 

3,825    
± 0,063  P>0.05 

 
2C 3,618 ab 

± 0,057 
3,427 a  
± 0,095 

3,573 ab 
± 0,076 

3,825 b  
± 0,064 

3,573 ab 
± 0,045  

a ≠ b: 
P<0.05 

  P P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 
  

 
Tabela 11 – Concentração sérica de glucose (médias (mmol/L) ± erro padrão). 

 

 

3.3 Ureia 
No grupo 1C a concentração em D6 foi significativamente superior às observadas 

nos dias D-3 e D14 (Tabela 12). Uma vez que as dietas fornecidas a este grupo e ao grupo 

1T eram isoproteicas e isoenergéticas, as ingestões foram iguais e no grupo 1T não foram 

observadas quaisquer diferenças, sugerimos que o não aumento da concentração de ureia 

neste grupo se deva a uma melhor qualidade da proteína do tremoço ou a um melhor 

equilíbrio na utilização da energia e da proteína. De facto, dado que a concentração de ureia 

é influenciada pela quantidade e degradabilidade da proteína e pela quantidade de energia 

fornecida na dieta (Almeida, 2006), o tremoço poderá conter uma relação entre estes 

nutrientes que permita uma utilização mais eficiente. 
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À semelhança do observado no grupo 1C, e provavelmente pelas mesmas razões, 

no grupo 2C observaram-se concentrações significativamente superiores de ureia durante o 

período de suplementação (D2, D4 e D6), relativamente às concentrações em D-3 e D14, 

sendo a concentração em D14 significativamente inferior à de D-3. O grupo 2T apresentou 

concentrações significativamente superiores de ureia durante o período de suplementação 

(D2, D4 e D6), relativamente às concentrações em D-3 e D14. Este resultado obtido no 

grupo 2T, em contradição com o obtido no grupo 1T, poderá ser consequência da redução 

na ingestão apresentada por estes animais. A redução na ingestão poderá ter aumentado o 

catabolismo de compostos azotados com o consequente aumento de ureia e o já referido 

aumento dos AGNE, ou reduzido o aporte energético limitando a síntese proteica pelas 

bactérias do rúmen. 

 

Grupo D-3 D2 D4 D6 D14   
 Média ± EP  P 

 1T 8,700 B  
± 0,418 

8,167    
± 0,482 

7,617    
± 0,502 

7,567 A  
± 0,396 

8,467 B   
± 0,213  

P>0.05 

 
1C 8,583 B a 

± 0,395 
9,067 ab 
± 0,549 

9,633 ab 
± 0,560 

10,467 Bb 
± 0,399 

8,717 B a  
± 0,364  

a ≠ b: 
P<0.05 

 
2T 6,650 A a 

± 0,160 
8,167 b   
± 0,419 

8,217 b   
± 0,631 

8,450 A b 
± 0,560 

5,900 A a  
± 0,176  

a ≠ b: 
P<0.05 

 
2C 7,050 A ab 

± 0,394 
8,117 bc  
± 0,363 

8,983 c   
± 0,440 

8,967 AB c 
± 0,413 

6,450 A a  
± 0,202  

a ≠ b ≠ c: 
P<0.05 

  
P A ≠ B: 

P<0.05 P>0.05 P>0.05 A ≠ B: 
P<0.05 

A ≠ B: 
P<0.05   

 
Tabela 12 – Concentração sérica de ureia (médias (mmol/L) ± erro padrão). 

 

Apesar das diferenças encontradas, todos os valores obtidos se encontram dentro do 

intervalo de referência para o metabolito (3,7 – 9,3 mmol/L). 

 

 

3.4 Albumina 
A albumina apenas apresentou diferenças nas concentrações séricas dos grupos 1C 

e 2C, onde, em ambos os grupos, a concentração do D-3 é inferior à da colheita efectuada 

no D6 (Tabela 13).  

De acordo com a bibliografia, a albumina reflecte alterações no conteúdo proteico da 

dieta a médio ou longo prazo, pelo que estas alterações não eram esperadas. De facto, nos 

grupos 1T e 2T, cujas dietas eram isoproteicas com as dietas 1C e 2C respectivamente, 
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este efeito não foi observado, sugerindo diferenças ao nível da qualidade da proteína 

fornecida. 

 

Grupo D-3 D2 D4 D6 D14   
 Média ± EP  P 

 1T 36,7       
± 0,448 

37,8      
± 1,083 

37,3      
± 0,367 

37,9      
± 0,433 

36,7      
± 0,448  

P>0.05 

 
1C 37,6 a      

± 0,306 
39,1 ab    
± 0,314 

38,8 ab    
± 0,327 

40,0 b     
± 0,258 

38,6 ab    
± 0,371  

a ≠ b: 
P<0.05 

 
2T 37,5       

± 0,453 
37,7      

± 0,260 
37,7      

± 0,367 
38,1      

± 0,314 
36,6      

± 0,306  
P>0.05 

 
2C 36,3 a      

± 0,213 
37,8 ab    
± 0,249 

37,5 ab    
± 0,342 

38,2 b     
± 0,249 

36,9 ab     
± 0,314  

a ≠ b: 
P<0.05 

  
P P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 

  
 

Tabela 13 – Concentração sérica de albumina (médias (g/L) ± erro padrão). 

 

 

4. Análise das concentrações plasmáticas de progesterona  
 

Conforme esperado, no dia da remoção das esponjas (D6) e nos dias seguintes (D7 

e D8) as concentrações médias de P4 foram inferiores a 0,5 ng mL-1, as quais são típicas de 

uma fase folicular. De facto, durante o período em que os animais estiveram com as 

esponjas vaginais, o progestagénio por elas libertado bloqueou o eixo hipotálamo-hipofisário 

impedindo o desenvolvimento folicular, a ovulação e a consequente produção de P4. A 

administração da prostaglandina F2α em D5 garantiu a lise de qualquer CL ainda existente e 

funcional. Assim, após a remoção das esponjas não existia qualquer estrutura produtora de 

P4, dando-se início ao desenvolvimento folicular, cio e ovulação.  

A existência de ovulações foi confirmada pela análise individual das concentrações 

de P4 em D14, ou seja 6/7 dias após o estro. Verificámos que em todos os animais, com 

excepção dum animal do grupo 2T, esta é superior a 1 ng mL-1. Este valor de P4 superior a 

1 ng mL-1 significa que os animais ovularam após a remoção das esponjas. 

Comparando entre grupos as concentrações plasmáticas de P4 em cada dia (Tabela 

14), verificamos não existirem diferenças significativas. A comparação entre as colheitas 

realizadas ao longo do tempo em cada grupo revela não existirem diferenças significativas 

entre D6, D7 e D8, bem como entre D14 e D25. Conforme esperado, existem diferenças 

significativas entre as concentrações de D6, D7 e D8 e as de D14 e D25 (Tabela 14). De 
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facto, os dias 6, 7 e 8 correspondem à fase folicular do estro, conforme já descrevemos 

anteriormente, o dia 14 corresponde ao dia 6 ou 7 após o cio, ou seja em plena fase lútea 

com a correspondente produção de P4 pelo CL formado após a ovulação; finalmente, o D25 

corresponde a 16 ou 17 dias após o cio detectado, ou seja, uma nova fase folicular em que 

a P4 estaria em concentrações inferiores a 0,5 ng mL-1, com excepção de situações de 

gestação, nas quais terá havido manutenção do CL. 

 

 

Grupo n D6  D7 D8 D14 D25   
  (Média ± EP)  P 

1T 10 0,34 a    
± 0,06  

0,08 a    
± 0,02  

0,12 a    
± 0,04  

2,27 b    
± 0,18  

2,02 b    
± 0,45  

 
a≠b 

1C 10 0,36 a    
± 0,09  

0,22 a    
± 0,13  

0,08 a    
± 0,01  

2,12 b    
± 0,22  

2,64 b    
± 0,51  

 
a≠b 

2T 10 0,31 a    
± 0,18  

0,09 a    
± 0,04  

0,04 a    
± 0,02  

2,54 b    
± 0,42  

1,93 b    
± 0,75  

 
a≠b 

2C 10 0,25 a    
± 0,08  

0,11 a    
± 0,04  

0,18 a    
± 0,06  

2,49 b    
± 0,31  

2,78 b    
± 0,78  

 
a≠b 

 
Tabela 14 – Concentrações plasmáticas de P4 (ng/mL) nos animais dos grupos 1T, 1C, 2T e 2C em 
D6, D7, D8, D14 e D25 (média ± erro padrão). Letras diferentes na mesma linha (a, b): P<0,05. 
 
 
 

D6 D7 D8 D14 D25

Dia em relação à remoção das esponjas

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

P
4 

(n
g/

m
L)

 GR 1T
 GR 1C
 GR 2T
 GR 2C

 
Figura 4 – Concentrações plasmáticas de progesterona (ng/mL) nos animais dos grupos 1T, 1C, 2T e 

2C em D6, D7, D8, D14 e D25 (médias ± erro padrão). 
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Comparando os resultados das concentrações de P4 entre as colheitas de sangue 

efectuadas em D14 e em D25 foi possível avaliar a cinética da P4 e daí concluir sobre as 

taxas de concepção dos animais (Tabela 15). Foram consideradas gestantes as fêmeas 

cujas concentrações de P4 em D14 e em D25 eram superiores a 1ng mL-1. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 15 – Taxas de concepção nos grupos 1T, 1C, 2T e 2C ( χ2: a≠b, P<0,05). 

 

Pela observação da tabela 15, verificámos que o grupo 2T apresenta uma taxa de 

concepção significativamente inferior à dos outros grupos. Esta menor taxa de concepção 

poderá resultar da redução da ingestão da dieta experimental que estes animais 

apresentaram entre D1 e D6. Esta redução na ingestão, aliada à mudança de dieta, poderá 

ter estado na origem de uma situação de stress responsável pela redução da taxa de 

concepção. De facto, durante o período de pré-cobrição bem como durante o primeiro mês 

de gestação, as variações bruscas na alimentação deverão ser evitadas de forma a não 

influenciar a entrada em cio das fêmeas nem a perturbarem a implantação embrionária 

(Jarrige, 1988). 

 

Os resultados obtidos nos grupos 1T, 1C e 2C estão de acordo com a bibliografia na 

qual se refere que são alcançados melhores resultados reprodutivos quando as fêmeas se 

encontram numa nota de CC à cobrição média e/ou em aumento.  

 

 

5. Análise do intervalo de tempo entre a remoção das esponjas e o estro  
 

Todos os animais entraram em cio e a comparação dos intervalos de tempo entre a 

remoção das esponjas (D6) e o cio nos quatro grupos não revelou diferenças (Tabela 16). 

Este intervalo de tempo encontra-se dentro do referido por vários autores (Viñoles et al., 

2001; Boscos et al., 2002; Menchaca et al., 2004; Almeida et al., 2006), após a utilização de 

diferentes tipos de protocolos de sincronização de cio (esponjas vaginais com acetato de 

fluorogestona ou com medroxiprogesterona, duas administrações de PGF2α, CIDRs). 

Grupo Taxa de Gestação 
1T (n=10) 100 a (10/10) 
1C (n=10) 100 a (10/10) 
2T (n=10) 60 b (6/10) 
2C (n=10) 80 a (8/10) 
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Parece assim que a inclusão de tremoço na dieta dos animais não causou qualquer 

alteração na dinâmica endócrina e folicular que culmina no cio. 

 

 

Grupo Média ± EP 
1T 46,35 h ± 2,1h 
1C 47,9  h   ± 1,6 h 
2T  47,0  h  ± 1,6 h 
2C 45,65 h ± 2,8 h 

 
Tabela 16 – Intervalo de tempo entre a remoção das esponjas e o estro. 
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V. Conclusões 

 

A suplementação com tremoço na fase pré-cobição de ovelhas Merino Branco em 

CC estável ou crescente apresentou os seguintes efeitos: 

 

a) ingestão 
 

Todos os animais ingeriram a totalidade das dietas oferecidas, à excepção das 

ovelhas do grupo 2T que apresentaram uma ingestão reduzida no início da suplementação. 

Este facto terá sido provocado pelo teor relativamente elevado em alcalóides da espécie de 

tremoço utilizada (L. albus). Este efeito não se manifestou no outro grupo que recebeu 

tremoço, possivelmente por ter sido misturado com um cereal que terá diluído o sabor 

amargo. A utilização desta semente deverá ter em consideração este facto. 

 
b) estado nutricional 
 
O estado nutricional dos animais, avaliado pelos parâmetros, AGNE, glucose, ureia e 

albumina, evidenciou um quadro geral semelhante de balanço energético positivo em todos 

os grupos, afectado contudo no grupo 2T no início da suplementação, onde se observaram 

valores de AGNE um pouco superiores, provavelmente em resultado das quebras de 

ingestão verificadas. 

A ureia sérica evidenciou uma melhor utilização da proteína nos grupos 

suplementados com tremoço, denotando nestes grupos um maior equilíbrio energia/proteína 

ou uma maior qualidade da proteína do tremoço. 

 

c) parâmetros reprodutivos 
 
A taxa de concepção dos grupos cuja CC aumentou foi superior à dos grupos em CC 

estável, denotando um efeito positivo do maior nível nutricional. Nos parâmetros avaliados 

até à redacção desta dissertação não foi observado nenhum efeito da suplementação com 

tremoço. Ficaram ainda por avaliar a fertilidade e a prolificidade, parâmetros fundamentais 

para a avaliação final dos efeitos do tremoço no desempenho reprodutivo. 
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Anexo I 

 

• Composição do Feno de Aveia: 
 
 

Feno de aveia 
MS (%) 90,80
EM (MJ/kg MS) 5,51
PB (%MS) 6,20
Cinzas (%MS) 8,20
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Anexo II 

 

• Composição da ração O3: 

 

% na MS  % 
inclusão PB GB FB Amido NDF ADF Ca P Cinzas

Milho 20 1,72 0,92 0,51 10,32 2,60 0,63 0,00 0,06 0,26 

Trigo 20 2,70 0,31 0,62 14,18 2,70 0,62 0,01 0,07 0,34 

Cevada 20 1,84 0,47 1,12 9,23 4,31 1,30 0,01 0,07 0,49 

Bagaço 
soja 44% 20 9,59 0,35 2,00 0,82 4,07 2,67 0,06 0,13 1,23 

Bagaço 
girassol 12,5 3,89 0,23 3,44 0,17 5,07 3,88 0,08 0,10 0,81 

SVM* 3,4       1,048 0,76  

Outros** 4,1          

Total 100 19,73 2,28 7,69 34,72 18,75 9,09 1,22 1,18 3,14 
 

 

*SVM= Suplemento vitaminico e mineral (Fosfato bicálcico, Carbonato de cálcio, 
Premix) 

**Outros: Bicarbonato de sódio, sal, sepiolita 
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Anexo III 

 

• Análise Lupinus albus: 

 

Lupinus albus 
MS (%) 91,6
EM (MJ/kg MS) 12,5
Mat. Org. Digestivel (% MS) 83,5
PB (% MS) 38,7
NDF (% MS) 20,6
ADF (% MS) 17,6
Amido (% MS) 9,7
Alcalóides (% MS) 0,8
Ca (% MS) 0,2
P (% MS) 0,4

 


