
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

MESTRADO EM SAÚDE E PRODUÇÃO DE RUMINANTES 

 

 

 VINÍCIUS MALDONADO DIAS  

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS ANDROLÓGICAS 

DE TOUROS JOVENS DA RAÇA BRAFORD CRIADOS A 

PASTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arapongas 

2018 



VINÍCIUS MALDONADO DIAS 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS ANDROLÓGICAS 

DE TOUROS JOVENS DA RAÇA BRAFORD CRIADOS A 

PASTO 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à UNOPAR, como requisito 
final para a obtenção do título de Mestre em Saúde e 
Produção de Ruminantes. 
 
Orientador: Prof. Dr. Flávio Guiselli Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arapongas - Paraná  

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada, com dados fornecidos pelo (a) autor (a) 

Biblioteca UNOPAR / Arapongas - Maria Luci Juliani Grano CRB – 9/776 

DIAS, Vinícius Maldonado   
Avaliação das características andrológicas de touros jovens da raça braford criados 
a pasto.  Arapongas: UNOPAR, 2018. 41p. 
 
Orientador: Flávio Guiselli Lopes 
 
Dissertação (Mestrado) UNOPAR - Medicina Veterinária - Saúde e Produção de 
Ruminantes, 2018.  
 
1. Medicina Veterinária - Dissertação de mestrado - Unopar. 2. Saúde e Produção de 
Ruminantes. 3. Raça Braford – parâmetros seminais. 4. Exame andrológico. 5. 
Parâmetros seminais x perímetro escrotal. 6. Raça Braford – reprodução – índices 
de reprovação. I. LOPES, Flávio Guiselli.  II. Titulo. 
 
CDU: 619:636 
 

Maria Luci Juliani Grano: CRB – 9/776 

 

 

 

 

 



AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS ANDROLÓGICAS 

DE TOUROS JOVENS DA RAÇA BRAFORD CRIADOS A 

PASTO 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à UNOPAR, no Mestrado em Saúde e Produção de 

Ruminantes, área de concentração em Produção de Ruminantes como requisito final 

para a obtenção do título de Mestre conferida pela Banca Examinadora formada pelos 

professores: 

 

 

_________________________________________ 
Prof. Dr. Flávio Guiselli Lopes 

Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) 
 

 

 

________________________________________ 
Prof. Dr. Luiz Fernando Coelho Cunha Filho 
Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) 

 

 

 

__________________________________________ 
Profa. Dra. Caliê Castilho 

Universidade Do Oeste Paulista (UNOESTE) 
 

 

 

Arapongas, 06 de julho de 2018. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha família que de 

alguma forma me fizeram persistir e nunca 

desistir. 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus por iluminar meus caminhos para chegar até 

aqui. 

Aos meu pais, Mercedes e Osmar, e minha irmã Janaina. Por 

serem a minha base, o pilar da minha formação e conselheiros da minha 

caminhada. 

Ao Professor Flávio Guiselli Lopes pela amizade e por toda 

orientação e paciência durante o Mestrado. 

Aos Professores Doutores Paulo Roberto Adona e Edgard 

Hideaki Hoshi por participarem da banca examinadora de defesa de qualificação 

e pela colaboração na estruturação e revisão deste trabalho. 

Aos Professores Doutores Luiz Fernando Coelho Cunha Filho e 

Caliê Castilho por participarem da banca examinadora de defesa de dissertação 

e, por todas as contribuições e sugestões, com certeza serão muito bem-vindas. 

Aos demais professores do Programa de Mestrado em Saúde e 

Nutrição de Ruminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No meio da dificuldade encontra-se a 
oportunidade”. 

(Albert Einstein) 
 



MALDONADO, Dias Vinícius. AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS 
ANDROLÓGICAS DE TOUROS JOVENS DA RAÇA BRAFORD CRIADOS A 
PASTO. 2018. 41 páginas. Dissertação de Mestrado Acadêmico Saúde e 
Produção de Ruminantes (Mestrado Acadêmico em saúde e Produção de 
Ruminantes) – Universidade Norte do Paraná, Arapongas, 2018. 
 

Avaliação das características andrológicas de touros jovens da raça Braford 

criados a pasto 

 

Resumo 
O objetivo do presente estudo foi determinar os parâmetros seminais e os 
índices de reprovação de touros jovens da raça Braford criados a pasto. Um total 
de 872 touros da raça Braford, hígidos, com idade média de 24 meses, foram 
submetidos ao exame andrológico. entre os anos de 2012 e 2014, em 
propriedades rurais, localizadas na mesorregião do Centro Ocidental Rio-
Grandense, do estado do Rio Grande do Sul. No presente estudo, dos 872 
touros avaliados, 77,18 % (n = 673) foram classificados como aptos e 22,82 % (n 
= 199) como questionáveis. Não foi observado machos classificados como 
inaptos a reprodução. Quando comparado as características andrológicas entre 
os touros classificados como aptos e questionáveis a reprodução, foi verificado 
diferença significativa para turbilhonamento, motilidade, vigor, concentração, 
defeitos maiores, defeitos menores e defeitos totais, com exceção do perímetro 
escrotal (P>0,01). Nos touros classificados como questionáveis, foi apresentada 
maior frequência de reprovação para o turbilhonamento (17,55%), a defeitos 
maiores (16,06%) e a motilidade espermática (14,68%). As correlações entre as 
características foram, em geral, favoráveis. Por exemplo, a motilidade 
progressiva retilínea foi correlacionada de forma positiva com o turbilhonamento 
(0.878), vigor (0.817) e concentração espermática (0.403) (P>0,05). As 
correlações para os defeitos espermáticos foram correlacionadas de forma 
negativa, apresentando valores de -0.601, -0.281 e -0.622, para os defeitos 
maiores, menores e totais, respectivamente (P<0,05). Os dados obtidos 
sugerem que as características de turbilhonamento, motilidade, vigor, defeitos 
maiores, defeitos menores e defeitos totais influenciaram diretamente na 
classificação ou na exclusão de um reprodutor. 
 
Palavras-chave: Reprodutor, Espermatozoide, Sêmen. 
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Evaluation of the andrological characteristics of Braford young bulls raised to 

pasture 

 

Abstract 
The objective of the present study was to determine the seminal parameters and 
failure rates of Braford young bulls reared on grass. A total of 872 Braford bulls, 
healthy, with an average age of 24 months, were submitted to the andrological 
examination. between the years 2012 and 2014, in rural properties located in the 
mesoregion of Rio Grande do Sul Western Center, in the state of Rio Grande do 
Sul. In the present study, 77.18% (n = 673) of the 872 bulls evaluated were 
classified as apt and 22.82% (n = 199) as questionable. No males were classified 
as unfit for reproduction. When comparing andrological characteristics among 
bulls classified as apt and questionable reproduction, a significant difference was 
observed for turbulence, motility, vigor, concentration, major defects, minor 
defects and total defects, except for the scrotal perimeter (P> 0.01). In bulls 
classified as questionable, a greater frequency of failure was observed for 
turbulence (17.55%), major defects (16.06%) and sperm motility (14.68%). The 
correlations between the characteristics were, in general, favorable. For example, 
rectilinear progressive motility was positively correlated with turbulence (0.878), 
vigor (0.817) and sperm concentration (0.403) (P> 0.05). Correlations for 
spermatic defects were negatively correlated, presenting values of -0.601, -0.281 
and -0.622 for major, minor and total defects, respectively (P <0.05). The data 
obtained suggest that the characteristics of turbulence, motility, vigor, major 
defects, minor defects and total defects directly influenced the classification or 
exclusion of a breeder. 
 
Keywords: reproduction, synthetic, semen. 
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1. INTRODUÇÃO 1 

 2 

Muitos pecuaristas responsabilizam somente as fêmeas pelos 3 

insucessos reprodutivos, esquecendo ou isentando a igual participação do 4 

macho no rebanho. Um maior critério na escolha de reprodutores para serem 5 

utilizados na monta natural ou em programas de inseminação artificial resulta 6 

na maximização da fertilidade por selecionar animais com maior eficiência 7 

reprodutiva, o que garante êxito na atividade econômica exercida (VALE FILHO 8 

et al., 2010). 9 

O desempenho reprodutivo dos machos é de fundamental 10 

importância, pois são passíveis de maior pressão de seleção (SIMPLÍCIO et al., 11 

2007). Os touros criados sob condições climáticas e nutricionais desfavoráveis, 12 

às quais não estão adaptados, podem apresentar alterações na qualidade 13 

seminal consequentemente baixando os índices reprodutivos da propriedade. 14 

(PACHECO et al., 2007). 15 

Da atual demanda de touros, apenas cerca de 5 % possui a 16 

avaliação genética. Esta realidade, por sua vez, resulta na utilização de 17 

reprodutores escolhidos somente por critério fenotípico, sem outras 18 

observações de desempenho produtivo ou de sua progênie (FERRAZ & ELER, 19 

2010). 20 

Quando levado em consideração os níveis de importância da 21 

fertilidade no rebanho, pode se concluir que a fertilidade do macho é mais 22 

importante que a da fêmea, visto que a proporção touro: vaca pode variar de 23 

1:25 ou mais em regime de monta natural nas condições usuais de 24 

acasalamento a campo (TORRES JUNIOR et al., 2009). 25 

Apesar do evidente benefício do exame andrológico, muitos 26 

criadores têm pouca ou nenhuma informação sobre a fertilidade de seus 27 

reprodutores, uma vez que, criam de forma conjunta, dificultando a 28 

identificação daqueles inférteis ou de baixa fertilidade (MENEGASSI et al., 29 

2011). 30 

Diante desta importância, o macho deve ser criteriosamente 31 

selecionado, principalmente quanto aos seus aspectos reprodutivos e 32 

produtivos, assim como os raciais. Para isto, é necessário o conhecimento dos 33 

padrões fenotípicos de cada característica e de cada raça e, ainda, dos 34 
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possíveis fatores genéticos e ambientais que possam interferir, 35 

temporariamente ou de modo permanente, no desempenho do reprodutor 36 

(PACHECO et al., 2007). 37 

O objetivo do presente estudo foi determinar os parâmetros 38 

seminais e os índices para reprovação de touros jovens da raça Braford criados 39 

a pasto. 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

 59 

 60 

 61 

 62 

 63 

 64 

 65 

 66 

 67 

 68 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 69 

 70 

2.1 Importância do exame andrológico 71 

 72 

Um sistema eficiente de produção de carne bovina está na 73 

dependência, dentre outros fatores, do número de matrizes que é atribuído ao 74 

macho durante a estação de monta. Assim, o exame andrológico é uma 75 

ferramenta importante na avaliação das funções reprodutivas normais dos 76 

machos (CRISÓSTOMO et al., 2016). 77 

O principal objetivo do touro em um sistema de acasalamento 78 

por monta natural é de garantir o maior número de fêmeas gestantes num 79 

período de estação de monta (FRENEAU et al., 2000). Portanto é 80 

indispensável que o touro seja capaz de identificar, realizar a cópula e fertilizar 81 

os gametas femininos (FERRAZ et al., 2016). 82 

O exame andrológico não deve ser observado como custo e, 83 

sim, como investimento. A identificação destes touros deve ser rigorosa, pois o 84 

uso racional destes reprodutores possibilita reduzir o número de touros na 85 

propriedade, reduzindo os custos e possibilitando manter uma fêmea produtiva 86 

adicional, em seu lugar (BUSS CRUZ, 2007). 87 

As variações encontradas entre os touros e sua fertilidade 88 

reforçam a necessidade de se realizar o exame periodicamente. As 89 

reprovações dos touros avaliados podem apresentar taxas que variam 90 

enormemente dependendo da idade, raça, do estado e do local em que se 91 

encontra a propriedade (MENEGASSI et al., 2012). 92 

A cada cinco touros, um ou dois são descartados do rebanho 93 

por não conseguirem alcançar taxas satisfatórias de prenhez, seja por causa 94 

de inadequada concentração espermática ou qualidade seminal, ou por 95 

defeitos físicos que impedem a cópula, ou mesmo por falta de libido. Existem 96 

evidências que em uma população não seleta de touros, 20% a 40% dos 97 

animais apresentam infertilidade ou subfertilidade por inadequada qualidade 98 

seminal e/ ou alterações físicas que impedem a cópula ou perda de libido, além 99 

de apresentar algum distúrbio de fertilidade ao exame andrológico 100 

(RADOSTITS, 1994). 101 
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Neste contexto, torna-se indispensável o estudo e a 102 

atualização de parâmetros reprodutivos, uma vez que, desta, dependerá, a 103 

evolução genética de diferentes espécies (FONSECA, 2009). 104 

O exame andrológico tem sido amplamente empregado como 105 

método indicador de aptidão reprodutiva de touros designados a servir nas 106 

estações de monta ou para a criopreservação de sêmen (SIQUEIRA, 2010). 107 

A aptidão reprodutiva de um macho, é um conjunto de fatores 108 

que precisa ser analisado anualmente, antes da estação de monta, através da 109 

realização do exame andrológico proposto pelo Colégio Brasileiro de 110 

Reprodução Animal (CBRA, 2013), sendo de fundamental importância para 111 

obter as informações prévias e estabelecer o destino do reprodutor 112 

(MENEGASSI, 2010). 113 

O exame andrológico deve seguir os princípios gerais da 114 

semiotécnica e ser realizado num ambiente adequado e seguro não só para o 115 

examinador como também para o animal, num tronco de contenção próprio 116 

para bovinos (MARIANO et al., 2015). O exame depende de uma série de 117 

fatores, que podem ou não estar associados entre si, que vão desde os 118 

aspectos mais básicos, mas também fundamentais, do exame clínico e a 119 

simetria testicular, passando pela avaliação dos aspectos físicos e morfológicos 120 

do sêmen, até os parâmetros de avaliações funcionais e bioquímicas 121 

(SALVADOR et al., 2008). 122 

Após a finalização do exame andrológico, os reprodutores 123 

podem ser classificados em aptos ou satisfatórios, inaptos ou insatisfatórios e 124 

questionáveis, conforme os resultados apresentados. Na categoria de aptos ou 125 

satisfatórios, os touros podem ser enquadrados, quando atingirem ou 126 

ultrapassarem o limite mínimo para perímetro escrotal e características físicas 127 

e morfológicas do sêmen e, não apresentarem qualquer tipo de anormalidade, 128 

que possam comprometer seu desempenho reprodutivo (BARBOSA et al., 129 

2005). 130 

Na categoria de inaptos ou insatisfatórios, os touros podem ser 131 

enquadrados, quando não atingirem o limite mínimo recomendado em uma ou 132 

mais características e, para os quais, é improvável que haja melhora nos 133 

resultados. Nesta categoria, também estão incluídos touros com defeitos 134 

genéticos ou problemas irreversíveis que possam comprometer seu uso como 135 
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reprodutor. Por fim, na categoria de questionáveis, estão incluídos, os touros 136 

que devem aguardar novos exames. Essa classificação é recomendada para 137 

touros que sofreram ou sofrem de um problema transitório, que os impede de 138 

serem classificados como satisfatórios no período do exame, indicando que 139 

pode melhorar com passar do tempo (BARBOSA et al., 2005). 140 

 141 

 142 

2.2 Exame andrológico 143 

 144 

O processo de fecundação depende da qualidade do ovócito e 145 

dos espermatozoides. Assim, para o espermatozoide exercer sua função deve 146 

estar qualitativamente viável e potencialmente fértil (PAPA et al., 2000). 147 

No Brasil, as normas e padrões da avaliação andrológica do 148 

sêmen de diversas espécies foram descritas pelo Colégio Brasileiro de 149 

Reprodução Animal, sendo a última, de 2013, vigente até os dias de hoje 150 

(CBRA, 2013). 151 

O exame andrológico deve incluir quatro etapas: etapa I – 152 

exame clínico geral (exame dos olhos, dentição, escore da condição corporal e 153 

avaliação do aparelho locomotor); etapa II – exame especial dos órgãos 154 

reprodutivos (exame do prepúcio, pênis, saco escrotal, testículos, epidídimos, 155 

perímetro escrotal, vesículas seminais e ampolas deferentes); etapa III – 156 

exame seminal (exame do volume, aspecto, cor, turbilhonamento, motilidade, 157 

vigor, concentração e patologia espermática) e etapa IV – exame do 158 

comportamento sexual (CBRA, 2013). 159 

Os reprodutores submetidos à avaliação andrológica podem ser 160 

classificados, como: aptos; questionáveis ou inaptos à reprodução. A 161 

classificação de um reprodutor não é permanente, apenas um relatório da 162 

situação reprodutiva no momento em que a avaliação foi realizada (CBRA, 163 

2013). 164 

O reprodutor classificado como inapto necessita de um ou mais 165 

exames para caracterizar se a anormalidade responsável pela desclassificação 166 

será reversível ou não (CBRA, 2013). Já, os reprodutores classificados como 167 

questionáveis, devem ser submetidos a nova avaliação após um intervalo de 168 
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60 dias, para a emissão do laudo do reprodutor dependendo das 169 

anormalidades encontradas terem sido revertidas ou não (CBRA, 2013). 170 

 171 

2.2.1 Etapa I – Exame clínico geral 172 

 173 

O reprodutor deve ser inspecionado em movimento e estação, 174 

seguido de uma avaliação preliminar dos sistemas nervoso, respiratório, 175 

circulatório, digestivo e locomotor, com verificação da condição dos 176 

aprumos, das articulações e dos cascos, assim como da condição corporal. 177 

Porém, quando houver alterações, o complexo afetado deve ser examinado 178 

atentamente (CBRA, 2013). 179 

 180 

2.2.2 Etapa II – Exame especial dos órgãos reprodutivos 181 

 182 

Para o exame dos órgãos genitais externos utiliza-se a 183 

palpação e inspeção visual, ou ainda a ultrassonografia testicular como técnica 184 

complementar. Verificam-se nos órgãos a sua presença ou ausência, as 185 

dimensões, consistência, simetria, mobilidade (quando aplicável) e a 186 

sensibilidade de cada segmento, além da compatibilidade dos achados com o 187 

que é esperado para a espécie em foco (CBRA, 2013). 188 

Através da palpação retal das glândulas sexuais acessórias 189 

encontramos, ampolas, glândulas vesiculares, próstata e glândulas 190 

bulbouretrais (CBRA, 2013). 191 

 192 

2.2.3 Etapa III – Exame seminal 193 

 194 

Métodos de coleta 195 

Os tipos de coleta que podem ser utilizados são: vagina 196 

artificial, eletro-ejaculador e massagem das ampolas do ducto deferente. Sabe-197 

se que o uso do eletro-ejaculador e da massagem das ampolas pode oferecer 198 

amostras que não se enquadram nos parâmetros fisiológicos, devido à possível 199 

baixa concentração espermática e contaminação com urina. Portanto, cabe ao 200 

médico veterinário saber interpretar as amostras derivadas destes métodos de 201 

coleta (CBRA, 2013). 202 
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Espermograma 203 

Dentre as principais características do ejaculado a serem 204 

avaliadas estão o volume e o aspecto do ejaculado; turbilhonamento, além da 205 

motilidade progressiva retilínea e vigor, concentração e morfologia das células 206 

espermáticas (CBRA, 2013). 207 

Para que o reprodutor seja considerado apto à reprodução 208 

deve possuir os padrões mínimos de 60% de motilidade progressiva retilínea 209 

(de 0 a 100%); escala três de vigor espermático (de 0 a 5); escala três de 210 

turbilhonamento ou movimento em massa (de 0 a 5) e o máximo de 30% de 211 

total de espermatozóides com anormalidades (CBRA, 2013). 212 

 213 

a) Volume 214 

O volume do ejaculado não apresenta um valor máximo ou 215 

mínimo, sendo expresso em mililitros (mL). O volume depende da variação 216 

entre as espécies e, também é muito dependente da técnica usada para a 217 

coleta (BARBOSA et al., 2005; CBRA, 2013). 218 

 219 

b) Coloração e aspecto 220 

A coloração do sêmen é variável de acordo com a espécie e 221 

poderá ser branco, marfim, acinzentado ou amarelo citrino. Já, o aspecto do 222 

sêmen depende fundamentalmente da concentração espermática, sendo 223 

classificadas em cremosa, leitosa, opalescente, serosa ou aquosa, indicam um 224 

grau decrescente de concentração espermática da amostra (CBRA, 2013). 225 

 226 

c) Turbilhonamento 227 

O turbilhonamento é o movimento em forma de ondas de uma 228 

gota de sêmen puro. O exame é realizado com uma gota de sêmen sobre uma 229 

lâmina previamente aquecida a 37 ̊C, por meio de microscópio óptico, com 230 

aumento de 100x. Utiliza-se uma escala de zero a cinco, onde zero é a 231 

ausência de movimento e cinco é o valor máximo de movimento em massa 232 

(CBRA, 2013). 233 

A intensidade de movimento pode variar de acordo com a 234 

motilidade progressiva retilínea, o vigor e a concentração das células 235 

espermáticas da amostra, formando o movimento de ondas. É importante 236 
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ressaltar que o turbilhonamento pode de ser observado apenas em gotas de 237 

sêmen fresco (CBRA, 2013). 238 

 239 

d) Motilidade progressiva retilínea 240 

A motilidade e o vigor são critérios importantes na avaliação da 241 

qualidade seminal, pois os espermatozóides precisam estar móveis e ativos, 242 

quando na tuba uterina, para alcançar o ovócito e penetrar nas suas camadas 243 

de revestimento (FONSECA et al., 1992). 244 

A motilidade é expressa em percentagem total de 245 

espermatozoides móveis em uma amostra. Utiliza-se uma escala de 0 a 100%, 246 

onde 0 é a ausência de movimento e 100% é o valor máximo de movimento em 247 

dos espermatozóides (CBRA, 2013). 248 

O exame é realizado com uma gota de sêmen sobre lâmina e 249 

lamínula previamente aquecidas a 37ºC, com auxílio da microscopia óptica, 250 

com aumento de 200 ou 400x (CBRA, 2013). 251 

 252 

e) Vigor 253 

O vigor é definido como a força do movimento dos 254 

espermatozóides que influencia a velocidade de movimentação. Sua avaliação 255 

é dada numa escala que vai de zero a cinco, sendo zero para o ejaculado que 256 

apresenta espermatozóides ausência de movimentação e cinco para 257 

espermatozóides com forte movimentação (CBRA, 2013). 258 

O exame é realizado com uma gota de sêmen sobre lâmina e 259 

lamínula previamente aquecidas a 37ºC, com auxílio da microscopia óptica, 260 

com aumento de 200 ou 400x (CBRA, 2013). 261 

 262 

f) Concentração 263 

O método mais utilizado para a contagem de células 264 

espermáticas consiste na câmara de Neubauer, onde é mensurada a 265 

quantidade de espermatozóides por mL de ejaculado (CBRA, 2013). 266 

Para a contagem é utilizada uma amostra de sêmen diluída 267 

1:10 em solução formol salina tamponada A diluição utilizada vai depender da 268 

concentração de espermatozoides no ejaculado. Utiliza-se microscopia optica 269 

ou de contraste de fase com aumento de 100 ou 200x (CBRA, 2013). 270 
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A concentração pode variar de animal para animal, de acordo 271 

com a biometria testicular, a idade e o método de coleta do sêmen (BARBOSA 272 

et al., 2005). 273 

A puberdade em touros pode ser classificada em quatro 274 

categorias: impúbere (ejaculado com espermatozoides ausentes); pré-púbere 275 

(ejaculado com concentração espermática < 50 x 106 espermatozóides); 276 

púbere (ejaculado com motilidade espermática retilínea ≥ 10% e concentração 277 

espermática ≥ 50 x 106 e ≤ 100 x 106 espermatozóides) e pós-púbere ou 278 

adolescente (ejaculado com concentração espermática ≥ 100 x 106 279 

espermatozoides) (MIRANDA NETO et al., 2011). 280 

Já, a idade à maturidade sexual foi determinada com base no 281 

perfil dos ejaculados, cuja frequência de defeitos espermáticos maiores deve 282 

ser inferior a 15% e defeitos totais inferiores a 30% (GARCIA et al., 1987). 283 

 284 

g) Características morfológicas 285 

Para o exame das anormalidades espermáticas podem ser 286 

utilizadas duas técnicas principais, sendo uma técnica mais simples com 287 

lâminas coradas e a preparação úmida (FRENEAU, 2011). Deve-se contar 200 288 

espermatozóides, analisando os defeitos de forma e estrutura de cada célula 289 

(CBRA, 2013). 290 

Os esfregaços corados podem ser preparados com diferentes 291 

corantes: diluído ao sêmen como eosina-nigrosina e rosa bengala ou com 292 

sêmen “in natura” como o panótipo rápido Utiliza-se microscópia óptica, em 293 

aumento de 1000x, sob óleo de imersão (CBRA, 2013). 294 

Na preparação úmida, os espermatozóides não são corados, 295 

onde utiliza-se uma gota de sêmen imersa em solução formol salina 296 

tamponada, entre lâmina e lamínula. Utiliza-se microscópia óptica, em aumento 297 

de 1000x, sob óleo de imersão (CBRA, 2013). 298 

 299 

h) Principais anormalidades espermáticas 300 

As anomalias espermáticas são divididas em defeitos menores, 301 

maiores e totais. Sua presença é avaliada em percentagem, sendo permitida 302 

no máximo de 20% de defeitos maiores totais e 20% de defeitos menores 303 
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totais, mas no total de espermatozoides deve apresentar no máximo 30% com 304 

anormalidades (CBRA, 2013). 305 

Os defeitos individuais de anormalidades do sêmen não devem 306 

ultrapassar de 5% para defeitos maiores e 10% para defeitos menores por 307 

touro avaliado (FRENEAU, 2011). 308 

 309 

Defeitos maiores 310 

Segundo Blom (1983), dentre os defeitos maiores estão: 311 

irregularidade de acrossoma; gota citoplasmática proximal; cabeça 312 

subdesenvolvida; cabeça estreita na base; cabeça isolada patológica; cabeça 313 

pequena anormal; contorno anormal de cabeça; “pouch formation” (diadema); 314 

cauda enrolada na cabeça; cabeça piriforme; formas teratológicas; patologias 315 

da peça intermediária; cauda fortemente dobrada ou enrolada e cauda dobrada 316 

com gota distal. 317 

Algumas patologias, como por exemplo cabeças piriformes, 318 

podem ter como causas fatores genéticos e fatores ambientais. As gotas 319 

citoplasmáticas proximais podem ser observadas em altas incidências em 320 

touros jovens e imaturos, declinando com a maturidade sexual. Porém, em 321 

touros maturos pode estar relacionada a espermatogênese anormal. As formas 322 

teratológicas em grande quantidade são originárias de grave distúrbio na 323 

espermatogênese (BARTH & OKO, 1989). 324 

 325 

Defeitos menores 326 

Dentre os defeitos menores estão: cabeça delgada; cabeça 327 

gigante; cabeça curta; cabeça larga; cabeça pequena normal; cabeça isolada 328 

normal; peça intermediária abaxial; peça intermediária retroaxial; peça 329 

intermediária oblíqua; cauda dobrada ou enrolada e gota citoplasmática distal 330 

(BLOM, 1983). 331 

A alta incidência de cabeças isoladas pode estar associada à 332 

hipoplasia testicular, degeneração testicular ou inflamação das glândulas 333 

anexas. A principal causa da produção de cabeças pequenas e cabeças 334 

gigantes é o número cromossômico anormal, originário da divisão mitótica 335 

desigual dos espermatócitos. Já, as caudas dobradas podem ocorrer durante a 336 

fase de maturação espermática no corpo e cauda do epidídimo, assim como a 337 
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gota citoplasmática distal, que está associada à maturação anormal (BARTH & 338 

OKO, 1989). 339 

Outros tipos celulares 340 

Além dos defeitos dos espermatozoides, a presença de outros 341 

tipos de células pode ser indicativo de anormalidades do sistema reprodutor 342 

masculino. As células primordiais, medusas, gigantes e leucócitos são 343 

classificadas de acordo com a quantidade encontrada na amostra em raros, 344 

frequentes e muito frequentes (CBRA, 2013). 345 

As células primordiais têm origem nas células de linhagem da 346 

espermatogênese, que se desprendem no epitélio germinativo. Indica 347 

degeneração testicular grave (CBRA, 2013) 348 

As medusas de grande importância no diagnóstico de 349 

degeneração testicular grave. São caracterizadas por células de linhagem da 350 

espermatogênese originárias dos túbulos seminíferos, que ao se 351 

desprenderem, passam pelos ductos eferentes, ricos em células ciliadas, e 352 

adquirem seus cílios devido a descamação provocada pela degeneração 353 

testicular, que juntos formam a célula denominada medusa (CBRA, 2013). 354 

As células gigantes têm origem na fusão de duas ou mais 355 

células da origem espermatogênica. São células multinucleadas que se 356 

desprenderam do epitélio e que indicam degeneração testicular (CBRA, 2013). 357 

Por fim, os leucócitos podem indicar processos inflamatórios das glândulas 358 

anexas, epidídimo ou dos testículos (CBRA, 2013). 359 

 360 

Avaliação Computadorizada 361 

Na busca de melhores técnicas, diversos sistemas de análise 362 

computadorizada de imagens têm sido desenvolvidos e empregados e 363 

pesquisadores tem buscado determinar a relevância das análises espermáticas 364 

objetivas na determinação do potencial de fertilidade dos espermatozoides in 365 

vitro e in vivo (ARRUDA et al., 2011). 366 

Atualmente, o sistema computadorizado de análise espermática 367 

(CASA) tem se mostrado uma alternativa confiável para a avaliação 368 

espermática. Apesar do maior custo, a utilização do CASA permite uma 369 

avaliação objetiva e de maior repetibilidade, fornecendo informações baseadas 370 
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na avaliação individual das células espermáticas (JANUSKAUSKAS & 371 

ZILINSKAS, 2002). 372 

 373 

2.2.4 Etapa IV – Exame comportamental 374 

Atualmente, no Brasil, a forma mais utilizada para avaliar a 375 

libido e a habilidade física é preconizada pelo CBRA (1998). 376 

Os touros são observados individualmente por um período de 377 

de 10 a 15 minutos, onde duas vacas em estro ficam soltas na presença de um 378 

touro. Os touros testados são previamente estimulados em curral adjacente ao 379 

local do teste, durante aproximadamente 10 minutos, permitindo a observação 380 

da interação dos touros com outras vacas (CBRA, 1998). 381 

As atitudes do touro são anotadas e pontuadas de acordo com 382 

a metodologia descrita por PINEDA et al. (1997). 383 

 384 

 385 

2.3 Raça Braford 386 

 387 

A raça Braford surgiu oficialmente na Flórida (EUA), na década 388 

de 1960. No Brasil se iniciou em 1967 com pecuaristas no município de 389 

Rosário do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, com a importação de 390 

zebuínos americanos, da raça Brahman, visando cruzá-los especificamente 391 

com bovinos Hereford, a fim de criar uma raça sintética (ABHB, 2014). 392 

Os cruzamentos em todo o estado do Rio Grande do Sul 393 

surtiram efeito e os pecuaristas verificaram as vantagens do cruzamento 394 

incentivados pelos programas de cruzamentos governamentais, apresentando 395 

bons resultados pela grande capacidade de ganho de peso e habilidade 396 

reprodutiva, mesmo em condições de pastagens (ABHB, 2014). 397 

Após vários anos da introdução do zebuíno nos pampas, os 398 

produtores e técnicos trabalharam para formação de uma raça sintética com 399 

predominância taurina, porém com genótipo zebuíno (3/8 Brahman e 5/8 400 

Hereford), procurando, desta maneira, a rusticidade e a capacidade de 401 

adaptação em ambientes extremos (YOKOO et al., 2014). 402 

O Braford existe em todos os países de pecuária extensiva 403 

forte. É presença atuante na Austrália, Argentina, África do Sul, EUA e Brasil. 404 
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Ao unir a precocidade, o temperamento dócil e a velocidade de ganho de peso 405 

do Hereford com a resistência, a rusticidade, a longevidade e o poder de 406 

conversão de alimentos grosseiros dos zebuínos, o objetivo foi alcançado; criar 407 

um biotipo animal de alta eficiência produtiva (AMARO FILHO, 2015). 408 

Para se ter ideia o novilho Braford é muito precoce na 409 

terminação, podendo ser abatido em terminação exclusivamente a campo, aos 410 

18 a 24 meses de idade e peso entre 380 e 480 Kg. Em regime de 411 

confinamento podem ser abatidos com 13 a 18 meses de idade e peso entre 412 

420 a 520 Kg apresentando rendimentos de carcaça entre 52 e 58% (BHB, 413 

2016). 414 

As raças Hereford e Braford são as que mais crescem 415 

proporcionalmente em volume de vendas de sêmen e utilização, conforme 416 

dados da Asbia, no Centro-Oeste brasileiro. Tem se aberto um mercado 417 

interessante no uso do Braford para usar sobre as fêmeas F1 Angus. Com a 418 

falta de matrizes no mercado, as fêmeas F1 que até então eram produzidas 419 

para o abate estão sendo retidas, abrindo espaço para a inseminação com 420 

Braford ou monta natural (AMARO FILHO, 2015). 421 

Segundo a entidade, em 2013 foram comercializadas 139.452 422 

doses de sêmen de touros Braford em todo o país, o que representou 423 

crescimento de 16,01% em relação aos números registrados em 2011, fazendo 424 

com que a raça tenha 1,82% de participação nas inseminações feitas em 2013, 425 

em gado de corte no país. Além disso, cabe ressaltar, que deste total de doses 426 

de sêmen comercializadas, mais de 87,06% é proveniente de touros nacionais, 427 

o que confirma o trabalho de melhoramento genético na raça Braford dos 428 

criadores brasileiros (ASBIA, 2013). 429 

 430 

 431 
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3. OBJETIVOS 572 

 573 

3.1 Objetivo geral 574 

O objetivo do presente estudo foi determinar os parâmetros 575 

seminais e os índices de reprovação de touros jovens da raça Braford criados a 576 

pasto. 577 

 578 

3.2 Objetivos específicos 579 

Verificar os parâmetros seminais de touros jovens da raça 580 

Braford aptos e inaptos a reprodução. 581 

Verificar a correlação dos parâmetros seminais com o 582 

perímetro escrotal de touros jovens da raça Braford. 583 

Verificar as causas de reprovação de touros jovens da raça 584 

Braford. 585 
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touros avaliados, 77,18 % (n = 673) foram classificados como aptos e 22,82 % 624 
(n = 199) como questionáveis. Não foi observado machos classificados como 625 
inaptos a reprodução. Quando comparado as características andrológicas entre 626 

os touros classificados como aptos e questionáveis a reprodução, foi verificado 627 
diferença significativa para turbilhonamento, motilidade, vigor, concentração, 628 

defeitos maiores, defeitos menores e defeitos totais, com exceção do perímetro 629 
escrotal (P>0,01). Nos touros classificados como questionáveis, foi 630 

apresentada maior frequência de reprovação para o turbilhonamento (17,55%), 631 
a defeitos maiores (16,06%) e a motilidade espermática (14,68%). As 632 

correlações entre as características foram, em geral, favoráveis. Por exemplo, 633 
a motilidade progressiva retilínea foi correlacionada de forma positiva com o 634 

turbilhonamento (0.878), vigor (0.817) e concentração espermática (0.403) 635 
(P>0,05). As correlações para os defeitos espermáticos foram correlacionadas 636 
de forma negativa, apresentando valores de -0.601, -0.281 e -0.622, para os 637 

defeitos maiores, menores e totais, respectivamente (P<0,05). Os dados 638 
obtidos sugerem que as características de turbilhonamento, motilidade, vigor, 639 

defeitos maiores, defeitos menores e defeitos totais influenciaram diretamente 640 
na classificação ou na exclusão de um reprodutor. 641 
 642 
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 644 
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Abstract 659 

The objective of the present study was to determine the seminal parameters 660 
and failure rates of Braford young bulls reared on grass. A total of 872 Braford 661 
bulls, healthy, with an average age of 24 months, were submitted to the 662 

andrological examination. between the years 2012 and 2014, in rural properties 663 
located in the mesoregion of Rio Grande do Sul Western Center, in the state of 664 
Rio Grande do Sul. In the present study, 77.18% (n = 673) of the 872 bulls 665 
evaluated were classified as apt and 22.82% (n = 199) as questionable. No 666 

males were classified as unfit for reproduction. When comparing andrological 667 
characteristics among bulls classified as apt and questionable reproduction, a 668 

significant difference was observed for turbulence, motility, vigor, concentration, 669 
major defects, minor defects and total defects, except for the scrotal perimeter 670 
(P> 0.01). In bulls classified as questionable, a greater frequency of failure was 671 

observed for turbulence (17.55%), major defects (16.06%) and sperm motility 672 
(14.68%). The correlations between the characteristics were, in general, 673 

favorable. For example, rectilinear progressive motility was positively correlated 674 
with turbulence (0.878), vigor (0.817) and sperm concentration (0.403) (P> 675 

0.05). Correlations for spermatic defects were negatively correlated, presenting 676 
values of -0.601, -0.281 and -0.622 for major, minor and total defects, 677 

respectively (P <0.05). The data obtained suggest that the characteristics of 678 
turbulence, motility, vigor, major defects, minor defects and total defects directly 679 

influenced the classification or exclusion of a breeder. 680 
 681 
Keywords: reproduction, synthetic, semen. 682 
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4.1 Introdução 693 

 694 

O acesso a informação de qualidade vem sendo cada vez mais 695 

disseminado no meio agropecuário. O Brasil é destaque mundial no número de 696 

cabeças bovinas criadas, possuindo o segundo maior rebanho (FAO, 2016), 697 

com cerca de 218 milhões de cabeças (IBGE, 2016). 698 

Para atender esta demanda, a indústria pecuária brasileira 699 

precisaria aumentar em 43% sua produção atual. Apesar deste destaque, os 700 

baixos índices de produtividade e reprodutivos observados em diversas regiões 701 

do país são evidentes. Vários fatores têm sido apontados como responsáveis 702 

pela baixa eficiência reprodutiva nos rebanhos de corte em regime extensivo, 703 

como a baixa qualidade de solos e pastagens, aspectos sanitários 704 

insatisfatórios, manejo ineficiente, e componentes genéticos. Neste contexto, o 705 

manejo reprodutivo assume relevante papel na tentativa de elevar os índices 706 

de fertilidade nos rebanhos (PEÑA ALFARO, 2011). 707 

Há várias décadas é conhecida e difundida a necessidade da 708 

avaliação andrológica dos touros, pelo impacto produtivo nos rebanhos. O 709 

macho tem vital importância para a exploração pecuária, e a maior quantidade 710 

de bezerro nascidos em nosso país ainda decorre da monta natural, apesar 711 

dos avanços nos últimos anos da inseminação artificial em tempo fixo 712 

(FERRAZ & ELER, 2010). 713 

A seleção de reprodutores por meio do exame andrológico tem 714 

por finalidade a obtenção de informações que permitem estimar o potencial 715 

reprodutivo dos touros (SILVA, 2011) e deve atender ao diagnóstico da saúde 716 

sexual, saúde hereditária e saúde reprodutiva tanto no aspecto da capacidade 717 

de monta quanto na capacidade fecundante (PEÑA ALFARO, 2011). 718 

Sabe-se que em torno de 5% dos touros em serviço são 719 

considerados inférteis, ou seja, não produzirão filhos (NICACIO, 2014). 720 

Assim, diversos estudos têm sido desenvolvidos no Brasil 721 

enfocando os aspectos andrológicos relacionados com a melhoria dos índices 722 

reprodutivos dos rebanhos, principalmente nas raças zebuínas e seus 723 

cruzamentos. 724 
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O objetivo do presente estudo foi determinar os parâmetros 725 

seminais e os índices de reprovação de touros jovens da raça Braford criados a 726 

pasto. 727 

 728 

 729 

4.2 Material e Métodos 730 

 731 

O presente estudo foi realizado entre os anos de 2012 e 2014, 732 

em propriedades rurais, localizadas na mesorregião do Centro Ocidental Rio-733 

Grandense, do estado do Rio Grande do Sul. 734 

Um total de 872 touros da raça Braford, hígidos, com idade 735 

média de 24 meses e condição corporal entre 3,0 e 4,0 numa escala de 1 a 5 736 

(MORAES et al., 2006), foram submetidos ao exame andrológico. 737 

Os touros foram criados em condição extensiva, em campo 738 

nativo, composto basicamente por gramíneas, como a grama-forquilha 739 

(Paspalum notatum) e demais espécies do gênero Paspalum, barba-de-bode 740 

(Aristida pallens) e capim-caninha (Andropogon lateralis). 741 

O exame andrológico foi realizado pelo mesmo Médico 742 

Veterinário, seguindo três etapas: I – exame clínico geral; II – exame clínico 743 

especial e III – exame seminal. A etapa IV definida como exame 744 

comportamental não foi realizada. Os machos que foram reprovados nas 745 

etapas I e II não foram computados no presente estudo. 746 

Primeiramente, os touros foram contidos individualmente em 747 

tronco apropriado, sendo realizada a mensuração do perímetro escrotal, na 748 

região mediana do escroto, no ponto de maior dimensão, envolvendo as duas 749 

gônadas e a pele escrotal (VASCONCELOS et al., 2003). 750 

Para obtenção dos ejaculados, foi utilizado o método de 751 

eletroejaculação. O sêmen coletado dos reprodutores foi avaliado conforme os 752 

padrões recomendados pelo CBRA (2013), e as avaliações das características 753 

físicas do sêmen foram realizadas no laboratório das propriedades rurais. 754 

Para a avaliação do turbilhonamento foi utilizada escala de 0 a 5 755 

com auxílio de microscópio binocular convencional (aumento de 100x), 756 

colocando uma gota de sêmen sobre uma lâmina previamente aquecida 757 

(temperatura de 37ºC). 758 
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Posteriormente, com outra gota de sêmen, entre lâmina e 759 

lamínula previamente aquecida (temperatura de 37ºC), foi avaliada a motilidade 760 

espermática progressiva retilínea (percentual de espermatozoides com 761 

movimento) e o vigor espermático (intensidade do movimento dos 762 

espermatozoides), numa escala de 0 a 100 % e de 0 a 5, respectivamente, com 763 

auxílio de um microscópio binocular convencional (aumento de 400x). 764 

Além disso, foram separadas amostras de sêmen para a 765 

avaliação das características morfológicas e para a concentração espermática. 766 

Estas avaliações foram realizadas no Laboratório de Reprodução Animal da 767 

Universidade Norte do Paraná (UNOPAR)/ Unidade Arapongas – PR. 768 

Para avaliação das características morfológicas, uma alíquota 769 

de sêmen (100 µl), de cada ejaculado, foi armazenada em tubo tipo eppendorf, 770 

contendo 1,0 mL de solução formol salina tamponada (HANCOCK, 1959). 771 

Para esta avaliação, foi utilizada a classificação descrita por 772 

Blom (1983) e adotada pelo Cbra (2013), sendo contados 200 773 

espermatozoides, em esfregaços corados, com microscópio binocular 774 

convencional, sem contraste de fase, em aumento de 1000x. 775 

Adicionalmente, para determinar a concentração espermática, 776 

uma alíquota de sêmen (20 µl), de cada ejaculado, foi armazenada em tubo 777 

tipo eppendorf, contendo 4,0 mL de solução formol salina tamponada 778 

(HANCOCK, 1959), na diluição 1:200. Para a contagem foi utilizada a Câmara 779 

de Neubauer, com auxílio de um microscópio binocular convencional (aumento 780 

de 100x). 781 

Após o exame andrológico, os touros foram classificados em 782 

aptos, questionáveis ou inaptos à reprodução. 783 

Foi realizada a análise descritiva, a frequência e a correlação de 784 

Pearson para todas as características avaliadas. Posteriormente, os dados 785 

foram submetidos a análise de variância (ANOVA), seguido de teste de Tukey 786 

para comparação de médias quando necessário, sendo adotado nível mínimo 787 

de significância de 5%. 788 

O pacote estatístico utilizado foi o Software Statistical Analysis 789 

System (SAS, 2015). 790 

 791 

 792 
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4.3 Resultados e Discussão 793 

 794 

No presente estudo, dos 872 touros avaliados, 77,18 % (n = 795 

673) foram classificados como aptos e 22,82 % (n = 199) como questionáveis. 796 

Não foi observado machos classificados como inaptos a reprodução. 797 

Godfrey et al. (2005) e Freneau et al. (2006) relatam que a 798 

avaliação da características físicas do sêmen pode ser subjetiva. Por isso, 799 

quando comparada a outros autores, devem ser observadas as diferentes 800 

práticas de manejo, além da idade e raça dos reprodutores, que atingem a 801 

maturidade sexual, em diferentes épocas. 802 

Em uma pesquisa realizada por Moraes et al. (1998), os autores 803 

obtiveram um resultado de 55,19% de touros aptos à reprodução, e 44,80% de 804 

touros classificados como inaptos de um total de 183 touros Braford avaliados. 805 

Os touros penalizados na classificação obtiveram um resultado 28,00±1,39%, 806 

2,55±0,09, 74,97±1,36 para motilidade, vigor e espermatozóides normais 807 

respectivamente. Ou seja, obtiveram uma taxa de reprovação maior em 808 

comparação a presente pesquisa, sugerindo um aprimoramento na seleção e 809 

adaptação de indivíduos aos sistemas de criação ao longo dos anos e, 810 

consequentemente, redução das patologias espermáticas encontradas na raça 811 

Braford. 812 

Corroborando com essa hipótese, em estudo mais recente 813 

(OLIVEIRA et al., 2011) realizado com touros da raça Brangus-Ibagé, as taxas 814 

foram de 66,2% aptos à reprodução, 17,7% considerados temporariamente 815 

inaptos à reprodução, e para 16,2% a indicação foi para descarte dos 816 

reprodutores por apresentarem valores acima do esperado para patologias 817 

espermáticas e terem sido reprovados no exame genital. 818 

Os resultados ressaltam a importância da realização do exame 819 

andrológico para descartar animais com defeitos hereditários que podem 820 

transmitir características de subfertilidade nos rebanhos. 821 

Em comparação com o presente estudo, os índices de 822 

aprovação apresentaram-se semelhantes em ambos os trabalhos, 823 

evidenciando a melhora nos índices de aprovação das raças sintéticas no 824 

decorrer dos anos de seleção. 825 
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A alta percentagem de reprodutores aptos à reprodução pode 826 

ser decorrente da pressão de seleção que os pecuaristas vêm realizando, para 827 

precocidade sexual e características seminais, onde já haviam atingido a 828 

maturidade sexual. 829 

Porém, não foi possível demais comparações com outros 830 

estudos, haja vista, a escassez de trabalhos sobre avaliação qualitativa e 831 

quantitativa do sêmen de touros jovens da raça Braford, criados 832 

extensivamente, no Brasil. 833 

 834 

Tabela 1. Média e desvio padrão das características andrológicas, de touros da 835 

raça Braford, classificados como aptos e questionáveis à reprodução. 836 

Características andrológicas Aptos Questionáveis 

Perímetro escrotal (Cm) 37,06 ± 2,89 a 36,79 ± 3,32 a 

Turbilhonamento (1-5) 3,56 ± 0,79 a 0,25 ± 0,63 b 

Motilidade (%) 77,69 ± 8,23 a 38,18 ± 21,52 b 

Vigor (1-5) 3,65 ± 0,79 a 2,08 ± 0,93 b 

Concentração (x106/ mL) 527,07 ± 197,42 a 343,12 ± 203,61 b 

Defeitos maiores (%) 5,71 ± 2,70 a 12,83 ± 7,04 b 

Defeitos menores (%) 5,39 ± 2,49 a 9,03 ± 5,89 b 

Defeitos totais (%) 11,11 ± 3,66 a 21,87 ± 97,66 b 

Letras diferentes entre linhas indicam diferença estatística (P < 0,01). 837 

 838 

Para os touros classificados como aptos a reprodução, foi 839 

observado média de 37,06 ± 2,89 cm para perímetro escrotal. A média 840 

observada para turbilhonamento, motilidade, vigor e concentração espermática 841 

foi de 3,56 ± 0,79; 77,69 ± 8,23 %; 3,65 ± 0,79 e 527,07 ± 197,42 x106, 842 

respectivamente. 843 

Quanto às patologias espermáticas, a média observada para 844 

os defeitos espermáticos maiores, menores e totais foi de 5,71 ± 2,70; 5,39 ± 845 

2,49 e 11,11 ± 3,66 %, respectivamente (Tabela 1). 846 

Com relação aos touros classificados como questionáveis a 847 

reprodução, o valor médio observado para perímetro escrotal foi de 36,62 ± 848 

3,33 cm. A média observada para turbilhonamento, motilidade, vigor e 849 

concentração espermática foi de 0,25 ± 0,63; 38,18 ± 21,52 %; 2,08 ± 0,93 e 850 

343,12 ± 203,61 x106, respectivamente. 851 



36 

 

Para as patologias espermáticas foi observado média de 12,83 852 

± 7,04; 9,03 ± 5,89 e 21,87 ± 97,66 %, para os defeitos espermáticos maiores, 853 

menores e totais, respectivamente (Tabela 1). 854 

Quando comparado as características andrológicas entre os 855 

touros classificados como aptos e questionáveis a reprodução, foi verificado 856 

diferença significativa para turbilhonamento, motilidade, vigor, concentração, 857 

defeitos maiores, defeitos menores e defeitos totais, com exceção do perímetro 858 

escrotal (P > 0,01) (Tabela 1). 859 

Outra abordagem do presente estudo foi verificar a frequência 860 

de touros classificados como questionáveis e aptos a reprodução para cada 861 

parâmetro seminal avaliado. 862 

Nos touros classificados como questionáveis, foi apresentada 863 

maior frequência de reprovação para o turbilhonamento (17,55%), a defeitos 864 

maiores (16,06%) e a motilidade espermática (14,68%). 865 

Com relação aos parâmetros seminais, é sabido que ela pode 866 

variar de animal para animal. Sabe-se que a coleta das amostras por 867 

eletroejaculação pode proporcionar amostras que não se enquadram nos 868 

parâmetros fisiológicos dos animais (CBRA, 1998). 869 

 870 

Tabela 2. Frequência de touros da raça Braford, classificados como 871 

questionáveis e aptos a reprodução para cada parâmetro seminal avaliado. 872 

Parâmetros seminais Questionáveis (%) Aptos (%) 

Turbilhonamento (1-5) 17,55 (n=153) 82,45 (n=719) 

Motilidade (%) 14,68 (n=128) 85,32 (n=744) 

Vigor (1-5) 10,09 (n=88) 89,91 (n=784) 

Defeitos maiores (%) 16,06 (n=140) 83,94 (n=732) 

Defeitos menores (%) 0,92 (n=08) 99,08 (n=864) 

Defeitos totais (%) 3,21 (n=28) 96,79 (n=844) 

 873 

Segundo Palmer (2005), touros submetidos à coleta de sêmen 874 

por eletroejaculação tem seus parâmetros fisiológicos e comportamentais de 875 

bem-estar alterados em resposta aos estímulos elétricos por meio desta 876 

técnica. Isto, provavelmente tenha sido o motivo pela reprovação de um 877 

número maior de touros no presente projeto. 878 
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O critério utilizado para a avaliação seguiu os parâmetros 879 

recomendados pelo Cbra (2013), que foi definido pelo método de coleta por 880 

meio de vagina artificial. 881 

Freneau et al. (2017), por sua vez, em seus estudos 882 

verificaram que a avaliação dos parâmetros seminais está sujeita a 883 

interferências na hora da coleta (temperatura ambiente e repouso sexual) 884 

afetando à avaliação, o que demonstra a necessidade de equipamentos e 885 

medidas de manejo, para minimizar as interferências. 886 

Além disso, as condições nutricionais adequadas e a seleção 887 

para fertilidade de rebanhos podem ser determinantes para os altos 888 

percentuais de touros aptos à reprodução (SIQUEIRA, 2010). 889 

Adicionalmente, foi verificado a frequência de touros 890 

classificados como questionáveis e aptos a reprodução, distribuídos em quatro 891 

categorias para o perímetro escrotal. 892 

Apesar do número reduzido de touros, foi encontrada o maior 893 

número de questionáveis na categoria de perímetro escrotal de 28 a 32 894 

centímetros (Tabela 3). 895 

 896 

Tabela 3. Frequência de touros da raça Braford, classificados como 897 

questionáveis e aptos a reprodução, classificados em quatro categorias para o 898 
perímetro escrotal. 899 

Categorias (Cm) Questionáveis (%) Aptos (%) 

28 – 32 30,0 (n=06) 70,0 (n=14) 

33 – 37 5,26 (n=14) 94,74 (n=252) 

37 – 41 14,21 (n=56) 85,79 (n=338) 

≥ 42 14,58 (n=28) 85,42 (n=164) 

 900 

As correlações entre as características foram, em geral, 901 

favoráveis. Por exemplo, a motilidade progressiva retilínea foi correlacionada 902 

de forma positiva com o turbilhonamento (0.878), vigor (0.817) e concentração 903 

espermática (0.403) (P>0,05). 904 

As correlações para os defeitos espermáticos foram 905 

correlacionadas de forma negativa, apresentando valores de -0.601, -0.281 e -906 

0.622, para os defeitos maiores, menores e totais, respectivamente (P<0,05).  907 
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Assim, sugere-se que quanto melhor a motilidade progressiva 908 

retilínea, menores são as percentagens de anomalias espermáticas. 909 

 910 

Quadro 1. Resultados da correlação de Pearson (r), valor de p das 911 
características andrológicas dos touros da raça Braford. 912 

 Vol. Turb. Mot. Vig. Conc. DM Dm DT 

PE 0.140 0.003 -0.059 -0.042 -0.137 0.051 -0.025 0.023 

Vol. - 0.078 0.057 0.116 0.023 -0.004 0.062 0.032 

Turb. - - 0.878 0.831 0.317 -0.513 -0.375 -0.610 

Mot. - - - 0.817 0.403 -0.601 -0.281 -0.622 

Vig. - - - - 0.282 -0.427 -0.256 -0.475 

Conc. - - - - - -0.339 -0.109 -0.322 

DM - - - - - - 0.087 0.811 

Dm - - - - - - - 0.652 

Significativo a 5 % de probabilidade. 913 

Legenda: PE=perímetro escrotal (cm); Mot=motilidade espermática progressiva 914 

retilínea (%); Vig=vigor espermático (0-5); Turb=turbilhonamento espermático (0-5); 915 

Conc=concentração espermática (x106sptz); DM=defeitos espermáticos maiores (%); 916 

Dm=defeitos espermáticos menores (%); DT=defeitos espermáticos totais (%). 917 

 918 

 919 

4.4 Conclusão 920 

 921 

Os dados obtidos no presente estudo sugerem que as 922 

características de turbilhonamento, motilidade, vigor, defeitos maiores, defeitos 923 

menores e defeitos totais influenciaram diretamente na classificação ou na 924 

exclusão de um reprodutor. 925 

Apesar do índice de descarte aceitável, melhoramentos podem 926 

ser realizados por meio da seleção de animais com aptidão reprodutiva 927 

desejável e do descarte de animais com baixos índices de fertilidade, 928 

incrementando ainda mais a eficiência reprodutiva do rebanho. 929 

 930 

 931 

 932 

 933 

 934 

 935 



39 

 

4.5 Referências bibliográficas 936 

 937 

BLOM, E. Pathological condictions in the genital organs and in the semen of 938 

group for rejection of breeding bulls for import or export to and from Denmark, 939 

1958-1982. Nordisk Veterinaer Medicin, v.35, n.3, p.105-130, 1983. 940 

COLÉGIO BRASILEIRO DE REPRODUÇÃO - Cbra Manual para exame 941 
andrológico e avaliação de semen animal. 2a.ed., Belo Horizonte: CBRA, 942 

1998, 49p. 943 

COLÉGIO BRASILEIRO DE REPRODUÇÃO - Cbra. Manual para exame 944 
andrológico e avaliação de sêmen animal. 3ª.ed., Belo Horizonte: CBRA, 945 
2013, 104p. 946 

FERRAZ, J.B.S.; ELER, J.P. Parceria público x privada no desenvolvimento de 947 

pesquisa em melhoramento genético animal. Revista Brasileira de Zootecnia, 948 

v.39, p.216-222, 2010. 949 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS - 950 

Fao. ProdSTAT. 2016. Disponível em: 951 

<http://www.fao.org/publications/sofa/2016/en/>. Acesso em 25 de junho de 952 

2018. 953 

FRENEAU, G.E.; PUOLI, J.R.; ARNHOLD, E. Evolução após quatro anos de 954 

aplicação da capacidade andrológica por pontos (CAP) em touros nelore e 955 

estudo da relação com a prenhez em estação de acasalamento. Ciência 956 

Animal Brasileira, v.18, p.1-12, 2017. 957 

FRENEAU, G.E.; VALE FILHO, V.R.; MARQUES JR. et al. Puberdade em 958 

touros Nelore criados em pasto no Brasil: características corporais, testiculares 959 

e seminais e de índice de capacidade andrológica por pontos. Arquivo 960 

Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.58, p.1107-1115, 2006. 961 

GODFREY, R.W.; DODSON, R.E. Breeding soundness evaluations of Senepol 962 

bulls in US Virgin Islands. Theriogenology, v.63, p.831-840, 2005. 963 

HANCOCK, G.L. The morphologic characteristics of spermatozoa and fertility. 964 

Interational Journal of Fertility, v.4, p.347-359, 1959. 965 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – Ibge. Pesquisa 966 

pecuária municipal 2016. Disponível em: 967 

<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/84/ppm_2016_v44_br.pdf968 

>. Acesso em 25 de junho de 2018. 969 

http://www.fao.org/publications/sofa/2016/en/


40 

 

MORAES, J.C.F.; HORN, M.M.; ROSADO, A.G.; Exame andrológico em touros: 970 

qualidade dos indicadores da aptidão reprodutiva em distintos grupos raciais. 971 

Ciência Rural, Santa Maria, v.28, n.4, p.647-652, 1998. 972 

MORAES, J.C.F.; JAUME, C.M.; SOUZA, C.J.H. Bovinos: condição corporal e 973 

controle da fertilidade. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2006. 54p. 974 

NICACIO, A.C. Por que realizar o exame andrológico? Artigo técnico, 975 

Embrapa Gado de Corte. 2014. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-976 

de-noticias/-/noticia/2159041/artigo-por-que-realizar-exame-andrologico. 977 

Acesso em 22 de abril de 2018. 978 

OLIVEIRA, L.Z.; CARMO, D.O.A.S.; LIMA, V.F.M.H. et al. Alta incidência de 979 

hipoplasia testicular em touros Brangus-Ibagé no estado de Mato Grosso do 980 

Sul: Relato de caso. ARS VETERINARIA, v.27, n.1, 051-055, 2011. 981 

PALMER, C.W.; BRITO, L.F.C.; ARTEAGA, A.A. et al. Comparison of 982 

electroejaculation and transretal massage for semen collection in range and 983 

yearling feedlot beef bulls. Animal Reproductive Science, v.80, p.25-31, 2005. 984 

PEÑA ALFARO, C.E. Importância da avaliação andrológica na seleção de 985 

reprodutores a campo. Revista Brasileira de Reprodução Animal, Belo 986 

Horizonte, v.35, n.2, p.152-153, abr./jun. 2011. 987 

SILVA, A.L.M. Optimização do manejo reprodutivo de uma exploração de 988 

bovinos em regime extensivo. 74f. Dissertação (Mestrado) – Universidade 989 

Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, 2011. 990 

SIQUEIRA, J.B. Maturidade sexual de touros da raça Nelore, filhos de 991 

vacas superprecoces, precoces e normais, criados em condições 992 

extensivas. 2010. 126f. Tese (Doutorado), Universidade Estadual Paulista, 993 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Botucatu/SP, 2010. 994 

SOFTWARE STATISTICAL ANALYSIS SYSTEM - Sas. Statistical Software 995 

SAS: University Edition 2015. Disponível em: 996 

<https://www.sas.com/en_hk/software/university-edition.html>. Acesso em 30 997 

de junho de 2018. 998 

VASCONCELOS, C.P.; GUIMARÃES, J.D.; GUIMARÃES, S.E.F. et al. Estádio 999 

de maturidade sexual em touros da raça Nelore, dos 20 aos 22 meses de 1000 

idade. Revista Brasileira de Reprodução Animal, v.27, n.2, p.174-176, 2003. 1001 

 1002 

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/2159041/artigo-por-que-realizar-exame-andrologico
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/2159041/artigo-por-que-realizar-exame-andrologico
https://www.sas.com/en_hk/software/university-edition.html


41 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 1003 

 1004 

As variações encontradas entre os touros da raça Braford 1005 

reforçam a necessidade de se realizar o exame andrológico periodicamente. 1006 

Os touros que foram classificados como questionáveis 1007 

apresentaram parâmetros seminais que possuem variação significativa, 1008 

podendo torar-se reversíveis. 1009 


