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ANDROLOGICO DE CARNEIROS DO GRUPO GENÉTICO PANTANEIRO. 2019. 
50 páginas. Dissertação (Mestrado em Saúde e Produção de Ruminantes) – 
Universidade Norte do Paraná, Arapongas, 2019. 
 

RESUMO 
O objetivo do presente estudo foi avaliar o perfil reprodutivo de carneiros do grupo 1 
genético pantaneiro durante as diferentes estações do ano. O experimento foi 2 
realizado no Centro Tecnológico de Ovinocultura da Fundação Manoel de Barros, 3 
Fazenda Escola Três Barras, localizada no município de Campo Grande, região 4 

central do estado do Mato Grosso do Sul, Brasil. Para o estudo foram utilizados 5 
quinze carneiros do grupo genético pantaneiro, hígidos, com idade média de 36 6 

meses. Para a verificação da possível variação das características andrológicas 7 
entre as estações do ano, os reprodutores foram submetidos ao exame andrológico. 8 
O intervalo entre as coletas de dados foi de noventa dias, com início em setembro de 9 
2017 e término em setembro de 2018. As coletas de dados foram realizadas na 10 
última quinzena de cada estação do ano. Adicionalmente, foram mensurados o 11 

peso, a espessura de pele e o diâmetro de rafe do escroto, a temperatura retal e a 12 

temperatura da superfície do escroto e o formato e o volume dos testículos. Todos 13 
os carneiros pantaneiros foram considerados aptos à reprodução, permitindo a sua 14 
utilização em monta natural durante todo o ano. O peso corporal, o perímetro 15 

escrotal e o volume testicular não apresentaram diferença (P>0,05) entre as 16 
estações da primavera e verão, entretanto essas variáveis apresentaram diferença 17 

(P<0,05) nas estações de outono e inverno. Para as medidas testiculares só não foi 18 
observada variação (P>0,05) na largura testicular. Com relação ao volume testicular 19 

foi observado variação (P<0,05) na estação do verão quando comparado a estação 20 
de inverno. Foi verificado correlação positiva entre o peso corporal e as medidas 21 

testiculares. Para as características seminais foi encontrado variação (P<0,05) nas 22 
estações de outono e inverno. As médias para turbilhonamento, motilidade 23 
progressiva e vigor espermático variaram (P<0,05) no inverno quando comparados 24 

com as outras estações do ano. Com relação a morfologia espermática, não foi 25 
observado diferença (P>0,05) para os defeitos espermáticos maiores entre as quatro 26 
estações do ano, mas para os defeitos menores e totais foi verificado variação 27 

(P<0,05). A concentração espermática variou (P<0,05) nas estações de outono e 28 
inverno. Quanto ao formato testicular, durante as estações de primavera e verão foi 29 

verificado maior frequência de testículos com formato longo/oval. Nas estações de 30 
outono e inverno foi observado maior frequência de testículos com formato 31 

oval/esférico. A temperatura retal apresentou diferença (P<0,05) na estação do 32 
verão, quando comparado as estações de outono e inverno. Além disso, foi 33 
observado diferença (P<0,05) na temperatura superficial do escroto entre as quatro 34 

estações do ano. A espessura de pele do escroto variou (P<0,05) nas estações de 35 
primavera e do verão. Já, nas estações de outono e inverno foi verificado variação 36 

(P<0,05) da espessura de pele do escroto e do diâmetro da rafe do escroto. Houve 37 
influência das estações do ano sobre o perfil reprodutivo dos carneiros do grupo 38 
genético pantaneiro, porém não foi suficiente para o comprometimento do potencial 39 
reprodutivo dos animais, demonstrando sua adaptação a condições climáticas. 40 

 41 
Palavras-chave: Características seminais; Formato testicular; Fatores ambientais; 42 

Reprodução; Termorregulação. 43 
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ABSTRACT 

The objective of the present study was to evaluate the reproductive profile of sheep 1 

of the pantaneiro genetic group during the different seasons of the year. The 2 
experiment was carried out at the Technological Center of Ovinoculture of the 3 
Manoel de Barros Foundation, Fazenda Escola Três Barras, located in the 4 
municipality of Campo Grande, central region of the state of Mato Grosso do Sul, 5 
Brazil. Fifteen sheep of the pantaneiro genetic group, healthy, with a mean age of 36 6 

months, were used for the study. In order to verify the possible variation of 7 
andrological characteristics between the seasons, the breeding animals were 8 

submitted to the andrological examination. The interval between the data collections 9 
was of ninety days, beginning in september 2017 and ending in september 2018. The 10 
data collections were carried out in the last fortnight of each season of the year. In 11 
addition, the scrotal weight, skin thickness, and rafe diameter were measured, the 12 

rectal temperature and the surface temperature of the scrotum, and the size and 13 
volume of the testicles. All Pantanal sheep were considered suitable for breeding, 14 

allowing them to be used in natural mounds throughout the year. Body weight, scrotal 15 
perimeter and testicular volume did not differ (P>0.05) between spring and summer 16 
seasons. However, these variables presented a difference (P<0.05) in the autumn 17 

and winter seasons. For the testicular measurements, there was no variation 18 

(P>0.05) in the testicular width. Regarding the testicular volume, variation (P<0.05) 19 

was observed in the summer season when compared to the winter season. Positive 20 
correlation was verified between body weight and testicular measurements. For the 21 

seminal characteristics variation (P<0.05) was found in the autumn and winter 22 
seasons. The averages for swirling, progressive motility and spermatic vigor varied 23 
(P<0.05) in the winter when compared with the other seasons of the year. Regarding 24 
sperm morphology, no difference (P> 0.05) was observed for the largest sperm 25 

defects between the four seasons of the year, but for minor and total defects, 26 
variation (P <0.05) was observed. Sperm concentration varied (P<0.05) in the 27 
autumn and winter seasons. As for the testicular format, during the spring and 28 
summer seasons, a higher frequency of testicles with a long/oval shape was 29 
observed. In the autumn and winter seasons, a higher frequency of oval / spherical 30 

testes was observed. The rectal temperature presented a difference (P<0.05) in the 31 

summer season, when compared to the autumn and winter seasons. In addition, a 32 

difference (P<0.05) was observed in the superficial temperature of the scrotum 33 
between the four seasons of the year. The skin thickness of the scrotum varied 34 
(P<0.05) in the spring and summer seasons. On the other hand, in the autumn and 35 
winter seasons, variation (P<0.05) in the scrotal skin thickness and the diameter of 36 
the scrotum rafe was verified. There was influence of the seasons on the 37 

reproductive profile of the sheep of the pantaneiro genetic group, but it was not 38 
enough to compromise the reproductive potential of the animals, demonstrating their 39 
adaptation to climatic conditions. 40 
 41 
Keywords: Seminal characteristics; Testicular format; Environmental factors; 42 
Reproduction; Thermoregulation. 43 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o rebanho ovino apresenta o número de 13.770.344 1 

cabeças, das quais 9.032.191 estão no nordeste (65,5%) e 3.304.397 na região sul 2 

(23,9%) (IBGE, 2017). O consumo de carne ovina vem crescendo, principalmente 3 

nos grandes centros urbanos brasileiros. Essa situação reforça a necessidade de 4 

ações tanto na parte de manejo, com o uso de confinamentos na terminação, como 5 

na melhoria genética do rebanho nacional, com programas de melhoramento 6 

genético e utilização de biotécnicas reprodutivas visando manter regularidade e 7 

qualidade na oferta do produto (SORIO, 2009). 8 

Em geral o desempenho reprodutivo dos animais determina a 9 

velocidade com que se obtém o produto final e possui influência direta na 10 

rentabilidade do sistema e no retorno econômico da atividade, por isso, as 11 

biotécnicas reprodutivas não são utilizadas somente para a melhoria do patrimônio 12 

genético dos animais, mas constituem também, juntamente com programas de 13 

melhoramento genético, importantes ações para o incremento e intensificação da 14 

produção. Os programas reprodutivos são bem difundidos e utilizados na 15 

bovinocultura nacional, mas no cenário ovino apresentam-se bastante atrasados. O 16 

fato de a ovinocultura ainda apresentar um caráter extrativista ou secundário pode 17 

explicar a pouca difusão e utilização de biotécnicas reprodutivas entre os produtores 18 

(CORANDIN, 2013). 19 

Alguns fatores podem influenciar a reprodução, como a 20 

individualidade do animal, a idade, a raça, o peso corporal e as características 21 

testiculares (MAIA, 2002), assim como variações climáticas e a quantidade e a 22 

qualidade das forrageiras ou concentrado oferecidos podem influenciar as 23 

características reprodutivas, acelerando ou retardando a entrada à puberdade e a 24 

maturidade sexual (EMSEN, 2005). 25 

No ano de 2005 identificou-se um grupamento genético de ovinos 26 

adaptados às condições ambientais do Pantanal no estado de Mato Grosso do Sul 27 

(GOMES et al, 2007, SILVA et al, 2010), chamado de ovino pantaneiro. Estes 28 

animais são encontrados em fazendas mais isoladas da região, sem nenhum 29 

controle reprodutivo ou sanitário, vivendo há muitos anos praticamente em processo 30 

de seleção natural, fato este que possibilita concluir que esses ovinos são adaptados 31 
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à região Sul-mato-grossense (VARGAS JÚNIOR et al., 2011). Tanto os machos 1 

como as fêmeas são precoces sexualmente e não possuem sazonalidade 2 

reprodutiva, assim, nas fazendas do pantanal, observa-se o nascimento de cordeiros 3 

ao longo de todo o ano (FERREIRA et al., 2012). 4 

Por apresentarem bom potencial produtivo e rusticidade (PINTO et 5 

al, 2008; OLIVEIRA et al, 2014) há a necessidade de se ampliar estudos com este 6 

grupo genético sobre esse material genético e suas características produtivas 7 

desejáveis. Portanto, o objetivo do presente estudo foi avaliar o perfil reprodutivo de 8 

carneiros do grupo genético pantaneiro durante as diferentes estações do ano. 9 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 GRUPO GENÉTICO PANTANEIRO E SUA IMPORTÂNCIA ECONÔMICA 

 10 

O bioma pantanal é considerado a maior planície sedimentar 11 

inundável do mundo, caracterizado por altas temperaturas. A estação chuvosa na 12 

região vai de outubro a março, e inverno seco de abril a setembro, caracterizando 13 

duas estações bem distintas (MORAES, 2011; COSTA et al., 2013). Essas 14 

alterações climáticas e de ambiente no bioma pantanal, fizeram com que os animais 15 

introduzidos na região pelos colonizadores portugueses e espanhóis, logo após o 16 

descobrimento, apresentassem capacidade de sobrevivência e produção em 17 

condições ambientais nas quais raças exóticas não apresentariam boas condições 18 

de produção (MORAIS, 2008). 19 

Os ovinos pantaneiros ou nativos Sul mato-grossense é o nome 20 

dado a um grupo genético de ovinos os quais se tem relatos de existência no estado 21 

do Mato grosso do Sul (OLIVEIRA et al., 2014). Esses animais são resultantes de 22 

anos de seleção natural de rebanhos de diferentes raças criados na região do 23 

Pantanal, desde a colonização da área a pelo menos 300 anos (DA LUZ, 2009).  24 

Baseado em um estudo exploratório que teve início em 2005, um 25 

grupo de pesquisadores do Centro Tecnológico de Ovinocultura (CTO) da 26 

Universidade Anhaguera-UNIDERP, Universidade Federal da Grande Dourados 27 

(UFDG), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e da Empresa 28 
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Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vêm buscando informações para a 1 

junção de dados que possam caracterizá-los como raça (JACINTO et al., 2011). 2 

Para entendimento de algumas características do grupo genético 3 

pantaneiro se faz necessário entender o Pantanal, que de acordo à classificação de 4 

Köppen tem o clima denominado, Tropical de Savana, com uma pluviosidade de 5 

1.000 mm/ano e temperatura média anual de 18 a 22°C, considerando-se as 6 

estações de água e seca nos meses de outubro a abril e maio a setembro, 7 

respectivamente (COSTA et al., 2013). 8 

Os ovinos locais se destacam pela rusticidade e a capacidade 9 

adaptativa adquiridas nas regiões de clima tropical e subtropical. Tais características 10 

possibilitaram a sobrevivência dos animais nesses locais, justificando assim, a 11 

conservação para a sua utilização futura (SILVA, 2010). 12 

 Os animais nativos se destacam pela rusticidade, e resistência a 13 

doenças porém este é um aspecto que deve ser avaliado com critério e atenção. 14 

Esses, animais especificamente transitam com os cascos nos ambientes alagados 15 

do bioma Pantanal e tem baixa incidência de verminose, características atribuídas 16 

ao ambiente específico, às condições locais de manejo e ao baixo desafio sanitário 17 

dos animais naquele habitat (SANTOS et al., 2010). 18 

Santiago Filho (2010), avaliou os aspectos relacionados à libido e à 19 

estacionalidade reprodutiva dos machos pantaneiros, verificando um desempenho 20 

reprodutivo constante ao longo do ano, sem interferência do fotoperíodo e 21 

estacionalidade, já as fêmeas apresentaram desempenho cíclico e nível de 22 

fertilidade favorável, sem manifestarem estacionalidade reprodutiva. 23 

Quanto a produção de lã, Brauner (2010) pesquisou a potencialidade 24 

dos ovinos pantaneiros e concluiu que, apesar desta ainda não ser comercialmente 25 

de boa qualidade, como exigido pela indústria de vestuário, tem seu uso 26 

recomendado em trabalhos artesanais e na fabricação de baixeiros, estes, de 27 

grande uso na pecuária de corte. 28 

Para Bottini (2012) e Pinto (2009), os cordeiros pantaneiros 29 

possuem desempenho satisfatório em confinamento, podendo ser assim utilizados 30 

para incrementar a produção intensiva de cordeiros tanto puros quanto em cruzados 31 

com raças produtoras de carne. 32 
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Em experimento com ovelhas pantaneiras, Longo (2012) observou 1 

que a idade da ovelha pantaneira manteve correlação positiva com a produção de 2 

leite inicial e total, e que para cada dois dentes a mais da ovelha foi obtido 0,361 kg 3 

a mais na produção inicial e 0,383kg a mais na produção total. A idade influenciou 4 

também o aumento de 0,298 kg no peso final da ovelha. 5 

Com suas características de adaptabilidade e histórico produtivo já 6 

conhecido, o grupamento genético Pantaneiro possui conformidade com as 7 

características desejáveis pelos produtores sendo um grupo genético extremamente 8 

importante e que merece ter sua conservação em programas de uso e manejo 9 

racionais de recursos genéticos (COSTA et al., 2013). 10 

 

  

Figura 1. Espécime de machos do grupo 

genético pantaneiro com idade média de três 

anos. 

 

 

2.2 ASPECTOS IMPORTANTES DA FISIOLOGIA DA REPRODUTIVA 

 

O desempenho reprodutivo de um rebanho depende diretamente do 11 

potencial genético dos animais, das condições de manejo e do meio ambiente 12 

(ambiência). A inter-relação desses fatores induz a uma adaptação morfofisiológica 13 

dos animais, o que contribui para aumentar sua eficiência reprodutiva 14 

(ROBERTSHAW, 1982). 15 
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A ambiência é formada por vários fatores que cercam o ser vivo em 1 

determinado local. São principalmente os macrofatores que formam as macro 2 

regiões climáticas (latitude, altitude, vento, relação terra e mar); mas são os 3 

elementos climáticos como umidade relativa, temperatura, vento, luz, radiação, 4 

precipitação e pressão barométrica, que agem diretamente sob o animal e tambem 5 

indiretamente sob fatores de disponibilidade e qualidade de alimento, e do 6 

metabolismo em si, bem como manifestação de ecto e endoparasitismo, doenças 7 

tropicais e principalmente dificuldades na reprodução (BAÊTA & SOUZA, 1997). 8 

Uma das principais variaveis é a umidade atmosférica, ela influencia 9 

marcantemente o balanço calórico em ambientes quentes em que a perda de calor 10 

por evaporação é essencial à homeotermia (YOUNG, 1988). A maior pressão de 11 

vapor devida à alta umidade do ar conduz à menor evaporação da água contida no 12 

animal para o meio, tornando o resfriamento do animal mais lento. A menor pressão 13 

de vapor, por sua vez, proporciona resfriamento do animal mais rapidamente, em 14 

decorrência da maior taxa de evaporação da água através da pele e do aparelho 15 

respiratório. Estas duas situações são encontradas em climas quente e úmido e 16 

quente e seco, respectivamente (MCDOWELL, 1974). 17 

Os fatores extrínsecos como ingestão de alimentos e de água, 18 

estado nutricional, hora do dia, temperatura ambiente, densidade, sombreamento, 19 

velocidade dos ventos, estação do ano, exercício e radiação solar influenciam nos 20 

mecanismos fisiológicos dos animais (BACCARI JR., 1987; CARVALHO et al., 21 

1995). 22 

Já, os fatores intrínsecos estão diretamente relacionados com a 23 

individualidade, como por exemplo, raça, sexo, idade, e estado fisiológico (BACCARI 24 

JR., 1971; ROBINSON, 1999). Um outro fator intrínseco importante é a capacidade 25 

de adaptação do animal ao ambiente. Os animais adaptados aos trópicos são 26 

menos sujeitos aos efeitos extremos da temperatura (CARVALHO et al., 1995). 27 

Dos animais domésticos, os que mais apresentam mecanismos 28 

anatômicos e fisiológicos mais propícios à sobrevivência em regiões de altas 29 

temperaturas é o ovino, desde que a umidade relativa do ar seja baixa. Um 30 

importante isolante térmico é a lã para algumas raças, ela protege o animal do calor 31 

ou frio (SILVA SOBRINHO, 1990). 32 
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Em regiões temperadas a estacionalidade reprodutiva dos animais é 1 

atribuída a combinação entre fotoperíodo e temperatura, enquanto em regiões 2 

tropicais o efeito ambiental parece estar mais relacionado à chuva e ao seu efeito na 3 

quantidade e qualidade da forragem (REGE et al., 2000). 4 

Os testículos são os principais órgãos que constituem o sistema 5 

genital masculino e possuem duas funções essenciais: a espermatogênese e a 6 

produção hormonal. Em temperaturas ambientais elevadas a separação do escroto 7 

em duas unidades distintas aumenta consi-deravelmente a superfície de evaporação 8 

de cada testículo (NUNES et al., 1983). Esta adaptação morfológica, proporciona 9 

melhor condição de temperatura testicular para viabilizar a produção espermática 10 

(NUNES et al.,1984). 11 

O clima é um dos fatores mais importante a ser considerado na 12 

produção animal. As alterações climáticas mudam o comportamento fisiológico dos 13 

animais, ocasionando um declínio na produção, principalmente, no período de 14 

menor disponibilidade de alimentos. A alta temperatura, associada à umidade 15 

relativa do ar elevada, afeta a temperatura retal e a frequência respiratória, podendo 16 

causar estresse (BAÊTA & SOUZA, 1997). Estes parâmetros climáticos são os que 17 

exercem maiores efeitos sobre o desempenho dos rebanhos em clima quente. As 18 

condições ambientais que preenchem as exigências da maior parte dos animais são: 19 

temperatura entre 13 e 18ºC e umidade relativa do ar entre 60 e 70% (SILVA, 2000). 20 

Os animais, diante de condições desfavoráveis, realizam 21 

mecanismos termorreguladores não só para reduzir o estresse ambiental, mas, 22 

principalmente, para manter o balanço térmico (TUTIDA et al., 1999). Para 23 

Chemineau et al. (1991), a elevada temperatura ambiente observada em algumas 24 

regiões, pricipalmente na estação seca pode interferir na termorregulação testicular 25 

refletindo negativamente sobre a espermatogênese e, consequentemente na 26 

qualidade do sêmen do animal. 27 

As altas temperaturas nos testículos reduzem a qualidade do sêmen produzido, 28 

causando um aumento das patologias espermáticas e também, diminuição da 29 

motilidade, do vigor e de espermatozóides vivos, devido ao comprometimento da 30 

espermatogênese. Além disso, pode apresentar redução do volume do ejaculado e 31 

alteração da concentração espermática dos animais (GABALDI, 2000). 32 
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2.3 IMPORTÂNCIA DO EXAME ANDROLÓGICO 

 

As biotecnologias já utilizadas na criação de ovinos como a 1 

inseminação artificial e a transferência de embriões, assim como a melhoria nos 2 

processos de criopreservação de sêmen, podem maximizar o uso de reprodutores e 3 

ainda melhorar os índices de produção da propriedade. Entretanto vale salientar que 4 

para obtenção de bons resultados, a qualidade do sêmen é imprescindível (MAIA et 5 

al., 2015). 6 

Apesar da grande importância de seleção das fêmeas em uma 7 

criação de ovinos, o macho, como reprodutor e difusor de material genético, deve 8 

ser criteriosamente selecionado, principalmente quanto aos seus aspectos 9 

reprodutivos e produtivos, assim como os raciais. Contudo, se faz necessário o 10 

conhecimento dos padrões fenotípicos de cada característica e de cada raça e, 11 

ainda, dos possíveis fatores genéticos e ambientais que possam interferir, 12 

temporariamente ou de modo permanente, no desempenho do reprodutor 13 

(PACHECO, 2005). 14 

O principal objetivo de um reprodutor em um sistema de 15 

acasalamento por monta natural é de, conseguir durante o tempo mais curto 16 

possível, emprenhar todas as fêmeas disponíveis. Por isso se faz necessário que o 17 

reprodutor seja capaz de identificar o cio, realizar a cobertura e depositar no trato 18 

reprodutivo da fêmea um número suficiente de espermatozoides (FRENEAU et al., 19 

2006). 20 

Para Siqueira Filho, (2007) o estado nutricional influencia o 21 

desenvolvimento reprodutivo, onde os parâmetros testiculares, a qualidade do 22 

sêmen e a fertilidade são dependentes da condição nutricional, para ele o tamanho 23 

testicular em cada raça detém um limite presumido, determinado pela herança 24 

genética, entretanto o fator nutricional exerce influência sobre o desenvolvimento do 25 

órgão. 26 

A deficiência proteica e energética gera um estado de estresse 27 

nutricional, acarretando um balanço energético negativo nos animais, 28 

comprometendo assim a condição corporal e consequentemente os parâmetros 29 

reprodutivos, como a produção e concentração de espermatozoides, redução no 30 

tamanho das células de Leydig e dos túbulos seminíferos (DUNN & MOSS, 1992). 31 
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Já, a temperatura ambiental pode comprometer a estrutura testicular 1 

dos machos de acordo com a sua intensidade (MACHADO JUNIOR et al., 2009). 2 

Segundo Marai et al. (2008), as funções biológicas dos animais como ganho de 3 

peso; puberdade; qualidade seminal; podem sofrer redução com o estresse 4 

provocado pela temperatura. 5 

Neste cenário, o exame andrológico deve ser amplamente 6 

empregado, como indicativo da aptidão reprodutiva dos machos destinados a servir 7 

em estação de monta ou coleta de sêmen (SILVA et al., 2002). Já que segundo 8 

Hafez & Hafez, (2004) um reprodutor infértil pode ser identificado facilmente, porém 9 

os animais com problemas de subfertilidade talvez não sejam identificados, 10 

ocasionando perdas econômicas para os criadores e para os programas de 11 

biotecnologias da reprodução. 12 

O exame andrológico completo, preconizado pelo, CBRA (2013) 13 

possui quatro etapas, são elas: exame clínico geral, (exame dos olhos, dentição, 14 

escore da condição corporal e avaliação do aparelho locomotor); exame especial 15 

dos órgãos reprodutivos (exame do prepúcio, pênis, saco escrotal, testículos, 16 

epidídimos, perímetro escrotal, vesículas seminais e ampolas deferentes); exame 17 

seminal (exame do volume, da motilidade, vigor, turbilhão e concentração 18 

espermática) e exame do comportamento sexual (libido e capacidade de serviço). 19 

Apesar de todos benefícios quem o exame andrológico possa trazer 20 

aos criadores, muitos deles têm pouca ou nenhuma informação sobre a fertilidade de 21 

seus animais, pois os criam de forma conjunta dificultando a identificação daqueles 22 

inférteis ou de baixa fertilidade (MENEGASSI et al., 2011). 23 

 

2.4 ESPESSURA DE PELE DO ESCROTO 

 

Diversos fatores são determinantes para a manutenção térmica dos 24 

testículos, como umidade, temperatura ambiente e corpórea, calor perdido, variância 25 

anatômica do escroto e, também, à integridade da pele do escroto (BICUDO et al., 26 

2007). 27 

O escroto é um divertículo abdominal e tem como umas das 28 

principais funções a de proteção dos testículos, colaborando também com o 29 
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mecanismo da termorregulação através do controle do fluxo sanguíneo, da sudorese 1 

e de trocas calóricas (KASTELIC et al., 2000). 2 

Nos ovinos, o escroto é longo e penduloso, em alguns casos pode 3 

ultrapassar o nível das articulações tíbio-társicas. A pele é intimamente aderida a 4 

túnica dartos que é delgada e flexível (DYCE et al., 2004). Já, a epiderme apresenta 5 

uma espessura variável, composta por epitélio pavimentoso estratificado e 6 

queratinizado, estratos germinativo, espinhoso, granuloso, lúcido e córneo 7 

(FRANDSON et al., 2003). 8 

As glândulas sebáceas se localizam em uma região formada por 9 

folículo piloso, superfície de pele e músculo eretor do pelo. Nessa região é produzida 10 

uma secreção oleosa, que lubrifica e impermeabiliza a pele e os pelos, favorecendo 11 

a disseminação do suor e o retardo do crescimento bacteriano (DYCE et al., 2004). 12 

O volume e a área das glândulas sudoríparas, dentro da área 13 

superficial da pele é maior no escroto do que comparado com a pele de outras áreas 14 

do corpo. Com o aumento da temperatura ambiente, o escroto tende a distender, 15 

diminuindo assim a espessura de pele e, por consequência causa a aproximação 16 

dos testículos as glândulas sudoríparas, as quais atuam diminuindo a temperatura 17 

desse órgão por meio da sudorese (BLAZQUEZ et al., 1988). Essas glândulas 18 

chegam a produzir cinco vezes mais suor que as de outras partes do corpo, 19 

dependendo do grau de elevação da temperatura corporal (ROBERTSHAW, 1982). 20 

Os fatores ambientais também atuam sobre os animais, podendo 21 

promover o aparecimento de algumas adaptações, como a bipartição escrotal, sendo 22 

mais observada em caprinos e ovinos que vivem em regiões de clima quente 23 

(ROBERTSHAW, 1982; NUNES et al., 1984). Segundo Silva et al. (1986), a 24 

bipartição escrotal aumenta a área de contado do escroto e do testículo com o meio 25 

ambiente, contribuindo com uma melhor troca de calor com o meio externo. 26 

Almeida et al. (2008) verificaram que quando comparado com a rafe 27 

escrotal, a bipartição possui número maior de ramos arteriais facilitando a 28 

termorregulação testicular e consequentemente melhor espermatogênese. Vieira et 29 

al. (2008) sugerem que, em regiões de clima quente os animais com escroto 30 

bipartidos sejam priorizados para a reprodução, já que esses apresentam sêmen de 31 

melhor qualidade. 32 
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2.5 TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA 

 

A termografia infravermelha (TI) é uma técnica de medição de 1 

temperatura não invasiva e segura, que proporciona conceber a radiação lançada 2 

por um corpo, que está diretamente relacionada à temperatura de sua superfície 3 

(MEOLA & CARLOMAGNO, 2004). 4 

A técnica pode avaliar alterações na circulação vascular que pode 5 

ter aumento ou diminuição da temperatura dos tecidos, sendo utilizado para avaliar 6 

uma região. O método não necessita de contato físico direto com a superfície 7 

monitorada, permitindo assim a leitura da distribuição da temperatura (HARPER, 8 

2000). 9 

A TI fornece uma imagem de envio infravermelho, estimando a 10 

temperatura superficial desse objeto com a aproximação de 0,1°C. A temperatura da 11 

pele reflete a circulação sanguínea e o metabolismo do testículo, auxiliando em 12 

estudos de termorregulação (COULTER et. al., 1988). 13 

A TI pode ser utilizada para detectar afecções na forma subclínica, 14 

que cursam com elevação da temperatura, com média de duas semanas de 15 

antecedência em relação ao quadro do tipo clínico (KUNC et al., 2007). 16 

Sabe-se que a termorregulação do escroto é essencial para a 17 

produção espermática e, para se ter à espermatogênese normal, a temperatura de 18 

superfície do escroto deve ser de 2 a 6ºC abaixo da sua temperatura corporal 19 

(KASTELIC, 2014). A elevação da temperatura pode ocorrer por ação de 20 

mecanismos fisiológicos como resultado de um processo patológico (POLGUJ et al., 21 

2010). 22 

Segundo Purohit et al., 1985; Coulter et al., 1988; Lunstra & Coulter, 23 

1997; Kastelic et al., 2001, a temperatura da superfície do escroto apresenta alta 24 

correlação e positiva com a temperatura do parênquima dos testículos. Em 25 

condições normais, a temperatura da superfície do escroto de um ruminante é 4 a 26 

6°C mais baixa do que a temperatura abdominal. 27 

Para Chacur et al. (2015), a temperatura ambiente influência a 28 

temperatura da pele do escroto de formas diferentes, na região do colo (área dos 29 

cordões espermáticos) de maneira branda; região intermediária (área dos testículos) 30 
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de maneira intermediária e na porção inferior do escroto (área das caudas dos 1 

epidídimos) com alta influência. 2 
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3. HIPÓTESES 

 

Existe diferença na espessura de pele e no diâmetro de rafe do 5 

escroto, na temperatura retal e na temperatura da superfície do escroto, no formato 6 

e no volume dos testículos de carneiros do grupo genético pantaneiro durante as 7 

diferentes estações do ano. 8 

As condições climáticas das estações do ano influenciam a 9 

produção e a qualidade espermática. 10 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar sazonalidade do perfil reprodutivo de carneiros do grupo 11 

genético pantaneiro durante as diferentes estações do ano. 12 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Verificar o efeito das estações do ano, sobre as características 13 

físicas e morfológicas do sêmen de carneiros do grupo genético pantaneiro. 14 

Verificar o efeito das estações do ano, sobre a espessura de pele e 15 

o diâmetro de rafe do escroto, a temperatura retal e a temperatura da superfície do 16 

escroto e o formato e o volume dos testículos. 17 
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GOMES, Carlos Augusto Capelassi. VARIAÇÃO SAZONAL DO EXAME 
ANDROLOGICO DE CARNEIROS DO GRUPO GENÉTICO PANTANEIRO. 2019. 
50p. Dissertação (Mestrado em Saúde e Produção de Ruminantes) – Universidade 
Norte do Paraná, Arapongas, 2019. 
 

RESUMO 
O objetivo do presente estudo foi avaliar o perfil reprodutivo de carneiros do grupo 1 
genético pantaneiro durante as diferentes estações do ano. O experimento foi 2 
realizado no Centro Tecnológico de Ovinocultura, localizado no município de Campo 3 
Grande, região central do estado do Mato Grosso do Sul, Brasil. Foram utilizados 4 
quinze carneiros do grupo genético pantaneiro, hígidos, com idade média de 36 5 

meses, esses foram submetidos ao exame andrológico. O intervalo entre as coletas 6 
de dados foi de noventa dias, com início em setembro de 2017 e término em 7 

setembro de 2018. As coletas de dados foram realizadas na última quinzena de 8 
cada estação do ano. Adicionalmente, foram mensurados o peso, a espessura de 9 
pele e o diâmetro de rafe do escroto, a temperatura retal e a temperatura da 10 
superfície do escroto e o formato e o volume dos testículos. Todos os carneiros 11 

pantaneiros foram considerados aptos à reprodução. O peso corporal, o perímetro 12 
escrotal e o volume testicular não apresentaram diferença (P>0,05) entre as 13 

estações da primavera e verão, entretanto essas variáveis apresentaram diferença 14 
(P<0,05) nas estações de outono e inverno. Para as medidas testiculares só não foi 15 
observada diferença (P>0,05) na largura testicular. Com relação ao volume testicular 16 

foi observado diferença (P<0,05) na estação do verão quando comparado a estação 17 

de inverno. Foi verificado correlação positiva entre o peso corporal e as medidas 18 

testiculares. Para as características seminais foi encontrado diferença (P<0,05) nas 19 
estações de outono e inverno. As médias para turbilhonamento, motilidade 20 

progressiva e vigor espermático variaram (P<0,05) no inverno quando comparados 21 
com as outras estações do ano. Com relação a morfologia espermática, não foi 22 
observado diferença (P>0,05) para os defeitos espermáticos maiores entre as quatro 23 
estações do ano, mas para os defeitos menores e totais foi verificado diferença 24 

(P<0,05). A concentração espermática diferiu (P<0,05) nas estações de outono e 25 
inverno. Quanto ao formato testicular, durante as estações de primavera e verão foi 26 
verificado maior frequência de testículos com formato longo/oval. Nas estações de 27 
outono e inverno foi observado maior frequência de testículos com formato 28 
oval/esférico. A temperatura retal apresentou diferença (P<0,05) na estação do 29 

verão, quando comparado as estações de outono e inverno. Além disso, foi 30 

observado diferença (P<0,05) na temperatura superficial do escroto entre as quatro 31 

estações do ano. A espessura de pele do escroto diferiu (P<0,05) nas estações de 32 
primavera e do verão. Já, nas estações de outono e inverno foi verificado diferença 33 
(P<0,05) da espessura de pele do escroto e do diâmetro da rafe do escroto. Houve 34 
influência das estações do ano sobre o perfil reprodutivo dos carneiros do grupo 35 
genético pantaneiro. 36 

 37 
Palavras-chave: Características seminais; Formato testicular; Fatores ambientais; 38 
Reprodução; Termorregulação. 39 
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GOMES, Carlos Augusto Capelassi. SEASONAL VARIATION OF THE 
ANDROLOGYCAL EXAMINATION OF SHEEP OF THE GENETIC GROUP 
PANTANEIRO. 2019. 50 pages. Dissertation (Master in Health and Production of 
Ruminates) - Northern University of Paraná, Arapongas, 2019. 
 

ABSTRACT 

The objective of the present study was to evaluate the reproductive profile of sheep 1 

of the pantaneiro genetic group during the different seasons of the year. The 2 
experiment was carried out at the Technological Center of Ovinoculture of the 3 
Manoel de Barros Foundation, Fazenda Escola Três Barras, located in the 4 
municipality of Campo Grande, central region of the state of Mato Grosso do Sul, 5 
Brazil. Fifteen sheep of the pantaneiro genetic group, healthy, with a mean age of 36 6 

months, were used for the study. In order to verify the possible variation of 7 
andrological characteristics between the seasons, the breeding animals were 8 

submitted to the andrological examination. The interval between the data collections 9 
was of ninety days, beginning in september 2017 and ending in september 2018. The 10 
data collections were carried out in the last fortnight of each season of the year. In 11 
addition, the scrotal weight, skin thickness, and rafe diameter were measured, the 12 

rectal temperature and the surface temperature of the scrotum, and the size and 13 
volume of the testicles. All Pantanal sheep were considered suitable for breeding, 14 

allowing them to be used in natural mounds throughout the year. Body weight, scrotal 15 
perimeter and testicular volume did not differ (P>0.05) between spring and summer 16 
seasons. However, these variables presented a difference (P<0.05) in the autumn 17 

and winter seasons. For the testicular measurements, there was no variation 18 

(P>0.05) in the testicular width. Regarding the testicular volume, variation (P<0.05) 19 

was observed in the summer season when compared to the winter season. Positive 20 
correlation was verified between body weight and testicular measurements. For the 21 

seminal characteristic variation (P<0.05) was found in the autumn and winter 22 
seasons. The averages for swirling, progressive motility and spermatic vigor varied 23 
(P<0.05) in the winter when compared with the other seasons of the year. Regarding 24 
sperm morphology, no difference (P> 0.05) was observed for the largest sperm 25 

defects between the four seasons of the year, but for minor and total defects, 26 
variation (P <0.05) was observed. Sperm concentration varied (P<0.05) in the 27 
autumn and winter seasons. As for the testicular format, during the spring and 28 
summer seasons, a higher frequency of testicles with a long/oval shape was 29 
observed. In the autumn and winter seasons, a higher frequency of oval / spherical 30 

testes was observed. The rectal temperature presented a difference (P<0.05) in the 31 

summer season, when compared to the autumn and winter seasons. In addition, a 32 

difference (P<0.05) was observed in the superficial temperature of the scrotum 33 
between the four seasons of the year. The skin thickness of the scrotum varied 34 
(P<0.05) in the spring and summer seasons. On the other hand, in the autumn and 35 
winter seasons, variation (P<0.05) in the scrotal skin thickness and the diameter of 36 
the scrotum rafe was verified. There was influence of the seasons on the 37 

reproductive profile of the sheep of the pantaneiro genetic group, but it was not 38 
enough to compromise the reproductive potential of the animals, demonstrating their 39 
adaptation to climatic conditions. 40 
 41 
Keywords: Seminal characteristics; Testicular format; Environmental factors; 42 
Reproduction; Thermoregulation. 43 
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5.1 INTRODUÇÃO 

 

A demanda por carne ovina vem crescendo consideravelmente no 1 

Brasil. Para atender as exigências deste mercado e manter o crescimento do 2 

agronegócio, é necessário que a produção de cordeiros atenda a demanda e seja 3 

constante ao longo do ano (REGO NETO et al., 2014). 4 

Para acelerar o incremento na produtividade, aliada ao 5 

melhoramento genético, inúmeras pesquisas têm sido desenvolvidas para o 6 

aprimoramento das biotecnologias da reprodução (TREMORI et al., 2014). Sob o 7 

ponto de vista do melhoramento genético o reprodutor pode agregar ganhos 8 

genéticos em quesitos importantes para a eficiência produtiva e reprodutiva, como 9 

ganho de peso, qualidade de carne, facilidade para parto, idade a puberdade 10 

(COSTA E SILVA et al., 2015). 11 

Neste contexto, o desempenho reprodutivo dos machos é de 12 

fundamental importância, pois são passíveis de maior pressão de seleção 13 

(SIMPLÍCIO et al., 2007) e, aqueles com alta atividade sexual, provavelmente 14 

servirão um maior número de ovelhas em um curto período de tempo, aumentando a 15 

disseminação do material genético desejável (PACHECO & QUIRINO, 2010). 16 

No ano de 2005 identificou-se um grupamento genético de ovinos 17 

adaptados às condições ambientais do Pantanal no estado de Mato Grosso do Sul 18 

(GOMES et al., 2007, SILVA et al., 2010), chamado de ovino pantaneiro. Estes 19 

animais são encontrados em fazendas mais isoladas da região, sem nenhum 20 

controle reprodutivo ou sanitário, vivendo há muitos anos praticamente em processo 21 

de seleção natural, fato este que possibilita concluir que esses ovinos são adaptados 22 

à região Sul-mato-grossense (VARGAS JÚNIOR et al., 2011). Tanto os machos 23 

como as fêmeas são precoces sexualmente e não possuem sazonalidade 24 

reprodutiva, assim, nas fazendas do pantanal, observa-se o nascimento de cordeiros 25 

ao longo de todo o ano (FERREIRA et al., 2012). 26 

Os sistemas de criação de ovinos predominantes no Centro-Oeste 27 

são caracterizados por baixos índices zootécnicos. A busca por melhores índices 28 

produtivos e reprodutivos, em conjunto com os indicadores econômicos dentro do 29 

sistema de produção são fatores preponderantes que contribuem diretamente na 30 
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produção de cordeiros, e consequentemente, nos custos de produção da atividade 1 

(FERNANDES et al., 2011). 2 

Diante de todos os fatores que podem estar associados ao 3 

desempenho reprodutivo dos carneiros pantaneiros e a ausência de estudos com 4 

esse grupo genético, corre-se o risco de deixarmos de inserir em nossos rebanhos 5 

de ovinos, material genético com características produtivas desejáveis. Assim, o 6 

objetivo do presente estudo foi avaliar o perfil reprodutivo de carneiros do grupo 7 

genético pantaneiro durante as quatro estações do ano. 8 

 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.2.1 Local de experimento 

 

O experimento foi realizado no Centro Tecnológico de Ovinocultura 9 

da Fundação Manoel de Barros, Fazenda Escola Três Barras, Uniderp 10 

(CTO/FMB/UNIDERP) localizada no município de Campo Grande, região central do 11 

estado do Mato Grosso do Sul, Brasil, com as seguintes coordenadas geográficas 12 

latitude sul 20º26’34” e longitude oeste 54º38’47”. Todos os procedimentos utilizados 13 

foram aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade 14 

Norte do Paraná (n°010/16). 15 

O clima da região é tropical savana, com classificação Aw proposta 16 

por Koppen-Geiger, com estações bem definidas, a estação seca entre os meses de 17 

abril a setembro e, a estação chuvosa, de outubro a março. Os dados climáticos de 18 

pluviosidade, temperatura ambiente e umidade relativa do ar foram obtidos do 19 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) durante os dias de coleta de dados e a 20 

média de todo o período do experimento (Tabelas 1 e 2). 21 

 

Tabela 1. Condições climáticas dos dias de coleta de dados, no município de Campo 
Grande/ MS. 

 Temperatura ambiental ºC Umidade relativa do ar (%) 

Estação/ Dia de coleta Máxima Mínima Máxima Mínima 

Primavera (dezembro/17) 32,1 21,0 82,0 46,0 
Verão (março/18) 31,8 23,5 88,0 59,0 
Outono (junho/18) 21,5 19,4 74,0 34,0 
Inverno (setembro/18) 21,7 17,7 94,0 57,0 

Fonte: INMET (2018). 
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Tabela 2. Médias das condições climáticas nas diferentes estações do ano, no 
município de Campo Grande/ MS. 

Estação 
Temperatura ambiental 

média/ºC 
Umidade relativa do ar (%) Pluviosidade (mm) 

Primavera 26,24 ± 2,46 74,18 ± 13,57 270,20 ± 31,95 
Verão 26,61 ± 3,24 77,90 ± 12,12 180,00 ± 30,42 
Outono 22,70 ± 4,90 66,80 ± 17,19 69,00 ± 4,48 
Inverno 21,83 ± 5,90 54,82 ± 21,05 57,00 ± 3,69 

Fonte: INMET (2018). 
 

5.2.2 Animais 

 

Para o estudo foram utilizados quinze carneiros do grupo genético 1 

pantaneiro, hígidos, com idade média de 36 ± 6 meses. Em todo o período, os 2 

carneiros foram mantidos sobre condições de manejo extensivo, sob luminosidade 3 

natural, com pastagem predominante de Brachiaria brizantha cv. Marandu. A água e 4 

o sal mineral foram fornecidos ad libitum. 5 

O intervalo entre as coletas de dados foi de noventa dias, com início 6 

em setembro de 2017 e término em setembro de 2018. As coletas de dados foram 7 

realizadas na última quinzena de cada estação do ano com o intuito de observar as 8 

possíveis mudanças causadas pelas mesmas. 9 

Para a verificação da possível variação do perfil reprodutivo nas 10 

diferentes estações do ano (primavera, verão, outono e inverno), os reprodutores 11 

foram submetidos ao exame andrológico. 12 

Adicionalmente, foram mensurados o peso, a espessura de pele e o 13 

diâmetro de rafe do escroto, a temperatura retal e a temperatura da superfície do 14 

escroto e o formato e o volume dos testículos. 15 

 

5.2.3 Exame andrológico 

 

O exame andrológico seguiu os parâmetros recomendados pelo 16 

CBRA (2013). Primeiramente, os reprodutores foram contidos manualmente em 17 

posição quadrupedal, sendo realizado o exame clínico geral (exame dos olhos, 18 

dentição, escore da condição corporal e avaliação do aparelho locomotor) e o exame 19 

especial dos órgãos reprodutivos (exame do prepúcio, pênis, bolsa escrotal, 20 

testículos, epidídimos e biometria testicular). 21 
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As mensurações testiculares compreenderam o perímetro escrotal 1 

(PE), o comprimento e a largura dos testículos. As mensurações para comprimento e 2 

largura testiculares foram obtidas com auxílio de paquímetro, em centímetros, sendo 3 

o comprimento mensurado no sentido mais longo do testículo (dorso-ventral), 4 

incluindo a cabeça e excluindo a cauda do epidídimo e, a largura, na região mais 5 

larga do testículo, no sentido latero-medial, utilizando como referência o corpo do 6 

animal. O PE foi obtido com auxílio de fita métrica, em centímetros, após leve 7 

tracionamento ventro-caudal dos testículos e na região mais larga do escroto 8 

(VASCONCELOS, 2001). 9 

Para a obtenção dos ejaculados foi utilizado o método de 10 

eletroejaculação. O volume do ejaculado foi mensurado logo após a coleta, 11 

diretamente no tubo graduado, expresso em mililitros. 12 

Para a avaliação do turbilhão (movimento em massa dos 13 

espermatozóides), foi utilizado escala de 1 a 5 em microscópio óptico de luz 14 

(aumento de 100x), colocando uma gota de sêmen (10 µL) sobre uma lâmina 15 

previamente aquecida (temperatura de 37ºC). 16 

Em seguida, com outra gota de sêmen (10 µL), entre lâmina e 17 

lamínula previamente aquecida (temperatura de 37ºC), foi avaliado a motilidade 18 

espermática progressiva retilínea (percentual de espermatozóides com movimento) e 19 

o vigor espermático (intensidade do movimento dos espermatozóides), numa escala 20 

de 0 a 100 % e de 1 a 5, respectivamente, com auxílio de um microscópio binocular 21 

convencional (aumento de 400x). 22 

Para avaliação das características morfológicas, uma quantidade de 23 

sêmen (100 µL), de cada ejaculado, foi armazenada em tubo tipo eppendorf, 24 

contendo 1,0 mL de solução formol salina tamponada (HANCOCK, 1959). Para esta 25 

avaliação, foi utilizada a classificação descrita por BLOM (1983) e adotada pelo 26 

CBRA (2013), sendo contados 200 espermatozóides, em esfregaços corados 27 

(Coloração Panótico Rápido®), com microscópio binocular convencional, sem 28 

contraste de fase, em aumento de 1000 x. 29 

Adicionalmente, para determinar a concentração espermática, uma 30 

alíquota de sêmen (10 µL), de cada ejaculado, foi armazenada em frasco graduado, 31 

contendo 4,0 mL de solução formol salina tamponada (HANCOCK, 1959), na 32 
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diluição 1:400. Para a contagem foi utilizado a Câmara de Neubauer, com auxílio de 1 

um microscópio binocular convencional (aumento de 100x). 2 

Não foi possível a realização do teste da libido nos animais. 3 

Após a finalização do exame andrológico, os reprodutores foram 4 

classificados segundo o CBRA (2013), em aptos ou satisfatórios, inaptos ou 5 

insatisfatórios e questionáveis, conforme os resultados apresentados. 6 

 

5.2.4 Formato e volume testicular 

 

A forma dos testículos foi calculada, segundo Bailey et al. (1996), foi 7 

calculada a razão entre a sua largura e o comprimento (razão LARG/COMP), sendo 8 

expressos na escala de 1 a 0,5, e estabelecida as seguintes classes: classe I ≤ 0,5 = 9 

longo; classe II de 0,51 a 0,625 = longo/moderado; classe III de 0,626 a 0,750 = 10 

longo/oval; classe IV de 0,751 a 0,875 = oval/esférico e classe V > 0,875 = esférico. 11 

O volume testicular foi mensurado comparando-se duas equações 12 

matemáticas. Uma através do modelo sugerido por Fields et al. (1979) e Unanian et 13 

al. (2000) com a equação do volume do cilindro VOLC = 2 x [(LARG/2)² x Π x 14 

(COMP)] e, outra sugerida por Bailey et al. (1998) com a equação do prolato 15 

esferóide VOLP = 2 x [4/3 x Π x (LARG/2)² x (COMP/2)]. O volume foi expresso em 16 

cm3 e representou os dois testículos. 17 

 

5.2.5 Temperatura retal 

 

A temperatura retal foi mensurada utilizando-se termômetro digital 18 

Retal Vet ®, inserido junto a parede do reto dos animais, a uma profundidade de 3,5 19 

cm, durante trinta segundos. 20 

 

5.2.6 Temperatura da superfície do escroto 

 

A temperatura média superficial do escroto foi mensurada com a 21 

utilização do termógrafo infravermelho da marca FLIR®, modelo T440, com alta 22 

sensibilidade térmica de 0,1ºC a 25ºC e resolução térmica de 14.400 pixels (120 x 23 
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120). As medidas termográficas foram tomadas perpendicularmente ao escroto, a 1 

uma distância de um metro. 2 

A precisão de temperatura reportada pelo fabricante é de ± 1ºC. A 3 

câmera foi calibrada antes do início do estudo, garantindo assim uniformidade nas 4 

imagens e, processadas eletronicamente, utilizando-se o programa computacional 5 

de análise de imagens e de emissão de relatório específico QuickReporter® (Flir 6 

Systems Inc, EUA). 7 

 

5.2.7 Espessura de pele e diâmetro de rafe do escroto 

 

Para determinar a espessura de pele e o diâmetro de rafe do escroto 8 

foi utilizado um ultrassom da marca Sonoscape®, modelo A6V e transdutor linear 9 

L741V (5 - 10 MHz), modo - B. 10 

Para a captura de imagens da espessura de pele do escroto foi 11 

posicionado o transdutor distalmente no escroto, onde se marcava manualmente os 12 

limites da pele, entre dois pontos delimitados, calculando a espessura em 13 

milímetros. Já, para o diâmetro da rafe do escroto, o transdutor foi posicionado na 14 

região de maior diâmetro dos testículos sobre a rafe, onde se marcava manualmente 15 

os limites dos testículos, entre dois pontos delimitados, calculando o diâmetro em 16 

milímetros. 17 

 

5.2.8 Análise estatística 

 

Os dados submetidos a estatística descritiva na forma de média e 18 

desvio padrão. Para a comparação das variáveis estudadas entre as quatro 19 

estações do ano foi utilizado a análise de variância (ANOVA) e as médias foram 20 

comparadas pelo teste de Tukey, onde cada animal era uma unidade experimental. 21 

O nível de significância utilizado foi de 5% e pacote estatístico utilizado foi o 22 

Minitab®, versão 18.1 (State College, PA, USA). 23 
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5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, todos os carneiros pantaneiros foram 1 

considerados aptos à reprodução. 2 

No período estudado o peso corporal, perímetro escrotal e o volume 3 

testicular dos carneiros pantaneiros não apresentaram diferença (P>0,05) entre as 4 

estações da primavera e verão, entretanto essas variáveis apresentaram diferença 5 

(P<0,05) nas estações mais secas, outono e inverno (Tabela 3). 6 

Acredita-se que a baixa pluviosidade e, consequentemente a baixa 7 

disponibilidade de forragens de qualidade nas estações de outono e inverno possa 8 

ter contribuído para essas alterações. A pluviosidade média verificada nesse período 9 

foi de 69,00 ± 4,48 e 57,00 ± 3,69 mm para as estações do outono e inverno, 10 

respectivamente (Tabela 2). Já nas estações de primavera e verão a pluviosidade 11 

chegou 270,20 ± 31,95 e 180,00 ± 30,42 respectivamente (Tabela 2). 12 

Para as medidas testiculares só não foi observada variação (P>0,05) 13 

na largura testicular (Tabela 3). Com relação ao volume testicular dos carneiros 14 

pantaneiros foi observado variação (P<0,05) de 405,50 ± 119,75 cm3 na estação do 15 

verão para 261,80 ± 63,17 cm3 na estação do inverno. 16 

O desenvolvimento reprodutivo está intimamente associado ao 17 

estado nutricional dos animais, especialmente nos machos reprodutores, em que os 18 

parâmetros testiculares, bem como a qualidade do sêmen e a fertilidade, são 19 

dependentes da condição nutricional (SIQUEIRA FILHO, 2007). 20 

Clariget et al. (1998), relatam que na maioria das regiões de clima 21 

tropical e subtropical, a desnutrição impõe sérias limitações à produção animal, em 22 

virtude da escassez e da baixa qualidade das pastagens durante a estação seca, de 23 

modo que os animais podem perder até 40% do seu peso corporal. Em 24 

contrapartida, na estação chuvosa as pastagens são frequentemente de boa 25 

qualidade e disponíveis em quantidades adequadas (LUSWETI, 2000). 26 
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Tabela 3. Efeito das estações do ano sobre o peso corporal e medidas testiculares de 
carneiros do grupo genético pantaneiro. 

Variáveis Primavera Verão Outono Inverno 

Peso corporal (kg) 47,23 ±6,29a 48,59±5,89a 44,31 ±4,28ab 40,07 ± 6,02b 

Perímetro escrotal (cm) 30,60 ± 1,76a 30,33 ± 1,95a 28,93 ± 1,93ab 27,47 ± 2,33b 

Comprimento testicular (cm) 8,29±0,61a 8,91±1,03a 7,07±0,68b 6,53 ± 0,65b 

Largura testicular (cm) 5,85±0,51a 5,81±0,65a 5,66±0,41a 5,48 ± 0,51a 

Volume testicular (cm³) 377,40 ± 84,81ab 405,50 ± 119,75a 300,0 ± 62,13bc 261,80 ± 63,17c 
a, b, c. Valores seguidos por letras diferentes na mesma coluna, diferem entre si pela análise de variância 
(ANOVA). 

 1 

Para as características seminais foi encontrado variação (P<0,05) 2 

nas estações de outono e inverno, porém não foram suficientes para o 3 

comprometimento do potencial reprodutivo dos animais (Tabela 4). Os resultados 4 

apresentados estão dentro dos parâmetros seminais desejáveis para seleção de 5 

reprodutores para a monta natural, de acordo com o Cbra (2013). 6 

 

Tabela 4. Efeito das estações do ano sobre as características físicas e morfológicas do 
sêmen de carneiros do grupo genético pantaneiro. 

Variáveis Primavera Verão Outono Inverno 

Turbilhonamento (1-5) 4,80 ± 0,41a 4,87 ± 0,35a 4,87 ± 0,52a 3,27 ± 1,94b 

Motilidade (%) 89,33 ±4,58a 88,67 ± 4,80a 89,33 ± 2,58a 74,33 ± 25,70b 

Vigor (1-5) 4,93 ± 0,26a 4,93 ± 0,26a 4,87 ± 0,52a 3,80 ± 1,48b 

Concentração (x106) 1182,33 ± 491,40a 1285,67 ± 379,40a 690,60 ± 503,80b 342,87 ± 431,20b 

Defeitos maiores (%) 6,47 ± 6,26a 6,67 ± 6,55a 10,53 ± 12,27a 9,93 ± 6,52a 

Defeitos menores (%) 6,73 ±6,65b 10,67 ± 5,73ab 10,80 ± 5,40ab 17,00 ± 10,37a 

Defeitos totais (%) 13,20 ± 9,37b 17,33 ± 9,18b 21,33 ± 9,33ab 27,47 ±11,85a 

a, b. Valores seguidos por letras diferentes na mesma coluna, diferem entre si pela análise de variância 

(ANOVA). 

 

As médias para turbilhonamento, motilidade progressiva retilínea e 7 

vigor espermático diferiram (P<0,05) no inverno quando comparados com as outras 8 

estações do ano (Tabela 4). Os resultados apresentados no inverno se devem 9 

provavelmente a temperatura ambiental no dia da coleta, apresentando média 10 

máxima e mínima de 21,7 e 17,7°C, respectivamente. Com relação a morfologia 11 

espermática, não foi observado diferença (P>0,05) para os defeitos espermáticos 12 

maiores entre as quatro estações do ano, mas para os defeitos menores e totais foi 13 

verificado variação (P<0,05). 14 
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A concentração espermática variou (P<0,05) nas estações de 1 

outono e inverno (Tabela 4). Isso se deve provavelmente aos efeitos das mudanças 2 

nas medidas testiculares. 3 

Lincon (1998), relatam que a maior parte do testículo é composta por 4 

túbulos seminíferos e o seu maior desenvolvimento testicular reflete o aumento da 5 

atividade espermatogênica, de modo que, em condições nutricionais favoráveis, os 6 

animais apresentam maiores níveis do hormônio folículo estimulante e, portanto, 7 

maior desenvolvimento testicular (LINCOLN, 1998), justificando a diferença entre as 8 

estações de outono e inverno. 9 

Adicionalmente, Maurya, et al. (2010) verificaram que carneiros com 10 

escore de condição corporal moderado tiveram melhor desempenho para as 11 

medidas testiculares e parâmetros seminais, quando comparados a animais com 12 

escore corporal baixo e alto. 13 

Neste caso, a capacidade biológica dos carneiros pantaneiros em 14 

armazenar recursos durante as melhores condições ambientais pode ter 15 

proporcionado a manutenção das atividades fisiológicas sobre as condições 16 

ambientais adversas encontradas. Talvez, o efeito da condição nutricional dos 17 

carneiros pantaneiros sobre o potencial reprodutivo surge posteriormente, quando as 18 

reservas do animal se reduzem. 19 

Quanto ao formato testicular, durante as estações de primavera e 20 

verão foi verificado maior frequência de testículos com formato longo/oval 93,33% 21 

(n=14) e 86,67% (n=13), respectivamente. Nas estações de outono e inverno foi 22 

observado maior frequência de testículos com formato oval/esférico 73,33% (n=11); 23 

e 66,67% (n=10), respectivamente (Tabela 5). 24 
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Tabela 5. Efeito das estações do ano sobre a frequência das formas testiculares de 
carneiros do grupo genético pantaneiro. 

Estações Classificação/Formato n % 

Primavera 
Longo/Oval 14 93,33 

Longo/Moderado 01 6,67 

Verão 
Longo/Oval 13 86,67 

Longo/Moderado 02 13,33 

Outono 

Longo/Oval 02 13,33 

Oval/Esférico 11 73,33 

Esférico 02 13,33 

Inverno 

Longo/Oval 01 6,67 

Oval/Esférico 10 66,67 

Esférico 04 26,67 

 

O formato mais alongado nos testículos nas estações de primavera 1 

e verão pode ser explicada possivelmente pela adaptação fisiológica dos carneiros 2 

pantaneiros ao aumento da temperatura ambiente e da umidade relativa do ar, 3 

verificada nesta época do ano (Tabela 2). Na qual, dependendo da intensidade 4 

podem influenciar a estrutura testicular dos animais (KASTELIC et al., 1996; 5 

STRAPA et al., 2004). 6 

Os dados climáticos apresentados no presente estudo apontam a 7 

possibilidade de existir influência das condições climáticas sobre a fisiologia dos 8 

animais. As maiores médias para temperatura ambiental e umidade relativa do ar 9 

foram verificadas nas estações da primavera e do verão (Tabela 2). 10 

O efeito do estresse térmico pode ser agravado nos animais quando 11 

a temperatura ambiente elevada está acompanhada de alta umidade do ar, já que a 12 

forma insensível de dissipação de calor é regulada pela umidade, ou seja, quanto 13 

maior a umidade, mais comprometido será esse mecanismo (MARAI et al., 2007). 14 

Segundo Bailey et al., (1996) os testículos mais alongados 15 

apresentam melhor arquitetura vascular, com maior área superficial e melhores 16 

distribuições venosas e arteriais, além de ter menor área de parênquima, facilitando 17 

a dissipação do calor (BRITO et al., 2004). 18 

Adicionalmente, Araújo et al. (2011), observaram que o formato 19 

testicular pode afetar significativamente a temperatura do escroto nos carneiros, 20 
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variando até cinco graus na temperatura irradiada entre os formatos, onde os mais 1 

alongados possuem melhor termorregulação e, sofrem menos lesões teciduais no 2 

parênquima testicular, com maior produção e melhor qualidade seminal (FERRAZ et 3 

al., 2014). 4 

Nos carneiros pantaneiros, a temperatura retal apresentou diferença 5 

(P<0,05) na estação do verão, quando comparado as estações de outono e inverno. 6 

Além disso, foi observado diferença (P<0,05) na temperatura superficial do escroto 7 

entre as quatro estações do ano (Tabela 6). 8 

 

Tabela 6. Efeito das estações do ano sobre a temperatura retal e a temperatura da 
superfície do escroto de carneiros do grupo genético pantaneiro. 

Variáveis Primavera Verão Outono Inverno 

Temperatura retal (°C) 38,77 ± 0,66ab 39,08 ± 0,34a 38,50 ± 0,50b 38,32 ± 0,46b 

Temperatura superficial do 

escroto (°C) 

32,37 ± 0,43b 33,43 ± 1,03a 29,01 ± 1,20d 31,23 ± 1,26c 

a, b, c, d Valores seguidos por letras diferentes na mesma coluna, diferem entre si pela análise de variância 

(ANOVA). 

 

Os valores de temperatura retal, próximos à temperatura normal da 9 

espécie, podem ser tomados como índice de adaptabilidade (HOPKINS et al., 1978). 10 

Isto demostra que os carneiros pantaneiros foram capazes de dissipar todo o calor 11 

necessário para manter a sua temperatura dentro do limite basal, entre 38,5 a 12 

39,5°C). 13 

Para Schimidt-Nielsen (1996), a tolerância à temperatura ambiente 14 

pode variar com o tempo e, é possível certo grau de adaptação, de forma que a 15 

exposição contínua a uma temperatura próxima ao limite dessa tolerância, amplie 16 

esse limite. 17 

As variações na temperatura ambiental, dentro de certos limites, não 18 

exercem influência sobre a temperatura corporal dos animais, no entanto podem 19 

alterar significativamente as temperaturas do escroto e dos testículos (MACHADO 20 

JUNIOR et al., 2009), causando degeneração do parênquima testicular e reduzindo 21 

a porcentagem de espermatozoides viáveis no ejaculado (HAFEZ & JAINUDEEN, 22 

2004). Para Kastelic (2014), a temperatura da superfície do escroto deve ser de 2 a 23 

6 ºC abaixo da sua temperatura corporal. 24 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-736X2015001100933#B22
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-736X2015001100933#B22
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No presente estudo, a espessura de pele do escroto dos carneiros 1 

pantaneiros variou (P<0,05) nas estações de primavera e do verão (Tabela 7). Com 2 

a elevação da temperatura ambiente, o escroto se distende, diminuindo a espessura 3 

de pele e, por consequência aproximando os testículos das glândulas sudoríparas, 4 

as quais atuam diminuindo a temperatura desse órgão por meio da sudorese 5 

(BLAZQUEZ et al., 1988). 6 

 

Tabela 7. Efeito das estações do ano sobre a espessura de pele e diâmetro de rafe do 
escroto de carneiros do grupo genético pantaneiro. 

Variáveis Primavera Verão Outono Inverno 

Espessura de pele do escroto (mm) 0,97 ± 0,16c 1,14 ± 0,10bc 1,77 ± 0,51ab 2,11 ± 1,52a 

Diâmetro de rafe do escroto (mm) 5,81 ± 1,89a 5,75 ± 1,92a 4,17 ± 1,62b 2,90 ± 0,94b 

a, b, c. Valores seguidos por letras diferentes na mesma coluna, diferem entre si pela análise de variância 

(ANOVA). 

 

O mecanismo de relaxamento ou contração do escroto e dos 7 

testículos ocorre graças ao músculo cremaster e a túnica dartus, afastando ou 8 

aproximando os da cavidade abdominal, o que facilita a preservação do gradiente de 9 

temperatura (KASTELIC & COULTER, 1993; BARTH, 1993). Em situações de 10 

temperaturas amenas ambas as musculaturas se contraem, reduzindo a área de 11 

troca de calor com o meio ambiente e aproximando o testículo da cavidade 12 

abdominal aquecida (AMANN, 2011). 13 

Já, nas estações de outono e inverno foi verificado variação 14 

(P<0,05) da espessura de pele do escroto e do diâmetro da rafe do escroto (Tabela 15 

7). Baseando-se nesse mecanismo, com a aproximação do escroto a cavidade 16 

abdominal, há o espessamento da pele escrotal e, consequentemente com a 17 

proximidade dos testículos, há a diminuição do diâmetro da rafe do escroto. 18 

No presente estudo foi verificado correlação positiva entre o peso 19 

corporal dos carneiros pantaneiros e as medidas testiculares (comprimento testicular 20 

médio, largura testicular média, volume testicular médio e perímetro escrotal) 21 

(Tabela 8). 22 
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Tabela 8. Correlações simples de Pearson entre peso corporal e medidas 
testiculares de carneiros do grupo genético pantaneiro. 

Variáveis Peso CT LT VT PE 

Peso 1 - - - - 

CT 0,535 1 - - - 

LT 0,487 0,627 1 - - 

VT 0,541 0,892 0,896 1 
 PE 0,483 0,722 0,767 0,802 1 

Significativo a 5 % de probabilidade. 
Legenda: CT = comprimento testicular médio (cm); LT = largura testicular média (cm); VT = 
volume testicular médio (Cm3) e PE = perímetro escrotal (cm). 

 

Louvadini et al. (2008), verificaram que as variações entre peso 1 

corporal e medidas testiculares possuem correlação positiva e podem influenciar na 2 

produção espermática. Os animais com maior peso corporal apresentam maiores 3 

testículos e, consequentemente maior volume de sêmen ejaculado (ALVES et al., 4 

2006). 5 

Pimentel Gómez et al. (2005), relatam que o volume testicular tem 6 

correlação positiva ao aumento do peso corporal e pode ocorrer em diferentes 7 

genótipos e em diferentes idades na forma gradual e progressiva, influenciando no 8 

potencial reprodutivo dos machos. 9 

 

 

5.4 CONCLUSÕES 

 

As estações do ano influenciaram o resultado do exame andrológico 10 

de carneiros do grupo genético pantaneiro, porém não foi suficiente para o 11 

comprometimento do potencial reprodutivo dos animais. 12 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados obtidos no presente estudo, destaca-se a 28 

necessidade do conhecimento da tolerância e da capacidade de adaptação dos 29 

carneiros do grupo genético pantaneiro, como forma de embasamento técnico para 30 
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a exploração da ovinocultura, bem como das propostas para a sua introdução em 1 

outras regiões, visando à obtenção de animais mais adequados a uma condição 2 

específica de ambiente. 3 

 

 

7. ANEXO 

 

Tabela 9. Correlações simples de Pearson entre as variáveis estudadas dos carneiros do 
grupo genético pantaneiro. 

 
Peso CT LT VT PE Turb. Mot. Vig. Conc. DM Dm DT Raf EP TR TM 

Peso 
                CT 0,535 

               LT 0,487 0,627 
              VT 0,541 0,892 0,896 

             PE 0,483 0,722 0,767 0,802 
            Turb. 0,161 0,282 0,211 0,246 
            Mot. 0,050 0,130 0,072 0,101 0,109 0,894 

          Vig. 0,217 0,301 0,281 0,304 0,328 0,914 0,875 
         Conc. 0,141 0,481 0,129 0,325 0,406 0,42 0,342 0,383 

        DM -0,354 -0,247 -0,164 -0,238 -0,026 -0,096 -0,097 -0,147 -0,253 
       Dm -0,174 -0,182 -0,030 -0,125 -0,102 -0,48 -0,413 -0,43 -0,269 -0,092 

      DT -0,386 -0,327 -0,148 -0,277 -0,09 -0,413 -0,368 -0,416 -0,401 0,68 0,66 
     Raf 0,277 0,476 0,144 0,347 0,314 0,248 0,247 0,25 0,39 -0,012 -0,408 -0,307 

    EP -0,356 -0,511 -0,393 -0,426 -0,501 -0,392 -0,191 -0,305 -0,391 0,075 0,076 0,116 -0,262 
   TR 0,364 0,410 0,329 0,428 0,229 0,306 0,291 0,31 0,246 -0,188 -0,302 -0,380 0,182 -0,198 

  TM 0,298 0,582 0,210 0,441 0,356 -0,017 -0,081 -0,031 0,35 -0,085 -0,05 -0,092 0,289 -0,438 0,411 
  

Significativo a 5 % de probabilidade. 
Legenda: CT = comprimento testicular médio (cm); LT = largura testicular média (cm); VT = volume testicular 
médio (cm3); PE = perímetro escrotal (cm); Turb. = Turbilhonamento (1-5); Mot. = Motilidade progressiva 
retilínea (0-100%); Vig. = Vigor espermático (1-5); Conc. = Concentração espermática (x106); DM = Defeitos 
espermáticos maiores (%); Dm = Defeitos espermáticos menores (%); DT = Defeitos espermáticos totais (%); 
Raf. = Diâmetro de rafe do escroto (mm); EP = Espessura de pele do escroto (mm); TR = Temperatura retal 
(°C) e TM = Temperatura infravermelha da superfície do escroto (°C) 

 

 

 

 

 

 

 

 


