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FUMAGALLI, Marcelo Henrique. AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS
ANDROLÓGICAS DE CARNEIROS DO GRUPO GENÉTICO PANTANEIRO
NAS ESTAÇÕES SECA E CHUVOSA. 2017. 44 páginas. Dissertação
(Mestrado em Saúde e Produção de Ruminantes) – Universidade Norte do
Paraná, Arapongas, 2017.

RESUMO

O objetivo deste estudo foi avaliar as características andrológicas de carneiros
do grupo genético pantaneiro nas estações seca e chuvosa. O presente estudo
foi realizado no Centro Tecnológico de Ovinocultura da Fundação Manoel de
Barros, Fazenda Escola Três Barras, Uniderp (CTO/FMB/UNIDERP) localizada
no município de Campo Grande, região central do estado do Mato Grosso do
Sul, Brasil. Foram utilizados quinze carneiros do grupo genético pantaneiro,
hígidos adultos, com média de três anos de idade. Para a verificação da
possível variação das características andrológicas entre as estações seca e
chuvosa, os reprodutores foram submetidos ao exame andrológico (exame
clínico geral; exame especial dos órgãos reprodutivos e avaliação seminal), nos
meses de junho e novembro de 2016. Além disso, foi calculado o volume e o
formato dos testículos. No presente estudo, 100,0% (n=15) dos carneiros foram
considerados aptos ou satisfatórios, quando submetidos ao exame andrológico
nas estações seca e chuvosa. A influência da época do ano nas características
andrológicas foi observada, revelando que durante a estação chuvosa houve
diferença no peso corporal, volume testicular, volume do ejaculado, turbilhão e
vigor espermático. Para as variáveis, perímetro escrotal; motilidade;
concentração; defeitos maiores, menores e totais não foi encontrada diferença
ente as estações do ano. Em relação ao formato testicular, na estação seca, os
carneiros apresentaram 66,6% (n=10) dos testículos oval esférico e 33,3%
(n=5) longo oval. Na estação chuvosa, os carneiros apresentaram 66,6%
(n=10) dos testículos longo oval; 19,98% (n=3) oval esférico e 13,32% (n=2)
longo moderado. Os resultados obtidos indicam que os carneiros do grupo
genético apresentam características andrológicas que permitem a sua
utilização em monta natural ou em criopreservação de sêmen durante todo o
ano.
Palavras-chave: Características
ambientais; Ovino pantaneiro.

seminais;

Formato

testicular;

Fatores
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FUMAGALLI, Marcelo Henrique. EVALUATION OF ANDROLOGICAL
CHARACTERISTICS OF SHEEP OF GENETIC PANTANEIRO GROUP IN
THE DRY AND RAINY SEASONS. 2017. 44 pages. Dissertation (Master in
Health and Ruminant Production) - Northern University of Paraná, Arapongas,
2017.

ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate the andrological characteristics of
sheep of the pantaneiro genetic group in the dry and rainy seasons. The
present study was carried out at the Technological Center of Ovinoculture of the
Manoel de Barros Foundation, School Farm Três Barras, Uniderp
(CTO/FMB/UNIDERP) located in the municipality of Campo Grande, central
region of the state of Mato Grosso do Sul, Brazil. Fifteen sheep of the
pantaneiro genetic group, healthy adults, with an average of three years old
were used. In order to verify the possible variation of the reproductive
characteristics between the dry and rainy seasons, the reproducers were
submitted to the andrological examination (general clinical examination, special
examination of the reproductive organs and seminal evaluation), in the months
of June and November of 2016. In addition, the volume and shape of the
testicles were calculated. In the present study, 100.0% (n = 15) of the sheep
were considered fit or satisfactory when submitted to the andrological
examination in the dry and rainy seasons. The influence of the time of year on
the andrological characteristics was observed, revealing that during the rainy
season there was difference in body weight, testicular volume, ejaculate
volume, swirl and sperm vigor. For the variables, scrotal perimeter; Motility;
concentration; Major, minor and total defects no difference was found between
the seasons. Regarding the testicular format, in the dry season, the sheep
presented 66.6% (n = 10) of the oval spherical testes and 33.3% (n = 5) long
oval. In the rainy season, the sheep presented 66.6% (n = 10) of the testis long
oval; 19.98% (n = 3) spherical oval and 13.32% (n = 2) long moderate. The
results indicate that the sheep of the genetic group have reproductive
characteristics that allow their use in natural mating or cryopreservation of
semen throughout the year.
Keywords: Seminal characteristics; Testicular format; Environmental factors;
Sheep pantaneiro.
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1.

INTRODUÇÃO

No Brasil, a concentração do rebanho ovino apresenta o número de
17.614.454 cabeças, das quais 10.126.799 estão no nordeste (57,5%) e 5.166.225
na região sul (29,3%) (EMBRAPA, 2014).
Em geral, os rebanhos são explorados para a produção de carne e
couro em sistema de criação extensivo, predominando os animais puros e mestiços
da raça Santa Inês (MAIA et al., 2011).
O conhecimento da fisiologia reprodutiva dos ovinos nos trópicos é
indispensável para aumentar a rentabilidade da sua exploração. A reprodução das
fêmeas é caracterizada por apresentarem estacionalidade reprodutiva, com a
concentração de estros no final do verão e durante o outono, fase em que o animal
apresenta modificações em seu comportamento e em seu aparelho reprodutivo
(BICUDO, 2005) e, nos machos é observada a variabilidade nos parâmetros
seminais de acordo com as estações do ano (KARAGIANNIDIS et al., 2000).
Além disso, outros fatores podem influenciar na reprodução, como a
individualidade do animal, a raça, a idade, o peso corporal e as características
testiculares (MAIA, 2002), assim como variações climáticas e a quantidade e a
qualidade das forrageiras ou concentrado oferecidos podem influenciar as
características reprodutivas, acelerando ou retardando a entrada à puberdade e a
maturidade sexual (EMSEN, 2005).
Em regiões de clima tropical, tais como o nordeste brasileiro, a
elevada temperatura ambiental, principalmente no período seco, é o principal fator
que limita à eficiência reprodutiva, pois pode interferir na termorregulação testicular,
afetando assim a espermatogênese e consequentemente a qualidade seminal
(MOREIRA et al., 2001).
A mudança de fotoperíodo ao longo do ano é considerada a principal
variável ambiental em climas temperados, enquanto que os ciclos anuais de chuvas
e, consequentemente, disponibilidade alimentar são os fatores preponderantes em
regiões tropicais (MARQUES et al., 1997). Os reprodutores ovinos exibem variações
sazonais que podem ser verificadas por padrões rítmicos no comportamento sexual,
atividade hormonal, gametogênese, volume e peso testicular (GÜNDOGAN, 2007).
A atuação dos fatores nutricionais sobre o desempenho reprodutivo
é complexa, sendo desde a influência de um nutriente específico até interações
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entre a disponibilidade destes, com o peso corporal, a idade e a condição nutricional,
o estádio fisiológico e fatores climáticos relacionados ao ambiente no qual os
animais são criados (PIRES, 2011).
Assim, considerando a grande diversidade de raças existentes, os
recursos genéticos provenientes de ovinos nativos, representam uma alternativa de
renda, em função do potencial produtivo dos animais, visto a rusticidade e a
adaptação ao meio ambiente local adquirida, proporcionando produtos únicos e
diferenciados (AJMONE-MARSAN, 2011).
Nas condições climáticas e de vegetação do Centro-Oeste brasileiro
há pouca informação sobre a fertilidade e o desempenho reprodutivo dos ovinos.
Portanto, o objetivo do presente estudo foi avaliar as características andrológicas de
carneiros do grupo genético pantaneiro nas estações seca e chuvosa.
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2.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 GRUPO GENÉTICO PANTANEIRO

No Mato Grosso do Sul são relatadas informações acerca de um
grupo genético de ovinos, denominados “pantaneiros” ou nativos Sul matogrossenses (OLIVEIRA et al., 2014).
O grupo genético de ovinos é consequência da mistura de várias
raças que estão nas planícies alagadas desde a vinda dos primeiros exploradores
que buscavam ouro há cerca de 300 anos (DA LUZ, 2009). Baseado em um estudo
exploratório que teve inicio em 2005, um grupo de pesquisadores do Centro
Tecnológico de Ovinocultura (CTO) da Universidade Anhaguera-UNIDERP,
Universidade Federal da Grande Dourados (UFDG), Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul (UFMS) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), estão buscando informações para a junção de dados que possam
caracterizá-los como raça (JACINTO et al., 2011).

Figura 1. Exemplares de carneiros do grupo genético
pantaneiro, com idade média de três anos.
Fonte: Arquivo pessoal.
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Os animais estão localizados em fazendas mais isoladas, sem
nenhum controle reprodutivo ou sanitário, vivendo há muitos anos praticamente em
processo de seleção natural, fato este, que indica a sua adaptabilidade às condições
ambientais da região do Pantanal (VARGAS JUNIOR et al., 2011).
Para compreender algumas características do grupo genético
pantaneiro é preciso entender o Pantanal, onde seu clima é classificado como
tropical caracterizado por temperaturas elevadas. A região apresenta duas estações
bem definidas: o verão chuvoso, de outubro a março, quando a temperatura fica em
torno de 32ºC e, o inverno seco, de abril a setembro, quando a média de
temperatura é de 21ºC (MORAES, 2011).
Os ovinos locais se destacam pela rusticidade e a capacidade
adaptativa adquiridas nas regiões de clima tropical e subtropical. Tais características
possibilitaram a sobrevivência dos animais nesses locais, justificando assim, a
conservação para a sua utilização futura (SILVA, 2010).
Para tolerar este ambiente os ovinos foram se modificando ao longo
de gerações. Uma característica visível é o fato de terem pernas longas, o que
facilita se locomoverem em terrenos inundados sem carregar o peso extra da água
na lã (DA LUZ, 2009).
A lã dos ovinos serve-lhes como proteção contra o sol, o frio e a
água das chuvas, mantendo-as sempre em homeostasia com o ambiente. Observase ainda, pouca ou nenhuma lã nas pernas, barriga e pescoço, locais que
permanecem mais tempo molhadas, quando há necessidade de se locomoverem em
locais repletos de água e em vegetação com muitos carrapichos e, que
inevitavelmente, se enroscariam nas partes baixas quando transitassem por locais
muito sujos (BARBOSA-FERREIRA, 2011).
Em relação ao potencial desses animais para a produção de lã,
apesar da mesma não apresentar a qualidade exigida pelo mercado para a
comercialização, sua lã é muito utilizada em trabalhos artesanais e na fabricação de
materiais utilizados na pecuária de corte, como baixeiros (BRAUNER, 2010).
Em relação à pele dos ovinos pantaneiros, Jacinto et al. (2011),
averiguaram que o grupo genético tem influência sobre sua qualidade e que
amostras de couro de animais provenientes de cruzamentos de raça Santa Inês e
ovelhas pantaneiras têm tido melhor qualidade intrínseca quando comparados a
ovelhas pantaneiras puras e cruzamento com a raça Texel.
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Outra questão, que merece a atenção na produção de ovinos é a
verminose, pois se trata do principal problema sanitário da ovinocultura (BASSETTO
et al., 2009), podendo levar o animal rapidamente à morte ou sob a forma crônica,
causar efeitos como menor desenvolvimento corporal, perda de peso, redução na
produção e na qualidade de lã, má eficiência reprodutiva, reduzida resistência a
enfermidades e elevado índice de mortalidade, principalmente entre os animais
jovens (SCZESNY-MORAES et al., 2010).
No aspecto reprodutivo, animais deste grupamento genético
apresentam características que merecem destaque. Estudos revelaram que o ovino
pantaneiro é fértil em qualquer época do ano, sendo essa a grande vantagem
dessas ovelhas rústicas em relação às que habitam regiões frias, que só entram em
cio numa determinada época, para que os filhotes nasçam durante a primavera
(FONSECA, 2010).
Essas fêmeas possuem fertilidade favorável durante a época de
diversidade de fotoperíodo, não deixando de se reproduzir, favorecendo assim a
produção de ovinos durante o ano todo. Já, nos machos jovens e adultos
apresentam desempenho reprodutivo semelhante e constante, salientando-se a
supressão no período de maior luminosidade e, também, o fato de não se observar
variações sazonais na rotina da libido dos machos durante o ano (HUGO, 2011).
Segundo Cigerza (2010), as fêmeas pantaneiras apresentam
involução uterina entre 14 a 21 dias e os machos apresentam desempenho
reprodutivo constante ao longo do ano, caracterizando ausência de fotoperiodismo e
estacionalidade (SANTIAGO FILHO, 2010).
Vargas Junior et al. (2011), avaliaram a biometria corporal in vivo de
machos jovens “pantaneiros” e verificaram que mesmo sem nunca terem sofrido
nenhum tipo de melhoramento genético para as características zootécnicas
avaliadas (peso vivo, comprimento corporal, perímetro torácico, largura de garupa,
altura de posterior e compacidade corporal), esses ovinos apresentam medidas
muito próximas às principais raças criadas no Brasil, demonstrando um grande
potencial como uma futura raça de corte.
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2.2 IMPORTANCIA DO EXAME ANDROLÓGICO

A demanda por carne ovina vem crescendo consideravelmente no
Brasil. Para atender as exigências deste mercado e manter o crescimento do
agronegócio, é necessário que a produção de cordeiros atenda a demanda e seja
constante ao longo do ano (REGO NETO et al., 2014).
Para

acelerar

o

incremento

na

produtividade,

aliada

ao

melhoramento genético, inúmeras pesquisas têm sido desenvolvidas para o
aprimoramento das biotecnologias da reprodução (TREMORI et al., 2014).
As biotecnologias como a inseminação artificial e a transferência de
embriões, assim como a melhoria nos processos de criopreservação de sêmen,
podem contribuir para a maximização do uso de reprodutores. Porém, é importante
lembrar que para obter bons resultados com essas técnicas, deve-se partir de um
sêmen de boa qualidade (MAIA et al., 2015).
Neste contexto, o desempenho reprodutivo dos machos é de
fundamental importância, pois são passíveis de maior pressão de seleção
(SIMPLÍCIO et al., 2007) e, aqueles com alta atividade sexual, provavelmente
servirão um maior número de ovelhas em um curto período de tempo, aumentando a
disseminação do material genético desejável (PACHECO & QUIRINO, 2010).
O número de descendentes deixados por um reprodutor em um
único ano de serviço pode ser muito maior do que aqueles deixados por uma fêmea
em toda sua vida, pelo menos nos modelos naturais de reprodução. Por isso, é
fundamental ter-se um rigor maior na escolha do reprodutor (LÔBO, 2005).
Segundo Moura et al. (2002) e Salvador et al. (2003), admite-se que
o reprodutor possa abranger mais de 90% do potencial genético de um rebanho no
sentido de melhoramento, mas sua presença física corresponde a apenas 5%. Por
esse motivo, torna-se fundamental o conhecimento da capacidade real do
reprodutor.
Diante da importância do macho, como reprodutor e difusor de
material genético, este deve ser criteriosamente selecionado, principalmente quanto
aos seus aspectos reprodutivos e produtivos, assim como os raciais. Para isto, é
necessário o conhecimento dos padrões fenotípicos de cada característica e de
cada raça e, ainda, dos possíveis fatores genéticos e ambientais que possam
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interferir, temporariamente ou de modo permanente, no desempenho do reprodutor
(PACHECO, 2005).
Assim, a seleção de reprodutores por meio do exame andrológico
tem por finalidade a obtenção de informações que permitam estimar o potencial
reprodutivo (SILVA, 2011).
Um reprodutor infértil rapidamente é identificado; porém, aqueles
com subfertilidade, apresentam sérios problemas e ocasionam perdas econômicas
para os criadores e para os programas de inseminação artificial; daí a necessidade
de um adequado acompanhamento dos reprodutores de uma propriedade (HAFEZ &
HAFEZ, 2004).
O exame andrológico deve incluir o exame clínico geral, (exame dos
olhos, dentição, escore da condição corporal e avaliação do aparelho locomotor);
exame especial dos órgãos reprodutivos (exame do prepúcio, pênis, saco escrotal,
testículos, epidídimos, perímetro escrotal, vesículas seminais e ampolas deferentes);
exame seminal (exame do volume, da motilidade, vigor, turbilhão, concentração
espermática e defeitos espermáticos) e exame do comportamento sexual (libido e
capacidade de serviço) (CBRA, 2013).
Salvador et al. (2008), relatam que esta avaliação depende de uma
série de fatores, que podem ou não estar associados entre si, que vão desde os
aspectos mais básicos, mas também fundamentais, do exame clínico e a simetria
testicular, passando pela avaliação dos aspectos físicos e morfológicos do sêmen,
até os parâmetros de avaliações funcionais e bioquímicas.

2.3 FATORES QUE INTERFEREM NA QUALIDADE ESPERMÁTICA

Por muito tempo, as atividades de melhoramento genético nos
países em desenvolvimento se baseavam, quase que exclusivamente, na
identificação e importação de raças mais produtivas, oriundas de climas temperados,
sem considerar os fatores de nutrição, doenças, estresse climáticos e níveis de
manejo, que são limitantes à produção animal (SOUSA et al. 2003).
Atualmente, esta estratégia começa a ser substituída por uma mais
conservativa, que considera as características adaptativas das raças importadas,
submetendo-as a avaliação comparativa em condições locais de produção. Neste
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contexto, a raça Santa Inês tem demonstrado ser uma alternativa viável para
diferentes condições de produção, uma vez que as raças lanadas, de origem de
países de clima temperado, apresentam limitações nas características adaptativas e
reprodutivas, para algumas regiões do país, em especial a nordeste (SOUSA et al.
2003).
As variações genéticas nos animais podem gerar interações
biológicas, fazendo com que sofram alterações corporais, fisiológicas e ou
morfológicas. No caso da espécie ovina, que possuem diversos cruzamentos,
podem gerar animais com novas características e, posteriormente apresentarem
características comuns a uma determinada condição, seja ela nutricional ou
ambiental que são expostas (HIENDLEDER et al., 2001).
O efeito da época do ano (estação chuvosa x estação seca) sobre a
qualidade do sêmen de ovinos de diferentes raças tem sido tema de diversos
estudos. Em geral, esses estudos demonstram que as raças desprovidas de lã,
inclusive a raça Dorper, são bem adaptadas à região nordeste, não sofrendo
influência dos fatores climáticos sobre a qualidade do sêmen (FRAZÃO SOBRINHO
et al., 2009).
Em regiões temperadas, a sazonalidade dos machos no tocante a
qualidade do sêmen é atribuída à combinação entre fotoperíodo e a temperatura,
enquanto em regiões tropicais, o efeito ambiental parece estar mais relacionado com
a chuva e seu efeito na quantidade e qualidade de forragem (REGE et al., 2000).
Karagiannidis et al. (2000), trabalhando em região de clima
temperado, observaram que a época do ano influencia na motilidade espermática,
verificando valores inferiores no verão.
Freitas & Nunes (1992) descrevem que no período seco, há
deficiência de substratos para produção de energia, o que prejudica a
espermatogênese. Selaive-Villarroel et al. (1985) também indicaram como a causa
da maior porcentagem de anormalidade espermática, as condições deficientes de
pastagens naturais.
Simplício

et

al.

(1982)

verificaram

uma

melhor

qualidade

espermática na estação chuvosa, devido à maior disponibilidade de forragem verde,
que resultou em melhora geral das condições dos reprodutores.
Turco et al. (2004), relataram que carneiros mestiços Santa Inês em
confinamento a céu aberto, no período do outono, foram sensíveis às condições
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climáticas do semiárido nordestino, apresentando uma elevação da temperatura retal
de 38,1°C às 8:00 horas para 39,3°C às 15:00 horas. A elevação da temperatura
retal para 39-39,5°C resultou no aparecimento de espermatozoides anormais no
ejaculado algumas semanas mais tarde (CHEMINEAU et al., 1991).
Além disso, dentre as patologias espermáticas observadas, aquelas
que ocorreram em maior número foram as de cauda. Observou-se também um
pequeno percentual de gotas citoplasmáticas, proximal e distal e de cabeças
isoladas; somadas, essas patologias, corresponderam a 62% do total de defeitos
espermáticos observados. Esse tipo de patologia espermática está relacionado ao
estresse térmico (MAIA et al., 2011).
As variações na temperatura ambiental, dentro de certos limites, não
exercem influência sobre a temperatura corporal dos animais, no entanto, alteram
significativamente as temperaturas escrotal e testicular (STRAPA et al., 2004;
MACHADO JUNIOR et al., 2009), o que pode levar a alterações da estrutura
morfofisiológica, pois segundo Kastelic et al. (1996) e Setchell (1998), a elevação da
temperatura dos testículos aumenta a demanda de oxigênio pelas células do epitélio
seminífero, contudo, como o fluxo vascular para os testículos é limitado, essa
demanda acaba não sendo atendida o que resulta em morte celular por hipóxia.
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3.

HIPÓTESE

Existe diferença nas características andrológicas de carneiros do
grupo genético pantaneiro nas estações seca e chuvosa.
Os parâmetros seminais de carneiros do grupo genético pantaneiro
são quantitativamente e qualitativamente superiores na estação chuvosa.

4.

4.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL
Avaliar as características andrológicas de carneiros do grupo

genético pantaneiro nas estações seca e chuvosa.

4.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Descrever parâmetros para as características andrológicas de

carneiros do grupo genético pantaneiro nas estações seca e chuvosa.
Verificar o efeito das estações do ano seca e chuvosa, sobre as
características andrológicas de carneiros do grupo genético pantaneiro.
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5.

ARTIGO CIENTIFICO

FUMAGALLI, Marcelo Henrique. AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS
ANDROLÓGICAS DE CARNEIROS DO GRUPO GENÉTICO PANTANEIRO NAS
ESTAÇÕES SECA E CHUVOSA. 2017. 44 páginas. Dissertação (Mestrado em
Saúde e Produção de Ruminantes) – Universidade Norte do Paraná, Arapongas,
2017.

RESUMO

O objetivo deste estudo foi avaliar as características andrológicas de carneiros do
grupo genético pantaneiro nas estações seca e chuvosa. O presente estudo foi
realizado no Centro Tecnológico de Ovinocultura da Fundação Manoel de Barros,
Fazenda Escola Três Barras, Uniderp (CTO/FMB/UNIDERP) localizada no município
de Campo Grande, região central do estado do Mato Grosso do Sul, Brasil. Foram
utilizados quinze carneiros do grupo genético pantaneiro, hígidos adultos, com
média de três anos de idade. Para a verificação da possível variação das
características andrológicas entre as estações seca e chuvosa, os reprodutores
foram submetidos ao exame andrológico (exame clínico geral; exame especial dos
órgãos reprodutivos e avaliação seminal), nos meses de junho e novembro de 2016.
Além disso, foi calculado o volume e o formato dos testículos. No presente estudo,
100,0% (n=15) dos carneiros foram considerados aptos ou satisfatórios, quando
submetidos ao exame andrológico nas estações seca e chuvosa. A influência da
época do ano nas características andrológicas foi observada, revelando que durante
a estação chuvosa houve diferença no peso corporal, volume testicular, volume do
ejaculado, turbilhão e vigor espermático. Para as variáveis, perímetro escrotal;
motilidade; concentração; defeitos maiores, menores e totais não foi encontrada
diferença ente as estações do ano. Em relação ao formato testicular, na estação
seca, os carneiros apresentaram 66,6% (n=10) dos testículos oval esférico e 33,3%
(n=5) longo oval. Na estação chuvosa, os carneiros apresentaram 66,6% (n=10) dos
testículos longo oval; 19,98% (n=3) oval esférico e 13,32% (n=2) longo moderado.
Os resultados obtidos indicam que os carneiros do grupo genético apresentam
características andrológicas que permitem a sua utilização em monta natural ou em
criopreservação de sêmen durante todo o ano.
Palavras-chave: Características seminais; Formato testicular; Fatores ambientais;
Ovino pantaneiro.
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FUMAGALLI,
Marcelo
Henrique.
EVALUATION
OF
ANDROLOGICAL
CHARACTERISTICS OF SHEEP OF GENETIC PANTANEIRO GROUP IN THE
DRY AND RAINY SEASONS. 2017. 44 pages. Dissertation (Master in Health and
Ruminant Production) - Northern University of Paraná, Arapongas, 2017.

ABSTRACT

The objective of this study was to evaluate the andrological characteristics of sheep
of the pantaneiro genetic group in the dry and rainy seasons. The present study was
carried out at the Technological Center of Ovinoculture of the Manoel de Barros
Foundation, School Farm Três Barras, Uniderp (CTO/FMB/UNIDERP) located in the
municipality of Campo Grande, central region of the state of Mato Grosso do Sul,
Brazil. Fifteen sheep of the pantaneiro genetic group, healthy adults, with an average
of three years old were used. In order to verify the possible variation of the
reproductive characteristics between the dry and rainy seasons, the reproducers
were submitted to the andrological examination (general clinical examination, special
examination of the reproductive organs and seminal evaluation), in the months of
June and November of 2016. In addition, the volume and shape of the testicles were
calculated. In the present study, 100.0% (n = 15) of the sheep were considered fit or
satisfactory when submitted to the andrological examination in the dry and rainy
seasons. The influence of the time of year on the andrological characteristics was
observed, revealing that during the rainy season there was difference in body weight,
testicular volume, ejaculate volume, swirl and sperm vigor. For the variables, scrotal
perimeter; Motility; concentration; Major, minor and total defects no difference was
found between the seasons. Regarding the testicular format, in the dry season, the
sheep presented 66.6% (n = 10) of the oval spherical testes and 33.3% (n = 5) long
oval. In the rainy season, the sheep presented 66.6% (n = 10) of the testis long oval;
19.98% (n = 3) spherical oval and 13.32% (n = 2) long moderate. The results indicate
that the sheep of the genetic group have reproductive characteristics that allow their
use in natural mating or cryopreservation of semen throughout the year.
Keywords: Seminal characteristics; Testicular format; Environmental factors; Sheep
pantaneiro.
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5.1

INTRODUÇÃO
No Brasil, a ovinocultura vem se destacando como alternativa de

produção e rentabilidade para pequenos, médios e grandes produtores. Nesta
perspectiva, há necessidade de se conhecer o material genético e o potencial
produtivo e reprodutivo dos animais produzidos. Ao desempenho reprodutivo, devese dar atenção especial, principalmente, devido às particularidades apresentadas
pela espécie e por este expressar a eficiência da multiplicação dos genótipos e,
consequentemente, a lucratividade do sistema produtivo (PACHECO & QUIRINO,
2010).
Os sistemas de criação de ovinos predominantes no Centro-Oeste
são caracterizados por baixos índices zootécnicos. A busca por melhores índices
produtivos e reprodutivos, em conjunto com os indicadores econômicos dentro do
sistema de produção são fatores preponderantes que contribuem diretamente na
produção de cordeiros, e consequentemente, nos custos de produção da atividade
(FERNANDES et al., 2011).
Assim, o uso de reprodutores geneticamente superiores, testados e
com

alta

capacidade

fertilizante

é

de

grande

importância,

permitindo

a

caracterização do perfil reprodutivo; a adequação do manejo destes animais nos
rebanhos; a definição do momento exato de separação dos lotes de animais entre
machos e fêmeas e a otimização do uso dos futuros reprodutores, o que possibilita
melhoramento genético mais eficiente e rápido dos rebanhos (ALVES et al., 2006).
As biotecnologias da reprodução estão continuamente em evidência
(TREMORI et al., 2014). A inseminação artificial e a transferência de embriões,
assim como a melhoria nos processos de criopreservação de sêmen, podem
contribuir para maximizar o uso de reprodutores. Porém, é importante lembrar que
para obter bons resultados com essas biotécnicas, deve-se partir de um sêmen de
boa qualidade. Sendo assim, os reprodutores devem ser mantidos sob condições de
ambiente e manejo que favoreçam a produção de sêmen de boa qualidade (MAIA et
al., 2015).
Em regiões de clima tropical, a elevada temperatura ambiental,
observada na estação seca, é o principal fator limitante à eficiência reprodutiva, pois
pode

interferir

na

termorregulação

testicular,

refletindo

negativamente

na

espermatogênese e, consequentemente, na qualidade do sêmen. No carneiro, as
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características seminais mais afetadas pelas altas temperaturas são motilidade,
vigor, concentração e morfologia espermática (MOREIRA et al. 2001).
Segundo Monreal et al. (2012), a produção espermática é
influenciada por muitos fatores, tais como a raça, ano, ambiente (duração do dia,
temperatura e umidade), manejo e variação sazonal resultando em alterações nas
características do sêmen que manifestam uma sazonalidade reprodutiva.
Diante de todas as variáveis que podem estar associadas ao
desempenho reprodutivo dos carneiros pantaneiros, a ausência de estudos com
esses grupos genéticos é recorrente e corre-se o risco de deixarmos de inserir em
nossos rebanhos de ovinos, material genético com características produtivas
desejáveis.
O objetivo do presente estudo foi avaliar as características
andrológicas de carneiros do grupo genético pantaneiro nas estações seca e
chuvosa.

5.2

MATERIAL E MÉTODOS

5.2.1

Local do experimento

O experimento foi realizado no Centro Tecnológico de Ovinocultura
da

Fundação

Manoel de

Barros,

Fazenda

Escola Três Barras,

Uniderp

(CTO/FMB/UNIDERP) localizada no município de Campo Grande, região central do
estado do Mato Grosso do Sul, Brasil, com as seguintes coordenadas geográficas
latitude sul 20º26’34” e longitude oeste 54º38’47”.
Segundo a classificação de Köppen (1936), o clima da região é
tropical com duas estações muito bem definidas, quente e úmida no verão e menos
chuvosa e mais amena no inverno. A precipitação média nos meses de junho e
novembro é de 37,7 e 206,5 milímetros (mm), respectivamente. A amplitude térmica
é relativamente elevada devido a pouca influência da maritimidade, já que o
município de Campo Grande está muito distante do oceano.
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5.2.2 Animais

Foram utilizados quinze carneiros do grupo genético pantaneiro,
hígidos, com idade média de 30 meses. Todos os procedimentos utilizados foram
aprovados pela comissão de ética no uso de animais (CEUA) da Universidade Norte
do Paraná (n°010/16).
Para a verificação da possível variação das características
andrológicas entre as estações seca e chuvosa, os reprodutores foram submetidos
ao exame andrológico (exame clínico geral; exame especial dos órgãos reprodutivos
e avaliação seminal), nos meses de junho e novembro de 2016. Após realizar as
coletas de sêmen os machos foram pesados, com auxílio de balança mecânica.
Os carneiros foram mantidos sobre condições uniformes de manejo
e nutrição, em condição semi extensiva, sob luminosidade natural, com pastagem
predominante de Brachiaria brizantha cv. Marandu, pertencente ao Centro
Tecnológico de Ovinocultura da Fundação Manoel de Barros, Fazenda Escola Três
Barras, Uniderp (CTO/FMB/UNIDERP). A água e o sal mineral foram fornecidos ad
libitum durante todo o período.

5.2.3 Exame andrológico
O exame andrológico seguiu os parâmetros recomendados pelo
CBRA (2013).
Primeiramente, os reprodutores foram contidos manualmente em
posição quadrupedal, sendo realizado o exame clínico geral (exame dos olhos,
dentição, escore da condição corporal e avaliação do aparelho locomotor) e o exame
especial dos órgãos reprodutivos (exame do prepúcio, pênis, bolsa escrotal,
testículos, epidídimos e biometria testicular).
As mensurações para a biometria testicular compreenderam o
perímetro escrotal (PE), o comprimento (COMP) e a largura (LARG) dos testículos.
As mensurações para COMP e LARG testiculares foram obtidas com auxílio de
paquímetro, em centímetros, sendo o comprimento mensurado no sentido mais
longo do testículo (dorso-ventral), incluindo a cabeça e excluindo a cauda do
epidídimo e, a largura, na região mais larga do testículo, no sentido latero-medial,
utilizando como referência o corpo do animal. O PE foi obtido com auxílio de fita
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métrica, em centímetros, após leve tracionamento ventro-caudal dos testículos e na
região mais larga do escroto (VASCONCELOS, 2001).
Para a obtenção dos ejaculados foi utilizado o método de
eletroejaculação e as seguintes características seminais foram avaliadas conforme o
CBRA.
O volume do ejaculado foi mensurado logo após a coleta,
diretamente no tubo graduado, expresso em mililitros.
Para a avaliação do turbilhão (movimento em massa dos
espermatozóides), foi utilizado escala de 1 a 5 em microscópio óptico de luz
(aumento de 100 X), colocando uma gota de sêmen (10 µL) sobre uma lâmina
previamente aquecida (temperatura de 37ºC).
Em seguida, com outra gota de sêmen (10 µL), entre lâmina e
lamínula previamente aquecida (temperatura de 37ºC), foi avaliado a motilidade
espermática progressiva retilínea (percentual de espermatozóides com movimento) e
o vigor espermático (intensidade do movimento dos espermatozóides), numa escala
de 0 a 100 % e de 1 a 5, respectivamente, com auxílio de um microscópio binocular
convencional (aumento de 400 x).
Para avaliação das características morfológicas, uma quantidade de
sêmen (100 µL), de cada ejaculado, foi armazenada em tubo tipo eppendorf,
contendo 1,0 mL de solução formol salina tamponada (HANCOCK, 1959). Para esta
avaliação, foi utilizada a classificação descrita por BLOM (1983) e adotada pelo
CBRA (2013), sendo contados 200 espermatozóides, em esfregaços corados
(Coloração Panótico Rápido®), com microscópio binocular convencional, sem
contraste de fase, em aumento de 1000 x.
Adicionalmente, para determinar a concentração espermática, uma
alíquota de sêmen (10 µL), de cada ejaculado, foi armazenada em frasco graduado,
contendo 4,0 mL de solução formol salina tamponada (HANCOCK, 1959), na
diluição 1:400. Para a contagem foi utilizado a Câmara de Neubauer, com auxílio de
um microscópio binocular convencional (aumento de 100 x).
Após a finalização do exame andrológico, os reprodutores foram
classificados em aptos ou satisfatórios, inaptos ou insatisfatórios e questionáveis,
conforme os resultados apresentados.
A forma dos testículos foi calculada, segundo Bailey et al. (1996),
pela razão entre a largura testicular média (média das larguras do testículo esquerdo
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e direito) e o comprimento testicular médio (média dos comprimentos do testículo
esquerdo e direito), sendo os resultados expressos em uma escala de 1,0 a 0,5, em
que 1 significa LARG = COMP e 0,5, LARG = 1/2 COMP. Em função desta escala,
foram estabelecidas as seguintes formas: razão 1 ≤ 0,5 = longo; razão 2 de 0,51 a
0,625 = longo/moderado; razão 3 de 0,626 a 0,750 = longo/oval; razão 4 de 0,751 a
0,875 = oval/esférico; e razão 5 > 0,875 = esférico.
Para calcular o volume testicular (VT), foi empregada a fórmula
preconizada Bailey et al. (1998), para prolato esferóide VOL = 2 x [4/3 x Π x
(LARG/2)² x (COMP/2)]. O volume foi expresso em cm³ e representou os dois
testículos.

5.2.4 Análise estatística
Para a análise dos dados a média e o desvio padrão das variáveis
estudadas entre as estações seca e chuvosa foram obtidas. Além disso, foram
submetidas à análise de variância (ANOVA), através do pacote estatístico Minitab
versão 16 (State College, PA, USA: Minitab Inc. 2010), sendo adotado nível mínimo
de significância de 5%.

5.3 RESULTADOS
As

médias

e

desvios-padrão

e

análise

de

variância

das

características andrológicas nas estações seca e chuvosa estão descritos na Tabela
1.
No

presente

estudo,

100,0%

(n=15)

dos

carneiros

foram

considerados aptos ou satisfatórios, quando submetidos ao exame andrológico nas
estações seca e chuvosa, ou seja, todos os animais apresentaram características
andrológicas dentro dos parâmetros recomendados para a espécie ovina.
A influência da época do ano nas características andrológicas dos
carneiros foi observada, revelando que durante a estação chuvosa houve diferença
(P<0,05) no peso corporal, volume testicular, volume do ejaculado, turbilhão e vigor
espermático.
O peso corporal dos carneiros aumentou de 46,93 ± 7,28 para 55,37
± 7,91 Kg. Do mesmo modo, o volume testicular e o volume do ejaculado evoluíram
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de 312,27 ± 82,98 e 0,89 ± 0,53 para 380,76 ± 92,78 cm³ e 1,60 ± 0,4 mL,
respectivamente.
Esse efeito também foi observado no turbilhão e no vigor
espermático que apresentaram aumento de 4,20 ± 1,26 e 4,20 ± 1,01 para 5,0 ± 0,0
e 5,0 ± 0,0, respectivamente, atingindo o valor máximo na escala de 1 a 5.
Para as demais características andrológicas, perímetro escrotal;
motilidade; concentração; defeitos maiores menores e totais não foram observados
diferenças (P>0,05) entre as estações do ano.
A concentração espermática do ejaculado não mostrou diferença
significativa (P>0.05), mas demonstrou uma tendência a ser maior durante a estação
chuvosa.

Tabela 1. Médias, desvios-padrão e análise de variância das características
andrológicas dos carneiros do grupo genético pantaneiro, entre as estações seca e
chuvosa.
Estação Seca
Estação Chuvosa
Características andrológicas

X ± DP

X ± DP

Peso corporal (Kg)

46,93 ± 7,28a

55,37 ± 7,91b

Perímetro escrotal (cm)

29,27 ± 1,86a

30,47 ± 1,46a

Volume testicular (cm³)

312,27 ± 82,98a

380,76 ± 92,78b

Volume do ejaculado (mL)

0,89 ± 0,53a

1,60 ± 0,4b

Turbilhão (1-5)

4,20 ± 1,26a

5,0 ± 0,0b

Vigor (1-5)

4,20 ± 1,01a

5,0 ± 0,0b

Motilidade progressiva (%)

83,33 ± 19,70a

92,00 ± 2,54a

Concentração (x109)

101,60 ± 55,96a

140,13 ± 49,76a

Defeitos maiores (%)

4,40 ± 6,03a

4,53 ± 4,75a

Defeitos menores (%)

5,13 ± 6,30a

3,87 ± 2,20a

Defeitos totais (%)

9,53 ± 10,95a

8,07 ± 5,55a

Legenda: X = média; DP = Desvio padrão.
a, b.

Valores seguidos por letras diferentes na mesma coluna, diferem entre si pela análise de
variância (ANOVA) (P<0,05).

Em relação ao formato testicular (calculada pela razão entre largura
e comprimento dos testículos), foi verificada mudança (P<0,05) entre as estações
seca e chuvosa (Tabela 2 e Gráfico 1). Na estação seca, os carneiros apresentaram
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66,6% (n=10) dos testículos com formato oval esférico e 33,3% (n=5) longo oval. Na
estação chuvosa, os carneiros apresentaram 66,6% (n=10) dos testículos com
formato longo oval; 19,98% (n=3) oval esférico e 13,32% (n=2) longo moderado.
Ressalta-se ainda, que houve uma tendência da forma dos testículos de se
apresentarem mais alongados nesta época do ano.

Tabela 2. Frequência das formas testiculares em carneiros do grupo genético
pantaneiro, entre as estações seca e chuvosa.
Estação Seca

Estação Chuvosa

Classificação

n

%

Longo oval

05

33,33

Oval esférico

10

66,66

Longo moderado

02

13,30

Longo oval

10

66,66

Oval esférico

03

19,98

Gráfico 1. Frequência das formas testiculares em carneiros do grupo genético
pantaneiro, entre as estações seca e chuvosa.

5.4

DISCUSSÃO

Os estudos sobre as características andrológicas de carneiros do
grupo genético pantaneiro continuam escassos, por isso, muitas das vezes as
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comparações são realizadas com carneiros da raça Santa Inês e ou seus
cruzamentos.
O peso corporal dos carneiros pantaneiros apresentou diferença
(P<0,05), entre as estações seca e chuvosa. Este resultado pode ter sido
consequência, das variações ambientais, determinando melhores ou piores
condições o ganho de peso dos animais. Um dos principais fatores pode ter sido o
fator nutricional, pois a região apresenta uma estação seca e outra chuvosa,
acarretando grande variação na disponibilidade de forragem ao longo do ano, visto
que o fotoperíodo não é um fator muito importante, pois a região apresenta pouca
variação de luminosidade ao longo do ano.
Nas regiões tropicais, em que o fotoperíodo varia muito pouco, a
espécie ovina não apresenta estacionalidade reprodutiva, podendo se reproduzir
durante todo o ano. Nesta região, o desempenho reprodutivo do carneiro é
influenciado principalmente pela nutrição e pelo sistema de criação (manejo
extensivo). Outros fatores, como idade, raça e sanidade do animal, também
interferem no comportamento reprodutivo da espécie (MAIA et al., 2011).
A alta temperatura ambiental, observada no período seco, também
pode ser um dos fatores limitantes à eficiência reprodutiva, pois pode interferir na
termorregulação testicular, repercutindo negativamente na espermatogênese e,
consequentemente, na qualidade do sêmen. No carneiro, as características seminais
mais afetadas pelas altas temperaturas são motilidade, vigor, concentração e
morfologia espermática (MOREIRA et al., 2001).
O volume testicular também aumentou (P<0,05) na estação
chuvosa. Segundo Pimentel Gómez et al. (2005), o volume testicular aumenta
paralelamente ao peso corporal, sendo que o aumento gradual e progressivo do
volume testicular pode ocorrer em diferentes genótipos e em diferentes idades.
Louvadini et al. (2008) relatam que as avaliações biométricas
testiculares em animais de produção possuem correlação positiva entre a biometria
testicular e a fertilidade de reprodutores, como ocorre entre as características
testiculares e o peso e o desenvolvimento corporal.
De acordo com Martin et al. (1994), os efeitos das mudanças na
dieta sobre o tamanho do testículo de carneiros são causados parcialmente por
mudanças na atividade do sistema hipotalâmico controlador da secreção de
gonadotrofinas.
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Como a maior parte do testículo é composta por túbulos seminíferos,
o maior desenvolvimento testicular reflete maior atividade espermatogênica, de
modo que, em condições nutricionais mais favoráveis, os animais apresentam
maiores níveis do hormônio folículo estimulante e, portanto, maior desenvolvimento
testicular, justificando a diferença entre os grupos (LINCOLN, 1998).
Martin et al. (1994) observaram maior tamanho testicular em
carneiros que recebem dietas com maiores níveis de gordura e proteína. Já,
Thwaites (1995) verificou que a subnutrição pode levar a uma redução considerável
do tamanho testicular.
O volume testicular apresentado no presente estudo se aproximou
dos verificados por Souza et al. (2003), encontrando valor de 349,11 cm3 para
ovinos Santa Inês de 28 meses de idade.
Apesar do aumento do volume testicular na estação chuvosa, o
perímetro escrotal (PE) não apresentou diferença (P>0,05). Segundo Bailey et al.
(1998), isso se deve pois o PE é uma medida indireta da massa testicular, que não
considera a variação individual na forma dos testículos e no qual a espessura da
parede da bolsa escrotal é erroneamente somada. Assim, o comprimento e a largura
testicular podem ser características importantes para auxiliar na estimativa da
fertilidade potencial do reprodutor, por meio do uso destas medidas para o cálculo
do volume testicular.
O PE nos carneiros pantaneiros também não variou em função do
aumento do peso corporal. Resultado semelhante foi encontrado por Martins et al.
(2003), estudando a sazonalidade de carneiros da raça Santa Inês, com idades
entre um e cinco anos, nas condições climáticas do Distrito Federal.
A média encontrada para o PE de carneiros pantaneiros foi inferior
aos observados por Teixeira et al. (2011) em carneiros da raça Dorper e Santa Inês
(36,75 ± 4,1), criados no interior de São Paulo e, por Maia et al. (2011), em carneiros
da raça Dorper (34,5 ± 1,2), Santa Inês (34,2 ± 2,14) e mestiços (34,4 ± 4,1), criados
na região leste do Rio Grande do Norte.
Em outro estudo, Maia et al. (2015), verificaram PE para carneiros
da raça Dorper (35,0± 0,4), Santa Inês (35,1 ± 0,4) e mestiços (36,1 ± 0,3), criados
na região leste do Rio Grande do Norte.
Com relação ao formato testicular, no presente estudo foi observada
predominância de testículos com formato longo oval na estação chuvosa. Louvadini
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et al. (2008), trabalhando com carneiros Santa Inês, submetidos a diferentes regimes
de suplementação, no Distrito Federal, verificaram frequência de formato longo
(13,04%), longo moderado (43,48%) e longo oval (43,48%).
Entre as variáveis estudadas, referente aos aspectos físicos e
morfológicos do sêmen, o turbilhão e o vigor espermático apresentaram interação
(P<0,05) entre as estações, não influenciando na seleção de reprodutores nas
estações seca e

chuvosa.

Isto demonstra

que

esses animais possuem

adaptabilidade para as condições adversas, como a limitação de forragens, na
estação seca.
No estudo realizado por Frazão Sobrinho et al. (2014) foi
evidenciado que carneiros da raça Santa Inês e os sem padrão racial, com quatro
anos de idade, nas estações seca e chuvosa do Piauí, não apresentaram diferença
significativa em relação vigor espermático. Entretanto, em carneiros da raça Dorper,
foi observado um vigor inferior no período seco. Os mesmos autores relatam que o
motivo pode ter sido, pelo fato de que estes animais apresentam genótipo exótico,
por isso têm um menor grau de adaptabilidade.
Karagiannidis et al. (2000), estudando as características e variações
estacionais no ejaculado de caprinos Alpinos, Sannen e Damascus observaram que
houve diferença significativa entre as raças, com relação às características
quantitativas e qualitativas do sêmen, sendo o sêmen de melhor qualidade, o
produzido durante o verão e outono.
O volume do ejaculado apresentou diferença significativa (P<0,05)
durante as duas estações estudadas, de forma semelhante aos resultados
apresentados por Delgadillo et al. (1991), em bodes Alpinos e Saanen na França e,
por Talebi et al. (2009), com bodes Markhoz criados no Irã. Os mesmos autores
encontraram grandes variações de volume, com maiores valores no verão que no
inverno.
Em outro estudo, Alves et al. (2006), verificaram que após a
puberdade, os carneiros da raça Santa Inês, podem apresentar variações entre peso
corporal e medidas testiculares e, também quanto ao volume de sêmen ejaculado,
de

modo

que

animais

mais

pesados

apresentam

conseqüentemente, maior volume de sêmen ejaculado.

maiores

testículos

e,
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5.5

CONCLUSÃO
A influência da época do ano nas características andrológicas foi

observada, revelando que durante a estação chuvosa houve diferença no peso
corporal, volume testicular, volume do ejaculado, turbilhão e vigor espermático. Para
as variáveis, perímetro escrotal; motilidade; concentração; defeitos maiores,
menores e totais não foi encontrada diferença ente as estações do ano.
Os resultados obtidos indicam que os carneiros do grupo genético
apresentam características andrológicas que permitem a sua utilização em monta
natural ou em criopreservação de sêmen durante todo o ano.
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