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ANDROLÓGICOS EM
E MCAPRINOS
CAPRINOS
ASPECTOS
DA RAÇA
RAÇAANGLONUBIANA
ANGLONUBIANA
DA
ANGELA M.
M. XAVIER
XAVIER ELOY
ELOY
ANGELA
Pós-Graduanda
Pós-Graduanda do
do Dep.
Dep. de
de Medicina
MedicinaVeVeterinária da
da UFRPE.
UFRPE.
terinária
CLAUDECIT.
T. FERREIRA
FERREIRADE
DE LIMA
LIMA
CLAUDECI
Prof. Adjunto
Adjunto de
de Dep.
Dep. de
de Medicina
MedicinaVeteVeteProf.
rinária da
da UFRPE.
UFRPE.
rinária
MARCOS A.
A. L.
L. DE
MARCOS
OE OLIVEIRA
OLIVEIRA
Prof.
~ d j u n t do
odo Dep.
Dep. de
de Medicina
Medicina VeteVeteProf. Adjunto
rinhria da
da UFRPE.
UFRPE.
rinária
Avaliou-se alguns
alguns aspectos
aspectosdo
do exame
exame clinico
cllnico andrológico
androlbgico eeuma
uma possível
posslvelinfluência
influ4ncia
Avallou-se
da idade
idade ee do
do peso
peso corporal
corporal sobre
sobre estes
estesaspectos
aspectos em
em 50
50caprinos
caprinosda
da raça
raçaAnglonubiana.
Anglonubiana.
da
m6dios correspondentes
correspondentes aa idade,
idade. peso
peso corporal,
corporal, comprimento
comprimento testicular
testicular esesOs valores
valores médios
Os
querdo ee direito,
direito, perímetro
perlmetro esurotal,
escrotal, volume
volume escrotal,
escrotal, volume
volume de
desêmem,
s6mem. motilidade
motilidadeesesouerdo
perm6tica ee concentração
concentraç80 espermática,
espermática, foram
foram respectivamente,
respectivamente, os
os seguintes:
seguintes: GRUPO
GRUPO IIpermática
4
3
8.61 meses,
meses; 23,57kg
23,57kg; 7,25cm
7.25cm ee 7,08cm;
7,0&m; 20,80cm
20,80cm 501,12ml;
501.12ml; 1,17ml;
1.17ml; 64,17%
64.17%; 69,97x10
6 9 , 9 7 ~ 1/mm
0 ~ / m; m ~ ;
8,61
GRUPO IIli414,13 meses;
meses; 27,41kg,
27.41kg. 8,07om
8,07cm ee 8,13cm;
8,13cm; 23,27cm;
23,27cm; 726,81ml;
726.81ml; 1,48ml;
1.48ml; 68,93°/<
68.9%;
GRUPO
- 14,13
4
114,77xl0 /mm;
Imm; GRUPO
GRUPO III
111-- 18,41
18-41meses,
meses, 31,96kg,
31.9&g, 8,85cm
8.85cm ee 8,97cm;
8.97cm; 27,s18cm;
27,sl&m; 1097,74ml;
1097.74ml;
n4,77x10
4
3
l,55ml;
165,50x10
. mm . Verficou-se
1,55ml; 59,12%,
59.1%;
165,50~10~/mm~.
Verficou-se diferenças
diferenças estatisticamente
estatisticamente significativas
significativas
(P 0,01
0.01 ee PP 0,05)
0,051 entre
entre os
os grupos
grupos experimentais
experimentais no
no que
que concerne
concerne aa idade,
idade, peso
pesocorpocorpo(P
ral, perímetro
perimetro ee volume
volume escrotal,
escrotal, motilidade
motilidadeeeconcentração
concentraç80 espermática.
esperm6tica.
ral,

INTRODUÇÃO
A importância
importância clínica
clfnica das
das mensurações
mensuraçóes testiculares
testiculares em
em bovinos
bovinosconforme
conforme
A
demosntra oo trabalho
trabalho de
de AEHNELT
AEHNELT et
et alii
alii (1964)
(1964)éé um
u m assunto
assunto que
que há
há muito
muito
demosntra
se investigando
investigando em
em conseqüência
consequ8ncia de
desua
suafidelidade
fidelidade em
em diagnosticar-se
diagnosticar-sepreprevem se
vem
cocemente aa capacidade
capacidade reprodutiva
reprodutiva ae
de um
u manimal.
animal.
cocemente
Prbvios estudos
estudos realizados
realizados por
por ALMQUIST
ALMOUIST && AMANN
AMANN (1961)
(1961)HAHN
HAHNet
etalii
alii
Prévios
& ALMQUIST
ALMOUIST (1979)
(1979) em
em animais
animais abatidos,
abatidos, evidenciaram
evidenciaram
(1969) ee WEISGOLD
WEISGOLD &
(1969)
uma estreita
estreita correlação
correlação entre
entre peso
peso testicular
testicular ee perímetro
perimetro escrotal,
escrotal, assim
assim como
como
uma
entre perímetro
perlmetro escrotal
escrotal ee produção
produção espermática.
espermhtica. Sendo
Sendo aa conconespecialmente entre
centraçBo de
de espermatozóides
espermatozbides um
u m dos
dos fatores
fatores decisivos
decisivos no
no processo
processo de
de fetiiizafetilizacentração
çBo (HILL
(HILL et
et alii,
alii, 1959
1959 ee CASAGRANDE
CASAGRANDE et
et alii,
alii, 1980),
1980), estes
estes resultados
resultados iniciais
iniciais
çáo
motivaram uma
uma série
série de
de autores
autores na
na realização
realizaç8o de
de novas
novas pesquisas
pesquisasobjetivando
objetivando
motivaram
atravhs de
de mensurações
mensuraçóes testiculares
testiculares estabelecerem
estabelecerem critérios
critérios de
de fertilidade
fertilidade para
para
através
sbmen.
reprodutores doadores
doadores de
de sêmen.
reprodutores
Em caprinos
caprinos das
das raças
raças Malhada
Malhada Alemã
AlemB ee Branca
Branca Alemã
Alem5 Melhorada,
Melhorada, períperlEm
metro ee volume
volume escrotal
escrotal relacionam-se
relacionam-se intima
intima ee diretamente
diretamente com
com oo peso
peso corcormetro

bmega Univ.
Univ. Fed.
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poral, salientando-se,
salientando-se, entretanto, que
que exisie
existe uma
uma tendência
tendência de
de ser
ser oo perímetro
perlmetro
escrotal uma
escrotal
uma medida
medida de
de maior confiabilidade
confiabilidade do
do que
que oo volume
volume escrotal
escrotal ee que
que
1963).No
No
ambos são altamente
altamente influenciados
influenciados por níveis
nlveis alimentares
alimentares (ARBEITER,
(ARBEITER, 1963).
25,5
que concerne aos valores destas
destas mensurações,
mensuraçdes, oo autor
autor registrou
registrou médias
médias de
de 25,5
cm e 422,0
422.0 ml
m l para
para perímetro
perlmetro ee volume escrotal,
escrotal, respectivamente,
respectivamente, em
em animais
animais
com
corporal médio
médio equivalente
equivalente aa 41,1
41,l kg. Mensurações
Mensurações de
de 20,9
20,9cm
cm ee 27,9
27,9
com peso corporal
cm para perímetro
perlmetro escrotal, assim
assim como
como 9,4
9,4 cm
cm ee 12,4
12,4cm
cm para
para comprimento
comprimento
27,l kg
kg ee 54,1
54,l kg
kg das
das raças
raças Nativas
Nativas
testicular em
em caprinos
caprinos com
com peso
peso corporal
corporal de
de 27,1
(1974)
que
Boer, respectivamente, foram
foram verificadas
verificadas por
por IGBOELI
IGBOELI (1974)
da Zambia e Bôer,
que
tamb6m evidenciou encontrar-se o peso
peso corpoal
corpoal intimamente
intimamente relacionado
relacionado com
com oO
também
comprimento testicular ee com
com o perímetro
perlmetro escrotal
escrotal ee conseqüentemente que
que
importancia no
no julgamento
julgamento
estas
estas mensurações
mensurações testiculares são
são de
de fundamental
fundamental importância
produção espermática. O
O autor observou,
observou, também
também existir
existir uma
uma
da capacidade de produção
tendência de relacionamento
relacionamento do
do peso
peso corporal
corporal ee das
das mensurações
mensurações testiculares
testiculares
com o vaior
com
valor de sêmem
sêmem ejaculado.
A análise
análise dos caracteres do
do sêmen
sêmen éé um
u m parâmetro
parhmetro complementar
complementar do
do
exame andrológico
androl6gico e, quando
quando associado
associado aos
aos resultados
resultados do
do exame
exame pertinente
pertinente ao
ao
parametro de
de grande
grande significado
significado na
na avaliaçao
avaliação da
da
sistema genital, trata-se de
de um
u m parâmetro
capacidade reprodutiva
reprodutiva de
de um
u m animal
animal (HILL
(HILL et
et alii,
alii, 1959
1959 ee GROVE,
GROVE, 1977).
1977).Por
Por
conseguinte, uma
uma série de
de autores vem
vêm pesquisando
pesquisando desde
desde há
h6 muitos
muitos anos
anos as
as
características do sêmen
caracterlsticas
s6men inerentes aa várias
várias espécies
espécies animais
animais ee especialmente
especialmente em
em
caprinos que em
e m determinados
determinados países
palses ee nestes,
nestes, particularmente
particularmente em
em certas
certas reregiões nas
gides
nas quais as
as estações
estaçbes do
do ano
ano apresentam-se bem
bem definidas,
definidas, alguns
alguns dos
dos
caracteres do sêmen
sêmen como
como volume, concentração
concentraç80 ee motilidade
motilidade espermáticas
espermáticas
modificam-se sob aa influência
modificam-se
influência da
da época
época do
do ano, assim
assim como
como através
através de
de métodos
m6todos
ea intervalos
intervalos entre colheitas de
de sêmen, idade,
idade, raca,
raça, nutrição,
nutrição, além
além da
da variação
variação
do mesmo
mesmo indivíduo.
indivlduo.
dentro do
diagnbstico de
de fertilidade
fertilidade de
de um
um
Como conseqüências, destas
Como
destas evidências,
evidências, oo diagnóstico
ap6s aa realização
realização de
de
reprodutor da espécie
espécie caprina
caprina somente
somente deve
deve ser
ser efetuado
efetuado após
v6rias
várias colheitas de sêmen
sêmen (BOUILLON,
(BOUILLON, 1971).
1971 ).
Este
como objetivo
objetivo verificar uma
uma possível
possível influência
influência da
da idade
idade
Este trabalho teve como
e do peso corporal
corporal sobre
sobre alguns
alguns aspectos
aspectos clínico-andrológicos
cllnico-androl6gicos de
de animais
animais da
da raraAnglonubiana.
ça Anglonubiana.
MATERIAL E MÍTODO
50 caprinos
caprinos da
da raça
raça Anglonubiana com
com idade
idade variando
variando entre
entre
Utilizaram-se 50
aete
20 meses
meses divididos
divididos em
em três
três grupos
grupos etários
etários de
de 8,61,
8.61,14,13
14,13ee 18,41
18,41meses,
meses, os
os
sete e 20
quais foram constituídos
constituldos de
de 18,
18,15
15 ee 17
17 animais, respectivamente
respectivamente (tabela
(tabela 1).
1). Os
Os
caprinos
eram submetidos ao
ao exame
exame clínico
cllnico geral
geral ee somente
somente aqueles
aqueles livres
livres de
de
caprinos eram
qualquer alteração, foram
foram incluídos
incluldos na
na pesquisa.
pesquisa. Com
Com exceção
exceção feita
feita aos
aos exames
exames
glAndulas anexas
anexas ee morfologia
morfologia espermática
espermática que
que não
náo foram
foram aqui
aqui examinados,
examinados,
das glândulas
procedeu-se aa um
u m exame clínico
cllnico minucioso
minucioso do
do sistema
sistema genital.
genital.
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Neste trabalho
Neste
trabalho apenas
apenas foram
foram consideradas
consideradas as
as medidas
medidas do
do perímetro
perfmetro esescrotal
comprimento testicular obtidas através
atravds de
de fita
fita métrica.
rnetrica. No
N oque
que concerne
concerne
crotal ee comprimento
a
no ponto
ponto de
de maior
maior diâmetro
a primeira, tomou-se no
diimetro testicular ee com
com relação
relação aa se
sernensurou-se aa distância
distancia entre aa cabeça
cabeça ee aa cauda
cauda do
do epidídimo.
epidídimo. O
O voluvolugunda mensurou-se
me escrotal
escrotal foi obtido segundo
segundo aa fórmula
fórmula preconizada
preconizada por
por FIELDS
FIELDS et
et alii,
alii, (1979).
(1979).
me
Foram
Foram realizadas duas
duas colheitas
colheitas de
de sêmen
semen por
por animal
animal através
atraves da
da eletroejaeletroejamacro ee microscópicas
microscópicas do
do sêmen
sêmen fora
fora efetudas
efetudas de
de acordo
acordo
culação. As avaliações macro
com HANCOCK (1957)
(1957) e GROVE
GROVE (1977).
& TORRIE
TORRIE
As análises estatísticas
estatísticas foram
foram calculadas de
de acordo
acordo com
com STEEL
STEEL &
(1960)
os níveis
nlveis de
de 5%
5% ee 1%
1% de
de significância.
significancia. Aplicaram-se
Aplicaram-se oO
(1960) considerando-se os
teste "t"
"t" para
para comparação
comparação das
das médias
medias aritiméticas
aritimeticas entre
entre os
os três
três grupos
grupos experiexperimentais
correlação simples
simples entre
entre algumas
algumas variáveis
variáveis estudadas.
estudadas.
mentais e correlação
z
*V =
= rr*.
. h (V-Volume, r-raio, h-altura)
h-altura)

TABELA 11

GRUPO
GRUPO
Idade
Idade
(meses)
(meses)

-- Oistnouição
Oistribuiçao dos
dos animais
animais da
da raça
raça Anglonubiana
Anglonubiana nos
nos respectivos
respectivosgrupos
grupos de
de
acordo com
etdria
acordo
com a faixa etária
Il
N? de
No
animais
animais

%
%

GRUPO
Idade
(meses)
(meses)

IIII
N5
No de
animais
animais

%
%

7
8
9
10
-

2
9
1
6
-

11.1
50,0
5,5
33,4
-

11
13
14
15
16

1
1
9
2
2

6,7
6,7
60,0
13,3
13,3

TOTAL

18
18

100
100

TOTAL

15
15

100
100

GRUPO
GRUPO,
Idade
Idade
(meses)
(meses)

TOTAL

III
111
N2
No de
animais
animais

17

%

1O0

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Idade
Peso Corporal
Corporal
Idade ee Peso
0 s animais foram
foram distribuídos
distribuidos de
de acordo
acordo com
com aa faixa
faixa etária
etária para
para aa formaformaOs
ç8o
grupos experimentais
experimentais da
da maneira
maneira mais
mais heterogênea
heterogênea possível,
possível, oo que
que
ção dos três grupos
atrav6s das
das diferenças
diferenças altamente
altamente significativas
significativas (P
(P 0,01)
0.01) entre
entre
ficou evidenciado através
os mencionados
mencionados grupos. Contudo, paradoxalmente
paradoxalmente evitou-se uma
uma grande
grande variavariação
ç5o das idades
idades dentro
dentro dos
dos três
trbs grupos etários,
etarios, oo que
que pode
pode ser
ser verificado
verificado através
atraves
da análise
analise individual
individual dos
dos coeficientes
coeficientes de
de variação,
variaçáo, os
os quais
quais foram
foram considerados
considerados
relativamente
2)
relativamente baixos
baixos (tabela
(tabela 2)

Noo que concerne
N
concerne ao peso
peso corporal, esta
esta variável
variável estudada
estudada mostrou-se
mostrou-se
--

---

--

-
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tamb6m significativamente
significativamente diferente
diferente entre
entre os
os grupos
grupos ee com
com exceção
exceção da
da diferendiferentambém
ça entre
ça
entre o primeiro
primeiro ee o segundo
segundo Grupo
Grupo que
que foi
foi significativa
significativa apenas
apenas no
no nível
nfvel de
de
5%. As demais, ou
ou seja, entre
entre o Grupo
Grupo IIee oo Grupo
Grupo III,
III,assim
assim como
como entre
entre oo Grupo
Grupo
IIII ee o Grupo
Grupo III
III mostraram-se altamente
altamente significativas
significativas (P
(P 0,01)
0,Ol) sem
sem ocorrer,
ocorrer.
entretanto, relevante
relevante variação
variação de
de peso
peso corporal
corporal enf-e
entre os
os animais
animais de
de um
u m grupo,
grupo,
fato este
atrav6s dos
dos valores
valores registrados
registrados para
para os
os coeficoefieste que
que pode
pode ser
ser explicado
explicado através
19,60% 15,77%
15.77% para
para os
os Grupos
Grupos I,I, IIII ee III,
111, respectivamente,
respectivamente,
cientes de
de variação, 19,60%
contidos na
na tabela
tabela 2.
2.

Em
Em conseqüência dos
dos resultados
resultados acima
acima mencionados,
mencionados, os
os quais
quais evidenciaevidenciaram
ram que
que aa idade
idade ee oo peso
peso corporal
corporal dos
dos animais
animais são
são diretamente
diretamente proporcionais,
proporcionais,
houve
houve uma
uma alta
alta ee positiva
positiva correlação
correlação (P
(P 0,01)
0,Ol) entre
entre ambas
ambas as
as variáveis,
varitiveis, enconencontrando-se este
este resultado
resultado de
de acordo
acordo com
com oo de
de CINTRA
CINTRA (1982).
trando-se
(1982).
TABELA 22 -- Média
MBdia aritimética,
aritimdtica, desvio
desvio padrão
padrso ee coeficiente
coeficiente de
de variação
variação da
da idade
idade ee peso
peso
corporal de
de caprinos
caprinos da
da raça
raça Amblonubiana
Amblonubiana
Idade (mesesi
(meses)
Idade

Grupo
Grupo

ab
cd, ef

Peso Corporal
Corporal (Kg)
(Kg)
Peso

X

S

8,61 ++
14,12 +
18,41

1,09
1,19 de
1,0€

=P
=P

CV

X

S

CV

0,05
0.01

Nota:
Nota: Letras
Letras diferentes
diferentes na
na coluna
coluna vertical,
vertical, representa
representa diferença
diferença estatísticanr,ente
estatisticamente significatisignificativa entre
entre os
os grupos
grupos etários.
etdrios.
va
Comprimento Testicular
Testicular
Comprimento

Nao se
se verificou
verificou diferença
diferença estatisticamente
estatisticamente significativa
significativa entre
entre os
os três
três grugruNão
pos
pos experimentais, assim
assim como
como entre
entre oo comprimento
comprimento de
de ambos
ambos os
os testículos,
testlculos,
esquerdo
m6dios equivalentes
equivalentes aa 7,25
7,25 cm;
cm; 8,07
8,07
esquerdo ee direito
direito (tabela
(tabela 3).
3). Os
Os valores
valores médios
empara
cmpara o testículo
testlculo esquerdo
esquerdo ee 7,08
7,08 cm,
cm, 8,13
8,13 cm;
cm; 8,97
8,97 cm
cm para
para oo testítulo
testltulo direito
direito
correspondentes aos
III, respectivamente,
respectivamente, mostraram-se
mostraram-se ligeiraligeiraaos Grupos
Grupos I,I, IIII ee III,
mente
(1974)em
em cacamente inferiores
inferiores ao
ao comprimento
comprimento testicular
testicular obtido
obtido por
por IGBOELI
IGBOELI (1974)
prinos
prinos nativos
nativos da
da Zambia
Zambia (9,4
(9,4 cm),
cm), entretanto,
entretanto, foi
foi nitidamente
nitidamente inferior
inferior ao
ao comcomprimento
(12,4
primento testicular
testicular verificado
verificado pelo
pelo mesmo
mesmo autor
autor em
em animais
animais da
da raça
raçaBôer
Boer (12,4
cm).
cm).Comparando-se
Comparando-se oo p^so
peso corporal
corporal dos
dos caprinos
caprinos desta
desta última
Última raça
raça com
com oo dos
dos
animais
animais utilizados
utilizados neste
neste trabalho,
trabalho, verifica-se
verifica-se que
que os
os da
da raça
raça Bôer
Boer são
são pelo
pelo me
menos
nos 23
23 kg
kg mais
mais pesados
pesados do
do que
que os
os da
da raça
raça Anglonubiana,
Anglonubiana, fato
fato este
esteque
que justifica
justifica aa
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dimensão do
do comprimento
comprimento testicular
testicular dos
doscaprinos
caprinosda
daraça
raçaBôer,
Boer,pois
poisdede
maior dimensão
cordo
cordo com
com ABARZUA
ABARZUA (1966),
(1966). DIAZ
DIAZ et
et alii
alii (1967),
(1967),HAISIN
HANNetetalii
alii(1969),
(19691,CINTRA
CINTRA
(1982) ee com
com os
os resultados
resultadosdesta
destapesquisa,
pesquisa,ambos
ambosos
osparâmetros
parâmetros(comprimentos
(comprimentos
(1982)
o
corporal)são
testicular ee ppeso
so corporal)
sãoaltamente
altamentecorrelacionados
correlacionados(r{r==0,81**).
0,81 **I.

Observou-se também
Observou-se
também que
que oo comprimento
comprimento testicular
testicularevidenciou
evidenciouestreita
estreitae e
69**) com
comaaidade
idadedos
dosanimais,
animais,corroborando
corroborandodessa
dessamamapositiva correlação
positiva
correlação (r(r ==69**)
neira
neira o resultado
resultado obtioo
obtido por
por CINTRA
CINTRA (1982*,
(1982).entretanto,
entretanto,aaíntima
Intimae epositiva
positivacorcorrelação
(r =
= 0,55**)
0,55**) entre
entreeste
esteparâmetro
parâmetroeeaaconcentrarão
concentraçãoespermática
espermáticanão
nãoconconrelação (r
firma os
os achados
achados de
de FIELDS
FIELDSet
et alii
alii (1979).
(1979).Com
Combase
basenestes
nestesresultauos,
resultados,sugeresugerese
se que oo comprimento
comprimentotesticular
testicularé6um
u mparâmetro
parâmetrode
degrande
grandesignificado
significadonanaprévia
previa
e definitiva
definitiva avaliação
avaliação da
da capacidade
capacidadereprodutiva
reprodutivade
deum
u manimal
animale eque
queaoaoseserealirealizar o exame
clínico-andrsl6gico, deve-se
deve-sesempre
semprelevar
levarem
e mconsideração
consideraçãoasasmémeexame clínico-androlóqico,
dias concernentes
concernentes ao
ao comprimento
comprimentotesticular.
testicular.
Voluma
Escrota1
Voluma Escrotal

Analisando-se aa tabela
tabela 3,
3, observa-se
observa-se que
queos
osvalores
valoresmédios
mbdiosdeste
desteparâpar&metro andrológico
metro
andrológico (501,12
(501,12 ml;
ml; 726,81
726,81 ml;
ml; ee1097,74
1097,74 ml)
ml)entre
entreos
ostrês
trêsgrupos
gruposexexperimentais diferiram
perimentais
diferiram significativamente,
significativamente, verificando-se
verificando-seentretanto,
entretanto,que
queasascomcom111, assim
assimcomo
comoentre
entreooIIIIeeooIIIIII
resultaramem
emdidiparações entre
resultaram
paraçóes
entre os
os Grupos
Grupos I Iee III,
ferenças altamente
ferenças
altamente significativas
significativas (P
(P 0,01).
0,011. Entre
Entreos
osGrupos
GruposI Ie eII,II,todavia,
todavia,apeapenas
obteve-se diferença
diferença ao
ao nível
nlvelde
de5%.
5%. Em
Emcaprinos
caprinosdas
dasraças
raçasMalhada
MalhadaAlemã
Alemãe e
nas obteve-se
Branca
Branca Alemã
Alemil Melhorada,
Melhorada, bem
bem como.
como, Bôer
Boeree Nativa
Nativada
daZambia
Zambiaque
quepesavam
pesavam
41,l kg
kg ee 54,1
54,l kg,
kg. ARBEITER
ARBEITER(1963)
(1963)eeIGBOELI
IGBOELI(1974)
(1974)registraram
registraramvalovalo27,1 kg, 41,1
27.1
res
422,O ml,
ml, 642,8
642,8 ml
m lee 1.507,6
1.507.6 ml.
ml.Considerando-se
Considerando-seque
queo odederes equivalentes
equivalentes aa 422,0
senvolvimento testicular
senvolvimento
testicular encontra-se
encontra-se intrinsecamente
intrinsecamente relacionado
relacionadocom
como odedesempenho ponderai
pondera1 (ARBEITER,
(ARBEITER, 1963;
1963; IGOELI,
IGOELI, 1974;
1974;KUPFERSCHMIED
KUPFERSCHMIEDetetalii,
alii,
1982)eecomparando-se
comparando-seoovolume
volumeescrotal
escrotale e
1974; FIELDS
FIELDS et
et alii,
alii, 1979;
1979; CINTRA,
CINTRA, 1982)
o peso
peso corporal
corporal dos
dos animais
animais deste
deste trabalho
trabalho com
comos
os obtidos
obtidospor
porARBEITER
ARBEITER
(1963) ee IGBOELI
(1963)
IGBOELI (1974)
(1974)em
emcaprinos
caprinos de
deoutras
outrastaças,
raças,supõe-se
supóe-seque
queoodesenvoldesenvolmaisinfluenciado
influenciadoatravés
atravbs
vimento testicular
testicular dos
dosanimais
animaisda
daraça
raçaAnglonubiana
Anglonubianaé6mais
do fator peso
peso corporal
corporal do
d oque
queas
asoutras
outrasraças
raçasmencionadas.
mencionadas.
Entre as
corre1aç6es efetuadas,
efetuadas, volume
volume escrotal
escrotal XX peso
pesocorporal
corporal(r(r= =
Entre
as correlações
0,90**) ee volume
0,90**)
volume escrotal
escrotal XX idade
idade(r(r==0,76**),
0,76**), as
asquais
quaisapresentaram
apresentaramaltos
altosíndifndices de
ces
de significância,
significhncia, vale
vale salientar
salientar que
quenovamente
novamenteocorreu
ocorreuuma
umatendência
tendbnciadedeser
ser
o peso
peso corporal
corporal oo fator
fator mais
mais intimamente
intimamenterelacionado
relacionadocom
comoodesenvolvimento
desenvolvimento
testicular do
do que
que aa idade
idadedos
dos animais
animaiseeao
aocontrário
contrhriodo
doque
queverificaram
verificaramFIELDS
FIELDS
(1979). obteve-se
obteve-se uma
uma correlação
correlaça0altamente
altamentesignificativa
significativa(r(r==0,71**)
0,71+*)entre
entre
et alii
alii (1979),
volume escrotal
escrotal 6'concentração
e,concentração espermática.
espermática. De
Deacordo
acordocom
comestes
estesresultados
resultadose e
os índices
lndices de
decorrelação
correIaç80obtidos
obtidosneste
nesteitem
itemcom
comososregistrados
registrados
comparando-se os
no
item anterior,
anterior, sugere-se
sugere-se existir
existir uma
umatendência
tendênciaem
emser
seroovolume
volumeescrotal
escrotalum
um
no item
parâmetro de
c d labilidade
labilidadedo
doque
queoocomprimento
comprimentotesticular
testicularnanaavaliação
avaliaçãa
parhmetro
de maior
maior cor»
da capacidade
capacidade de
de produção
produçãoespermática.
espermática.
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Perímetro
PerimetroEscrotal
Escrotal
Os
Os valores
valores equivalentes
equivalentesaa20,80
20,80 cm,
cm, 23,27
23,27 cm
cmee27,18
27.18 cm
cmpara
paraososGrupos
GruposI, I,
IIII ee III,
111, respectivamente,
respectivamente, são
são estatisticamente
estatisticamente diferentes
diferentesquando
quandocomparados
comparados
entre
3)ressalvando-se,
ressalvando-se,contudo,
contudo,que
queas
asdiferenças
diferençasentre
entreooGrupo
GrupoI eI eo o
entre sisi (tabela
(tabela3)
III,
III,assim
assimcomo
comoentre
entreooGrupo
GrupoIIIIeeooIIIIIIforam
foramsensivelmente
sensivelmentesuperiores
superiores(p(p 0,01)
0.01)
àquela
Aquela observada
observada entre
entre os
os Grupos
GruposI IeeIIII(P(P 0,05).
0.05). Estas
Estasmensurações
mensuraçõessão
sãosesemelhantes
(1974)em
e manianimelhantes àquelas
àquelas verificadas
verificadaspor
porARBEITER
ARBEITER(1963)
(1963)eeIGBOELI
IGBOELI(1974)
mais
mais das
das raças
raças Malhada
Malhada Alemã,
Alemã, Branca
BrancaAlemã
Alemã Melhorada
Melhorada Bôer
Boere eNativa
Nativadada
Zambia
kgee54,1
54.1 kg.
kg.Considerando-se
Considerando-seque
queoopeso
pesocorporal
corporal
Zambia que
que pesava
pesavaentre
entre27,
27, kg
dos
23,57 kgkgee31,96
31,96 kgkge eque
queperímetro
perlmetroesesdosanimais
animaisdeste
destetrabalho
trabalhovariou
variouentre
entre23,57
crotal
crotal ee peso
peso corporal
corporal de
deacordo
acordocom
comARBEITER
ARBEITER(1963),
(19631,IGOELI
IGOELI(1974),
(19741,KUPKUPERSCHMIED et
FERSCHMIED
etalii
alii(1974)
(1974)eeCINTRA
CINTRA(1982)
(1982)relacionam-se
relacionam-seintimamente,
intimamente,supõesupõese
maior
se que
queoo desenvolvimento
desenvolvimentotesticular
testiculardos
doscaprinos
caprinosda
daraça
raçaAnglonubiana
Anglonubianaé Bmaior
do
doque
queaqueles
aquelesverificados
verificadospara
paraos
osanimais
animaisdas
dasraças
raçasacima
acimamencionadas.
mencionadas.
Nesta
Nestapesquisa
pesquisaoo perímetro
perlmetroescrotal
escrotalmostrou-se
mostrou-sealtamente
altamentecorrelacionado
correlacionado
com
0,90*+), com
comaaidade
idade(r(r==0,78)
0,78)e ecom
coma aconcentração
concentração
com oo peso
pesocorporal
corporal (r(r==0,90**),
espermática
espermdtica (r(r==0,73**),
0,73**), estando
estandoestes
estesresultados
resultadosde
deacordo
acordocom
comososdedeARBEIARBEITER
TER (1963),
(19631, HANN
HANN etet alii
alii (1969),
(19691, HANN
HANN(1972),
(1972).AEHNELT
AEHNELTetetalii
alii(1973)
(1973)KUPKUPFERSCHMIEDetet alii
alii(1974)
(1974)ELMORE
ELMOREetetalii
alii(1976).
(1976),COUTLER
COUTLER&&FOOTE
FOOTE(1977),
(1977),
FERSCHMIED
FOOTE
FOOTEet
etalii
alii(1977),
(1977),BRINKS
BRINKSetetalii
alii(1978),
(19781,LUNSTRA
LUNSTRAetetalii
alii(1978)
(1978)MIES
MIESFILHO
FILHO
éellalii
lalii(1980
(1980ab)
ab)eeCINTRA
CINTRA(1982).
(1982).
Considerando-se
Considerando-se que
que oo perímetro
perlmetroescrotal
escrotalevidenciou
evidenciouuma
umatendência
tendenciadede
maior
maior relacionamento
relacionamentocom
comoopeso
pesocorporal,
corporal,com
coma aidade
idadee ecom
coma aconcentração
concentração
espermática
mesespermdticado
doque
queoocomprimento
comprimentotesticular
testiculare eoovalor
valorescrotal
escrotalcom
comestas
estas
mesmas
parametrodedemaior
maiorfidelifidelimasvariáveis,
varidveis,sugere-se
sugere-seque
queooperímetro
perlmetroescrotal
escrotalé 4o oparâmetro
dade
androl6gicade
deum
u mreprodutor.
reprodutor.NaNaespécie
esp6cie
dade ee confiabilidade
confiabilidadena
naavaliação
avaliaçãoandrológica
bovina,
bovina, MIES
MIES FILHO
FILHOetetalii
alii(1980b)
(1980b)preconizaram
preconizaramque
queo operímetro
perlmetroescrotal
escrotalé 4o o
melhor
melhor parâmetro
pariimetroaaser
serutilizado
utilizadono
nojulgamento
julgamentoda
dacapacidade
capacidadereprodutiva
reprodutivadede
um
decorrbncia de
desua
suafidelidade,
fidelidade, repetibilidade
repetibilidadee esimplicidade
simplicidadedede
u m animal
animal em
em decorrência
execução.
execuçáo.
TABFLA
aoaocomprimento
testicular
TABELA 33 - - Média
MBdiaaritimética
aritimdticae edesvio
desviopadrão
padrãioconcernentes
concernentes
comprimento
testicular
(C.T.),
(V.E.)
(C.T.), ao
aoperímetro
perlmetroescrotal
escrotal(P.E.)
(P.E.)e eaoaovolume
valumeescrotal
escrotal
(V.E.)dedecaprinos
caprinos
da
daraça
raçaAnglonubiana.
Anglonubiana.
C.T.
C.T. (cm)
(cm)
Esquerdo
Esquerdo
Grupo
Grupo XX
7,25 Z
8,071
8,85.1

s

1,35
0,93
1,57

P.E.
P.E. cm
(cm)

Direito
Direito

X

7,08
8,131
J7 ±

s

1,20
1,40
0,87

X

20,80 í
23,27 1
27,18 ±

V.€.(ml)
íml)
V.E.
s

1,86 5S
2,87 25
3,39 2.

-

X

s

501,121
726,81 1
1097,741

172,01
284,07 _
331.96

-

- -- -
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=P
=P

0,05
0,01

NOTA; uetras
NOTA:
Letras diferentes na
na coluna
cduna vertical,
vertical, representa
representa diferença
diferença esiatisticamente
estatisticamente significasignificativa entre os
etsrios.
os grupos
grupos etários.
Volume
de Sêmen
SBmen
Volume de

O
O volume médio
médio de
de sêmen
sêmen dos
dos animais
animais das
das diferentes
diferentes faixas
faixas etárias
et4riasnão
não
4), todavia,
todavia, observou-se
observou-se grandes
grandesvariações
variaçõesenendiferiu significativamente
significativamente (tabela
(tabela4),
tre o volume dos
dos ejaculados
ejaculados do
do mesmo
mesmo animal
animal eeentre
entre os
osejaculados
ejaculadosdos
dosanimais
animais
do mesmo
mesmo grupo, oo que
que ficou
ficou evidenciado
evidenciado através
através dos
dos altos
altos coeficientes
coeficientesde
devava0 s valores
valores equivalents
equivalentsaa 1,17
1,17 ml;
ml; 1,48
1,48 ml;
ml; ee1,55
1,55 ml,
ml, respectirespectiriações registrados. Os
riações
vamente, para
para os
os Grupos
Grupos I,I, IIII ee III
IIIforam
foram inferiores
inferiores aos
aosvolumes
volumesobtidos
obtidosatravés
através
metodo da
da eletroejaculação
eletroejaculaçãopor
por WILKINS
WILKINS (1963)
(1963)eepor
por AUSTIN
AUSTIN et
etalii
alii(1968)
(1968)ee
do método
mostraram-se semelhantes
semelhantesaos
aos resultados
resultadosobservados
observados
com exceção
com
exceção do
do Grupo
Grupo I,I, mostraram-se
(1974), assim
assim como
como por
por VINHA
VINHA &
& MEGALE
MEGALE (1974)
(1974)em
em animais
animaisda
da
por IGBOELI
IGBOELI (1974),
raça
raça Anglonubiana. Admite-se que
que esta
esta semelhança
semelhança de
de resultados
resultadosocorreu
ocorreu proprovavelmente
mdtodo de
de colheita
colheita pois,
pois, os
osvolumes
volumes
vavelmente em
em conseqüência
conseqüência do
do idêntico
idêntico método
medios obtidos
obtidos por
por EATON
EATON &
& S1MMONS
SIMMONS (1952),
(1952), DUSSADIER
DUSSADIER&& SZUMOWSKI
SZUMOWSKI
médios
(19521, ARBEITER (1963),
(19631, OZKOCA
OZKOCA (1965),
(19651, KURIAN
KURIAN &
& RAJA
RAJA (1965),
(1965),KOH
KOH(1975),
(1975),
(1952),
MANN
(1980) EE MOHAN
MOHAN et
et alii
alii (1980)
(1980) ee MOHAN
MOHAN et
et alii
alii (1980)
(1980)através
atravdsda
dautilizautilizaMANN (1980)
0,60 ml
m l ee 0,85
0,85 ml
m l ee consequentemente
consequentemente
ção
da vagina
vagina artificial
artificial variou
variou entre
entre 0,60
ção da
monstraram-se inferiores
inferiores aos
aos volumes
volumes aqui
aqui registrados.
registrados. Convém
Convém também
tambem sasa1968;
lientar que
que além
além da
da variação
variação dentro
dentro ee entre
entre indivíduos
indivfduos (TEWAR1
(TEWARI et
et alii
alii 1968;
MITTAL
& PANDEY), outros
outros fatores
fatores como
como raça,
raça, idade,
idade, estação
estação do
do ano,
ano, alimenalimenMITTAL &
taçáo
intervalores entre
entre colheitas
colheitas (PHILLIPS
(PHILLIPS et
et alii,
alii, 1943;
1943; EATON
EATON && SIMSIMtação ee intervalores
MONS, 1952;
1952; SHUKLA
SHUKLA &
& BHATTACHARYA,
BHATTACHARYA, 1952;
1952; ARBEITER,
ARBEITER, 1963;
1963; AUSTIN
AUSTIN at
at
alii, 1968;
1968; TEWARI
TEWARI at
at alii, 1968;
1968; PRASAD
PRASADet
et alii,
alii, 1970b;
1970b; IGBOELI,
IGBOELI, 1974;
1974;VINHA
VINHA&&
MEGALE, 1974;
1974; CORTEL,
CORTEL, 1975;
1975; VINHA,
VINHA, 1975;
1975; CORTEL,
CORTEL, 1976;
1976; MANN,
MANN, 1980)
1980)popodem ter determinado aa grande
dem
grande diferença
diferença entre
entre os
os volumes
volumes médios
mediosobtidos
obtidos por
por
(1963) ee por
por AUSTIN
AUSTIN et
et alii
alii (1968)
(1968)ee os
os observados
observadosneste
nesteexperimento.
experimento.
WILKINS (1963)
Verificou-se uma
uma alta
alta correlação
correlação positiva
positiva entre
entre oo volume
volume do
do sêmen
Verificou-se
semen ee aa
= 0,42**),
0,42**), assim
assim como
como entre
entre esta
esta variável
variavel (r(r ==0,44**)
0,44**) eeoo
idade
dos animais
animais (r
(r =
idade dos
peso corporal. A correlação
espermática(r(r==
peso
correlação entre
entre oo volume
volume ee aa concentração
concentraçáo espermática
0,33**)
0,33**) não
não foi
foi negativa
negativa neste
neste experimento
experimento provavelmente
provavelmente em
em decorrência
decorrênciado
do
j4 que
queesperava-se
esperava-seque
queambas
ambasvariáveis
variiveis
principal tratamento do
do trabalho
trabalho idade
idade--já
principal
crescessem nos
nos animais
animais desde
desde os
os 8/61
8/61 até
ate os
os 18,41
18,41 meses.
meses. Em
Emcaprinos
caprinosque
quejáj i
crescessem
bpice do
do crescimento
crescimento ee desenvolvimento
desenvolvimento dos
dos testículos
testlculos eeglândulas
glandulas
atingiram oo áptce
esta correlação
correlação provavelmente
provavelmente seria
seria negativa
negativa como
como verificaram
verificaram EATON
EATON
anexas, esta
& SIMMONS
SIMMONS (1952)
(1952) ee PRASAD
PRASAD et
et alii
alii (1970a).
(1970a). Apesar
Apesar do
do volume
volume médio
mddio do
do sisê8,61 meses
mesester
ter sido
sido inferior
inferior aos
aosdos
dos
men dos
men
dos animais
animais pertencentes
pertencentesao
ao Grupo
Grupo de
de 8,61
demais, não
não implica
implica que
que animais
animais nesta
nesta idade
idade estariam
estariam impedidos
impedidos de
de fecundar
fecundar
uma
normalmente se
se for
for apenas
apenasanalisado
analisadoeste
este aspecto
aspectodo
dosêmen.
sbmen.
uma fêmea normalmente
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Motílirinde
MotilidadeEspermática
EspermBtíca
Os
Os valores
valores médios
médios concernentes
concernentesaa motilidade
motilidade espermática
espermhticaaos
dosdiferentes
diferentes
grupos
motilidademédia
mediafoi
foisignificativasignificativagrupos etários
ethrios encontram-se
encontram-se na
na tabela
tabela 4.4. AA motilidade
mente
mente diferente
diferente (P
(P 0,05)
0,051 entre
entreos
osGrupos
GruposIIIIeeIII,
III,entretanto,
entretanto,não
nãohouve
houvediferendiferença
assimcomo
comoentre
entreos
osGruGruça estatisticamente
estatisticamentesignificativa
significativaentre
entreos
osGrupos
GruposI IeeII,II,assim
pos
111. Com
Com exceção
exceçãodo
do Grupo
Grupo IIIIque
queevidenciou
evidencioubaixo
baixocoeficiente
coeficientede
devariavariapos IIee III.
ção
(13,22%), as
asvariações
variaçõesentre
entre ejaculados
ejaculadosdo
domesmo
mesmoanimal
animaleeentre
entreos
osde
deanianição (13,22%),
mais
atramais do
do mesmo
mesmogrupo
grupo fora
fora relativamente
relativamenteamplas
amplascomo
comoficou
ficouevidenciado
evidenciadoatra/és dos
ves
dos coeficientes
coeficientesde
devariação
variação (34,49%)
(34,49%1 para
paraoo Grupo
GrupoI 1ee23,88%
23,88% para
paraooGrupo
Grupo
III).
1111. Os
Os resultados
resultadosobtidos
obtidos por
por IGBOELI
IGBOELI(1974)
(1974)foram
foraminferiores
inferioresaos
aosdeste
destetrabatrabalho
lho enquanto
enquanto os
os de
de DUSSADIER
DUSSADIER && SZUMOWSKI
SZUMOWSKI (1952),
(19521, ARBEITER
ARBEITER (1963),
(19631,
OZKOCA
OZKOCA (1965),
(19651, KURIAN
KURIAN&& RAJA
RAJA (1965),
(19651,AUSTIN
AUSTIN etetalii
alii(1968),
(19681,VINHA
VINHA&&MEMEGALE
GALE (1974).
(1974). KOH
KOH (1975)
(1975) ee MANN
MANN (1980)
(19801mostraram-se
mostraram-se superiores.
superiores. OOvalor
valor
equivalente
equivalenteaa60%
60%constatado
constatadopor
porMOHAN
MOHANetetalii
alii(1980P
(198011bibisemelhante
semelhanteaamotilimotilidade
dade média
media dos
dos animais
animais pertencentes
pertencentesao
ao Grupo
Grupo III,
III,poiém,
porém,foi
foiinferior
inferioràsasmémedias
dias verificadas
verificadaspara
paraos
oscaprinos
caprinosdos
dosGrupos
GruposI IeeII.II.Acredita-se
Acredita-seque
queasasdivergêndivergências entre
entre os
os pesquisadores
pesquisadoresse
sedevem
devemprincipalmente
principalmenteà subjetividade
subjetividadeda
daavaliaavaliacias
ção
ção deste
deste aspecto,
aspecto, pois
poisespera-se
espera-secertas
certasvariações
variaçõesentre
entreas
asaferições
aferiçõesverificadas
verificadas
por
por um
um mesmo
mesmo indivíduo
indivíduoeemaiores
maiores entre
entreas
asobservadas
observadaspor
pordiferentes
diferentesindivíindivlduos.
duos. AA motilidade
motilidademédia
mediados
dosdiferentes
diferentesgrupos
gruposetários
etários64,17%,
64,17%, 68,93%
68,93%ee59,12%
59,12%
referentes
referentesaos
aosgrupos
grupos I,I,IIIIeeIII,
III,respectivamente,
respectivamente,não
nãofoi
foiconsiderada
consideradasatisfatória
satisfatória
para
semensob
sobaaforma
formacongelacongelapara uma
uma possível
possívelpreservação
preservaçãodestas
destasamostras
amostrasde
desêmen
da
da em
em conseqüência
conseqüênciada
da técnica
tecnicade
decongelamento
congelamentoacarretar
acarretarperda
perdada
davitalidade
vitalidade
espermática
espermhticadurante
duranteoo processo
processode
decongelamento
congelamentoeedescongelamento
descongelamentoe,e,em
emdedecorrência
corrênciadestes
destesfatos,
fatos, exigir-se
exigir-se uma
umamotilidade
motilidademínima
mlnimaequivalente
equivalenteaa80%.
80%.EnEntretanto,
tretanto, analisando-se
analisando-seisoladamente
isoladamenteesta
estacaracterísticas
caracterlsticasdo
dosêmen,
sêmen,admite-se
admite-se
que
que os
os animias
animias deste
destetrabalho,
trabalho, especialmente
especialmenteos
osdo
doGrupo
GrupoI Icom
comapenas
apenas8,61
8,61
meses
mesesde
deidade
idadepodem
podemser
serutilizados
utilizadosem
emmonta
montanatural
naturale/ou
eloucomo
comodoadores
doadoresde
de
sêmen
sêmenpara
paraaplicação
aplicaçãosob
sobaaforma
formafresca.
fresca.
Houve
Houve uma
uma discreta
discreta correlação
correlação positiva
positiva entre
entre motilidade
motilidadeespermática
espermáticae e
volume
volume de
de sêmen
s8men (r(r ==0,29*),
0,29*), verificando-se
verificando-seassim
assimque
queos
osejaculados
ejaculadosde
demaior
maior
volume
energeticasresponresponvolume parecem
parecemconter
contermaiores
maioresquantidades
quantidadesde
desubstâncias
substânciasenergéticas
sáveis
shveispela
pelamotilidade
motilidadedos
dosespermatozóides.
espermatozóides.Nesta
Nestapesquisa
pesquisatodavia,
todavia,não
nãoseseveverificou
aimaissobre
sobrea amotilidade
motilidadedos
dosesperesperrificou nenhuma
nenhumainfluência
influênciada
daidade
idadedos
dosaimais
matozóides
matozbides(r(r==0,1).
0,l).
Concentração Espermática
Os
Osvalores
valoresmédios
medioscorrespondentes
correspondentesaaconcentração
concentraçãoespermática
espermáticadiferiram
diferiram
significativamente
0,011 entre
entreos
ostrês
tr&sgrupos
gruposexperimentais
experimentais(tabela
(tabela4).4).As
As
significativamente (P(P 0,01)
concentrações
concentraçõesmédios
médios verificadas
verificadasneste
nestetrabalho
trabalhomostraram-se
mostraram-sesuperiores
superioresaos
aos
valores
SZUMOWSKI(1952),
(1952),OZKOCA
OZKOCA(1965),
(19651,
valoresencontrados
encontradospor
porDUSSADIER
DUSSADIER&&SZUMOWSKI
KURIAN
KURIAN && RAJA
RAJA (1965)
(1965)eepor
porAUSTIN
AUSTINetetalii
alii(1968),
(19681,todavia,
todavia,EATON
EATON&&SIMSIM-
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MONS
MONS (1952), ARBEITER (1963),
(19631, IGBOELI
IGBOELI (1974),
(1974), KOH
KOH (1975),
(1975). MANN
MANN (1980)
(1980) e
MOHAN et alii
hlOHAN
alii (1980)
(1980) encontraram
encontraram valores
valores médios
médios superiores aos aqui observamedi0 equivalente
equivalente a
a 69,97x10
6 9 , 9 7 ~41 (Grupo
0 ~ . ( ~ rI)
I)u foi
~ o ainda inferior aquele
aquele
dos. O
O valor médio
4
média de 114,77x10
(1963), assim
assim como aa concentração
concentração media
114,77x10~
obtido por WILKINS (1963),
correspondente ao Grupo II,
II, mostrou-se
mostrou-se inferior àquela
àquela observada
observada por VINHA &
correspondente
4
MEGALE (1974),
)
MEGALE
(1974). entretanto, aa concentração
concentração média
media do Grupo III
111 (165,50x10
(165,50x104)
apresentando-se superior aos
aos resultados
resultados obtidos por WILKINS (1963)
(1963) e por VIapresentando-se
NHA &
& MEGALE
MEGALE (1974). Como se pode
pode notar é6 grande aa variação
variaçho na
na concentração
estudos de vários
varios autores, fato este em pleno
ção espermática
espermática de acordo com os estudos
acordo com os resultados
pesquisa que evidenciaram
evidenciaram amplos coeficientes
acordo
resultados desta
desta pesquisa
coeficientes
(97,18%, 49,42%
49,42% e 31,09%
31,09% equivalente
equivalente aos Grupos I,
II, respectirespectide variação (97,18%,
I, IIII ee II,
vamente.
Neste
tendhncia de aumento da concentraNeste experimento houve uma clara tendência
ção espermática
espermatica do grupo mais
mais jovem para
para o mais
mais velho observando-se ainda
ainda
relevantes
variaçóes na
na concentração
concentraçáo média
média dos animais pertencentes
pertencentes ao
ao Grupo
relevantes variações
I.I. Em
Em conseqüência
consequéncia de ser aa concentração
concentração espermática
espermatica um
u m dos fatores decisivos
1959 e CASAGRANDE
1980), sugere-se
sugere-se
no
no processo
processo de fertilização (HILL et alii 1959
CASAGRANDE 1980),
que
acordo com o item
item concentração
espermatica, os animais
animais do mencionado
que de acordo
concentração espermática,
grupo etário
etario não
nho estavam
estavam em condições
condiçóes de servir por não
não terem atingido de
maneira
adequada o crescimento
crescimento e o desenvolvimento dos órgãos produtores
produtores
maneira adequada
do sêmen.
TABELA 4

-

- Média
MBdia aritimética
aritimetica e desvio padrão
padrao coeficiente da variação
variaçao concernentes
cohcernentes as
características do sêmen
s6men de caprinos da raça
raça Anglonubiana.
Anglonubiana.
características

VOLUME (ml)
(m~)

Grupo X

s

3
CONCENTRAÇÃO (104
(104 /I mm
)
CONCENTRAÇAO
mm3)

MOTILIDADE
MOTILIDADE
CV

X

s

CV

X
69,97 ±
114,77 Í
165,50 ±

=P
=P

s
68,04ac
56,72df
^
51,45

Cv
97,18
49,42
31,09

0,05
0,01

NOTA: Letras
estatisticamente signifiLetras diferentes
diferentes na coluna vertical, representam
representam diferenças
diferenças estatisticamente
etdrios.
cativa entre os grupos etários.
cativa
CONCLUSÕES
Os resultads
resultads obtidos nesta
nesta pesquisa
pesquisa permitem concluir que:
a) aa idade
a)
idade e o peso
peso corporal são diretamente proporcionais;
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b)
testicular, oo perímetro
perlrnetro ee oo volume
volumeescrotai
escrotalsão
sãodiretadiretab) o comprimento testicular,

idade ee ao
ao peso
peso corporal,
corporal, salientando-se
salientando-seainda
ainda
mente proporcionais
proporcionais àa idade
parbmetro evidenciou
evidenciou ser
ser um
u mfator
fator de
demaior
maiorcontribuicontribuique este
este último
último parâmetro
ção
ção para
para o desenvolvimento
desenvolvimento dos
dos testículos
testlculosdo
doque
queaaidade
idadedos
dosanimais;
animais;
c)
comprimento testicular,
testicular, oo perímetro
perlmetro eeoovolume
volumeescrotai
escrotalexercem
exercemalta
alta
c) o comprimento
influência sobre
perimetro
influência
sobre aa concentração
concentração espermática
espermáticaee dentre
dentreeles,
eles, oo perímetro
escrotal
parametro de
de maior
maior fidelidade
fidelidade eeconfiabilidade
confiabilidadena
naavaliação
avaliação
escrotai éé o parâmetro
androlbgica
de um
um reprodutor
reprodutor em
em conseqüência
conseqüência de
de ter
ter apresentado
apresentado
andrológica de
maiores
coeficientesde
de correlação
correlaçãoaa idade,
idade,com
comoo peso
pesocorporal
corporaleecom
comaa
maiores coeficientes
espermatica;
concentração espermática:
concentração
d)
de sêmen
sêmen éA diretamente
diretamente proporcional
proporcionalàA idade
idadeeeao
aopeso
pesocorcord) o volume de
poral e, em
em caprinos
caprinos que
que não
não atingiram
atingiram oo ápice
ápice do
do crescimento
crescimentoeededeporal
também diretamente
diretamenteproprosenvolvimento
senvolvimento dos
dos testículos,
testlculos, esta
esta variável
variável éA também
concentração espermática;
espermática;
porcional àa concentração
porcional
e) o pH
e)
pH do
do sêmen
sêmen é6 inversamente
inversamente proporcional
proporcionalà4 motilidade
motilidadeeeààconcenconcennão havendo,
havendo, entretanto,
entretanto, efeito
efeito do
dovolume
volume de
desêsêtração espermática, não
caracterlstica;
men sobre
sobre tal
tal característica;
men
f)
motilidade esermática
esermática não
não sofreu
sofre" influência
influênciada
daidade
idadedos
dosanimais
animaiseeda
da
f) aa motilidade
espermatoz6ides, conteúdo,
conteudo, foi
foi diretamente
diretamente proporproporconcentração
concentração dos
dos espermatozóides,
cional ao
cional
ao volume
volume de
de sêmen;
sêmen;
g)
animais com
com idade
idade em
em torno
torno dos
dosoitos
oitos meses
mesesnão
nãose
seencontram
encontramaptos
aptosaa
g) animais
espermáservir em
em conseqüências
conseqüênciasde
de evidenciaram
evidenciarambaixa
baixaconcentração
concentraçãoespermática, por não
n8o terem
terem atingido
atingido suficientemente
suficientemente oo crescimento
crescimentoeeoodesendesenvolvimento dos
dos órgãos
órgãos produtores
produtoresde
desêmen;
sêmen;
h)
h) as características
caracterlsticas do
do sêmen,
sêmen, exceção
exceçãofeita
feita ao
ao pH,
pH, variam
variam dentro
dentroeeentre
entre
v5riosexames
examesde
desêmen
sêmen
animais, existindo
existindo aa necessidade
necessidadede
deefetuar-se
efetuar-sevários
quando for levada
quando
levada em
em consideração
consideraçãoaafertilidade
fertilidade de
deum
u manimal;
animal;
i)
novas pesquisas
pesquisas são
são recomendadas
recomendadascom
com oo objetivo
objetivo de
dedeterminar
determinar defidefii) novas
nitivos
parbmetros andrológicos
androlbgicos ee aa influência
influência destes
destessobre
sobreaafertilidade
fertilidade
nitivos parâmetros
fase pós-puberal
pbs-puberal imediata
imediata até
até maturidade
maturidadesexual
sexualdos
dosanimais
animaisda
da
desde a fase
desde
ecoraça Anglonubiana ee dos
raça
dos caprinos
caprinos das
das demais
demais raças
raças de
de interesse
interesseecon6mico para
para oo Nordeste
Nordeste brasileiro.
brasileiro.
nômico

ABSTRACT
Were evaluated
evaluated some
some aspects
aspects of
of the
the clinicai
clinical and
and andrological
andrological examination
exarninationand
andaapossible
possible
influente
the age
age and
and body
body weigiu
weight on
onthis
this parameters
parametersInin50
50caprinos
caprinosofofthe
theAnglonubiaAnglonubiainfluence of the
na breed,
na
breed. The
The mediai
media1values
values obtained
obtained In
i nrelation
relationto
to age,
age, body
bodyweigth,
weigth,testicuiar
testicularlength
length(left
(left
Bnd rigth,
dgth, respectiveleyl,
respectiveley), scrotal
scrotalckcunference,
circunference,scrotal
scrotalvolume,
volume, of
ofthe
thesemen
semenspermatic
sperrnaticmomoand
tillty and
and spermatic
spermatic ooncentration
concentrationwere
werethe
thefollowing,
following, respectively;
respectively;GROUP
GROUPI I--8,61
8,61months;
rnonths;
4
23,57kg;
/mm3. GROUP
23.5ikg; 7,25cm
7.25cm and
and 7,08cm;
7,0&m; 20,80cm;
20.80cm; 50,12ml;
50,12ml; 17ml;
171111; R4,17%;
64.17%; 69,97x10
69.97x10~1mm~.
GROUPIIII-14,13 months;
mo ths; 27,41kg:
27,41kg; 8.07cm
8.07crn and
and 8,13cm;
8,13cm; 23,27cm;
23.27cm; 726,81ml,
726,81ml, 1,48mí
1,48ml; 68,93%;
68,93%;
114,77x10
lrnrn3;; GROUP
GROUP III
III -- 18,41
18,41 Months;
Mo ths; 31,96kg;
31,96kg; 8,85cm
8,85crn and
and 8,97cm;
8.97crn; 27,18cm;
27,1&m;
114,77x10 6/mm
4
1097,74ml; 1,55ml;
1,55rnl; 59,12%,
59,12%, 165-50x10
165,50~10~/mrn
was verifled
verified significatives
significativesstatisties
statisticsdiffediffe1097,74ml;
/mn 3. ItIt was
rences
(P
0.01) and
and (P
(P 0,05)
0.05) among
among the
the experimental
experimentalgroups
groupsconcerning
concerningthe
theage,
age,body
body
rences (P
0,01)
rnotiweight,
scrotal circunference,
circunference, scrotal
scrotal volume,
volume, spermatic
spermaticconcentration
concentrationand
andspermatic
spermaticmotiwelght, scrotal
liti.

.
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