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CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

Vários trabalhos têm relatado a fertilidade como prioridade econômica 

em gado de corte, seguida pelas taxas de crescimento e qualidade de carcaça 

(BERGMANN, 1993). Na seleção de reprodutores, além das características 

zootécnicas fenotípicas, tais como peso corporal (em uma determinada idade), 

desenvolvimento ponderal, qualidade de carcaça e tipo racial, deve-se dar ênfase 

à saúde reprodutiva dos animais (CORRÊA et al., 2006), com avaliações clínicas 

que mostrem a normalidade dos órgãos reprodutivos, pela capacidade 

qualiquantitativa da produção de espermatozóides aptos à fertilização (BICUDO et 

al., 2007). 

Para avaliar a capacidade reprodutiva dos touros têm sido propostos 

vários parâmetros envolvendo as medidas testiculares e a qualidade do sêmen 

(VIU et al., 2006). Entre os parâmetros propostos, o mais utilizado, principalmente 

em função da facilidade de medição, é o perímetro escrotal (PE), cujo valor está 

relacionado com o volume da área ocupada pelo tecido testicular, responsável 

pela produção de andrógenos e espermatozóides (SILVA et al., 2002). 

O PE, além de fácil mensuração, apresenta herdabilidade de alta 

magnitude entre 0,41 e 0,57, conforme relatado por ORTIZ PEÑA et al. (2001) e 

CYRILLO et al. (2001), respectivamente. Outros fatores a serem considerados 

são a alta repetibilidade (FREITAS et al., 1999) e a correlação genética positiva 

com o peso corporal em várias idades, sendo esta de 0,18 à desmama (ELER et 

al., 1996); 0,64 (CYRILLO et al., 2001); e 0,72 (QUIRINO et al., 2004) ao 

sobreano. Isso indica que o PE pode ser utilizado como critério de seleção de 

touros. 

Por outro lado, a capacidade reprodutiva de touros é avaliada com 

precisão pelo exame andrológico, que estabelece a concentração, motilidade e 

morfologia da população de espermatozóides do ejaculado, e também pelos 

testes funcionais constituídos da reação acrossômica induzida e integridade do 

acrossoma e cromatina, que permitem identificar a funcionalidade dos testículos 

para a produção qualitativa de sêmen (UNANIAN, 2000). 

Atualmente, as análises rotineiras consideram sêmen de boa qualidade 

aquele que apresenta dois importantes atributos: motilidade individual progressiva 
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e baixa taxa de espermatozóides anormais (RODRIGUEZ-MARTINEZ, 2005). Se 

o alcance do gameta feminino depende da motilidade para a fecundação, esta 

propriamente dita e a qualidade do embrião, em função do qual se evitam as 

perdas embrionárias no início da gestação, dependem da presença da 

normalidade espermática (HAFEZ & HAFEZ, 2004). Um fator agravante 

envolvendo as anormalidades espermáticas, segundo UNANIAN (1999), é que em 

sua maioria são de origem genética, portanto os reprodutores que apresentam 

este problema podem transmitir para seus descendentes.  

O exame andrológico e, em particular, o teste de funcionalidade, 

embora mostrem o potencial de fertilidade do macho, têm sido pouco utilizados, 

principalmente na seleção de zebuínos (QUIRINO et al., 2004). Ainda, do ponto 

de vista seletivo, os parâmetros de avaliação do sêmen apresentam estimativas 

de herdabilidade de baixa a alta magnitude, sendo de 0,07 a 0,58 (SARREIRO et 

al., 2002; QUIRINO et al., 2004), e baixa correlação genética e fenotípica com o 

PE (QUIRINO et al., 2004; VIU et al., 2006).  

A importância do PE na seleção de touros, tanto zebuínos como 

taurinos, tem sido abordada em vários estudos (CYRILLO et al., 2001; PEREIRA 

et al., 2002; ELLIS et al., 2005). No entanto, estes mesmos trabalhos, embora 

mencionem a importância do sêmen para avaliar a eficiência reprodutiva do 

macho, não refletem preocupação em se estabelecer uma relação direta destes 

parâmetros (biometria testicular) com os aspectos qualiquantitativos do ejaculado. 

Portanto, torna-se necessário conhecer pontos importantes sobre a avaliação da 

saúde reprodutiva de machos, associando esse conhecimento aos critérios de 

seleção empregados no melhoramento genético de características reprodutivas 

de touros da raça Nelore. 
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CAPÍTULO 2 - ASPECTOS GENÉTICOS E AMBIENTAIS DAS 
CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS DE TOUROS: REVISÃO 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A fertilidade pode ser definida como a capacidade de se gerar filhos 

hígidos, o que é essencial tanto para o progresso genético quanto para a alta 

produtividade animal. WILTBANK (1984) definiu alta fertilidade como a 

capacidade de um touro, inserido em um grupo de 30 a 50 fêmeas, durante 45 

dias, fecundar 80-85% dos animais nos primeiros 21 dias; ou conseguir atingir a 

produção de até 80 bezerros por ano em monta natural,  ou de milhares por meio 

de inseminação artificial (FRANCO et al., 2006). 

O diagnóstico da baixa fertilidade é mais importante que o da 

esterilidade, porque aquela poderá comprometer, por longo período, a produção 

de carne e leite quando não diagnosticada em tempo hábil.  

Muitas vezes, a campo, é difícil o conhecimento da capacidade 

reprodutiva do touro, devido aos problemas de manejo, idade do reprodutor, 

aspectos relacionados às pastagens, deficiências nutricionais ou mesmo aos 

problemas referentes às fêmeas, tais como morte embrionária precoce e doenças 

infecciosas. Portanto, a única alternativa para se determinar o potencial 

reprodutivo do touro é através do exame de suas funções reprodutivas. O exame 

completo em animais que potencialmente serão utilizados em monta natural inclui 

a libido, capacidade de monta e biometria testicular, além das características 

espermáticas, fatores altamente ligados à fertilidade  

Objetivou-se com esta revisão abordar alguns aspectos importantes na 

avaliação da saúde reprodutiva de touros, além de conhecer as estimativas de 

parâmetros genéticos e fenotípicos de características qualiquantitativas do 

ejaculado, de biometria testicular e averiguar as associações biológicas entre 

elas.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

2.1 Avaliação andrológica 
 

O exame andrológico criterioso é imprescindível para touros que se 

destinam à reprodução (BICUDO et al., 2007). Em regiões tropicais, a primeira 

avaliação de animais Bos taurus taurus deve ser realizada com 12 meses, no 

início da maturação sexual, enquanto que nos Bos taurus indicus entre 12 a 24 

meses (VALE FILHO, 2001). Porém, existem relatos de que, aos 12 meses 

animais Bos taurus indicus ainda não possuíam maturidade sexual que indicasse 

a avaliação nesta idade (SCHMIDT-HEBBEL et al., 2000; CHACÓN, 2001). 

A avaliação da aptidão reprodutiva de um macho destinado à 

reprodução fundamenta-se na observação da saúde geral, saúde hereditária, 

saúde genital, potentia coendi e potentia generandi, tendo como indicações: 

seleção e comercialização de reprodutores; avaliação do potencial reprodutivo 

pré-estação de monta; diagnóstico de distúrbios reprodutivos; diagnóstico da 

ocorrência da puberdade; e preservação de sêmen in vitro (RODRIGUEZ-

MARTINEZ, 2005). 

Segundo o Colégio Brasileiro de Reprodução Animal (CBRA, 1998), a 

avaliação andrológica deve seguir o seguinte protocolo: 

a) Identificação detalhada: 

• do animal; e 

• do proprietário e da propriedade. 

b) Exame clínico: 

• anamnese; 

• exame físico geral; 

• do sistema genital (prepúcio, pênis, glândulas anexas, partes tubulares, 

testículos, epidídimos e escroto); e 

• do comportamento: sexual (libido) e temperamento. 

c) Espermiograma: 

• método de coleta do ejaculado; 

• características físicas do ejaculado; 



 7

• características morfológicas dos espermatozóides; e 

• outros elementos. 

d) Diagnóstico e ou conclusão 

O manual editado pelo CBRA descreve minuciosamente cada etapa 

acima enumerada, constituindo importante referência para informações mais 

detalhadas (CBRA, 1998). 

 

 

2.1.1 Características seminais 
 

O sêmen do touro é constituído de uma parte líquida, o plasma 

seminal, e de uma parte sólida, os espermatozóides. Estes são células altamente 

especializadas para a movimentação progressiva retilínea e com alto vigor 

metabólico, importante para a penetração da zona pelúcida do ovócito, para que 

ocorra anfimixia. No plasma seminal é que estão os açúcares e outras 

substâncias (frutose, ácido cítrico e sorbitol) que serão utilizados pela bainha 

mitocondrial da peça intermediária dos espermatozóides para sua combustão 

energética, resultando no movimento em si (VALE FILHO, 1997). 

As características seminais podem ser divididas em características 

físicas e morfológicas. As características físicas compreendem: volume; cor; 

aspecto; odor; pH; motilidade; vigor; turbilhonamento (movimento massal); e 

concentração ou densidade espermática (CBRA, 1998). As características 

morfológicas são visualmente classificadas em anormalidades de cabeça e de 

cauda, podendo ainda serem agrupadas em defeitos maiores, defeitos menores e 

defeitos totais (BLOM, 1973; CBRA, 1998). 

Numerosas provas de laboratório têm sido desenvolvidas para auxiliar 

na predição do potencial fecundante de um touro, embora, ocasionalmente, 

possam existir grandes variações entre diferentes ejaculações do mesmo animal 

(CASAGRANDE, 1973; VISINTIN, 1981). Deste modo, uma única prova pode não 

constituir um instrumento confiável para diagnosticar com segurança o potencial 

reprodutivo do animal (VISINTIN, 1981).   

Assim, características do ejaculado como volume, motilidade, 

concentração e a própria morfologia espermática, que constituem o chamado 
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quadro espermático, podem ser observadas, servindo como elementos críticos na 

avaliação da quantidade e qualidade do material fecundante (RODRIGUEZ-

MARTINEZ, 2005). As características do sêmen, físicas ou morfológicas, estão 

intimamente relacionadas entre si, devendo ser avaliadas em conjunto (QUIRINO 

et al., 2004). 

A produção de um excelente ejaculado depende diretamente de boas 

condições de saúde do touro. A alimentação exerce um efeito de grande 

magnitude sobre o desenvolvimento ponderal e é altamente correlacionada com 

as características quantitativas e qualitativas do ejaculado (BICUDO et al., 2007). 

Existem também grandes diferenças na produção de sêmen entre raças e entre 

indivíduos de uma mesma raça (ELLIS et al., 2005). Portanto, fatores como raça, 

estação, idade, escore de condição corporal, doenças infecto-contagiosas, 

distúrbios metabólicos e impulso sexual podem afetar o potencial reprodutivo de 

um touro. Sendo assim, estas características deverão ser consideradas no estudo 

do potencial fecundante do reprodutor (BICUDO et al., 2007). 

O método de coleta do ejaculado também é considerado uma fonte de 

variação na análise qualiquantitativa do sêmen mas, levando-se em conta as 

dificuldades para a obtenção do sêmen através da vagina artificial, especialmente 

em reprodutores zebuínos, tem-se utilizado a eletroejaculação (SCHMIDT-

HEBBEL et al., 2000).  VISINTIN (1981) afirmou que, apesar do aumento do 

volume e diminuição da densidade, o número total de espermatozóides na 

ejaculação é semelhante àquele obtido pelo método convencional. 

 

 

2.1.2 Características físicas e químicas do sêmen 
 

As características físicas e químicas do ejaculado compreendem 

volume, cor, aspecto, odor, concentração ou densidade, capacidade 

desidrogenante, respiratória e frutolítica, motilidade de massa, vigor e pH (MIES 

FILHO, 1982). 

Segundo o manual do CBRA (1998): 
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a) Volume: deve ser expresso em mililitros (mL). Este valor pode ser relativo, 

dependendo do método de coleta de sêmen. O método pela vagina artificial 

apresentará valores mais próximos dos fisiológicos. 

b) Aspecto: a avaliação é visual e representa principalmente a cor e a aparência, 

que depende fundamentalmente da concentração de espermatozóides e 

eventual presença de sangue, pus, urina, células epiteliais, detritos, etc. A cor 

geralmente é esbranquiçada, branca, marfim ou amarelada. As colorações 

avermelhada, marrom e cinza escuro são indicativos de sangue vivo, sangue 

hemolisado e sujeira, respectivamente. A aparência poderá ser denominada 

de cremosa, leitosa, opalescente, serosa ou aquosa, correspondendo, 

aproximadamente, a uma determinada concentração espermática. 

c) Movimento de massa (turbilhão): é observado somente nos ruminantes 

(sêmen fresco) sendo este em forma de ondas observadas em uma gota do 

ejaculado. A intensidade deste movimento é resultante da motilidade, do vigor 

e da concentração espermática. Esta avaliação é basicamente subjetiva e 

deverá ser expressa utilizando uma classificação de zero a cinco. Esta 

característica é muito afetada por fatores extrínsecos, tais como método de 

coleta, condições de preservação e temperatura da amostra. 

d) Motilidade: é expressa em percentagem conforme a proporção de 

espermatozóides que apresentam motilidade. Também é uma avaliação 

subjetiva, podendo estar sujeita a variação na dependência do treinamento do 

técnico. O valor deverá expressar a percentagem total de espermatozóides 

móveis. Quando a percentagem de espermatozóides móveis não representar 

a proporção de espermatozóides com motilidade progressiva, os valores de 

motilidade deverão ser expressos separadamente como motilidade total e 

progressiva. Quando necessário, para melhor visualização, poder-se-á diluir o 

sêmen em extensores, previamente aquecidos, como por exemplo solução de 

citrato de sódio (2,94%). Outros métodos menos subjetivos como 

fotomicrografia ou avaliação computadorizada poderão ser utilizados. 

e) Vigor: representa a força do movimento que acaba influenciando a velocidade 

com que os espermatozóides se movimentam. O mesmo é classificado de 

zero a cinco, onde zero é ausência de movimento progressivo com 
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deslocamento de cauda lateral fraco e inexpressivo e cinco resulta em 

movimento vigoroso e veloz dos espermatozóides, geralmente progressivos. 

f) Concentração: representa o número de espermatozóides por milímetro cúbico 

(mm3) ou centímetro cúbico (1 cm3=1 ml). O procedimento mais comum para 

se obter a concentração espermática consiste na contagem das células na 

câmara de Neubauer. Pode-se utilizar ainda a espectrofotometria e o Micro-

cell-counter®. Deve vir expresso no laudo o número total de espermatozóides 

por ejaculado, resultante da concentração multiplicada pelo volume. 

 

 

2.1.3 Características morfológicas dos espermatozóides 
 

WILLIANS (1920) foi um dos pioneiros a estudar touros com problemas 

reprodutivos e mostrou que a infertilidade ocorre em diversos graus, estando 

geralmente associada a uma interrupção no desenvolvimento dos 

espermatozóides ou à desintegração dos mesmos após alcançarem a 

maturidade, e que a motilidade espermática não constitui um padrão de 

julgamento para avaliação de sua vitalidade e poder fecundante. 

DONHAM et al. (1931) encontraram uma relação constante entre o 

quadro microscópico (avaliação morfológica) do sêmen e a porcentagem de 

concepções seguintes aos acasalamentos. Verificaram também que havia 

variações marcantes na aparência das amostras do sêmen do mesmo touro, 

coletados em épocas diferentes e que seria impossível determinar, com um único 

exame, a sua eficiência reprodutiva. 

LAGERLOF (1936) demonstrou que as anormalidades do sêmen e a 

patologia testicular estão estreitamente relacionadas, refletindo com perfeição a 

condição dos túbulos seminíferos. 

BLOM (1950) classificou as anormalidades celulares dos ejaculados 

em três grupos: 

a) Anomalias espermáticas primárias: este primeiro grupo reuniu aquelas 

anormalidades que tiveram origem devido a desordens do epitélio seminífero 

(formas anormais de cabeça; anomalias do desenvolvimento do acrossomo; e 

certas anomalias da peça intermediária e da cauda). 
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b) Anomalias espermáticas secundárias: reúnem aquelas anomalias que 

aparecem afetando o espermatozóide formado, como resultado de condições 

não fisiológicas, possivelmente desde o epidídimo até o momento da 

ejaculação. As anomalias secundárias compreendem: cabeças normais 

destacadas, espermatozóides com gotas citoplasmáticas, caudas dobradas ou 

enroladas e desprendimento da galea capitis. Em touros normais as cabeças 

destacadas podem ocorrer em percentagem baixa e uma elevação nesta pode 

ser um achado inicial de degeneração testicular. 

c) No terceiro grupo o autor reuniu outras células primitivas, comumente 

verificadas em touros com degeneração testicular, tais como hemácias (em 

casos de acidentes), piócitos (em casos de processo inflamatório) e 

considerando normais as proporções de 1:1.000 e 1:10.000 espermatozóides, 

respectivamente para as células epiteliais e medusas expelidas com o sêmen. 

RAO (1971) estudando a morfologia espermática em touros normais e 

em touros com espermatogênese deficiente, fez restrições à conceituação de 

BLOM (1950). Segundo o mesmo autor, somente certas anormalidades primárias 

da cabeça deveriam ser levadas em conta, tais como cabeça piriforme, delgada 

na base (estreita na base), de contorno anormal, cabeça pequena anormal, micro-

cabeça (microcefalia), bem como as formas de espermatozóides 

subdesenvolvidos. Considerou ainda difícil caracterizar corretamente o que Blom 

entendeu por anormalidades primárias e secundárias, como no caso da gota 

citoplasmática proximal, e por isso achou ser mais conveniente uma classificação 

que tivesse por base a morfologia espermática, ou seja, a indicação da parte do 

espermatozóide que apresentasse o defeito. 

Segundo MIES FILHO (1982), foram minimizadas por Rao as seguintes 

atipias de cabeça: cabeça estreita; pequena normal; curta e grossa; e cabeça 

gigante. Blom admitiu a dificuldade de se manter a classificação de formas 

primárias e secundárias, propondo nova classificação visando a avaliação dos 

defeitos espermáticos do touro. 

BLOM (1973) apresentou esta nova classificação para as anomalias 

espermáticas baseada na importância dos defeitos, dividindo as anormalidades 

em defeitos maiores, menores e totais. O autor agrupou as anomalias de maior 

gravidade dentro de defeitos maiores, incluindo os defeitos graves de cabeça, 
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sendo eles, cabeça piriforme, pequena anormal e cabeça isolada anormal. Os 

outros defeitos maiores são: contorno anormal; subdesenvolvido; acrossoma 

defeituoso (knobbed sperm); diadema (pouch formation); defeitos da peça 

intermediária; gota citoplasmática proximal; e cauda fortemente dobrada ou 

enrolada (dag defect).  Os defeitos menores são os de menor gravidade e 

incluem: cabeça delgada; cabeça pequena anormal; cabeça gigante; cabeça curta 

ou larga; perda da membrana acrossômica; implantação abaxial; gota 

citoplasmática distal; cabeça decaptada normal (isolada); e cauda simplesmente 

dobrada ou enrolada. Outros defeitos compreendem: formação de medusa; 

células espermiogênicas primitivas; células gigantes e prepuciais; leucócitos; e 

hemácias. 

Na avaliação do sêmen por meio do exame morfológico dos 

espermatozóides procura-se demonstrar a relação entre o tipo e a prevalência de 

espermatozóides anormais com a fertilidade do animal (McGOWAN et al., 2002; 

FITZPATRICK et al., 2002; CORRÊA et al.,2006). 

Independentemente do que se possa encontrar em um espermiograma, 

também deve ser levada em conta uma série de fatores, como a finalidade do 

reprodutor, idade, época do ano em que se fez o exame, seriação de coletas, 

método de coleta empregado, além da individualidade (MIES FILHO, 1982). 

O Colégio Brasileiro de Reprodução Animal, no ano de 1998, reeditou o 

manual para exame andrológico e avaliação de sêmen animal, visando possibilitar 

a aplicação de seus critérios, o que simplificaria, padronizaria e daria mais 

objetividade às avaliações andrológicas (CBRA, 1998). 

 

 

2.1.3.1 Defeitos de cabeça 

 

Segundo o Manual do CBRA (1998) os defeitos de cabeça foram 

classificados em: defeitos de acrossoma (knobbed, cratera e outros); cabeça 

pequena (normal e anormal); cabeça gigante; subdesenvolvido; cabeça isolada 

(normal e anormal); cabeça delgada; cabeça piriforme; presença de vacúolos 

nucleares na cabeça (pouch formation, cratera e diademas); contorno anormal da 

cabeça; e cabeças duplas.  
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2.1.3.2 Defeitos de cauda 

 

A classificação dos defeitos de cauda preconizada pelo Manual do 

CBRA (1998) particiona em defeitos de peça intermediária, defeitos de peça 

principal e outros defeitos associados à cauda. Objetivando o melhor 

entendimento descrever-se-á cada uma dessas partições em particular: 

a) Defeitos da peça intermediária – colo irregular, dobrada (com ou sem retenção 

de gota), dobrada na extremidade (com ou sem retenção de gota), enrolada, 

parcialmente desnuda, totalmente desnuda, em forma de saca-rolha, espessada, 

irregular e outras. 

b) Defeitos na peça principal – simplesmente dobrada, fortemente dobrada, 

enrolada e outras. 

c) Outros defeitos associados à cauda – pseudo-gotas, gota citoplasmática 

proximal, gota citoplasmática distal, retro-axial, dupla, inserção abaxial e enrolada 

na cabeça. 

 

 

2.1.3.3 Outros elementos 

 

Segundo o Manual do CBRA (1998), os outros elementos deverão ser 

citados no laudo quando presentes. A quantidade deverá ser expressa como, 

raros, frequentes e muito frequentes. São estes: medusas; células primordiais; 

células gigantes; leucócitos; hemácias; e células epiteliais. 

 

 

2.2 Potencial fecundante 
 

A fertilidade deve ser considerada uma característica binária (0,1), isto 

é, o indivíduo é fértil ou não. A rigor não existem animais com baixa fertilidade, 

mas o que existe são indivíduos com diferentes graus de fecundidade. Para o 

animal ser fecundo, obrigatoriamente, terá que ser fértil (GIANONI & GIANONI, 

1989). 
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O sêmen de alto poder fecundante apresenta-se com alta concentração 

de espermatozóides (acima de 10 bilhões) por ejaculação, motilidade com mais 

de 70% dos gametas com a movimentação retilínea progressiva e alto vigor 

(motilidade progressiva individual).  Quanto aos aspectos morfológicos (tipo e 

percentual de defeitos) apresentados pelos espermatozóides, CASAGRANDE 

(1973) afirmou que ejaculados com alto poder de fecundação apresentam até 

10% de anomalias espermáticas totais, entretanto não podem apresentar mais 

que 7% de anomalias primárias ou 7% de anomalias secundárias.  Já MIES 

FILHO (1982), considerou que um touro pode ter até 20% de defeitos totais.  O 

Manual do CBRA (1998) determinou um padrão seminal desejável, para touros 

destinados à monta natural, que os mesmos apresentem até 30% de defeitos 

totais e menos que 10% de uma mesma anomalia. 

O sêmen de baixo poder fecundante pode ter a sua limitação na 

secreção das glândulas acessórias (como insuficiência de açúcares) ou na 

capacidade dos espermatozóides de utilizar estes açúcares, ou ainda na 

combustão energética, sendo a motilidade insuficiente nestes casos. Este pode 

ter também sua limitação relacionada ao número de espermatozóides anormais 

ou de baixa condição metabólica (RODRIGUEZ-MARTINEZ, 2005). 

Quando o sêmen tem espermatozóides anormais em altas 

quantidades, o problema poderá estar relacionado com:  

a) a gametogênese, sendo que neste caso elevado número de gametas se 

apresentarão com patologias na cabeça, principalmente dos tipos delgada na 

base e piriforme, podendo, em casos mais graves, apresentar formas 

abortivas (subdesenvolvidas) ou ainda outras formas (pouch formation ou 

diadema), inclusive com a descamação do epitélio germinativo e formação de 

células do tipo gigante (VALE FILHO, 1997); 

b) a maturação espermática e, nesta situação, o sêmen apresentará elevado 

número de espermatozóides com gota citoplasmática proximal, podendo ainda 

haver fraturas da peça intermediária, sendo elas total ou parcial (BARTH & 

OKO, 1989); 

c) a estocagem de gametas, sendo que neste caso o sêmen apresentará elevado 

número de espermatozóides com a cauda dobrada e gota citoplasmática distal 

(BARTH & OKO, 1989); 
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d) o plasma seminal bioquimicamente alterado, detectando a presença de 

poucos espermatozóides anormais, porém com motilidade baixa (VALE 

FILHO, 1997); e 

e) aspectos imunológicos, podendo haver baixa motilidade se os anticorpos são 

observados no plasma ou aglutinação de cabeças e/ou de caudas quando os 

anticorpos são observados na membrana celular (BARTH & OKO, 1989). 

Buscou-se descrever basicamente todos os defeitos observados nos 

espermatozóides e a origem destas anomalias. Entretanto é possível haver 

alterações em mais de uma estrutura, além das associações de tipos de defeitos 

espermáticos nos gametas de um mesmo ejaculado, podendo então acarretar os 

mais diversos tipos de quadros anômalos da espermatogênese (VALE FILHO, 

1997).  

 

 

2.3 Associações entre o crescimento testicular e desenvolvimento 
reprodutivo 

 

Durante o período de crescimento dos animais ocorrem eventos 

importantes ao seu desenvolvimento sexual (FRANDSON et al., 2005). COULTER 

(1986) dividiu em quatro fases o desenvolvimento da espermatogênese. A fase 

infantil estende-se do nascimento até o início da oitava semana de vida. Na 

segunda fase, de dois a cinco ou seis meses de vida, inicia-se a produção das 

espermatogônias. A terceira fase ou período pré-puberal começa aos cinco 

meses e prolonga-se até os oito meses de idade. Em animais submetidos a 

baixos níveis nutricionais este período pode perdurar até os 10 meses de idade. É 

nesta fase que se formam os túbulos seminíferos, onde surgem os primeiros 

espermatozóides aos oito meses de vida ou em idade mais avançada em animais 

submetidos a restrições nutricionais. A quarta fase, denominada puberal, delimita-

se dos oito aos 11 meses de idade (quando não existe influência negativa da 

nutrição). Deste período até a maturidade sexual as alterações na 

espermatogênese são apenas de ordem quantitativa e não qualitativa. 

Segundo COULTER (1986), entre os cinco e nove meses de idade 

verifica-se o crescimento acelerado dos túbulos seminíferos e, portanto, dos 
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testículos. O crescimento testicular acelerado é característico de animais púberes 

(AMANN & SCHANBACHER, 1983).  ALENCAR & VIEIRA (1989) verificaram, em 

animais da raça Canchim, o maior crescimento do PE três meses antes da 

puberdade, 1,60 cm/mês, decrescendo gradativamente até chegar a 0,54 cm/mês 

no terceiro mês após a puberdade. 

A puberdade é uma importante fase do desenvolvimento e representa, 

em sentido amplo, o momento em que o animal está apto à reprodução. Este 

conceito envolve a presença de comportamento sexual exteriorizado (libido), 

produção de espermatozóides em quantidade e qualidade adequadas e 

desenvolvimento dos órgãos sexuais permitindo a cópula (FONSECA, 1989).  

DAL-FARRA (1996) apontou vários critérios para considerar um animal 

como púbere, citando o aparecimento dos primeiros espermatozóides e primeiro 

ejaculado com espermatozóides móveis como sinais de puberdade. Mas, 

segundo LUNSTRA et al. (1993), o critério aceito e considerado como padrão é a 

produção de 50 milhões de espermatozóides com 10% de motilidade progressiva. 

Entretanto, neste período não é aconselhável utilizar o macho para a monta 

natural nem para a coleta e processamento de sêmen destinado à inseminação 

artificial. 

LUNSTRA & ECHTERKAMP (1982) afirmaram que as alterações que 

ocorrem no ejaculado de animais pré-puberes, quando ajustadas para idade à 

puberdade, mostram-se em padrões semelhantes para as diferentes raças 

taurinas estudadas (Aberdeen Angus, Hereford, Hereford x Aberdeen Angus, 

Aberdeen Angus x Hereford, Red Poll e Pardo Suíço). Na fase pós-puberal (entre 

12 e 16 semanas após a puberdade), os animais apresentaram um constante e 

linear aumento do PE, altamente favorável nas características seminais. 

CASTRO et al. (1989) verificaram o aparecimento dos primeiros 

espermatozóides no ejaculado de touros da raça Nelore aos 12 meses de idade. 

GUIMARÃES et al. (1993) detectaram a presença dos primeiros espermatozóides 

no lúmen dos túbulos seminíferos de touros da raça Gir aos 15 meses de idade. 

Os túbulos seminíferos cresceram de forma linear em função da idade, do peso e 

do PE, não atingindo o completo desenvolvimento até os 16 meses de idade.  

PINTO et al. (1991) observaram que em animais com 18 meses de 

idade a produção de sêmen, caracterizando aptidão reprodutiva, ocorreu somente 
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naqueles com PE superior a 28 cm. Embora OYEDIPE et al. (1981) e FIELDS et 

al. (1982) tenham observado machos zebuínos chegarem à puberdade entre 15 a 

16 meses de idade, os valores da literatura para este evento em Bos taurus 

indicus geralmente convergem para 17 a 19 meses (LARREAL et al., 1988; 

TROCONIZ et al., 1991), chegando a 21 ou 22 meses de idade (DODE et al., 

1989; GALLINA & ARTHUR, 1991). 

A eficiência da produção de espermatozóides aumenta logo após a 

puberdade, mas o crescimento testicular continua após o animal atingir a máxima 

eficiência de produção espermática (SILVA et al., 2002). O animal torna-se 

maduro apenas quando estes dois processos atingem o valor máximo (AMANN & 

SCHANBACHER, 1983). 

Avaliando o desenvolvimento testicular em animais da raça Aberdeen 

Angus pelo PE, COULTER (1986) registrou acelerado crescimento dos seis aos 

24 meses de idade. Nesta idade os testículos haviam atingido aproximadamente 

90% do tamanho maduro.  Segundo o autor, os machos de dois anos de idade 

cujo crescimento testicular não atingiu esta proporção têm baixa probabilidade de 

obtê-la posteriormente, e este padrão de crescimento ajusta-se para todas as 

raças taurinas. 

FIELDS et al. (1979) avaliaram touros das raças Santa Gertrudis, 

Brahman, Aberdeen Angus e Hereford sob condições subtropicais no estado da 

Flórida – EUA. Dos 16 aos 20 meses de idade os touros da raça Brahman, 

seguidos dos touros da raça Santa Gertrudis, apresentaram o maior crescimento 

testicular, juntamente com pronunciado aumento da motilidade espermática. Este 

período, de acordo com os autores, foi muito importante para estas raças mais 

tardias, ao contrário das raças Aberdeen Angus e Hereford, cujo desenvolvimento 

sexual já se encontrava próximo à estabilização. 

FIELDS et al. (1982) compararam o PE, os níveis hormonais e as 

características seminais de touros jovens das raças Brahman e Aberdeen Angus. 

Os zebuínos apresentaram desenvolvimento mais tardio em relação aos taurinos. 

A maior precocidade dos touros da raça Aberdeen Angus refletiu-se também na 

qualidade seminal até os animais completarem o desenvolvimento puberal. O PE 

comportou-se de forma semelhante, ou seja, menor nos touros da raça Brahman 

até a puberdade e semelhante para ambas após a mesma. 
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WILDEUS & ENTWISTLE (1982), fundamentando-se em dados de 

peso corporal, idade e reserva espermática testicular e extragonadal em zebuínos 

de composição racial predominante da raça Brahman, afirmaram que: “a completa 

maturação sexual não foi atingida aos três anos e meio de idade”. 

Segundo LUNSTRA et al. (1993), quando um touro produz um 

ejaculado contendo o mínimo de 500 milhões de espermatozóides e 50% com 

motilidade progressiva, o mesmo está apto a ser utilizado em monta natural ou 

para coleta e processamento do sêmen para inseminação artificial. Estes autores 

realizaram um estudo comparativo em produtos do cruzamento entre taurinos e 

entre raças zebuínas com taurinas. Embora os taurinos tenham produzido tal 

ejaculado com idade e peso inferiores (334 dias e 419 kg contra 404 dias e 

456,40 kg), ambos não diferiram quanto ao PE (32,1±0,20 cm para taurinos e 

32,0±0,30 cm para zebuínos). Logo, o PE constitui ferramenta valiosa na 

avaliação do desenvolvimento e da maturidade sexual em bovinos. 

Mesmo sendo sexualmente mais tardios, os zebuínos apresentam 

desenvolvimento sexual semelhante ao dos taurinos. A convergência dos valores 

de PE em diferentes etapas até a maturidade confere a esta característica grande 

importância na identificação das principais fases do amadurecimento reprodutivo, 

sendo um ponto de referência importante na definição do melhor momento em 

que será efetuada a seleção dos machos visando a obtenção de animais 

sexualmente mais precoces (DAL-FARRA, 1996). 

 

 

2.4 Morfologia da bolsa testicular e dos testículos associados à 
termorregulação 

 

As gônadas, indiferenciadas nas primeiras fases do desenvolvimento 

embrionário, se convertem em ovários nas fêmeas e em testículos nos machos. 

Após o desenvolvimento junto à região dos rins, nos mamíferos, os testículos 

sofrem complexo processo de deiscência, até chegar à bolsa testicular, onde 

deverão desempenhar duas funções: produção de andrógenos pelas células de 

Leydig e formação de gametas masculinos. Estes processos são comandados 

pelo eixo hipotálamo-hipofisário (BARTH & OKO, 1989). 
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Nos mamíferos, os testículos descem até o interior da bolsa testicular, 

onde permanecem a uma temperatura de 0,5 a 6,0 ºC inferior à corporal (COOK 

et al., 1994). Além da bolsa testicular, o músculo cremaster externo e a túnica 

dartos auxiliam na termorregulação testicular, promovendo a aproximação e o 

afastamento dos testículos da cavidade abdominal. Um outro fator importante no 

auxílio da perda do calor é o plexo pampiniforme que, por um entrelaçado sistema 

de veias e artérias localizado na cabeça do epidídimo, auxilia na busca da 

temperatura ideal para que possa ocorrer uma perfeita espermatogênese. As 

glândulas sudoríparas do saco escrotal também ajudam na dissipação do calor 

(HAFEZ & HAFEZ, 2004). 

O tamanho e a morfologia dos testículos são dependentes de 

mecanismos genéticos e do efeito ambiental. Estes, por sua vez, irão definir a 

morfologia da bolsa testicular como consequência da pressão exercida pelos 

testículos e por influência dos andrógenos, em ação combinada, por ocasião da 

descida testicular (PINTO, 1994). 

A ação de fatores estressantes ao animal pode desencadear a 

formação de gametas defeituosos e a condição de um processo de degeneração 

testicular (OHASHI et al., 1988; CHACÓN et al., 1999). Portanto, em condições 

normais de desenvolvimento testicular, afastadas as anomalias de ordem 

genética ou adquiridas, o crescimento testicular atingirá seu ponto máximo, 

dependente apenas do(s) gene(s) que o determinou (determinaram) (PINTO, 

1994).  

Em estudo conduzido com caprinos nativos do nordeste brasileiro, 

NUNES et al. (1983) observaram que existem animais cuja morfologia escrotal 

difere daquela dos animais oriundos de clima temperado. Nestes, o saco escrotal 

engloba os dois testículos. Em alguns animais nascidos nos trópicos, o saco 

escrotal se divide, a ponto de individualizar cada testículo em uma bolsa testicular 

própria, ocorrendo também situações intermediárias, onde a separação existe 

somente ao nível da parte inferior do testículo. A separação da bolsa testicular em 

duas unidades distintas aumenta consideravelmente a superfície escrotal 

disponível para cada testículo, aumentando assim a superfície de evaporação 

quando as temperaturas ambientais são elevadas. Neste mesmo estudo pôde ser 

demonstrado que os animais que possuíam saco escrotal bipartido apresentaram 
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vantagens na qualidade do sêmen e poderiam, provavelmente, mostrar maior 

eficiência reprodutiva e produtiva do que os não bipartidos. 

PINTO (1987) observou que durante as mensurações que envolviam o 

PE em reprodutores da raça Nelore, as morfologias da bolsa testicular e dos 

testículos de alguns animais apresentavam-se diferenciadas das de animais 

europeus (Bos taurus taurus) e que, portanto, deveriam ser estudados os padrões 

de medidas testiculares para os zebuínos. Segundo esse autor, a tendência em 

bipartir ou parcial divisão da bolsa testicular de reprodutores zebuínos, de clima 

tropical e subtropical, sugere ter havido uma seleção natural para melhor 

termorregulação. 

Em biologia evolutiva fala-se em adaptação ou aclimatação fisiológica 

de uma característica que poderá surgir por consequência direta da ação do 

ambiente (FUTUYMA, 1992). Segundo PINTO (1994), o que se acredita é que, se 

a deriva genética pode afetar a evolução, ela certamente poderá alterar 

características morfológicas e, se trouxer possibilidades vantajosas para o 

indivíduo, ele terá maiores chances de aumentar a frequência de seus genes na 

população. 

 

 

2.4.1 Obtenção da medida do perímetro escrotal e sua repetibilidade 
 

Para incluir uma característica em programas de melhoramento 

genético, buscando ganhos pela seleção, é importante considerar a facilidade de 

obtenção da mesma, conhecer detalhadamente a técnica de mensuração, a 

precisão desta mensuração, o custo para a inclusão da característica e sua 

importância para o objetivo do melhoramento (CRUZ, 2005). 

Segundo OTT (1986), para medir o PE utiliza-se uma fita apropriada a 

esta finalidade, envolvendo o diâmetro maior da bolsa testicular, mantendo os 

testículos pressionados para baixo. SMITH et al. (1989b) afirmaram que a técnica 

é facilmente executada e possui alta acurácia. 

A repetibilidade de mensuração do PE é muito elevada (DAL-FARRA, 

1996). FOOTE (1977) citou um coeficiente de correlação de 0,98 obtido entre 

medidas de dois técnicos diferentes nos mesmos animais. 
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MORRIS et al. (1992) estimaram em 0,42 a repetibilidade do PE 

mensurado aos oito, 11 e 13 meses de idade em touros de raças taurinas e 

produtos do cruzamento entre as mesmas. 

HAHN et al. (1969) encontraram o valor de 0,91 para a estimativa do 

coeficiente de correlação entre medidas de PE obtidas de touros jovens em 

diferentes idades.  Os resultados obtidos por COULTER & KELLER (1982), com 

medidas em anos consecutivos em animais das raças Hereford e Aberdeen 

Angus, reforçam esta perspectiva. 

 
 
2.4.2 Volume e formato testicular 
 

Na preocupação de aumentar a precisão da escolha de reprodutores 

estão sendo introduzidos outros conceitos além do PE como, por exemplo, o 

volume testicular (BAILEY et al., 1996; UNANIAN et al., 2000), a forma dos 

testículos (BAILEY et al., 1998) e o formato da bolsa testicular (PINTO, 1994). 

ARIAS et al. (1991), comparando os testículos de touros das raças 

Brahman e Hereford medindo PE, comprimento e largura testicular, concluíram 

que os touros da raça Brahman possuíam testículos de maior comprimento e 

maior razão comprimento/largura, sendo a conformação dos testículos destes 

touros diferente da dos touros da raça Hereford, achados que corroboram com o 

estudo anterior. 

Segundo revisão de UNANIAN et al. (2000), as formas testiculares 

mais alongadas apresentaram vantagens morfofisiológicas, sendo apontadas 

como favoráveis à reprodução.  

Os estudos de BAILEY et al. (1996), mostraram que somente o 

perímetro escrotal não constitui medida representativa da produção espermática 

e, portanto, do potencial reprodutivo dos machos. Segundo estes autores, os 

testículos mais longos, como frequentemente encontrados nas raças zebuínas, 

apresentam maior superfície de contato com o meio ambiente, o que facilita a 

termorregulação. Além disso, a distribuição dos vasos sanguíneos e do tecido 

espermático é mais uniforme, melhorando qualiquantitativamente o sêmen. Eles 
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também observaram que os testículos de forma mais longa apresentaram 

volumes semelhantes às demais formas. 

PINTO (1994) classificou a morfologia testicular em três tipos distintos, 

testículos globosos, testículos semi-alongados e testículos alongados (Figura 1), 

com avaliação subjetiva.  

No estudo de BAILEY et al. (1996), para se determinar a forma dos 

testículos usou-se a razão entre a sua largura e o seu comprimento 

(largura/comprimento), na escala 1,00 a 0,50, onde 1,00 significa largura = 

comprimento e 0,50 largura = ½ do comprimento. Em função desta escala foram 

estabelecidas as seguintes formas: razão 1 ≤ 0,50 = testículo longo; razão 2 de 

0,51 a 0,625 = testículos longo/moderado; razão 3 de 0,626 a 0,750 = testículo 

longo/oval; razão 4 de 0,751 a 0,875 =  testículo oval/esférico; razão 5 > 0,875 = 

testículo esférico. 

Considerando estas diferenças, possivelmente o volume testicular seja 

mais apropriado para comparar o tamanho testicular entre taurinos e zebuínos e, 

talvez, o volume testicular seja um melhor preditor do desenvolvimento testicular 

em zebuínos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FIGURA 1 - Classificação da forma dos testículos 

Fonte: Adaptado de PINTO (1994) 
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2.5 Parâmetros genéticos e ambientais a serem considerados em seleção 
 

O delineamento de estratégias eficientes de melhoramento depende, 

fundamentalmente, do conhecimento do controle genético dos caracteres a serem 

melhorados. Entende-se por controle genético, ou base genética de um caracter, 

todos os mecanismos genéticos responsáveis pela herança do mesmo, tais como 

o número de genes que o governam, as ações e efeitos gênicos, herdabilidade, 

repetibilidade e associações genéticas com outros caracteres (RESENDE, 2002). 

A herdabilidade diz respeito à proporção relativa das influências 

genéticas e ambientais na manifestação fenotípica dos caracteres e indica, 

portanto, o grau de facilidade ou dificuldade para melhorar determinados 

caracteres, sendo este o parâmetro que fundamenta a estratégia a ser usada no 

melhoramento genético de uma característica (via seleção). Mas para a obtenção 

desta estimativa é necessária a separação de componentes genéticos e 

ambientais (CRUZ, 2005). 

O parâmetro correlação genética entre caracteres denota o grau de 

associação genética entre os mesmos, quantificando as influências que 

determinados caracteres exercem sobre outros. Se ela for de alta magnitude, a 

alteração em um caracter promove alterações significativas em outros 

correlacionados a ele (RESENDE, 2002). 

 
 
2.5.1 Controle dos efeitos ambientais de variação 
 

Os criadores e até mesmo os técnicos, muitas vezes confundem efeitos 

de ambiente com efeitos genéticos. A acurácia na seleção de animais 

geneticamente superiores será aumentada se todos os indivíduos considerados 

na seleção forem avaliados sob as mesmas condições de ambiente. Portanto, os 

dados individuais devem ser ajustados para influências ambientais conhecidas, 

possibilitando comparações justas entre os animais (MASCIOLI, 1995). 

Segundo DAL-FARRA (1996), parte das influências não genéticas pode 

ser ajustada estatisticamente e outras podem ser controladas ambientalmente. Os 

efeitos ambientais denominados como conhecidos, entre os principais destacam-
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se os efeitos de idade do animal e idade da mãe, podem ser ajustados 

estatisticamente utilizando-se fatores de correção. BOURDON & BRINKS (1986), 

LUNSTRA et al. (1988) e KRIESE et al. (1991) estimaram fatores de correção 

para efeitos de idade do animal e para a idade da mãe. LUSNTRA et al. (1988) 

apresentaram fatores de correção do PE para efeitos de peso corporal. 

Fundamentalmente, o melhoramento genético visa medir diferenças 

entre os indivíduos e não valores absolutos. A quantificação de diferenças entre 

animais torna-se adequada somente quando os mesmos forem submetidos a 

condições passíveis de comparação. A formação de grupos contemporâneos 

possibilita a conjunção entre a necessidade de comparações justas entre os 

animais e o objetivo de medir diferenças entre eles (CAMPOS, 1989). 

O conceito de grupos contemporâneos compreende a formação de 

conjuntos de animais de mesmo sexo, nascidos no mesmo ano e estação, na 

mesma fazenda, avaliados na mesma data e pertencentes aos mesmos grupos 

de manejo. 

A comparação mediante grupos contemporâneos, agrupando os efeitos 

ambientais denominados como não conhecidos, possibilita anular grande parte 

das influências ambientais, assumindo a diferença entre o valor do animal e a 

média de seu grupo como desempenho do mesmo (CAMPOS, 1989). 

BRITO (1992), comparando metodologias de avaliação genética de 

bovinos de corte, afirmou que a definição correta e precisa dos efeitos que 

compõem os grupos contemporâneos é fator determinante sobre os resultados de 

um programa de seleção.  
 
 
2.5.2 Estimativa de herdabilidade 

 

A herdabilidade mede, em uma população, a fração da variância total 

atribuída ao efeito médio dos genes (GIANNONI & GIANNONI, 1989). Assim, a 

herdabilidade de uma característica é a fração da variância fenotípica atribuída à 

média dos efeitos dos genes que atuam sobre a mesma. O coeficiente de 

herdabilidade é, portanto, um valor particular de determinada característica em 

uma determinada população, em um determinado tempo (LOPES, 2005). 
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A herdabilidade é o parâmetro genético de maior utilidade para o 

melhorista, uma vez que ela permite antever a possibilidade de sucesso com a 

seleção, refletindo a proporção da variação fenotípica que pode ser herdada. 

Assim sendo, ela mede a confiabilidade do valor fenotípico como um indicador 

preditivo (RAMALHO et al., 1990). 

O coeficiente de herdabilidade determina a importância a ser dada a 

cada característica e permite estimar o valor genético dos animais e o progresso 

genético em um programa de seleção. A herdabilidade é, portanto, um parâmetro 

da população indispensável para o desenvolvimento de qualquer programa de 

melhoramento por meio de seleção (ALBUQUERQUE & OLIVEIRA, 2005). 

Quanto maior for o coeficiente de herdabilidade maior será o sucesso 

de uma seleção para dado caráter, o que resulta numa relação positiva entre alta 

herdabilidade e eficácia seletiva (VAN VLECK, 1993). 

Geralmente a estimativa de herdabilidade é classificada como baixa 

(0,0 a 0,20), média (0,20 a 0,40) e alta (acima de 0,40). Quando a herdabilidade 

de uma característica é baixa, esta evidencia que grande parte da variação da 

característica é devida aos diferentes ambientes aos quais os indivíduos estão 

sujeitos e/ou a efeitos genéticos não aditivos. Quando se tem altos valores para a 

herdabilidade significa que as diferenças genéticas aditivas entre os indivíduos 

são responsáveis, em grande parte, pela variação da característica (BOURDON, 

1998). 

Na seleção que visa aumentar a fertilidade dos machos é importante o 

uso de características que apresentem coeficientes de herdabilidade entre médios 

e altos e correlações genéticas favoráveis entre elas. Dentre as características 

consideradas de importância na seleção de touros, o PE e algumas 

características do sêmen são mencionados por alguns autores como 

componentes da fertilidade a campo (QUIRINO et al., 2004). 

Embora obtidos através de diferentes metodologias aplicadas a 

diferentes populações, as estimativas de herdabilidade para PE encontradas na 

literatura variam entre média e alta magnitudes. Para raças taurinas puras e 

compostos raciais com um ano de idade são relatados valores de 0,36 a 0,43 

(SMITH et al., 1989b; GREGORY et al., 1995). Na raça Nelore, aos 550 dias de 

idade, valores de 0,36 a 0,45 (MARTINS FILHO, 1991; LÔBO et al., 1995). 



 26

A herdabilidade para crescimento testicular também possui valores 

médios a elevados. ALENCAR et al. (1993) obtiveram 0,21 (12 aos 18 meses de 

idade) e 0,40 (18 aos 24 meses de idade), trabalhando com animais da raça 

Canchim. MORRIS et al. (1992) estimaram, em raças taurinas e produtos do seu 

cruzamento, valores de 0,32 para crescimento testicular dos oito aos 13 meses de 

idade e 0,25 para a mesma característica ajustada para ganho de peso no 

período. 

NEELY et al. (1982) estimaram a herdabilidade para características 

biométricas testiculares em Hereford aos 205 e 365 dias de idade. O ajuste para 

peso afetou consideravelmente o valor da herdabilidade aos 205 dias, fato não 

ocorrido aos 365 dias de idade. Segundo os mesmos, a influência do peso sobre 

o tamanho testicular é mais importante ao desmame. 

A literatura apresenta divergências sobre a melhor idade para a 

seleção do PE. Alguns autores registram a diminuição da herdabilidade com o 

avanço da idade, do desmame a um ano de idade (MORRIS et al., 1992), de um a 

dois anos de idade (COULTER et al., 1987; ALENCAR et al., 1993) e do sobreano 

aos dois anos de idade (ARIAS et al., 1991). Entretanto, NEELY et al. (1982), 

trabalhando com animais da raça Hereford, e LÔBO et al. (1995), estudando 

animais da raça Nelore, encontraram tendência contrária, do desmame a um ano 

de idade e de 365 a 550 dias de idade, respectivamente. Para COULTER et al. 

(1987), nas raças de bovinos de corte sexualmente mais precoces, a 

herdabilidade para PE é maior em idades mais jovens. 

A alta variabilidade na população, a herdabilidade elevada e a 

eficiência do PE na seleção de animais sexualmente mais precoces tornam a 

inclusão desta característica muito importante em programas de melhoramento 

genético de bovinos (DAL-FARRA, 1996). 

Por outro lado, na bibliografia consultada, os valores de herdabilidade 

das características seminais dos bovinos, principalmente Bos taurus taurus, 

apresentaram valores bastante variáveis (MAISON et al., 1996; MATHEVON et 

al., 1998). 

Quando se refere às características físicas do ejaculado foram 

estimados valores de 0,08 a 0,79 para volume (BERGMANN et al., 1997; 

MATHEVON et al., 1998), de 0,08 a 0,37 para motilidade (SMITH et al., 1989b; 
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SIRATSKII, 1990), de 0,23 a 0,59 para vigor (BERGMANN et al., 1997) e valores 

de 0,09 a 0,39 para concentração (MAISON et al., 1996; MATHEVON et al., 

1998). 

Quanto à morfologia espermática, puderam ser sumarizados valores 

que variaram de 0,30 a 0,81 para defeitos maiores (SMITH et al., 1989a; 

QUIRINO et al., 2004), de 0,00 a 0,31 para defeitos menores (CHANDLER et al., 

1985; QUIRINO et al., 2004) e de 0,19 a 0,58 para defeitos totais (DUCROCQ & 

HUMBLOT, 1995; QUIRINO et al., 2004). 

Pode-se observar que para uma mesma característica as estimativas 

de herdabilidade apresentam grande variação. Este fato pode ser atribuído às 

diferenças genéticas entre as raças estudadas, diferenças amostrais em cada 

estudo e às diferentes metodologias (correlação entre meios irmãos paternos – 

método de Henderson III e o método de máxima verossimilhança restrita “REML” 

sob modelo animal) usadas para a obtenção dos valores de herdabilidade 

(BOLDMAN, 1993). Segundo QUIRINO et al. (2004), as diferenças entre as 

metodologias de estimação produzem valores de herdabilidade que contêm 

diferentes proporções de variância genética aditiva e fenotípica. Portanto, não é 

adequado simplesmente fazer comparações entre as estimativas, sem considerar 

o aspecto metodológico. 

 

 

2.5.3 Correlações genéticas e fenotípicas 
 

No melhoramento animal é de suma importância o conhecimento da 

associação de características que se devem a efeitos genéticos em um mesmo 

indivíduo. Em algumas situações torna-se útil, quando não necessário, avaliar 

uma característica de forma indireta, principalmente se a seleção em uma destas 

características é difícil em razão da baixa herdabilidade, ou quando a 

característica apresenta problemas de medição e/ou identificação, ou então 

possui expressão tardia, mais ainda, por ser restrita a um sexo. Daí a grande 

importância das correlações, que permitem conhecer o grau de dependência 

entre as características (MASCIOLI, 1995). 
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As associações entre duas características podem ser dimensionadas 

por meio da mensuração destas em certo número de indivíduos na população. A 

esta associação dá-se o nome de correlação fenotípica. Esta correlação é um 

indicador de como os genes e o ambiente influenciam conjuntamente estas 

características (VIU, 1999). 

A correlação fenotípica tem causas genéticas e ambientais, porém só 

as causas genéticas (pleiotropia e ligações gênicas) envolvem uma associação de 

natureza herdável (GIANONI & GIANONI, 1989).  

A pleiotropia é a causa mais importante da ocorrência de correlações 

genéticas entre duas ou mais características. A outra fração das causas genéticas 

seria a ligação gênica, um fenômeno de menor importância que diminui ao longo 

dos tempos ou mesmo desaparece devido à recombinação, tornando-se, desta 

maneira, pouco interessante para o melhoramento. Portanto, pode-se dizer que a 

causa da correlação genética é, principalmente, a pleiotropia e que a correlação 

genética entre duas características indica como os genes influenciam estas 

características ao mesmo tempo (GIANONI & GIANONI, 1989). 

Considerando a importância das características seminais sobre a 

fertilidade é importante estabelecer a influência do PE sobre a quantidade e 

qualidade do sêmen de touros.  

COULTER (1994), trabalhando com touros de diversas raças e 

diferentes idades, afirmou que a probabilidade de haver animais com qualidade 

seminal adequada aumentou consideravelmente com o aumento do PE. Somente 

23% de um total de 155 touros com 32 cm de PE foram classificados como 

satisfatórios, enquanto 88% dos 136 touros com 38 cm obtiveram esta mesma 

classificação. 

Segundo ALMQUIST et al. (1976), dados obtidos com touros da raça 

Charolês permitiram afirmar que uma única medida de PE aos 12 ou aos 18 

meses de idade ou mesmo o crescimento testicular na fase pós-puberal não são 

bons preditores da produção espermática na idade adulta. VALE FILHO et al. 

(1989), trabalhando com touros jovens da raça Nelore, afirmaram não ser possível 

estabelecer relação direta entre tamanho testicular e qualidade do sêmen. NEELY 

et al. (1982) encontraram, em touros da raça Hereford, alta correlação genética e 
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fenotípica entre PE ajustado aos 365 dias e total de espermatozóides do 

ejaculado. 

LARREAL et al. (1988) estimaram valores altamente significativos para 

correlações entre PE e as características físicas do ejaculado (motilidade e 

concentração) em touros da raça Nelore acompanhados dos oito aos 30 meses 

de idade. Resultados semelhantes foram obtidos por PINTO et al. (1991) em 

animais da raça Nelore dos 12 aos 24 meses de idade. Segundo LUNSTRA & 

ECHTERKAMP (1982), o PE de touros púberes isoladamente é de pouco valor na 

predição da qualidade seminal dos mesmos na fase adulta. Com base nos 

resultados obtidos com touros da raça Charolês variando entre sete meses e 15 

anos de idade, HAHN et al. (1969) afirmaram existir associação entre PE e a 

capacidade de produzir espermatozóides somente em touros jovens. OTT (1986) 

confirmou estas afirmações. 

THOMPSON et al. (1994), trabalhando com taurinos de idade entre 12 

e 13 meses, procuraram demonstrar a utilidade do PE na identificação de 

alterações patológicas específicas em nível hormonal e testicular. Os animais 

foram divididos em dois grupos: o primeiro com PE até 30 cm (média de 27,0 cm) 

e o segundo com valores superiores a este (média de 32,2 cm). O grupo de 

testículos menores apresentou maior número de túbulos seminíferos inativos e 

menor número de espermatozóides morfologicamente normais. Ambas as 

características apresentaram diferenças altamente significativas. 

MADRID et al. (1988) avaliaram as características reprodutivas de 

touros da raça Aberdeen Angus de 11 a 14 meses de idade. Os resultados 

indicaram a diminuição altamente significativa da incidência de anormalidades 

espermáticas relacionada ao aumento do PE. As características seminais 

permaneceram ruins em touros de perímetro inferior a 32 cm. Segundo os 

autores, o PE auxiliou na identificação do estado patológico dos touros. Em 

estudo bastante parecido, JOHNSON et al. (1994) não encontraram influência do 

PE nas patologias testiculares e suas consequências sobre as condições 

seminais. Apesar de estas informações serem divergentes é importante salientar 

que foram utilizados nesses estudos somente animais jovens e, provavelmente, 

de maturação sexual incompleta. Possivelmente, o avanço da idade acarretaria 

nesses animais a melhoria das características físicas e morfológicas do sêmen. 
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LUNSTRA et al. (1988) demonstraram a importância do PE no aumento 

da taxa de prenhez em monta natural. Entretanto, CRUDELI et al. (1992), em 

estudo realizado com a raça Nelore, não encontraram efeitos significativos do PE 

e das características seminais sobre a fertilidade em monta natural ou 

acasalamento dirigido. 

THOMPSON & JOHNSON (1995) estudaram os efeitos do tamanho do 

rebanho, PE e idade dos reprodutores sobre a fertilidade em rebanhos de raças 

taurinas. A associação existente entre tamanho testicular e a quantidade e 

qualidade seminal não foi suficiente para influir sobre o potencial reprodutivo dos 

touros em monta natural, mas a avaliação do sêmen teve grande utilidade para 

atestar a saúde testicular e indicar a chegada à puberdade.  

 

 
2.6 Seleção para fertilidade 
 

A fertilidade animal pode ser dividida em duas partes. A primeira, 

denominada fertilidade inerente, não pode ser medida diretamente, mas resulta 

da ação direta dos “genes da fertilidade” sobre o sistema endócrino e outros 

mecanismos fisiológicos que exercem influência sobre a mesma (BOURDON & 

BRINKS, 1986). Existe uma correlação positiva entre características de 

crescimento corporal e PE, refletindo a associação favorável entre taxa de 

crescimento e a fertilidade inerente. Supõe-se, portanto, a ocorrência da ação dos 

genes sobre funções fisiológicas em geral, melhorando simultaneamente a 

fertilidade e aumentando a taxa de crescimento (DIAS et al., 2006).  

A segunda subdivisão da fertilidade denomina-se fertilidade 

expressada e pode ser quantificada como idade à puberdade, taxa de concepção, 

dentre tantos outros índices conhecidos. A fertilidade expressada relaciona-se 

antagonicamente com a taxa de crescimento do animal, principalmente em 

ambientes de elevado estresse para os indivíduos (como os ambientes tropicais). 

Indivíduos de maior potencial para crescimento possuem exigências maiores para 

expressar sua fertilidade nestas condições (BOURDON & BRINKS, 1986). 

Usando estes conceitos, segundo BOURDON & BRINKS (1986): 
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a) a seleção para taxa de crescimento em bovinos de corte aumenta a fertilidade 

inerente e, em ambientes favoráveis, eleva os índices de fertilidade 

expressada; 

b) a seleção para fertilidade expressada em ambientes desfavoráveis pode 

diminuir a taxa de crescimento do rebanho; e 

c) a seleção para PE resulta em benefícios à fertilidade inerente ao crescimento, 

aumentando a produtividade em níveis toleráveis ao ambiente no qual os 

animais estão inseridos. 

Os ambientes mais favoráveis permitem aos indivíduos de maior 

fertilidade expressar melhor seu potencial reprodutivo, deixando maior número de 

descendentes em relação aos demais, podendo haver maior variância genética 

aditiva em populações criadas em ambientes desfavoráveis (OLIVEIRA et al., 

2005).  Segundo DAL-FARRA (1996), em tais ambientes, a seleção para 

características reprodutivas, associadas ao aprimoramento das condições 

ambientais, conduz a ganhos genéticos e desempenhos consideravelmente 

superiores. 

Várias são as citações que demonstram a alta variabilidade existente 

no PE de taurinos (COULTER & KELLER, 1982; LUNSTRA et al., 1988), de 

zebuínos (FIELDS, 1982; MARTINS FILHO, 1991) e de mestiços (OYEDIPE et al., 

1981; ALENCAR & VIEIRA, 1989). Segundo DAL-FARRA (1996), a alta 

variabilidade na população, a herdabilidade elevada e a eficiência do PE na 

seleção de animais sexualmente mais precoces tornam a inclusão desta 

característica muito importante em programas de melhoramento genético no país. 

Entretanto, BAYLEY et al. (1996) concluíram que somente o PE não 

constitui medida representativa da produção espermática e, portanto, do potencial 

reprodutivo dos machos. Em um estudo com 442 tourinhos da raça Nelore com 

idades de 12 a 18 meses, UNANIAN et al. (2000) concluíram que em função da 

forma mais alongada dos testículos dos zebuínos, ao se praticar seleção em 

animais jovens, deve-se utilizar, além do PE, o volume testicular. Estes 

parâmetros associados devem avaliar com maior precisão o potencial do futuro 

reprodutor. 

PINTO (1994) mostrou resultados dos quais se pode concluir que: 1) a 

morfologia da bolsa testicular e dos testículos de animais da raça Nelore (Bos 
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taurus indicus) é diferenciada das de reprodutores Bos taurus taurus, originários 

de climas temperados; 2) outras alternativas de medidas testiculares, como 

comprimento e largura, devem ser consideradas, quando a avaliação estiver 

sendo feita em animais zebus, portadores de testículos alongados, isto é, com 

volume normal e valor de PE inferior; e 3) existe a necessidade de se estudar as 

correlações entre as diversas formas morfológicas da bolsa testicular e dos 

testículos de reprodutores zebuínos com as características quantitativas e 

qualitativas do sêmen dos mesmos. 

Os resultados obtidos por QUIRINO et al. (2004) mostraram que as 

medidas testiculares (PE, comprimento e largura dos testículos), as 

características morfológicas do sêmen (defeitos espermáticos maiores, menores e 

totais) e o vigor do sêmen têm, na população estudada (touros da raça Nelore), 

uma proporção elevada de sua variação associada aos efeitos genéticos aditivos. 

Por outro lado, tais efeitos têm influência reduzida sobre o volume, motilidade e 

turbilhonamento do sêmen. 

 

 

2.7 Avaliação andrológica por pontos 
 

A padronização da avaliação andrológica de touros deve ser creditada 

a CHENOWETH & BALL (1980) que propuseram o sistema denominado 

“Breeding Soundness Evaluation” (BSE) para Bos taurus taurus. No Brasil, VALE 

FILHO (1988) criou o sistema “Classificação Andrológica por Pontos” (CAP) para 

a seleção de touros zebuínos. 

O BSE classifica os animais de acordo com uma pontuação dada ao 

PE em função da faixa etária, aos aspectos físicos do sêmen e à morfologia 

espermática, sendo os valores máximos de 40, 20 e 40 pontos, respectivamente. 

Segundo CHENOWETH & BALL (1980), os animais podem ser enquadrados em 

três categorias quanto ao potencial reprodutivo: satisfatório - de 60 a 100 pontos; 

questionáveis - de 30 a 59 pontos; e insatisfatórios - de 0 a 30 pontos. 

VALE FILHO (1988) sugeriu o dobro da idade para o mesmo PE 

proposto para taurinos, chamando atenção para o fato de que, dependendo do 
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nível nutricional, tais medidas somente serão alcançadas em uma idade muito 

avançada. 

FONSECA et al. (1989), com a finalidade de obter um sistema de 

simples aplicação que pudesse predizer a fertilidade de touros Bos taurus indicus, 

propuseram uma tabela específica para avaliação andrológica do reprodutor de 

origem zebuína. De forma similar ao padrão norte-americano BSE e àquele 

proposto por VALE FILHO (1988), este método, tal como os estudos 

anteriormente citados, avalia as mesmas características reprodutivas, porém com 

outros valores de PE em diferentes faixas etárias. 

No entanto, com o melhoramento e os avanços genéticos de rebanho 

zebuíno, que já vinham sendo selecionados há alguns anos, a mesma tabela 

proposta por FONSECA et al. (1989) foi reformulada e atualizada. Para isso foram 

avaliados mais de 2.000 animais, predominantemente da raça Nelore. Diante 

desses dados, a tabela proposta por FONSECA et al. (1997) dá uma nova 

classificação ao PE de acordo com a faixa etária e propõe modificações na 

pontuação quanto aos aspectos físicos e morfológicos do sêmen, pontuados, no 

máximo, em 25 e 35 pontos, respectivamente (Tabela 1).  

Segundo FONSECA et al. (1997), ao final do somatório de pontos os 

touros serão considerados: 

a) aptos - aqueles que não apresentam restrições de qualquer natureza, sendo 

subdivididos em três categorias: excelentes, muito bons e bons, de acordo com a 

pontuação obtida; 

b) aptos com restrição - aqueles que apresentam, em algum parâmetro avaliado, 

alguma característica indesejável, mas que se pressupõe reversível ou tida como 

de alta variabilidade, por exemplo, um defeito individual acima do percentual 

indicado como limite ou motilidade abaixo de 50%. Nesses casos novos exames 

devem ser realizados e, enquanto a característica indesejável não for corrigida, o 

animal pode ser utilizado com número menor de vacas; 

c) inaptos temporários - aqueles que apresentam quadros comuns a problemas 

genéticos e adquiridos, porém sem condição de diferenciação no momento por 

falta de indicadores biológicos. Novos exames devem ser realizados após 

cuidados terapêuticos e/ou de manejo. Se o problema for de causa genética o 
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animal será descartado; se for adquirido, o animal será liberado para o serviço 

após total recuperação; e 

d) inaptos definitivos (descarte) - aqueles que apresentam quadros conclusivos de 

patologias irreversíveis, herdáveis ou não, por exemplo, a hipoplasia gonadal, a 

disfunção genética dos epidídimos, alterações de aprumos e degeneração 

testicular de caráter irreversível. Os animas que não alcançaram o PE mínimo 

estabelecido para a sua faixa etária também são considerados inaptos à 

reprodução. 
 

TABELA 1 - Classificação andrológica sugerida para touros Bos taurus indicus, 

baseada no PE e nas características físicas e morfológicas do 

sêmen 

Características Excelente Bom Regular Fraco 

Aspectos físicos do sêmen 

Vigor (0 -5) 5 4<5 3<4 <3 

Motilidade (%) 75 60-75 30<60 <30 

Pontuação 21-25 16<21 10<16 <10 

Morfologia espermática 

Defeitos Maiores (%) 5 >5-10 >10-20 >20 

Total de Defeitos 10 >10-15 >15-30 >30 

Pontuação 30-35 25<30 15<25 <15 

Perímetro escrotal (cm) 

12 -18 meses 26,0 24,0<26,0 21,5<24,0 <21,5 

18 - 24 meses 31,5 28,5<31,5 26,0<28,5 <26,0 

24 - 36 meses 35,0 32,0<35,0 29,0<32,0 <29,0 

Pontuação 35-40 25<35 15<25 <15 

Total de Pontos 86-100 66<86 40<66 <40 

Fonte: FONSECA et al. (1997) 
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2.8 Pacote computacional SW-CAP 2.0 
 

O SW-CAP 2.0 se baseia em normas estabelecidas pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA (Portaria SDR 26 de 05/09/1996), 

publicadas no Manual para Exame Andrológico e Avaliação de Sêmen Animal, 2ª 

edição (CBRA, 1998), elaborado conforme convênio MAPA/CBRA nº 021/1997, 

que foi revogada pela Instrução Normativa nº 53, de 27 de setembro de 2006. 

O software objetiva organizar as informações obtidas na avaliação 

clínica e seminal do reprodutor, padronizando o julgamento da aptidão reprodutiva 

e os relatórios que poderão ser emitidos para o grupo de animais examinados, ou 

seja, por lote de touros ou individualmente em forma de laudo ou Certificado 

Andrológico, sempre considerando os critérios estabelecidos pelo MAPA. 

O SW-CAP 2.0 possibilita ainda uma classificação andrológica por 

pontos, preconizada por vários especialistas da área (CHENOWETH & BALL, 

1980; VALE FILHO, 1988; FONSECA et al. 1997; LÔBO, 1997). Esta 

classificação atribui pontuação para os critérios de motilidade progressiva e vigor; 

morfologia espermática e PE. Quanto a este último, avalia o valor mínimo 

aceitável em diferentes faixas etárias, conforme as subespécies Bos taurus taurus 

e Bos taurus indicus, de acordo com proposta de VALE FILHO (1988), baseada 

na tabela preconizada por CHENOWETH & BALL (1980). Para o Bos taurus 

indicus ainda são oferecidas outras opções de classificação do PE, uma conforme 

FONSECA (1997), predominantemente para animais da raça Nelore, sendo mais 

indicada para touros criados a campo, e outra para touros jovens, 

especificamente da raça Nelore, sugerida para animais submetidos a maior 

pressão de seleção, proposta pelo professor Raysildo Barbosa Lôbo 

(comunicação pessoal de 1997), ambas publicadas no Manual do CBRA de 1998. 

Como inovação estas tabelas foram teoricamente adaptadas à atribuição de 

pontos, visto que originalmente atribuíam conceitos (excelente; muito bom; bom; 

regular; questionável; e fraco). Em qualquer das opções de cálculo oferecidas 

para Bos taurus indicus, valerá ao profissional usuário do sistema comparar os 

animais através do ranking de pontos alcançados, obtendo assim noção de 

importância de cada animal dentro do lote em avaliação. 
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É importante salientar que o SW-CAP 2.0 não substitui a análise crítica 

do profissional, sendo seu principal atributo permitir a organização desta análise.  

Diante do exposto fica claro que, embora as características de 

biometria testicular sejam consideradas importantes na seleção de touros e que 

vários estudos mencionem as características seminais como indicadoras da 

eficiência reprodutiva do macho, poucos trabalhos se preocuparam em 

estabelecer uma relação direta entre estas variáveis. Em zebuínos é deficiente o 

conhecimento sobre a relação entre as características de biometria testicular e a 

qualidade do sêmen, o que valida qualquer esforço que venha a ser feito para o 

melhor entendimento destas associações. 
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CAPÍTULO 3 - DETERMINAÇÃO DA MATURIDADE SEXUAL EM TOUROS 
NELORE COM IDADES ENTRE 17 E 20 MESES: BIOMETRIA TESTICULAR E 
QUALIDADE SEMINAL 
 

RESUMO 
 

Objetivou-se com este trabalho utilizar a biometria testicular, avaliação 

andrológica e suas associações para determinar a maturidade sexual de touros 

jovens da raça Nelore. Trezentos e sessenta e um machos com 17 (n=54), 18 

(n=135), 19 (n=111) e 20 (n=61) meses foram submetidos à avaliação andrológica 

ao final da VI, VII e VIII provas de desempenho a pasto conduzidas na Embrapa 

Arroz e Feijão. Amostras de sêmen foram obtidas por eletroejaculação e 

imediatamente submetidas à avaliação das características físicas. Em seguida, 

uma amostra de cada ejaculado foi adicionada a tubos plásticos contendo solução 

formol-salina tamponada para posterior avaliação da morfologia espermática. As 

patologias espermáticas verificadas em microscopia de contraste de fase, foram 

agrupadas em defeitos maiores, menores e totais, classificando os animais em 

aptos ou imaturos sexualmente. Do total de touros avaliados, 202 (55,96%) foram 

considerados aptos e 159 (44,04%) imaturos, demonstrando que nos primeiros a 

fase puberal já havia ocorrido. Houve correlação positiva de moderada magnitude 

(P<0,01) entre peso corporal e perímetro escrotal. Esta variável mostrou ainda 

correlações negativas e de moderada magnitude (P<0,01) com os defeitos 

espermáticos totais indicando que, com o avançar da idade, os animais ganharam 

peso, aumentaram as medidas testiculares e tiveram uma melhora nos aspectos 

morfológicos do ejaculado. Os dados deste estudo permitiram concluir que a 

avaliação andrológica realizada em touros da raça Nelore, com idade entre 17 e 

20 meses, possibilita a identificação e utilização dos animais mais precoces.  

 

 

 

Palavras-chave: andrologia, eficiência reprodutiva, espermatozóides, zebuínos. 
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SEXUAL MATURITY DETERMINATION OF NELLORE BULLS WITH AGE 
BETWEEN 17 AND 20 MONTHS: TESTICULAR BIOMETRY AND SEMINAL 
QUALITY 
 

ABSTRACT 
 

This research was designed to study the use of testicular biometry, 

breeding soundness evaluation (BSE) and its associations to determine sexual 

maturity of young Nellore bulls. Three hundred and sixty-one males with 17 

(n=54), 18 (n=135), 19 (n=111) and 20 (n=61) months were submitted to BSE at 

the end of VI, VII e VIII performance tests in the pasture based system at  the 

research field station of Embrapa Rice and Beans. Semen samples were obtained 

through eletroejaculation and immediately submitted to the physical characteristics 

evaluation. One sample of each ejaculate was added into plastic tubes containing 

a buffered formaldehyde saline solution to proceed the sperm morphology 

evaluation. The sperm pathologies verified by the phase contrast microscopy were 

classified in Major, Minor and Total Defects, and the males were classified as Apt 

or not mature. From all examined bulls, 202 (55.96%) were considered 

Satisfactory Potential Breeders (SPB) and 159 (44.04%) Unsatisfactory Potential 

Breeders (UPB), showing that pubertal phase occurred earlier in those SPB 

males. There was positive correlation of moderated intensity (P<0.01) between live 

weight and scrotal perimeter. This variable still showed negative correlations of 

moderated intensity (P<0.01) with the total spermatic defects indicating that, with 

the advancing of the age, animals won weight, increased the testiculars measures 

and improved the morphologic aspects of the ejaculated. The analyzed data 

permitted to conclude that BSE applied to Nellore young bulls, with age between 

17 and 20 months, allows the identification of the early sex maturing ones. 

 

 

 

 

 

Key Words: andrology, reproductive efficiency, spermatozoa, zebu cattle. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A eficiência reprodutiva é a principal determinante da viabilidade 

econômica da exploração de bovinos de corte. Rebanhos com taxas de fertilidade 

elevadas e sexualmente precoces apresentam maior taxa de desfrute, resultando 

em maior número de animais para a comercialização e seleção. Segundo o 

ANUALPEC (2007), no ano de 2006 foram comercializadas 3.825.037 doses de 

sêmen de raças de corte para um contingente de 67.423.010 matrizes. A partir 

destes dados pode-se concluir que cerca de 95% das fêmeas do rebanho bovino 

brasileiro são servidas por monta natural. A consequência imediata deste fato é a 

utilização de grande número de touros sem qualquer processo de seleção, 

oriundos, na maior parte das vezes, de lotes destinados ao abate.  
Segundo CHENOWETH (1988), um em cada cinco touros (20%) 

apresenta sub-fertilidade de algum grau. Em estudo de FONSECA et al. (2000), 

pôde-se constatar elevada incidência de touros questionáveis quanto aos 

aspectos biométricos dos testículos, físico-morfológicos do ejaculado, bem como 

quanto aos comportamentais (libido). Para BARTH & BRITO (2004), a morfologia 

espermática reflete a condição funcional dos testículos e o aumento na proporção 

de espermatozóides anormais está associado à diminuição das taxas de 

concepção. 

Seria salutar que a seleção dos touros considerasse, além do 

desenvolvimento ponderal e aspectos zootécnicos, a saúde reprodutiva. Segundo 

UNANIAM (1999), um fator agravante envolvendo as anormalidades espermáticas 

é o fato da maioria ser de natureza genética, portanto os reprodutores que as 

apresentam também as transmitem para seus descendentes, perpetuando 

geração após geração esta frequência gênica. Além disso, a seleção de machos 

para precocidade sexual pode contribuir em grande magnitude para o progresso 

genético das características de precocidade. A intensidade de seleção aplicada 

aos machos pode ser muito maior que nas fêmeas, o que justifica a utilização dos 

mesmos em idades mais precoces, trazendo ainda ganhos relacionados à 

produção (ALBUQUERQUE & OLIVEIRA, 2005) e imputando menores custos ao 

sistema (FONSECA et al., 2000). 
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Para avaliar a capacidade reprodutiva dos touros jovens vários 

parâmetros têm sido propostos, entre eles a mensuração do perímetro escrotal 

(PE), medida facilmente obtida e com alta repetibilidade entre avaliadores. Essa 

mensuração, além de ser uma característica que possui herdabilidade de 

moderada a alta, correlaciona-se com ganho de peso (VALENTIN et al., 2002), 

produção espermática e qualidade seminal dos touros (SILVA et al., 2002; VIU et 

al., 2006). 

O PE é frequentemente utilizado devido à facilidade de mensuração e 

por estar relacionado com a quantidade, em volume, da área ocupada pelo tecido 

testicular, responsável pela produção de andrógenos e espermatozóides. Além 

desta mensuração, é possível, por meio do exame andrológico, avaliar com 

precisão a capacidade reprodutiva do touro, já que este estabelece a 

concentração e morfologia da população de espermatozóides (BARTH & BRITO, 

2004). Uma alternativa seria o uso do método proposto por FONSECA et al. 

(1997), que pondera as características de biometria testicular e aspectos físico-

morfológicos do ejaculado, gerando um índice preditor da fertilidade de touros Bos 

taurus indicus. 

Nesse contexto, estudos que determinem o conhecimento da cronologia 

dos eventos reprodutivos, especialmente aqueles relacionados à maturidade 

sexual, devem contribuir para o estabelecimento de parâmetros que permitam a 

detecção precoce da puberdade para a utilização de touros mais jovens, 

causando grande impacto na eficiência produtiva e econômica do sistema. 

Objetivou-se com este estudo utilizar a biometria testicular, avaliação 

andrológica e suas associações, buscando subsídios para a determinação da 

maturidade sexual de touros jovens da raça Nelore a fim de submetê-los à 

primeira estação de monta em idade mais precoce. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
2.1 Local e período experimental 
 

Os dados utilizados no presente estudo foram obtidos na fazenda 

Capivara, do Centro Nacional de Pesquisa em Arroz e Feijão (CNPAF), Embrapa 

Arroz e Feijão, localizado no município de Santo Antônio de Goiás - GO. A 

propriedade encontra-se geograficamente localizada na altura do paralelo 16º 28’, 

latitude sul e meridiano 49º 17’, longitude oeste, a 823 m de altitude. A região 

caracteriza-se pelo clima tropical de savana, com temperaturas variando entre 11 

e 21 oC (mínimas) e entre 28 e 34 oC (máximas). A umidade relativa do ar oscilou 

de 70 a 85% nos meses chuvosos e chegou a 40% nos meses secos (Estação 

Meteorológica de Santo Antônio de Goiás - GO). 

As avaliações foram realizadas nos meses de abril, maio e junho de 

2005, 2006 e 2007, respectivamente durante a VI, VII e VIII provas de 

desempenho a pasto conduzidas na Embrapa Arroz e Feijão. 

 

 

2.2 Animais e manejo 
 

O conjunto de dados utilizado neste trabalho refere-se a 361 avaliações 

andrológicas realizadas em animais participantes de testes de desempenho 

anuais, com idade entre 17 e 20 meses, recriados em pastagens renovadas 

dentro de um sistema de Integração Lavoura Pecuária (ILP) conduzido pela 

Embrapa Arroz e Feijão em parceria com a Embrapa Cerrados. 

Estes animais foram pré-selecionados em propriedades participantes de 

programas de melhoramento genético, de maneira a se obter um rígido controle 

da origem genética, desempenho individual e formação de grupos 

contemporâneos. Não obstante as pré-seleções tenham sido conduzidas com 

base em informações de desempenho individual e de tipo funcional, todos os 

animais eram filhos de touros com diferença esperada na progênie preditas 
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(DEPs) e disponibilizadas pelo Programa Nelore Brasil, conduzido pela 

Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores (ANCP). 

Os animais foram mantidos exclusivamente a pasto, em sistema de 

pastejo rotacionado com pastagens de Brachiaria brizantha Hochst A. Rich. Stapf. 

cv. Marandú e Brachiaria brizantha A. Rich. Stapf. cv. Xaraés, recebendo 

suplementação mineral ad libidum com 88 g de fósforo durante o período chuvoso 

e mistura protéico-energética comercial com 46% de proteína bruta, com 

consumo médio de 160 g por dia, durante o período seco. 

 

 

2.3 Avaliações andrológicas 
 

Após a identificação, os touros foram pesados e submetidos ao exame 

clínico geral e do sistema genital, avaliando-se o PE com auxílio de fita métrica no 

maior diâmetro da bolsa testicular. As medidas de comprimento (COMP) e largura 

(LARG) dos testículos foram obtidas com o uso do paquímetro digital Starret® cat. 

nº 727-6/150. 

O sêmen foi colhido pela técnica de eletroejaculação e uma alíquota foi 

avaliada imediatamente para motilidade individual progressiva (MOT), vigor (VIG) 

e turbilhonamento (TUR), todos em microscopia óptica com aumento de 100 

vezes. Nas amostras com motilidade espermática superior a 50% uma alíquota de 

cada ejaculado foi adicionada a tubos plásticos, contendo solução de formol-

salina tamponado, para posterior avaliação da morfologia espermática. Esta foi 

realizada em microscopia de contraste de fase com aumento de 1000 vezes, 

agrupando-se as patologias espermáticas em defeitos de cabeça (DCAB); de 

peça intermediária (DPI); e de cauda (DCAU), classificando-as em defeitos 

maiores (DMA); menores (DME); e totais (DT), segundo preconizado pelo Colégio 

Brasileiro de Reprodução Animal (CBRA, 1998). Com base nas informações 

obtidas, os touros foram classificados em: 1) aptos para a reprodução (MOT ≥ 

50%; VIG ≥ 3; e DT < 30%) e 2) imaturos sexualmente (MOT < 50%, VIG < 3 ou 

DT > 30%, desde que fosse detectada alta contagem de gotas citoplasmáticas 

proximais). 
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2.4 Constituição do banco de dados 
 

Após a avaliação andrológica, os touros receberam pontuação com o 

auxílio do aplicativo computacional SW-CAP versão 2.0, no qual se adotou o 

sistema de classificação preconizado por FONSECA et al. (1997), pontuando-se 

os seguintes parâmetros: PE até 40 pontos; aspectos físicos do ejaculado 

(motilidade espermática progressiva e vigor espermático) até 25 pontos; e 

morfologia espermática até 35 pontos que, somados, permitiram a obtenção de 

um índice denominado certificação andrológica por pontos (CAP). 

As informações obtidas a campo foram então tabuladas em planilhas 

eletrônicas. O volume testicular (VT) foi calculado segundo BAILEY et al. (1998), 

empregando-se a fórmula:  

VT = 4/3(π)*(L/2)*(W/2)2  

 

onde: 

VT = volume testicular; 

L = comprimento testicular; 

W = largura testicular; e 

π = fator de correção (3,14). 

O volume testicular médio (VTM) foi a média aritmética do volume dos 

testículos esquerdo e direito, calculados segundo BAILEY et al. (1998). 

O peso testicular (PT) foi calculado segundo BAILEY et al. (1998), 

usando-se uma derivação da fórmula do prolato esférico: 

 
PT = 0.5533 (L)*(W)2 

 
onde: 

PT = peso testicular; 

L = comprimento testicular; e 

W = largura testicular. 

O peso testicular médio (PTM) foi a média aritmética do peso dos 

testículos esquerdo e direito, calculados segundo BAILEY et al. (1998). 

Para a determinação da forma testicular (FT) usou-se a metodologia 

preconizada por UNANIAN et al. (2000), sendo a razão entre largura e o 
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comprimento testicular (largura/comprimento), na escala 1,00 a 0,50, onde 1,00 

significa largura = comprimento e 0,50 largura = ½ do comprimento. Em função 

desta escala foram estabelecidas as seguintes formas: razão 1 ≤ 0,50 = testículo 

longo; razão 2 de 0,51 a 0,625 = testículos longo/moderado; razão 3 de 0,626 a 

0,750 = testículo longo/oval; razão 4 de 0,751 a 0,875 =  testículo oval/esférico; 

razão 5 > 0,875 = testículo esférico. 

 

 

2.5 Análises estatísticas 
 

O conjunto de dados gerado foi submetido à análise de crítica e 

consistência utilizando-se o procedimento Univariate (SAS, 2000). Como as 

variáveis não apresentaram distribuição normal de probabilidade, não atendendo, 

portanto, a premissa básica da análise de variância paramétrica, optou-se então 

pela análise não paramétrica utilizando-se o teste H de Kruskal-Wallis, através do 

procedimento NPAR1WAY (SAS, 2000). A frequência de touros aptos ou não, por 

idade, foi submetida ao estudo de dispersão de frequência com o uso do teste 

exato de Fisher, por meio do procedimento FREQ (SAS, 2000). O coeficiente de 

correlação de Pearson foi aplicado para calcular a intensidade obtida na 

associação de duas variáveis através do procedimento CORR (SAS, 2000). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Do total de touros examinados, 202 (55,96%) foram considerados aptos 

e 159 (44,04%) sexualmente imaturos, evidenciando que mais da metade dos 

touros mostravam-se aptos à reprodução até os 20 meses de idade. A 

porcentagem de animais aptos e imaturos em cada faixa etária foi, 

respectivamente, 46,30 e 53,70% aos 17 meses; 51,85 e 48,15% aos 18; 60,36 e 

39,64% aos 19; 65,57 e 34,43% aos 20 meses de idade. 

De acordo com APONTE et al. (2005), apesar de animais Bos taurus 

indicus apresentarem um atraso no início da puberdade quando comparados aos 

Bos taurus taurus, nesses animais a espermatogênese se inicia aos nove meses 

de idade e aos 14 já não há mais células de Sertoli imaturas, justificando a 

possibilidade de existencia de animais maturos sexualmente aos 17 meses. 

Estes resultados evidenciam ser biologicamente possível o uso destes 

animais para a reprodução em idades precoces, fato que possibilitaria impacto 

considerável no sistema de produção e que já tem sido colocado em prática em 

países onde a pecuária é mais tecnificada (BARTH & BRITO, 2004). Quanto mais 

rápido animais jovens avaliados como superiores substituírem seus pais (intervalo 

de geração), maior o progresso genético por unidade de tempo para a 

característica sob seleção (ALBUQUERQUE & OLIVEIRA, 2005). Esta prática 

atenderia ainda a alta demanda por touros selecionados para servirem nos 

plantéis de fêmeas de corte (FONSECA et al., 2000). O número de avaliações 

andrológicas realizadas nas idades supracitadas pode ser observado na Figura 1.  

Os valores observados neste estudo são menores que os relatados por 

SANTOS et al. (2005), que também trabalharam com touros puros de origem (PO) 

da raça Nelore, submetidos a forte intensidade de seleção, encontrando 75% de 

animais aptos à reprodução aos 20 meses de idade. Entretanto, os valores aqui 

relatados, são maiores àqueles observados por VALE FILHO et al. (1989) em 

animais da mesma raça com 24 meses de idade. Isto pode estar relacionado à 

pequena amplitude de idade entre os animais avaliados no presente estudo, 

resultando em menor variação nos aspectos quali-quantitativos do ejaculado. 

Notou-se também que a quantidade de touros aptos foi maior (P<0,05) nos 

animais mais velhos, sendo que os animais com 19 e 20 meses superaram os 
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animais de 17 e 18 meses (Figura 1), assim como relatado por VASCONCELOS 

et al. (2003) em tourinhos da raça Nelore criados extensivamente no estado de 

São Paulo. 

Touros aptos e imaturos por idade (meses)
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FIGURA 1 - Frequência de touros considerados aptos à reprodução ou imaturos 

segundo a idade dos mesmos [letras diferentes entre parênteses no 

eixo da categoria X indicam diferença significativa (P<0,05) pelo 

teste exato de Fisher] - Fazenda Capivara, Embrapa Arroz e Feijão, 

Santo Antônio de Goiás - GO, 2009 

 

As médias gerais das características morfológicas do sêmen e seus 

respectivos desvios padrão, em percentagem, foram: DCAB 7,46±5,36; DPI 

4,43±7,43; e DCAU 11,49±12,53; DMA 18,33±14,07; DME 5,45±5,48; e DT 

23,78±15,50. Estes valores são maiores que os encontrados por VASCONCELOS 

et al. (2003), que relataram 14,70±13,80 de DMA e 21,65±16,48 de DT. 

Provavelmente esta diferença se deve ao fato da idade média dos animais 

daquele estudo ser maior à do presente trabalho. Resultados semelhantes foram 

relatados por VIU et al. (2006), trabalhando com animais da raça Nelore criados 

extensivamente na região Centro-Oeste do Brasil. As médias dos aspectos 

morfológicos do ejaculado distribuídas segundo a idade dos touros podem ser 

observadas na Tabela 1. 

Os resultados obtidos indicam diferenças (P<0,05) entre as idades para 

as variáveis DPI e DCAU e, consequentemente, na quantidade de DT, refletindo o 
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estádio de maturação do epitélio epididimário e dos espermatozóides, um 

indicativo de imaturidade sexual. Segundo BRITO et al. (2004), mudanças na 

qualidade seminal após a puberdade em touros Nelore foram caracterizadas por 

aumento da motilidade e da proporção de espermatozóides morfológicamente 

normais além de decréscimo na proporção de defeitos maiores. Outros estudos 

obtiveram resultados semelhantes (VASCONCELOS et al., 2003; SANTOS et al., 

2005; VIU et al., 2006). Na maior parte das amostras seminais dos touros 

considerados imaturos, verificou-se frequência elevada de gotas citoplasmáticas 

proximais, indicando que estes animais não devem ser considerados inaptos e 

sim imaturos sexualmente, portanto não devem ser descartados antes de uma 

nova avaliação aos 24 meses de idade. 

 

TABELA 1 - Médias ajustadas pelos quadrados mínimos (µ) e desvios padrão (dp) 

das características morfológicas do ejaculado, distribuídas de acordo 

com a idade dos touros - Fazenda Capivara, CNPAF/EMBRAPA, 

Santo Antônio de Goiás - GO, 2009 

 Idade dos touros* 

 17 meses 18 meses 19 meses  20 meses 

Característica

s 
µ ± dp (%) µ ± dp (%) µ ± dp (%)  µ ± dp (%) 

DCAB 7,39±6,54a 7,55±5,25a 7,32±4,90a  7,59±5,40a

DPI 3,44±4,06a 5,04±7,74b 4,11±7,96c  4,56±8,03c

DCAU 
15,54±16,82

a 

11,81±12,66
b 10,41±11,02c  9,18±9,44c 

DMA 
20,72±17,19

a 

19,60±14,79
a 

17,33±12,81
a  

15,21±10,85
a 

DME 6,01±4,89a 5,24±4,99a 4,95±4,11a  6,29±8,42a

DT 
26,74±18,11

a 

24,84±16,31
a 

22,29±13,66
b  

21,51±13,98
b 

* Letras diferentes na mesma linha indicam diferença (P<0,05) pelo teste H de Kruskal-

Wallis. Defeitos de cabeça (DCAB), defeitos de peça intermediária (DPI), defeitos de 

cauda (DCAU), defeitos maiores (DMA), defeitos menores (DME) e defeitos totais (DT). 
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Os valores médios de PE, VTM, PTM e CAP podem ser observados na 

Figura 2. Para o parâmetro PE os valores encontrados, embora menores, estão 

próximos àqueles descritos por VIU et al. (2005), que verificaram média de 31,88 

cm para animais com 20 meses. Entretanto, são superiores àqueles encontrados 

por VALENTIN et al. (2002), que relataram 27,40 cm para touros Nelore com 20 

meses de idade e aos relatados por SILVA et al. (2002), que obtiveram 27,20 cm 

para animais com 18 meses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 - Valores médios de perímetro escrotal (PEM); volume testicular médio 

(VTM); peso testicular médio (PTM) e certificação andrológica por 

pontos (CAP), de acordo com a idade em que os animais foram 

avaliados - Fazenda Capivara, Embrapa Arroz e Feijão, Santo 

Antônio de Goiás - GO, 2009 
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Segundo BRINKS (1994), em animais jovens o PE é um indicador útil 

do tamanho testicular, da capacidade de produção espermática, das 

características físicas do sêmen, da idade à puberdade (idade em que aparecem 

os primeiros espermatozóides no sêmen) e também da fertilidade dos machos, 

bem como das fêmeas aparentadas, principalmente meio-irmãs e filhas. No 

entanto, no presente estudo não foi verificado a influência da idade sobre o PE, 

isso ocorre, de acordo com BOURDON & BRINKS (1986), isso ocorre quando há 

baixa amplitude de idade entre os animais participantes do estudo. Estes mesmos 

autores relataram ainda que, quando a variação entre as idades é grande, os 

valores das correlações entre PE e idade são altos (r=0,60), permitindo a 

inferência de que reprodutores com idade mais avançada tiveram maior tempo de 

crescimento testicular que os mais jovens, o que é refletido diretamente no PE. 

Os valores obtidos para VTM no presente estudo são maiores do que 

os relatados por VIU et al. (2006), que trabalharam com um rebanho Nelore PO 

na região sudoeste do estado de Goiás, onde o PE era o principal critério na 

escolha dos futuros reprodutores, e encontraram VTM de 191 cm3 em animais 

entre 17 e 20 meses de idade. UNANIAN et al. (2000), trabalhando com touros da 

mesma raça aos 18 meses de idade, relataram valores de 239,26 cm3, próximos 

aos do presente estudo para animais de mesma idade. 

Os valores de PTM encontrados no presente trabalho são maiores 

àqueles obtidos por MOURA et al. (2002), que relataram valores de 160,90 g em 

animais criados em clima semi-árido no estado de Piauí. Este fato pode ser 

explicado pelas severas condições de criação (ambientais e nutricionais), pois, 

segundo estes mesmos autores, os animais foram abatidos aos 30 meses com 

peso médio de 439,10 kg enquanto que, no presente estudo, os touros 

apresentavam 443,31 kg aos 20 meses. 

De acordo com os dados expostos na Tabela 2, a maioria dos animais 

apresentou a FT classificada como longa-oval, seguida da longa moderada e 

alguns poucos estão distribuídos nas outras formas testiculares. UNANIAN et al. 

(2000) verificaram frequência semelhante em touros Nelore de 18 meses. 

Entretanto os resultados do presente estudo diferem daqueles obtidos por VIU et 

al. (2006) onde de 67,72% dos touros, com até 20 meses de idade, apresentaram 

FT classificada como longa-moderada. Isto, possivelmente, se deve à baixa 
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intensidade de seleção para PE exercida sobre o rebanho estudado por estes 

autores. 

Analisando-se a distribuição das FT nas diferentes idades, percebe-se 

que os touros com idade de 17 meses apresentaram maior frequência da forma 

longa-oval se comparados com as outras idades. Considerando-se o fato de que 

quando os animais mostraram-se aptos à reprodução foram retirados do estudo, é 

provável que esta FT seja a mais adequada à produção espermática podendo ser 

um indicador de precocidade sexual. Ao analisar os animais que permaneceram 

no estudo até os 20 meses de idade, pôde-se observar que 49,18% possuíam a 

forma longa-moderada. Segundo BAILEY et al. (1998), testículos mais alongados 

apresentam maior superfície de contato com o meio ambiente, facilitando a 

termorregulação e possibilitando a distribuição mais uniforme dos vasos 

sanguíneos e tecido espermático, favorecendo as características 

qualiquantitativas do ejaculado. 

 

TABELA 2 - Frequências (%) das formas dos testículos (razão LARG/COMP) de 

touros Nelore, nas diferentes idades estudadas - Fazenda Capivara, 

Embrapa Arroz e Feijão, Santo Antônio de Goiás - GO, 2009 

Forma do Testículo 
Frequências (%) nas diferentes idades 

17 meses 18 meses 19 meses 20 meses 

Longa 3,70 5,19 4,50 0,00 

Longa-moderada 22,22 38,52 41,44 49,18 

Longa-oval 61,11 47,41 43,24 42,62 

Oval-esférica 9,26 8,15 8,11 4,92 

Esférica 3,70 0,74 2,70 3,28 

 

Os valores médios do índice CAP não diferiram entre as idades 

(P<0,05). Segundo FRENEAU et al. (2006), esta constatação se justifica porque 

este índice não considera as modificações seminais de touros na fase puberal e 

sim de touros adultos. 

Houve correlação positiva de moderada intensidade (P<0,01) entre 

peso vivo (PV) e PE (Tabela 3). VALENTIN et al. (2002) encontraram correlações 

semelhantes entre PV e PE. Esses resultados sugerem que parte dos genes 
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envolvidos na expressão dessas características é comum, por sua vez, PTM e 

VTM mostraram correlação de baixa intensidade com as características 

morfológicas do sêmen (DMA, DME e DT), diferindo daqueles encontrados por 

VIU et al. (2006), provavelmente pelo maior número de animais amostrados no 

presente estudo. 

 O PV também mostrou correlações de baixa intensidade com as 

características morfológicas do ejaculado, explicadas pelo fato dos animais 

estudados pertencerem a grupos contemporâneos homogêneos, com pesos 

médios (kg) e desvios padrão de: 445,33±11,18 aos 17 meses; 441,91±16,29 aos 

18 meses; 442,66±30,86 aos 19 meses; e 445,77±16,72 aos 20 meses. 

A variável PE mostrou correlações negativas e de moderada 

intensidade (P<0,01) com DT, indicando que, com o avançar da idade, os animais 

ganharam peso, aumentaram as medidas testiculares e tiveram uma melhora nos 

aspectos morfológicos do ejaculado. Corroborando com tais resultados, 

TROCÓNIZ et al. (1991) verificaram maior número de patologias espermáticas em 

animais de 13 a 15 meses de idade do que naqueles entre 22 e 24 meses. 

VALENTIN et al. (2002) relataram correlações negativas entre PE e DT, assim 

como PALASZ et al. (1994), que obtiveram correlação positiva entre PE e 

percentagem de espermatozóides normais. Estes mesmos autores relataram 

correlações positivas entre PE e PTM; PE e produção diária de espermatozóides; 

e entre PE e as reservas epididimárias de espermatozóides. 

A influência do PV, PE, PTM, VTM e FT sobre as características físicas 

do ejaculado (MOT, VIG e TUR) foi muito variável, com correlações positivas e 

negativas de baixa intensidade e, em sua maioria, sem significância, o que pode 

estar relacionado ao fato destas variáveis serem de avaliação subjetiva. 

VALENTIN et al. (2002) encontraram correlações positivas de baixa intensidade 

entre PE e MOT e entre PE e VIG, quando da avaliação de touros Nelore com 

idade entre 20 e 24 meses. 
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TABELA 3 - Correlações entre o peso vivo do animal (PV); as medidas de biometria testicular: perímetro escrotal (PE), peso 

médio dos testículos (PTM), volume médio dos testículos (VTM) e forma testicular (FT); características físicas do 

sêmen: motilidade progressiva (MOT), vigor (VIG) e turbilhonamento (TUR); e morfologia espermática: defeitos 

maiores (DMA), menores (DME) e totais (DT) - Fazenda Capivara, Embrapa Arroz e Feijão, Santo Antônio de 

Goiás - GO, 2009 

Variáveis 
  Biometria Testicular  Aspectos Físicos  Morfologia Espermática 

PV  PE PTM VTM FT  MOT VIG TUR  DMA DME DT 

PV 1,00  0,40 0,11* 0,12* 0,02  -0,01 0,05 0,02  0,08 0,04 0,08 

PE   1,00 0,49** 0,53** -0,02  0,22** 0,23** 0,22**  - 0,28** 0,08 - 0,39** 

PTM    1,00 0,89** -0,29**  0,19** 0,08 -0,20**  - 0,10 0,20** -0,02 

VTM     1,00 -0,29**  -0,19** -0,08 -0,20**  - 0,09 0,20** 0,02 

FT      1,00  0,10* 0,09 0,11**  0,02 -0,15* -0,04 

MOT        1,00 0,77** 0,74**  - 0,26** -0,05 - 0,25** 

VIG         1,00 0,80**  - 0,23** -0,06 - 0,24** 

TUR          1,00  - 0,24** - 0,17** - 0,28** 

DMA            1,00 0,08 0,94** 

DME             1,00 0,43** 

DT              1,00 

** significativo ao nível de 1% (P<0,01); * significativo ao nível de 5% (P<0,05)
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4 CONCLUSÃO 
 

A avaliação andrológica foi a ferramenta mais efetiva para a 

determinação da maturidade sexual em touros da raça Nelore, com idade entre 17 

e 20 meses, possibilitou a identificação e posterior utilização dos animais 

considerados aptos nas diversas idades estudadas.  

O PE se mostrou um bom indicador da fertilidade dos animais, 

considerando a correlação deste com DT. O índice CAP não captou as mudanças 

no padrão de qualidade seminal com o avançar da idade, sendo assim, não 

aconselhado como ferramenta de seleção para touros Nelore nas idades 

estudadas. 
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CAPÍTULO 4 - INFLUÊNCIA DE FATORES AMBIENTAIS SOBRE A 
MORFOLOGIA ESPERMÁTICA DE TOUROS NELORE CRIADOS 
EXTENSIVAMENTE NO VALE DO RIO ARAGUAIA 
 

RESUMO 
 

Objetivou-se com o presente estudo avaliar o efeito de fatores não 

genéticos sobre a morfologia espermática de touros da raça Nelore, de diferentes 

idades, criados extensivamente no vale do rio Araguaia, região de clima quente e 

úmido na maior parte do ano. O conjunto de dados deste trabalho foi obtido de 

1.506 avaliações andrológicas realizadas entre 08 de dezembro de 2001 e 26 de 

setembro de 2007. Os animais foram divididos, de acordo com a classe de idade, 

em: Classe Um (C1, n = 178) – touros até 20 meses de idade; Classe Dois (C2, n 

= 781) – animais de 21 a 24 meses; Classe Três (C3, n = 239) – touros entre 25 e 

31 meses de idade; e Classe Quatro (C4, n = 306) – reprodutores de 32 a 60 

meses de idade. Avaliou-se a morfologia espermática, agrupando-se as 

patologias em: defeitos de cabeça (DCAB); defeitos de peça intermediária (DPI); e 

defeitos de cauda (DCAU) e classificando-as em defeitos maiores (DMA); 

menores (DME); e totais (DT). Os resultados obtidos mostraram que com o 

avanço da idade e, consequentemente, da exposição por maior tempo destes 

animais às condições ambientais adversas, ocorreu uma tendência ao aumento 

da frequência de inaptos (P<0,08). Nos DCAU observou-se aumento (P<0,05) das 

patologias espermáticas na C1 e na C4. Quanto à variável DT, C2 e C3 foram 

semelhantes (P>0,05), notando-se redução na quantidade de defeitos à medida 

em que os animais tornaram-se sexualmente maduros e aumento de DT em 

animais mais velhos (P<0,01), aqueles pertencentes à C4. Os achados permitiram 

concluir que touros criados em condições ambientais semelhantes às do presente 

estudo devem ser usados o mais precocemente possível, antes que tenham a 

qualidade seminal afetada pelas condições ambientais adversas. 

 

 

 

Palavras-chave: andrologia, eficiência reprodutiva, espermatozóides, zebuínos. 
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INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON SPERMATIC 
MORPHOLOGY OF NELLORE BULLS RAISED ON FIELD CONDITIONS IN 
ARAGUAIA VALLEY REGION, IN BRAZIL 
 

ABSTRACT 
 

The goal of the present study was evaluate the effect of non genetic 

factors on spermatic morphology of Nellore bulls in different ages, extensively 

managed in Araguaia River valley, region almost always hot and humid most of 

the year. The data set for this research was obtained from 1,506 breeding 

soundness evaluations accomplished between December 08, 2001 and 

September 26, 2007. Animals were divided according to age classes into: Class 

One (C1, n = 178) – bulls up to 20 age months; Class Two (C2, n = 781) – animals 

from 21 to 24 months; Class Three (C3, n = 239) – bulls between 25 and 31 age 

months; and Class Four (C4, n = 306) – reproducers from 32 to 60 age months. 

The spermatic morphology was evaluated by grouping the pathologies in: head 

defects (DCAB); intermediary piece defects (DPI); and tail defects (DCAU), and 

classifying them in larger (DMA); smaller (DME); and total defects (DT). The 

results showed that as old as these animals come and, consequently, more 

exposed to the adverse environmental terms, it occurred a tendency to the 

frequency increase of inapts (P<0.08). Considering the spermatic pathology DCAU 

an increase (P<0.05) was observed in C1 and C4. Regarding the variable DT, C2 

and C3 presented similar results (P<0.05) reducing the quantity of defects while 

the animal became sexually mature. Older animals, which below to C4, presented 

an increase in DT (P<0.01). The results showed that bulls created in similar 

environmental terms to the present study should be used as precociously as 

possible, before they have the seminal quality affected by the adverse 

environmental terms. 

 

 

 

 

Key Words: andrology, reproductive efficiency, spermatozoa, zebu cattle. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Considerando que um reprodutor pode servir a um grande número de 

fêmeas, conforme o sistema de acasalamento utilizado, a capacidade reprodutiva 

do touro é um parâmetro importante na produção animal. Embora poucos deles 

sejam estéreis, existe grande variação em sua fertilidade, especialmente nos 

rebanhos onde características de fertilidade não são selecionadas (KASTELIC et 

al., 2002). Segundo HORN et al. (2002), a variabilidade constatada na qualidade 

do sêmen de reprodutores bovinos está intimamente correlacionada com 

alterações ambientais de diferentes origens. 

Para a produção de espermatozóides férteis, a temperatura testicular 

dos touros deve ser 2 a 6 ºC abaixo da temperatura corporal (COOK et al., 1994). 

Animais submetidos à temperatura ambiente elevada podem apresentar elevação 

da temperatura corporal e, consequentemente, da temperatura testicular, 

afetando assim a qualidade do sêmen (BRITO et al., 2002). 

Muitos experimentos têm sido conduzidos mostrando a influência da 

temperatura sobre a atividade reprodutiva de touros, em particular sobre a função 

testicular (OHASHI et al., 1988; BRITO et al., 2002; HORN et al., 2002). 

Entretanto, o mecanismo pelo qual a temperatura afeta a função testicular ainda é 

desconhecido, embora pareça ser causado pela hipóxia que acomete o testículo 

quando o mesmo é exposto à alta temperatura, podendo também afetar o 

metabolismo dos espermatozóides presentes no testículo (BRITO et al., 2002).  

Segundo KASTELIC et al. (2002), quando ocorre um incremento na 

temperatura testicular, o metabolismo aumenta numa taxa maior que o fluxo 

sanguíneo e, portanto, os testículos se tornam hipóxicos. Portanto, os testículos 

são muito sensíveis aos aumentos de temperatura devido a fatores endógenos ou 

exógenos. À medida que a temperatura testicular aumenta, a proporção de 

espermatozóides defeituosos sofre incremento, sendo que a recuperação do 

epitélio seminífero depende da natureza e da duração do insulto térmico (HORN 

et al., 2002).  

Considerando que vários estudos sobre a influência ambiental nas 

características do sêmen têm sido conduzidos em centrais de inseminação 

artificial, onde os animais são mantidos semi-confinados e em regime permanente 



 70

de colheita de sêmen (BRITO et al., 2002; SILVA et al.; 2003), e que touros 

criados em condições tropicais, onde predomina elevada temperatura e umidade, 

podem apresentar variações nas características quantitativas e qualitativas do 

ejaculado promovidas, entre outras causas, pela associação negativa entre altas 

temperaturas e a produção espermática (OLIVEIRA et al., 2001; BRITO et al., 

2004; DUARTE et al., 2005; PACHECO et al., 2007), torna-se de fundamental 

importância investigar a influência dos fatores não genéticos sobre as 

características qualiquantitativas do ejaculado de touros criados extensivamente 

em condições climáticas adversas. 

Objetivou-se com o presente estudo avaliar o efeito de fatores não 

genéticos sobre a morfologia espermática de touros da raça Nelore de diferentes 

idades, criados extensivamente na região do vale do Araguaia. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
2.1 Local e período experimental 
 

O conjunto de dados deste trabalho foi obtido na Fazenda São Luiz, de 

propriedade da Carpa Agropecuária, localizada no município de Barra do Garças -  

MT, fazenda participante do programa Nelore Brasil, conduzido pela Associação 

Nacional de Criadores e Pesquisadores – ANCP. A propriedade encontra-se 

localizada geograficamente na altura do paralelo 15º 9’, latitude sul e meridiano 

52º 4’, longitude oeste e tem como principal atividade a exploração da pecuária de 

corte. A região caracteriza-se pelo clima tropical semi-úmido, com temperaturas 

médias variando entre 17 e 23 ºC (mínimas) e 33 e 40 ºC (máximas). A umidade 

relativa do ar fica em torno de 70 a 85% nos meses chuvosos e chega a 15% nos 

meses secos (Estação Metereológica Aragarças – GO). 

O período experimental iniciou-se em 08 de dezembro de 2001 e 

terminou em 26 de setembro de 2007. 

 

 

2.2 Animais e manejo 
 

O manejo dos animais foi em condições extensivas, sendo estes 

mantidos exclusivamente em pastagens de Brachiaria brizantha Hochst A. Rich. 

Stapf. cv. Marandú e Brachiaria decumbens Stapf. Prain., recebendo 

suplementação mineral ad libidum durante o período chuvoso e mistura protéico 

energética comercial com 46% de proteína bruta e consumo médio de 200 g por 

dia durante o período seco. 

 O calendário de vacinação, cumprido de acordo com o previsto para a 

região, continha as vacinações obrigatórias pela legislação brasileira, bem como 

contra paratifo, clostridioses, leptospirose, raiva, rinotraqueíte infecciosa e diarréia 

bovina a vírus. O controle de ectoparasitas era feito quando necessário e o de 

endoparasitas seguia a estratégia de três desverminações ao longo do ano. 
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2.3 Avaliações Andrológicas 
 

A maioria das avaliações ocorreu no segundo semestre de cada ano, 

principalmente nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, período que 

antecede a estação reprodutiva, exceto no ano de 2004, no qual foram realizadas 

quatro coletas no primeiro semestre, nos meses de março, abril, maio e junho. 

Os touros foram submetidos a exame clínico geral e do sistema 

reprodutor de acordo com as recomendações do Colégio Brasileiro de 

Reprodução Animal (CBRA, 1998), incluindo a medição do perímetro escrotal 

(PE) com o uso de fita métrica no maior diâmetro da bolsa testicular. As medidas 

de comprimento e largura dos testículos foram obtidas com o uso do paquímetro 

digital Starret® cat. nº 727-6/150. 

O sêmen foi colhido pela técnica de eletroejaculação e uma alíquota foi 

avaliada imediatamente para motilidade individual progressiva (0 a 100%), vigor 

(0 a 5) e turbilhonamento (0 a 5), todos em microscopia óptica com aumento de 

100 vezes. Quando a avaliação de um ejaculado de aspecto branco cremoso, que 

era considerado como representativo de concentração espermática dentro dos 

padrões de normalidade (CBRA, 1998), apresentava motilidade abaixo de 50%, 

este touro era submetido imediatamente a nova colheita, sendo a morfologia 

espermática realizada com o segundo ou até mesmo o terceiro ejaculado. Após 

isto, para aqueles que apresentaram motilidade espermática superior a 50%, foi 

realizada a avaliação da morfologia espermática, usando microscopia de 

contraste de fase em aumento de 1000 vezes, agrupando-se as patologias 

espermáticas em defeitos de cabeça (DCAB); defeitos de peça intermediária 

(DPI); e defeitos de cauda (DCAU), e classificando-as em defeitos maiores 

(DMA); menores (DME); e totais (DT), segundo preconizado pelo Colégio 

Brasileiro de Reprodução Animal (CBRA, 1998).  

Com base nas informações obtidas, os touros com menos de 24 meses 

foram classificados em: 1) aptos para a reprodução (motilidade ≥ 50%; vigor ≥ 3; e 

DT < 30%) e 2) imaturos (motilidade < 50%, vigor < 3 ou DT > 30%, desde que 

fosse detectada alta contagem de gotas citoplasmáticas proximais). Naqueles 

com idade superior a 24 meses de idade utilizou-se a classificação aptos ou 

inaptos para a reprodução (CBRA, 1998), sendo considerados inaptos aqueles 
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que apresentassem motilidade < 50%, vigor < 3, DT > 30% ou contagem acima de 

10% de um mesmo defeito. 

 

 

2.3 Variáveis meteorológicas 
 

As variáveis meteorológicas foram gentilmente cedidas pelo Instituto 

Nacional de Meteorologia - 10º Distrito de Meteorologia (10º DISME - INMET) 

As médias mensais dos anos de 2001 a 2006 das variáveis 

meteorológicas: temperatura máxima; temperatura mínima; temperatura média; 

precipitação; umidade relativa do ar; e velocidade do vento foram obtidas junto a 

estação meteorológica Aragarças, localizada no município de Aragarças – GO 

(Figura 1). A distância aproximada da estação à fazenda é de 60 km. 

 

 

2.4 Constituição do banco de dados 
 

O conjunto de dados deste trabalho foi obtido de 1.506 avaliações 

andrológicas realizadas em touros Nelore criados extensivamente na região do 

vale do rio Araguaia.  

Os animais foram divididos em classes de idade em Classe Um (C1, n = 

178) – touros até 20 meses de idade; Classe Dois (C2, n = 781) – animais de 21 a 

24 meses; Classe Três (C3, n = 239) – touros entre 25 e 31 meses de idade; e 

Classe Quatro (C4, n = 306) – reprodutores de 32 a 60 meses de idade. 

Para a tabulação das variáveis metereológicas levou-se em 

consideração que a duração de um ciclo espermatogênico é de 61 dias, portanto 

foram usadas as informações dos últimos dois meses anteriores à coleta mais o 

mês da coleta, obtendo-se uma média aritmética entre os três meses. 
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2.5 Análises estatísticas 
 

As análises de crítica e consistência dos dados foram realizadas 

utilizando-se o procedimento UNIVARIATE (SAS, 2000) para determinar se os 

erros experimentais das variáveis possuíam distribuição normal de probabilidade 

e homogeneidade de variância. Como as variáveis estudadas não apresentaram 

distribuição normal de probabilidade, desobedecendo-se a premissa básica da 

análise de variância, optou-se pela análise não paramétrica utilizando-se o teste H 

de Kruskal-Wallis através do procedimento NPAR1WAY (SAS, 2000). 

A frequência de touros aptos ou não foi submetida ao estudo de 

dispersão de frequência com o uso do teste exato de Fisher por meio do 

procedimento FREQ (SAS, 2000). 

As influências das variáveis metereológicas sobre as características 

quantitativas do ejaculado foram analisadas por meio de regressão polinomial, 

usando-se o pacote computacional WinStat® (FITCH, 2006). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As variações dos parâmetros meteorológicos estudados estão 

sumarizados na Figura 1. Durante o período experimental os valores máximo e 

mínimo observados para a temperatura máxima (Tmax) foram, respectivamente, 

36,23 ºC e 31,06 ºC. Já para a temperatura mínima (Tmin) foram 22,63 ºC e 16,63 

ºC, respectivamente. A umidade relativa do ar oscilou entre 55,33% e 82,66%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIGURA 1 - Valores médios dos parâmetros meteorológicos nos períodos de coleta por 

ano de condução do estudo - Fazenda São Luiz, Barra do Garças, 2009 
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Dos 1.506 touros avaliados, 1.056 (70,12%) apresentaram-se aptos à 

reprodução e 448 (29,88%) inaptos e/ou sexualmente imaturos. Os valores 

observados assemelham-se aos resultados obtidos por LOPES et al. (2006), que 

avaliaram 271 touros Nelore de 17 a 36 meses, criados extensivamente na região 

sudoeste do estado de Goiás, e verificaram que 78,97% dos animais 

encontravam-se aptos à reprodução. A pequena diferença encontrada entre os 

estudos, provavelmente, se deve ao fato dos animais do presente estudo, 

especialmente aqueles da C4, serem mais velhos.  

Entretanto, os valores observados ficam abaixo daqueles obtidos por 

OHASHI et al. (1988), que relataram 84,21% dos 95 touros Nelore avaliados 

como aptos à reprodução. Estes animais foram criados na região amazônica com 

temperatura média de 26 ºC e umidade relativa do ar de 85%, portanto, em 

condições ambientais semelhantes às do presente estudo. 

Ao estudar a frequência de touros aptos e inaptos e/ou imaturos de 

acordo com as classes de idade (Figura 2), obteve-se o seguinte resultado: C1 – 

49,44% aptos e 50,56% imaturos; C2 – 79,90% aptos e 20,10% imaturos; C3– 

66,95% aptos e 33,05% inaptos; e C4 – 60,13% aptos e 39,87% inaptos. Ao 

considerar-se C1 e C2, os resultados obtidos neste estudo são semelhantes aos 

obtidos por VASCONCELOS et al. (2003), que trabalharam com touros de até 22 

meses de idade na região nordeste do estado de São Paulo. Entretanto, ao 

considerar-se os resultados obtidos em C3 e C4 estes ficam bem abaixo dos 

encontrados por LOPES et al. (2006), sendo que as prováveis causas desta 

diferença já foram discutidas anteriormente. 

VIU et al. (2006) e PACHECO et al. (2007) também relataram o 

aumento no número de touros aptos à medida que estes animais se tornam 

sexualmente maduros (até 36 meses de idade). Entretanto, CARTAXO et al. 

(2001), no estado da Paraíba, avaliando animais da raça Guzerá em três faixas 

etárias diferentes (touros até 20 meses, de 21 a 24 meses e com idade superior a 

24 meses), não encontraram diferenças significativas nas características 

morfológicas entre as faixas de idade estudadas, relatando pequena diminuição 

na porcentagem de defeitos com o aumento da idade. 

Os resultados obtidos no presente estudo permitem inferir que com o 

avanço da idade e, consequentemente, da exposição por maior tempo destes 
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animais às condições ambientais adversas (calor e umidade), características da 

região de criação, ocorre uma tendência ao aumento da frequência de inaptos 

(P<0,08), assim como demonstrado na Figura 2 para os animais da C4. Salienta-

se ainda que os principais defeitos maiores encontrados foram: cauda fortemente 

dobrada e/ou enrolada; cabeças isoladas anormais; e presença eventual de 

medusas, achados sugestivos de degeneração testicular (FERREIRA NETO et 

al., 1977; VOGLER et al., 1993), provavelmente decorrente do insulto térmico ao 

qual os testículos vinham sendo submetidos ao passar do tempo. GABALDI et al. 

(1999) também observaram aumento nas patologias de cabeça, cauda fortemente 

enrolada e formas teratológicas em touros Nelore submetidos à insolação 

escrotal. 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

  
FIGURA 2 - Distribuição da freqüência de touros Nelore aptos e imaturos e/ou inaptos, de 

acordo com as classes de idade, em animais criados extensivamente na 

região do vale do rio Araguaia - Fazenda São Luiz, Barra do Garças, 2009 

[letras diferentes no eixo X indicam diferença (P<0,05) pelo teste exato de 

Fisher] 

 

CHACON et al. (1999) e OLIVEIRA et al. (2001) evidenciaram esta 

influência através do aumento na frequência de patologias de cauda em animais 

não adaptados ao clima tropical, provocando um aumento no número de touros 

considerados inaptos. Os achados desses autores bem como os do presente 

estudo são condizentes com o fato de que algumas etapas da espermatogênese 

e da maturação espermática são sensíveis ao calor (KASTELIC et al., 2002). 
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Segundo os mesmos autores altas temperaturas também exercem efeitos 

negativos nos epidídimos. 

A média ± desvio padrão das frequências dos defeitos espermáticos 

dos touros, avaliados nas diferentes classes de idade, são apresentados na 

Tabela 1.  
 

TABELA 1 – Touros da raça Nelore, avaliados segundo as classes de idade, com 

os respectivos valores médios ± desvio-padrão (%) dos 

agrupamentos das patologias espermáticas em defeitos de cabeça 

(DCAB); de peça intermediária (DPI); e de cauda (DCAU) e das 

classificações dos defeitos espermáticos em defeitos maiores 

(DMA); menores (DME) e totais (DT) - Fazenda São Luiz, Barra do 

Garças, 2009 

Agrupamentos das Patologias Espermáticas* 

Classe 1 

(≤ 20 meses) 

Classe 2 

(21-24 meses) 

Classe 3 

(25-31 meses) 

Classe 4 

(32-60 meses) 

DCAB 3,30±4,20a 3,97±4,18a 3,74±4,48a 3,69±5,18a

DPI 1,34±3,31a 2,35±4,26b 1,50±3,39a 1,38±3,16a

DCAU 15,39±11,37a 10,59±9,37b 11,02±9,02b 13,11±12,89c 

Classificação das Patologias Espermáticas (CBRA, 1998)* 

Classe 1 

(≤ 20 meses) 

Classe 2 

(21-24 meses) 

Classe 3 

(25-31 meses) 

Classe 4 

(32-60 meses) 

DMA 11,46±9,69a 10,47±8,38a 6,61±5,91b 9,22±11,68c

DME 8,64±7,83a 6,45±6,08b 9,79±9,41a 9,08±8,61a

DT 20,10±12,34a 16,92±10,23b 16,40±9,27b 18,31±13,88a

* Letras diferentes na mesma linha indicam diferença (P<0,05) pelo teste H de Kruskal-

Wallis. 

 

Nos DCAU observou-se aumento (P<0,05) das patologias espermáticas 

na C1 e na C4. Nos animais mais jovens (C1), isto pode estar relacionado à 

imaturidade sexual destes indivíduos, assim como relatado por LOPES et al. 

(2006), que encontraram altas taxas de defeitos espermáticos em touros jovens 

da raça Nelore, relacionando esse estudo ao incompleto desenvolvimento da 
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capacidade de produção espermática desses animais em função das tenras 

idades.  

Com o avanço da idade e, consequentemente, da exposição crônica 

destes animais às condições ambientais adversas (calor e umidade), 

características da região de criação, ocorreu novo aumento nos DCAU para os 

animais da C4, assim como observado por GODFREY & DODSON (2005), que 

trabalharam com touros da raça Senepol em ambiente tropical e relataram 

aumento no número de defeitos espermáticos e, portanto, de reprodutores inaptos 

em idades superiores a 36 meses. Segundo esses mesmos autores, isso ocorreu 

em função da degeneração do epitélio seminífero causada pela ação nociva do 

elevado calor ambiental, uma vez que a espermatogênese normal é dependente 

da manutenção da temperatura testicular entre 2 e 6 ºC abaixo da temperatura 

corporal, assim como sugerido por COOK et al. (1994). 

Ao se avaliar os DMA, verificou-se diferença (P<0,01) das classes um e 

dois para as classes três e quatro. É importante observar que nos animais da C1 

e C2 as contagens estão altas, diminuem na C3 e voltam a aumentar na C4. 

Estes achados são sugestivos de que as condições ambientais a que estes 

animais foram submetidos podem estar causando injúria térmica nos testículos, 

pois segundo FERREIRA NETO et al. (1977), as anormalidades primárias 

refletem alterações na espermatogênese, enquanto as secundárias originam-se 

durante o armazenamento dos espermatozóides no epidídimo, durante a 

ejaculação ou por manejo inadequado do sêmen. Segundo esses mesmos 

autores, um grande número de cabeças isoladas é um achado sugestivo das 

primeiras fases de degeneração testicular e a presença de caudas dobradas e 

enroladas refletem o aumento da temperatura, além da presença de medusas ser 

um achado patognomônico de grave degeneração testicular, assim como 

encontrado por GABALDI et al. (1999). NICHI et al. (2006) relataram aumento na 

porcentagem de DMA durante o verão em touros da raça Simental e Nelore. 

Quanto à variável DT (Tabela 1 e Figura 3), C2 e C3 foram semelhantes 

(P>0,05), notando-se redução na quantidade de defeitos à medida que os animais 

tornaram-se sexualmente maduros e aumento de DT em animais mais velhos 

(P<0,01), aqueles pertencentes à C4.  
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FIGURA 3 - Distribuição da frequência de defeitos totais, de acordo com as classes de 

idade, em animais criados extensivamente na região do vale do rio Araguaia 

- Fazenda São Luiz, Barra do Garças, 2009  (letras diferentes no eixo X 

indicam diferença (P<0,05) pelo teste H de Kruskal-Wallis) 
 

Concordando com isso, GAMBARINI et al. (2006) relataram 

correlações negativas entre peso corporal e morfologia espermática, e entre 

circunferência escrotal (PE) e patologias espermáticas de touros jovens da raça 

Nelore, ou seja, à medida que os animais tornaram-se mais velhos, ganharam 

peso, aumentaram a PE e diminuíram as patologias espermáticas. Segundo 

esses autores, a avaliação andrológica feita por volta dos 20 meses de idade 

permitiu identificar os animais de maior precocidade sexual, diminuindo o intervalo 

de gerações e obtendo-se assim maiores ganhos genéticos para essa 

característica, assim como sugerido por OLIVEIRA et al. (2005) avaliando touros 

da raça Nelore com idades que entre 20 e 24 meses, selecionados para a 

primeira estação de monta em condições de criação semelhantes àquelas dos 

animais deste estudo. 

O aumento dos DT na C4 (P<0,01) pode ser explicado pelos mesmos 

motivos que justificam a elevação dos DCAU nesta classe de idade, ou seja, a 

degeneração do epitélio seminífero pela ação do calor (GODFREY & DODSON, 

2005).   
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Entretanto, confrontando os achados andrológicos com as aferições 

metereológicas (Figura 4), os efeitos climáticos sobre DT não foram muito 

esclarecedores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 – Distribuição de frequência de defeitos totais (DT) de acordo com os 

valores médios de temperatura máxima (Tmax) do período de coleta 

- Fazenda São Luiz, Barra do Garças, 2009 

 
Porém, salienta-se que 328 (21,78%) touros foram avaliados nos meses 

mais quentes do ano e 795 (52,79%) foram avaliados no mês de agosto, quando 

os valores médios de temperatura máxima foram obtidos a partir da média dos 

meses de junho, julho e agosto. HORN et al. (2002) mostraram o potencial de 

reversibilidade do quadro seminal de touros nos meses de temperaturas mais 

amenas. GABALDI et al. (1999) também relataram o início do retorno ao quadro 

seminal normal a partir de 80 dias após insulto térmico experimental. Segundo 

NASCIMENTO & SANTOS (2003), isto ocorre devido à resistência relativa das 

espermatogônias tronco, das células de Sertoli e das células de Leydig. A maior 

resistência dessas células permite a restauração da função espermatogênica 

quando a injúria testicular é removida.  Isto pode explicar os achados do presente 

estudo.  

Buscando melhor entendimento dos efeitos de ambiência sobre a 

fertilidade, compartimentou-se o banco de dados e analisou-se a distribuição das 

patologias espermáticas segundo as classes de idade somente nos touros 

considerados imaturos e/ou inaptos. A média ± desvio padrão das frequências 
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dos defeitos espermáticos dos touros classificados como imaturos e/ou inaptos, 

avaliados nas diferentes classes de idade, são demonstradas na Tabela 2.  

 

TABELA 2 – Touros da raça Nelore classificados como imaturos e/ou inaptos à 

reprodução, segundo as classes de idade, com os respectivos 

valores médios ± desvio-padrão (%) dos agrupamentos das 

patologias espermáticas em defeitos de cabeça (DCAB); de peça 

intermediária (DPI); e de cauda (DCAU) e das classificações dos 

defeitos espermáticos em defeitos maiores (DMA); menores (DME) 

e totais (DT) - Fazenda São Luiz, Barra do Garças, 2009 

Agrupamentos das Patologias Espermáticas* 

Classe 1 

(≤ 20 meses) 

Classe 2 

(21-24 meses) 

Classe 3 

(25-31 meses) 

Classe 4 

(32-60 meses) 

DCAB 4,34±6,35a 4,15±6,58a 4,00±5,41a 4,72±7,41a

DPI 1,63±4,21a 3,84±7,36b 1,15±4,51a 1,70±4,31a

DCAU 22,16±11,65 21,02±14,05 20,23±9,41 22,61±15,51 

Classificação das Patologias Espermáticas (CBRA, 1998)* 

Classe 1 

(≤ 20 meses) 

Classe 2 

(21-24 meses) 

Classe 3 

(25-31 meses) 

Classe 4 

(32-60 meses) 

DMA 17,08±14,10a 15,13±11,74a, b 6,32±8,37c 13,62±16,80b

DME 12,79±8,61a 12,00±9,34a 19,46±10,10b 15,63±9,87c

DT 29,87±12,00a 27,13±12,00a 25,78±8,80b 29,25±15,72a

* Letras diferentes na mesma linha indicam diferença (P<0,05) pelo teste H de Kruskal-

Wallis.  

 

Analisando somente os touros considerados imaturos e/ou inaptos 

percebe-se que a partir dos 32 meses de idade os DCAB (P>0,05), os DMA 

(P<0,01) e os DT (P<0,01) sofrem incremento. Estes resultados estão de acordo 

com o observado por PACHECO et al. (2007), que relataram que com o avançar 

da idade (36 a 60 meses) houve aumento significativo nas patologias 

espermáticas de touros da raça Guzerá, atribuindo a isso o efeito do estresse 
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térmico provocado pela primavera e verão bastante quente, característico da 

região Norte e Noroeste do Rio de Janeiro. 

Entretanto, KUMI-DIAKA & ZENJANIS (1978) e KUMI-DIAKA et al. 

(1981) afirmaram que o estresse térmico não possui efeito adverso significativo 

sobre a espermatogênese dos animais zebuínos. Porém, OHASHI et al. (1988), 

trabalhando em condições ambientais muito semelhantes às do presente estudo, 

relataram que 4,2% dos touros Nelore classificados como inaptos eram 

portadores de degeneração testicular comprovada por exames histopatológicos. 

BRITO et al. (2003) encontraram decréscimo na produção e qualidade 

espermática de touros Nelore e seus cruzamentos submetidos à insulação 

escrotal.  

As causas que contribuem para esta alteração não estão totalmente 

esclarecidas. Segundo GOMES et al. (1971), a alta temperatura ambiental afeta 

significativamente a função das células de Leydig, causando diminuição nos 

níveis de testosterona e aumento nos níveis de gonadotrofinas. Além deste fato, 

parece haver a ação local da temperatura, ocasionando alteração no mecanismo 

de termorregulação testicular, como demonstrado por CASSADY et al. (1953); 

ROSS & ENTWISTLE (1979) e BRITO et al. (2003), afetando a espermatogênese, 

a atividade metabólica (BRITO et al., 2002; NICHI et al., 2006) e a estrutura do 

espermatozóide, principalmente durante sua passagem pelo epidídimo (BROWN-

WOODMAN et al., 1976; KASTELIC et al., 2002).  
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4 CONCLUSÃO 
 

Touros criados em condições tropicais com temperatura e umidade 

relativa do ar elevadas na maior parte do ano como às do presente estudo devem 

ser usados o mais precocemente possível, antes que tenham a qualidade seminal 

afetada pelas condições ambientais adversas.  

Touros com mais de 36 meses devem passar por avaliação andrológica 

periódica, garantindo assim a constatação da fertilidade destes indivíduos e, por 

conseguinte, a manutenção da eficiência reprodutiva do rebanho. 
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CAPÍTULO 5 - PARÂMETROS GENÉTICOS E FENOTÍPICOS DA BIOMETRIA 
TESTICULAR E QUALIDADE SEMINAL DE TOUROS JOVENS DA RAÇA 
NELORE 
 

RESUMO 

 

Objetivou-se com este estudo obter-se estimativas de parâmetros 

genéticos e fenotípicos das características de biometria testicular e qualidade 

seminal, estabelecendo-se as associações biológicas que existem entre elas, em 

touros da raça Nelore entre 17 e 24 meses de idade criados extensivamente na 

região Centro-Oeste do Brasil. O conjunto de dados considerou 1.265 avaliações 

andrológicas, realizadas entre 2001 e 2007, em quatro propriedades diferentes. 

Os animais foram agrupados em classes de idade, Classe Um (C1) - touros até 

20 meses de idade; e Classe Dois (C2) - touros de 21 a 24 meses de idade. Além 

de serem classificados em aptos à reprodução ou sexualmente imaturos. Avaliou-

se a morfologia espermática e calculou-se o volume (VTM); peso testicular (PTM); 

volume testicular (VTF); e o índice de classificação andrológica por pontos (CAP). 

As estimativas de herdabilidade aditiva direta para perímetro escrotal (PE), VTM, 

PTM, VTF e CAP foram, respectivamente, 0,44; 0,30; 0,30; 0,26; e 0,20. O PE foi 

negativamente correlacionado com as características de qualidade seminal. As 

correlações genéticas entre as características de biometria testicular e as de 

qualidade seminal foram negativas de moderada a alta magnitude, assim como 

aquelas entre o índice CAP e as características de qualidade seminal. Os 

resultados obtidos no presente estudo sugerem o uso do PE em conjunto com o 

índice CAP na seleção de touros de maior fertilidade e precocidade sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: andrologia, eficiência reprodutiva, herdabilidade, zebuínos 
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GENETIC AND PHENOTYPIC PARAMETERS ON TESTICULAR BIOMETRY 
AND SEMINAL QUALITY OF NELLORE YOUNG BULLS 
 

ABSTRACT 

 
The goal of this study was to obtain genetic and phenotypic parameters 

estimates on testicular biometry and seminal quality, establishing the biological 

associations among them, in Nellore bulls 17 and 24 age months extensively 

managed in Middle West of Brazil. The data set considered 1.265 breeding 

soundness evaluations, accomplished between 2001 and 2007, in four different 

properties. Animals were divided according to their age classes into: Class One 

(C1) - bulls up to 20 age months; and Class Two (C2) - bulls from 21 to 24 age 

months moreover, they were classified in apt to the reproduction or sexually 

immature. The spermatic morphology and was evaluated the volume (VTM) and 

testicular weight (PTM); the testicular volume (VTF); and the breeding soundness 

evaluation score (CAP) were calculated. Direct additive heritability estimates for 

scrotal perimeter (PE), VTM, PTM, VTF and CAP were, respectively, 0.44; 0.30; 

0.30; 0.26; and 0.20. PE was negatively correlated with the seminal quality traits. 

The genetic correlations among traits of testicular biometry and seminal quality 

were negative of moderated to high magnitude, as those between CAP and the 

seminal quality traits. The results obtained at present study suggest the use of PE 

in association with CAP in the bulls selection of larger fertility and sexual precocity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: andrology, heritability, reproductive efficiency, zebu cattle 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A eficiência reprodutiva do touro é uma das mais importantes 

características em bovinos de corte, principalmente em se tratando de criações 

extensivas, onde a reprodução constitui fator limitante à produção. Vários 

trabalhos têm relatado a fertilidade como prioridade econômica em gado de corte, 

seguida pelas taxas de crescimento e qualidade de carcaça (BERGMANN, 1993).  

Entretanto, a reprodução é um processo complexo e a seleção direta 

para características ligadas à reprodução é, muitas vezes, difícil de ser aplicada, 

tornando-se necessário identificar características reprodutivas que sejam 

facilmente medidas, que apresentem variabilidade e que sejam geneticamente 

correlacionadas aos eventos reprodutivos (BERGMANN, 1999). 

Para avaliar a capacidade reprodutiva dos touros, têm sido propostos 

vários parâmetros envolvendo as medidas testiculares e a qualidade seminal (VIU 

et al., 2006). Segundo QUIRINO et al. (2004), entre os parâmetros propostos o 

mais utilizado, principalmente em função da facilidade de medição e da alta 

repetibilidade entre avaliadores, é o perímetro escrotal (PE).  

O PE vem sendo utilizado como critério de seleção por apresentar 

correlações genéticas favoráveis com características qualiquantitativas do sêmen 

(QUIRINO et al., 2004; DIAS et al., 2006; DIAS et al., 2008), com idade à 

puberdade em machos e fêmeas (PEREIRA et al., 2000; CORRÊA et al., 2006) e 

às características de crescimento (KEALEY et al., 2006).  

No entanto, segundo BAILEY et al. (1998), o PE é uma medida indireta 

da massa testicular, que não considera a variação individual na forma dos 

testículos e na qual a espessura da parede da bolsa testicular é erroneamente 

somada. Sendo assim, de acordo com esses mesmos autores, comprimento e 

largura testicular podem ser boas ferramentas para auxiliar na estimativa da 

fertilidade do reprodutor, por meio do uso destas medidas para o cálculo do 

volume (VTM) e peso testicular médio (PTM). Touros com menor PE e testículos 

mais alongados podem ter maior VTM e/ou PTM do que animais que apresentam 

o formato ovóide a esférico, com produção espermática comparável àqueles de 

maior diâmetro (BAILEY et al., 1996).  
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Segundo BAILEY et al. (1996), frequentemente os reprodutores bovinos 

apresentam forma ovóide dos testículos, porém a variação para formas alongadas 

é comum, principalmente em zebuínos (UNANIAN et al., 2000), podendo causar a 

ocorrência de medidas de PE menos expressivas que em taurinos. Essa 

característica pode ser extremamente vantajosa, ainda mais considerando que 

testículos menos esféricos apresentam maior superfície de contato com o meio 

ambiente, facilitando a termorregulação, além de possibilitar a distribuição mais 

uniforme dos vasos sanguíneos e tecido espermático, favorecendo os padrões 

seminais (BAILEY et al., 1996).  

Poucos estudos correlacionaram as variações normais de VTM e PTM 

à produção e qualidade espermática, sendo que, na literatura disponível, existem 

poucos relatos do estudo da influência de VTM e PTM sobre as características do 

sêmen de Bos taurus indicus.  

Por outro lado, a capacidade reprodutiva do touro é avaliada com 

precisão pelo exame andrológico, que estabelece a concentração, motilidade e 

morfologia da população de espermatozóides. Atualmente, as análises rotineiras 

consideram sêmen de qualidade aquele que apresenta dois importantes atributos: 

motilidade progressiva e baixa taxa de anormalidades espermáticas (SILVA et al., 

2002). Um fator agravante envolvendo as anormalidades espermáticas, segundo 

UNANIAN (1999), é que a maioria delas é de natureza genética, portanto, os 

reprodutores que apresentam este problema o transmitem para seus 

descendentes.  

Embora mostre o grau de fertilidade do macho, o exame andrológico e, 

em particular, os testes de funcionalidade, têm sido pouco utilizados, 

principalmente na seleção de zebuínos (SILVA et al., 2002). 

A importância das medidas de biometria testicular na seleção de touros, 

seja em zebuínos como, principalmente, em taurinos, tem sido abordada em 

vários estudos. No entanto, esses mesmos estudos, embora mencionem a 

importância das características seminais para avaliar a eficiência reprodutiva do 

macho, não se preocuparam em estabelecer uma relação direta sobre esses 

fatores (VIU et al., 2006). Em zebuínos, particularmente, é deficiente o 

conhecimento sobre a relação entre as características de biometria testicular e a 

qualidade do sêmen. 
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Com o objetivo de obter estimativas de parâmetros genéticos e 

fenotípicos das características de biometria testicular e qualidade seminal, 

estabelecendo as associações biológicas que existem entre elas, em touros da 

raça Nelore entre 17 e 24 meses de idade, criados extensivamente na região 

Centro-Oeste do Brasil, desenvolveu-se o presente estudo. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
2.1 Local e período experimental 
 

O conjunto de dados deste trabalho foi obtido em quatros fazendas 

localizadas no Centro-Oeste do Brasil, descritas a seguir:  

a) Fazenda São Luiz, de propriedade da Carpa Agropecuária, localizada no 

município de Barra do Garças - MT, fazenda participante do programa Nelore 

Brasil, conduzido pela Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores 

(ANCP). A propriedade está localizada geograficamente na altura do paralelo 15º 

9’, latitude sul e meridiano 52º 4’, longitude oeste e tem como principal atividade a 

exploração da pecuária de corte. A região caracteriza-se pelo clima tropical semi-

úmido, com temperaturas médias variando entre 17 e 23 ºC (mínimas) e entre 33 

e 40 ºC (máximas). A umidade relativa do ar ficou em torno de 70 a 85% nos 

meses chuvosos e chegou a 15% nos meses secos (Estação Meteorológica 

Aragarças – GO). O período experimental iniciou-se em 08 de dezembro de 2001 

e terminou em 26 de setembro de 2007. 

b) Estância São José, localizada no município de Jataí - G0. A propriedade 

encontra-se na altura do paralelo 17º 52’, latitude sul e meridiano 51º 42’, 

longitude oeste e a principal atividade é a agricultura. A região caracteriza-se pelo 

clima tropical mesotérmico, com temperaturas médias variando entre -5 e 18 ºC 

(mínimas) e 27 e 38 ºC (máximas). O período experimental iniciou-se em 07 de 

maio de 2000 e terminou em 28 de agosto de 2007. 

c) Fazenda Capivara, do Centro Nacional de Pesquisa em Arroz e Feijão - 

CNPAF, Embrapa Arroz e Feijão, localizado no município de Santo Antônio de 

Goiás - GO, na altura do paralelo 16º 28’, latitude sul e meridiano 49º 17’, 

longitude oeste, a 823 m de altitude. A região caracteriza-se pelo clima tropical de 

savana, com temperaturas variando entre 11 e 21 oC (mínimas) e entre 28 e 34 oC 

(máximas). A umidade relativa do ar oscilou de 70 a 85% nos meses chuvosos e 

chegou a 40% nos meses secos (Estação Meteorológica do CNPAF). As 

avaliações foram realizadas nos meses de abril, maio e junho dos anos de 2005, 
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2006 e 2007, respectivamente durante a VI, VII e VIII provas de desempenho a 

pasto conduzidas no EMBRAPA Arroz e Feijão.em parceria.  

d) Fazenda Princesa do Barreirão, localizada no município de Doverlândia - GO. 

A propriedade encontra-se localizada geograficamente na altura do paralelo 16º 

43’, latitude sul e meridiano 52º 19’, longitude oeste e tem como principal 

atividade a agricultura. A região caracteriza-se pelo clima tropical semi-úmido, 

com temperaturas médias variando entre 17 e 23 ºC (mínimas) e entre 33 e 40 ºC 

(máximas). O período experimental iniciou-se em 23 de abril de 2003 e terminou 

em 16 de março de 2007. 

 

 
2.2 Animais e manejo 

 

Na fazenda Princesa do Barreirão e Estância São José, o manejo dos 

animais era conduzido de forma extensiva, sendo esses mantidos exclusivamente 

em pastagens de capim-marandú (Brachiaria brizantha Hochst A. Rich. Stapf. cv. 

Marandú), recebendo suplementação mineral ad libidum durante o período 

chuvoso. Já na fazenda São Luís, os animais foram mantidos em pastagens de 

capim-marandú e Brachiaria decumbens Stapf. Prain, recebendo suplementação 

mineral ad libidum durante o período chuvoso e mistura protéico energética 

comercial com 46% de proteína bruta e consumo médio de 200 g por dia durante 

o período seco. 

 Em todos os campos experimentais o calendário de vacinação foi 

cumprido de acordo com o previsto para a região e continha as vacinações 

obrigatórias pela legislação brasileira, bem como contra paratifo, clostridioses, 

leptospirose, raiva, rinotraqueíte infecciosa e diarréia bovina a vírus. O controle de 

ectoparasitas era feito quando necessário e o de endoparasitas seguia a 

estratégia de três desverminações ao longo do ano. 

Na fazenda Capivara os animais foram mantidos exclusivamente a 

pasto, em sistema de pastejo rotacionado com pastagens de capim-marandú e 

capim-xaraés (Brachiaria brizantha A. Rich. Stapf. cv. Xaraés), recebendo 

suplementação mineral ad libidum com 88 g de fósforo durante o período chuvoso 
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e mistura protéico-energética comercial com 46% de proteína bruta, com 

consumo médio de 160 g por dia durante o período seco. 

 

 

2.3 Avaliações Andrológicas 
 

Os touros foram submetidos a exame clínico geral e do sistema 

reprodutor de acordo com as recomendações do Colégio Brasileiro de 

Reprodução Animal (CBRA, 1998), incluindo a medição do PE com o uso de fita 

métrica no maior diâmetro da bolsa testicular. As medidas de comprimento e 

largura dos testículos foram obtidas com o uso do paquímetro digital Starret® cat. 

nº 727-6/150. 

O sêmen foi colhido pela técnica de eletroejaculação e uma alíquota foi 

avaliada imediatamente para motilidade individual progressiva (0 a 100%), vigor 

(0 a 5) e turbilhonamento (0 a 5), todos em microscopia óptica com aumento de 

100 vezes. Quando a avaliação de um ejaculado de aspecto branco cremoso, que 

era considerado como representativo de concentração espermática dentro dos 

padrões de normalidade (CBRA, 1998), apresentava motilidade abaixo de 50%, 

esse touro era submetido imediatamente a nova colheita, sendo a morfologia 

espermática realizada com o segundo ou até mesmo o terceiro ejaculado. Após 

isso, para aqueles que apresentaram motilidade espermática superior a 50%, foi 

realizada a avaliação da morfologia espermática, usando microscopia de 

contraste de fase em aumento de 1000 vezes, agrupando-se as patologias 

espermáticas em defeitos de cabeça (DCAB); defeitos de peça intermediária 

(DPI); e defeitos de cauda (DCAU), classificando-as em defeitos maiores (DMA); 

menores (DME); e totais (DT), segundo preconizado pelo Colégio Brasileiro de 

Reprodução Animal (CBRA, 1998).  

Com base nas informações obtidas, os touros foram classificados em: 

1) aptos à reprodução (motilidade ≥ 50%; vigor ≥ 3; e DT < 30%) e 2) imaturos 

(motilidade < 50%, vigor < 3 ou defeitos > 30%, desde que fosse detectada alta 

contagem de gotas citoplasmáticas proximais).  
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2.4 Constituição do banco de dados 
 

O conjunto de dados deste trabalho foi obtido de 1.265 avaliações 

andrológicas realizadas em touros Nelore criados extensivamente na região 

Centro-Oeste do Brasil.  

As informações foram trabalhadas de modo a se obter um conjunto de 

dados estruturado, que permitisse o início das análises preliminares. As 

informações obtidas a campo foram tabuladas em planilhas eletrônicas. Os touros 

receberam pontuação com o auxílio do aplicativo computacional SW-CAP versão 

2.0, onde se adotou o sistema de classificação preconizado por FONSECA et al. 

(1997), pontuando-se os seguintes parâmetros: PE até 40 pontos; aspectos 

físicos do ejaculado (motilidade espermática progressiva e vigor espermático) até 

25 pontos; e morfologia espermática até 35 pontos que, somados, permitiram a 

obtenção de um índice denominado classificação andrológica por pontos (CAP).  

O volume testicular (VT) foi calculado segundo BAILEY et al. (1998), 

empregando-se a fórmula:  

VT = 4/3(π)*(L/2)*(W/2)2  

 

onde: 

VT = volume testicular; 

L = comprimento testicular; 

W = largura testicular; e 

π = número pi (3,14). 

O VTM foi a média aritmética do volume dos testículos esquerdo e 

direito, calculados segundo BAILEY et al. (1998). 

O peso testicular (PT) foi calculado segundo BAILEY et al. (1998), 

usando-se uma derivação da fórmula do prolato esférico: 

 
PT = 0.5533 (L)*(W)2 

 
onde: 

PT = peso testicular; 

L = comprimento testicular; e 

W = largura testicular. 
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O PTM foi a média aritmética do peso dos testículos esquerdo e direito, 

calculados segundo BAILEY et al. (1998). 

O VT segundo FIELDS et al. (1979) foi obtido usando-se a fórmula: 

 

VT = 2[(r2) x π x L] 

 

onde: 

VT = volume testicular; 

r = raio da largura testicular; 

π = número pi; e  

L = comprimento testicular. 

O volume testicular médio segundo Fields (VTF) foi a média aritmética 

do volume dos testículos esquerdo e direito, calculados pela fórmula proposta por 

FIELDS et al. (1979). 

Em seguida foram criados grupos contemporâneos [definido como 

animais nascidos na mesma época (1 = verão, 2 = outono, 3 = inverno e 4 = 

primavera) e avaliados na mesma fazenda e na mesma data].  

Os animais foram então agrupados em classes de idade, Classe Um 

(C1) - touros até 20 meses de idade; e Classe Dois (C2) - touros de 21 a 24 

meses de idade. 

 

 

2.5 Análise de consistência e restrições 

 

Para a realização das análises genéticas foram impostas restrições ao 

banco de dados, objetivando-se manter somente dados andrológicos de primeira 

coleta, para se estimar as variâncias genética aditiva, fenotípica e residual. 

Também foram retirados do banco de dados inicial aqueles animais sem dados de 

pai e mãe confiáveis. Ainda para melhor interpretação dos dados, foram feitas 

restrições em que se excluíram touros com menos de cinco filhos, grupos 

contemporâneos com menos de oito indivíduos e grupos contemporâneos sem 

variabilidade, permanecendo para análise 1.265 animais. 
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2.6 Definição do modelo 

 

 Segundo FRIES (1995), a definição das características que compõem 

o modelo operacional interfere diretamente na interpretação dos resultados, bem 

como na aplicação da metodologia de análise dos dados. 

De acordo com SCHAEFFER & MAO (1987), existem diversos tipos de 

modelos que podem ser associados a uma análise em particular sob um ponto de 

vista biológico: 

a) o modelo VERDADEIRO, que é aquele desconhecido ou mesmo inatingível, 

que descreve incontestavelmente a origem dos dados; 

b) o modelo IDEAL, que é o melhor modelo possível que o pesquisador propõe 

para descrever os dados; e 

c) o modelo OPERACIONAL, que é o resultado entre o compromisso do modelo 

IDEAL e as variáveis disponíveis, que possibilita as análises. 

 

 

2.6.1 Modelo proposto para as análises preliminares 
 

As análises de crítica e consistência dos dados foram realizadas por 

meio do procedimento UNIVARIATE (SAS, 2000) para determinar se os erros 

experimentais das variáveis possuíam distribuição normal de probabilidade e 

homogeneidade de variância. Foram realizadas análises de variância utilizando-

se o método dos quadrados mínimos por meio do procedimento GLM (SAS, 

2000). As médias ajustadas foram obtidas através da opção “statement” 

LSMEANS do procedimento GLM. Para estas análises usou-se o modelo, cuja 

equação é: 

 

Yijk  = μ + GCi + ACj + eijk 

 
onde: 

Yijk é a observação do animal k, pertencente ao i-ésimo grupo contemporâneo e 

coletado no j-ésimo ano; 

GCi é o efeito fixo do i-ésimo grupo contemporâneo; 
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ACj é o efeito fixo do j-ésimo ano de coleta; e 

eijk é o erro aleatório associado a cada observação ijk, pressuposto normalmente 

distribuído e independente com média zero e  variância σ2. 

A idade do animal na data da respectiva avaliação andrológica foi 

incluída no modelo como covariável. 

 

 

2.6.2 Modelo proposto para as estimativas dos parâmetros genéticos 
 

O modelo usado nas análises foi o mesmo que o sugerido por MRODE 

(1996): 

 

Yijkl  = μ + GCi + ACj + al + eijkl 

 

onde: 

Yijkl é o vetor das características estudadas; 

GCi é o efeito fixo do i-ésimo grupo contemporâneo; 

ACj é o efeito fixo do j-ésimo ano de coleta; 

al é o efeito aleatório do animal para as características em estudo; e  

eijkl é o erro aleatório pressuposto normal e independentemente distribuído. 

 

A notação matricial para o modelo proposto considerando duas características 

simultaneamente, foi: 
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onde: 

Yi é o vetor das observações das características em estudo; 

bi é o vetor dos efeitos fixos para as características em estudo; 

ai é o vetor do efeito aleatório do animal para as características; 
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ei é o vetor do efeito aleatório residual; e 

Xi e Zi são as matrizes de incidência conhecidas, associadas com os vetores fixos 

(bi) e aleatório (ai) respectivamente. 

 

Assumiu-se que:  
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onde: 

gij são os elementos da matriz de variância e covariância G. para os efeitos do 

animal, com cada elemento definido como: 

g11  são os efeitos diretos da variância genética aditiva para as características 1; 

g12 = g21 é a covariância genética aditiva entre ambas características; 

g22  são os efeitos diretos da variância genética aditiva para a característica 2; e 

ri  são os elementos da matriz de variância e covariância R. para os efeitos 

residuais. 

As estimativas dos componentes de variância e covariância foram 

obtidas por meio do método da máxima verossimilhança restrita, utilizando-se o 

programa MTDFREML (Multiple Trait Derivative-Free Restricted Maximum 

Likelihood) segundo BOLDMAN (1993), usando-se o Modelo Animal.   

Os critérios de convergência foram: valor de predição da variância 

Simplex para localizar o mínimo de -2 LogL 10-6 (onde L é a função de 

verossimilhança) em modelos com duas características; e não haver alteração no 

valor da estimativas do Simplex -2Log de verossimilhança 10-9 em duas 

repetições sucessivas, ou seja, quando a diferença do valor da função entre os 

ciclos (anterior e atual) é menor que 10-9. As análises foram repetidas, quantas 

vezes necessárias, até a perfeita estabilização dos resultados conforme 

BOLDMAN (1993).  A cada ciclo o programa era reiniciado, utilizando-se como 

valores de (co)variâncias iniciais aqueles obtidos na análise anterior.  

As características foram analisadas de forma bivariada, obtendo-se, 

assim as variâncias e covariâncias, as correlações genéticas aditivas e residuais 
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e as herdabilidades das características em estudo. As herdabilidades (h2) e 

correlações genéticas (rg) foram estimadas a partir dos componentes de variância 

e covariância, como segue: 
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onde: 

σa (x,y)  =  estimativa da covariância genética aditiva entre as características x e y; 

σax  = raiz quadrada da estimativa da variância genética aditiva da característica x;  

σay  = raiz quadrada da estimativa da variância genética aditiva da característica y. 
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onde: 

σe (x,y)  =  estimativa da covariância residual entre as características x e y; 

σex  =  raiz quadrada da estimativa da variância residual da característica x; e 

σey  = raiz quadrada da estimativa da variância residual da característica y. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na Tabela 1 são apresentados alguns parâmetros descritivos das 

características de biometria testicular, qualidade seminal e do índice de 

classificação andrológica por pontos.  

 

TABELA 1 - Número de observações (n), valor mínimo (Min), valor máximo (Max), 

médias ajustadas pelos quadrados mínimos (µ), desvio-padrão 

fenotípico (sp) e variância fenotípica (σ2
p) das medidas de biometria 

testicular, qualidade seminal e classificação andrológica por pontos 

(CAP) - Goiânia - GO, 2009 

ANÁLISE DESCRITIVA GERAL 

Variáveis n Min Max µ* sp σ2
p 

Idade (meses) 1265 16,68 24,49 21,10 1,98 3,92 

PE (cm) 1265 28,00 42,00 32,04 2,99 8,95 

VTM (cm3) 1265 141,37 1281,77 293,99 110,30 12166,41 

PTM (g) 1265 146,62 1354,48 310,67 116,55 13585,88 

VTF (cm3) 1265 424,11 3845,32 852,18 328,21 107727,23 

DCAB (%) 1265 0 48,00 4,92 4,86 23,67 

DPI (%) 1265 0 73,00 2,82 5,40 29,21 

DCAU (%) 1265 0 74,00 11,23 10,51 110,66 

DMA (%) 1265 0 82,00 12,63 10,80 116,82 

DME (%) 1265 0 55,00 6,40 6,34 40,20 

DT (%) 1265 0 87,00 19,03 12,47 155,58 

CAP (pontos) 1265 16,00 100,00 71,81 15,43 238,11 

* Médias ajustadas pelos quadrados mínimos. Perímetro escrotal (PE), volume testicular 

médio segundo Bailey (VTM), peso testicular médio segundo Bailey (PTM), volume 

testicular médio segundo Fields (VTF), defeitos de cabeça (DCAB), defeitos de peça 

intermediária (DPI), defeitos de cauda (DCAU), defeitos maiores (DMA), defeitos menores 

(DME), defeitos totais (DT) e classificação andrológica por pontos (CAP). 

 

Nesta tabela deve-se observar que, mesmo trabalhando com animais 

jovens, foi obedecido o critério de não se avaliar andrologicamente animais com 
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PE menor que 28 cm (CBRA, 1998). Outro ponto que deve ser observado é que 

todas as características estudadas tiveram boa variabilidade, refletindo que o 

sistema de restrição imposto ao banco de dados foi eficiente.  

Os valores médios das características estudadas estão próximos aos 

valores descritos na literatura para a raça Nelore (UNANIAN et al., 2000; SILVA et 

al., 2002; VALENTIN et al., 2002; FRENEAU et al., 2006; VIU et al., 2006) 

Na Tabela 2 são apresentadas as médias ajustadas pelos quadrados 

mínimos (μ) e o desvio padrão fenotípico (sp) das características de biometria 

testicular e qualidade seminal, além do número de animais classificados como 

aptos ou sexualmente imaturos. 

 

TABELA 2 - Número de observações (n), média ajustada pelos quadrados 

mínimos (µ) e desvio-padrão (sp) das medidas de biometria 

testicular, qualidade seminal e classificação andrológica por 

pontos (CAP), segundo classificação dos touros em aptos ou 

sexualmente imaturos - Goiânia - GO, 2009 

ANÁLISE POR APTIDÃO REPRODUTIVA* 

 APTOS  IMATUROS 

Variáveis n µ sp  n µ sp 

Idade (meses) 880 21,47 1,87  385 20,27 1,98 

PE (cm) 880 32,48a 2,88  385 31,03b 2,98 

VTM (cm3) 880 301,80 a 108,83  385 276,14 b 111,69 

PTM (g) 880 318,92 a 115,00  385 291,81 b 118,03 

VTF (cm3) 880 878,63 a 320,57  385 791,72 b 337,76 

DCAB (%) 880 4,40 a 3,62  385 6,12 a 6,76 

DPI (%) 880 1,94 a 2,74  385 4,84 b 8,54 

DCAU (%) 880 7,13 a 4,99  385 20,60 b 13,43 

DMA (%) 880 8,85 a 4,68  385 21,26 b 15,06 

DME (%) 880 4,64 a 3,65  385 10,41 b 8,86 

DT (%) 880 13,50 a 6,01  385 31,67 b 14,10 

CAP (pontos) 880 77,48 a 10,43  385 58,85 b 17,09 

* Letras diferentes na mesma linha indicam diferença (P<0,01), pelo teste t (LSMEANS - 

“statement”). Perímetro escrotal (PE), volume testicular médio segundo Bailey (VTM), 
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peso testicular médio segundo Bailey (PTM), volume testicular médio segundo Fields 

(VTF), defeitos de cabeça (DCAB), defeitos de peça intermediária (DPI), defeitos de 

cauda (DCAU), defeitos maiores (DMA), defeitos menores (DME), defeitos totais (DT) e 

classificação andrológica por pontos (CAP). 

 

Do total de touros examinados 880 (69,56%) foram considerados aptos 

e 385 (30,43%) sexualmente imaturos, suportando a hipótese de ser 

biologicamente possível o uso de touros da raça Nelore antes dos 24 meses de 

idade. Esta prática ajudaria a diminuir o déficit de touros selecionados para 

servirem aos plantéis de fêmeas, que atualmente vem sendo servidas por touros 

sem qualquer processo de seleção, oriundos, na maioria das vezes, de lotes 

destinados ao abate. 

 Estes resultados são menores que os relatados por SANTOS et al. 

(2005), que relataram 78% de touros aptos em animais de 20 a 24 meses de 

idade. Isso, provavelmente, ocorreu devido à diferença de idade dos animais em 

relação aos do presente estudo. No entanto, SALVADOR et al. (2002) obtiveram 

resultados semelhantes (67%) na proporção de touros aptos à reprodução entre 

30 e 48 meses de idade. 

Os valores obtidos para as estimativas de componentes de variância 

genética (σg
2), ambiental (σe

2), fenotípica (σp
2) e h2 encontram-se sumarizados na 

Tabela 3. 

A estimativa de herdabilidade aditiva direta para PE verificada no 

presente estudo foi de 0,44, podendo ser considerada de média a alta magnitude. 

Em estudos realizados com animais da raça Nelore no Brasil e no Paraguai foram 

observados valores muito próximos aos registrados neste estudo, sendo 

reportado valor de 0,38 obtido por SARREIRO et al. (2002) e de 0,41 encontrado 

por ORTIZ PEÑA et al. (2001). Ainda com animais da mesma raça, outros autores 

registraram valores maiores, como PEREIRA et al. (2000) com 0,51 e ORTIZ 

PEÑA et al. (2001) com 0,47 (corrigido para peso corporal). QUIRINO (1999) 

relatou valores de 0,71 (ajustado para peso corporal) e 0,81 (não ajustado para o 

peso corporal). BERGMANN et al. (1997) relataram, para a mesma característica, 

valor de 0,80, sendo esses muito maiores do que os do presente estudo. Devido 
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ao que foi exposto anteriormente, fica evidente a existência de variância genética 

aditiva favorável para seleção de reprodutores baseada no PE. 

TABELA 3 - Variância genética (σg
2), ambiental (σe

2), fenotípica (σe
2) e 

herdabilidade (h2) das medidas de biometria testicular, qualidade 

seminal e classificação andrológica por pontos (CAP) - Goiânia - 

GO, 2009 

VARIÁVEIS σg
2 σe

2 σp
2 h2 

PE (cm) 2,78 3,59 6,38 0,44 ± 0,102 

VTM (cm3) 2128,77 4979,02 7107,79 0,30 ± 0,096 

PTM (g) 2377,14 5559,93 7937,07 0,30 ± 0,096 

VTF (cm3) 1,63 4,55 6,19 0,26 ± 0,089 

DCAB (%) 0,19 17,42 17,61 0,01 ± 0,043 

DPI (%) 8,66 26,97 35,63 0,24 ± 0,138 

DCAU (%) 5,26 87,96 93,22 0,06 ± 0,051 

DMA (%) 9,49 87,29 96,79 0,10 ± 0,068 

DME (%) 0,92 31,82 32,75 0,03 ± 0,039 

DT (%) 16,35 119,95 136,31 0,12 ± 0,07 

CAP (pontos) 40,25 163,35 203,61 0,20 ± 0,088 

Perímetro escrotal (PE), volume testicular médio segundo Bailey (VTM), peso testicular 

médio segundo Bailey (PTM), volume testicular médio segundo Fields (VTF), defeitos de 

cabeça (DCAB), defeitos de peça intermediária (DPI), defeitos de cauda (DCAU), defeitos 

maiores (DMA), defeitos menores (DME), defeitos totais (DT) e classificação andrológica 

por pontos (CAP). 

 

Os valores obtidos para as estimativas de herdabilidade das 

características VTM, PTM e VTF foram, respectivamente, 0,30; 0,30; e 0,26, muito 

próximos aos relatados por SILVEIRA (2004). No entanto, este autor adotou a 

fórmula de FIELDS et al. (1979) para testículos com formato longo, longo-

moderado e longo-oval, e a de BAILEY et al. (1998) para testículos com formato 

oval-esférico e esférico para o cálculo do volume testicular.  

Entretanto, QUIRINO (1999) registrou valor de 0,50 para a 

herdabilidade da característica volume testicular, sendo este bem superior ao 

obtido no presente estudo. Porém, existem diferenças metodológicas entre os 
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estudos, uma vez que este autor usou a fórmula preconizada por TOELLE e 

ROBISON (1985) e no presente utilizaram-se as metodologias sugeridas por 

FIELDS et al. (1979) e BAILEY et al. (1998). Em estudo de DIAS (2004), 

utilizando-se a fórmula do volume da parábola, foi registrado valor de 

herdabilidade de 1,0 para a característica volume testicular. 

Os valores obtidos de herdabilidade das características de volume e 

peso testicular, independentemente da metodologia adotada para a obtenção dos 

mesmos, sugerem que estas características podem ser utilizadas como critério de 

seleção em animais da raça Nelore.  

Os defeitos, agrupados em DMA, DME e DT, tiveram valores de 

herdabilidade aditiva direta de 0,10; 0,03; e 0,20, respectivamente. Estes 

resultados aproximam-se daqueles reportados por SILVEIRA (2004), cujos 

valores foram 0,20; 0,03; e 0,19, respectivamente para DMA, DME e DT. Outros 

estudos com touros da raça Nelore (SARREIRO et al., 2000; SARREIRO, 2001) 

estimaram valores entre 0,19 e 0,07 para taxas de anormalidades (DT), enquanto 

DIAS (2004) estimou valor de herdabilidade de 0,16 para DMA.  

Entretanto, QUIRINO (1999), em touros da raça Nelore, observou altos 

valores de herdabilidade aditiva direta (ajustados ou não para peso corporal) para 

DMA de 0,51 e 0,59; para DME de 0,13 e 0,21; e para DT de 0,48 e 0,58. Porém, 

estes resultados não convergem para a média encontrada pelos outros autores 

consultados.  

Dividindo-se os defeitos espermáticos em DCAB, DPI e DCAU, os 

valores das estimativas de herdabilidade foram, respectivamente, 0,01; 0,24; e 

0,06. SILVEIRA (2004) relatou valores de 0,15; 0,02; e 0,17 para DCAB, DPI e 

DCAU. KEALEY et al. (2006) estimaram valores de 0,00 e 0,16, respectivamente 

para as herdabilidades de DCAB e DPI. Segundo estes mesmos autores os 

baixos valores de herdabilidade para os defeitos espermáticos primários sugerem 

grande influência ambiental. Isto ocorre, provavelmente, devido a 

lesões/alterações no parênquima testicular (BAILEY et al., 1998). 

De maneira geral, os valores de herdabilidade encontrados para as 

características de patologia espermática possuem baixa variância genética 

aditiva. Sendo assim, o ganho genético por seleção seria muito baixo. Vários 

estudos buscaram construir índices ou conhecer características correlatas que 
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pudessem aumentar o ganho por seleção para a fertilidade de touros (FONSECA 

et al., 1997; DIAS et al., 2006; DIAS et al., 2008). 

A estimativa de herdabilidade aditiva direta para o índice CAP foi de 

0,20, acima daquela encontrada por DIAS et al. (2006), que reportaram um valor 

de 0,10. Entretanto, VALE FILHO et al. (1999) encontraram herdabilidade de 0,75, 

indicando a possibilidade de seleção de touros para alta fertilidade. Os resultados 

obtidos no presente estudo apontam em direção contrária. 

Na Tabela 4 são sumarizadas as correlações genéticas e as 

covariâncias aditivas entre as características de biometria testicular e qualidade 

seminal. Em geral as características VTM, PTM e VTF mostraram valores 

negativos e de maior magnitude com as características de qualidade seminal que 

o PE. 

As correlações genéticas entre PE e as características VTM, PTM e 

VTF foram, respectivamente, 0,82; 0,82; e 0,85. Estes valores estão muito 

próximos daqueles obtidos por SILVEIRA (2004), de 0,88 entre PE e volume 

testicular. QUIRINO (1999) e DIAS (2004) observaram, respectivamente, valores 

de 0,97 e 0,99. Apesar de existir diferenças nas fórmulas usadas por esses 

autores para a obtenção do volume testicular, fica claro que esses valores de alta 

magnitude refletem o fato das fórmulas valorizarem muito a largura testicular.  

Os resultados obtidos para as correlações entre PE e as características 

de biometria testicular permitem inferir que a seleção para maior perímetro traria 

mudança genética na forma testicular, uma vez que SILVEIRA (2004) encontrou 

herdabilidade de 0,33 para largura testicular. Considerando-se que testículos 

menos esféricos apresentam maior superfície de contato com o meio ambiente, 

facilitando a termorregulação, além de possibilitar a distribuição mais uniforme 

dos vasos sanguíneos e tecido espermático, favorecendo os padrões seminais 

(BAILEY et al., 1996), qualquer mudança neste sentido poderia estar reduzindo o 

poder adaptativo dos zebuínos às condições tropicais.  
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TABELA 4 - Correlações genéticas aditivas (diagonal superior) e covariâncias (diagonal inferior) entre as medidas de biometria 

testicular, qualidade seminal e classificação andrológica por pontos (CAP) - Goiânia - GO, 2009 

 PE VTM PTM VTF DCAB DPI DCAU DMA DME DT CAP 

PE  0,82 0,82 0,85 -0,82 -0,18 -0,01 -0,25 -0,08 -0,21 0,45 

VTM 5,37  1,00 0,94 -0,80 -0,38 -0,30 -0,51 -0,24 -0,48 0,80 

PTM 5,98 12,85  0,94 -0,83 -0,36 -0,30 -0,51 -0,24 -0,48 0,81 

VTF 16,23 55,83 58,77  -0,76 -0,34 -0,50 -0,58 -0,36 -0,53 0,85 

DCAB -0,72 -20,16 -21,30 -0,55  0,96 0,14 0,03 0,49 0,11 -0,79 

DPI -0,82 -56,11 -55,09 -1,35 1,07  0,77 0,91 0,34 0,84 -0,76 

DCAU -0,04 -30,38 -32,75 -1,38 0,14 5,79  0,91 0,87 0,96 -0,85 

DMA -1,18 -78,39 -82,58 -2,39 0,03 9,72 6,90  0,69 0,98 -0,87 

DME -0,12 -10,33 -10,84 -0,41 0,20 0,80 2,05 2,42  0,81 -0,85 

DT -1,33 -94,41 -99,94 -2,81 0,16 8,39 9,27 12,22 3,67  -0,98 

CAP 4,27 224,14 240,30 1,63 -2,34 -12,08 -14,49 -17,24 -6,03 -25,66  

Perímetro escrotal (PE), volume testicular médio segundo Bailey (VTM), peso testicular médio segundo Bailey (PTM), volume testicular 

médio segundo Fields (VTF), defeitos de cabeça (DCAB), defeitos de peça intermediária (DPI), defeitos de cauda (DCAU), defeitos maiores 

(DMA), defeitos menores (DME), defeitos totais (DT) e índice de classificação andrológica por pontos (CAP).
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Como pode ser observado na Tabela 4, o PE foi negativamente 

correlacionado com as características de qualidade seminal. Os valores 

encontrados foram de baixa magnitude. Estes resultados estão em conformidade 

com outros autores que trabalharam com a raça Nelore (SARREIRO et al., 2002; 

DIAS et al., 2006; DIAS et al., 2008). Apesar de serem de baixa a moderada 

magnitude, estas correlações sugerem que a seleção para PE traria ganhos 

correlacionados para fertilidade. 

Uma exceção foi a correlação negativa entre PE e DCAB de -0,82. 

Levando-se em consideração a idade dos animais (touros de até 24 meses), este 

achado reflete a variabilidade no estádio de maturidade gonadal, pois o perfil 

andrológico dos animais imaturos mostra claramente acentuado aumento na 

contagem dos defeitos primários em comparação aos animais aptos à reprodução 

de mesma idade. Estas correlações perdem valor e/ou significância com o passar 

da idade (FRENEAU et al., 2006; VIU et al., 2006).  

Diante do exposto anteriormente, pode-se inferir que a seleção para PE 

em idades inferiores a 20 meses traria ganhos substanciais em precocidade 

sexual de touros criados nas mesmas condições.  Vários outros autores sugerem 

que o PE é uma característica reprodutiva importante a ser selecionada, por ser 

indicativa de maior produção espermática diária, precocidade reprodutiva, por 

apresentar alta correlação com peso corporal, por ser correlacionada com 

características reprodutivas das fêmeas (MARTINS FILLHO, 1991) e ainda por 

ser medianamente correlacionada com características indicativas de qualidade 

espermática (QUIRINO, 1999; SARREIRO et al., 2002; DIAS et al., 2006; DIAS et 

al., 2008).  

As correlações genéticas entre as características de biometria testicular 

e as de qualidade seminal foram negativas de moderada a alta magnitude. Os 

valores encontrados neste estudo são maiores do que os encontrados por 

SILVEIRA (2004). Isto, provavelmente, seja reflexo da menor idade dos animais 

deste estudo. Porém, estão muito próximos daqueles encontrados por QUIRINO 

(1999). Os achados do presente trabalho sugerem que a seleção destas 

características, juntamente com o PE, poderia trazer maiores ganhos em 

fertilidade, apesar de mostrarem menor variância genética aditiva quando 
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comparadas ao PE, que demonstrou associações genéticas de maior magnitude 

com as características de qualidade seminal. 

As correlações genéticas entre o índice CAP e as características PE, 

VTM, PTM e VTF foram de moderada a alta magnitude. Estes resultados foram 

muito semelhantes àqueles encontrados por QUIRINO (1999) e SILVEIRA (2004), 

indicando que ganhos por seleção em uma das características trariam ganho nas 

outras.  

Os valores das correlações genéticas entre o índice CAP e as 

características de qualidade seminal foram negativos e de alta magnitude, sendo 

maiores que aqueles reportados por DIAS et al. (2006) e DIAS et al. (2008). Os 

resultados obtidos sugerem que este índice é um bom preditor da fertilidade e do 

estádio de maturidade sexual de touros jovens, contrariando assim os resultados 

obtidos por FRENEAU et al. (2006), que relataram correlações fenotípicas de 

baixa magnitude com características morfológicas do sêmen, sugerindo que este 

índice não captaria as modificações seminais de touros com até 20 meses de 

idade. Entretanto, esses mesmos autores propuseram que este índice poderia ser 

uma boa ferramenta para identificar os animais mais precoces. 

Os valores obtidos no presente estudo para herdabilidade aditiva direta 

(0,20) e as correlações genéticas negativas de alta magnitude entre o CAP e as 

características seminais, sugerem que o mesmo pode ser utilizado como 

ferramenta de seleção, tanto para a fertilidade como para precocidade sexual. 

Porém deve-se separar estes dois conceitos. Por exemplo, a fertilidade de um 

tourinho de 18 meses com 10% de defeitos totais é muito superior à de um animal 

de mesma idade portando 29% de defeitos, apesar dos dois serem considerados 

aptos e precoces. 

Por outro lado, a característica PE foi a que apresentou maior 

herdabilidade entre as características de biometria testicular, contudo foi a de 

menor associação genética com o CAP, isto sugere que as duas devam ser 

usadas concomitantemente. 
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4 CONCLUSÃO 

 

De acordo com os valores obtidos de herdabilidade aditiva direta para 

PE e suas correlações genéticas, em mesmo sentido e de alta magnitude, com as 

características de biometria testicular, este continua sendo o melhor indicador de 

fertilidade a ser usado na seleção de touros. 

As correlações genéticas no mesmo sentido e de moderada a alta 

magnitude entre o índice CAP e as características de biometria testicular, além 

das correlações genéticas negativas e de alta magnitude entre esse e a qualidade 

seminal, sugerem ser possível seu uso, em conjunto com o PE, na seleção de 

touros de maior fertilidade e precocidade sexual. 
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CAPÍTULO 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A eficiência do sistema produtivo de exploração de gado nos trópicos é 

fortemente influenciada pela variação da fertilidade dos rebanhos. Mesmo 

admitindo que certas características de fertilidade sejam de baixa herdabilidade e 

que, em condições precárias de alimentação, as diferenças genéticas entre 

animais não são expressivas em relação a fertilidade, é indiscutível que a 

capacidade reprodutiva deve ser priorizada por razões econômicas. Entretanto, 

esta não tem sido contemplada como deveria nos programas de melhoramento, 

especialmente quando se trata da eficiência reprodutiva dos machos. 

Nos anos em que se percorreu o estado de Goiás e Mato Grosso, 

colhendo as informações que originaram este estudo, pôde-se observar a 

utilização de grande número de touros sem qualquer processo de seleção, 

oriundos, na maior parte das vezes, de lotes destinados ao abate. Touros 

aparentemente saudáveis podem ter seu potencial reprodutivo aquém do 

desejável, não sendo identificados até o final da estação reprodutiva, isto quando 

se adota estação de monta e diagnóstico de gestação. Tais animais acarretam 

número elevado de vacas não-gestantes, onerando o sistema de produção. Outro 

aspecto negativo no uso destes é que parte das anormalidades espermáticas é de 

natureza genética, portanto, os reprodutores que as apresentam também as 

transmitem para seus descendentes, perpetuando geração após geração esta 

frequência gênica. 

A seleção de touros com maior potencial reprodutivo traria como 

consequência imediata a queda no custo do bezerro nascido, além de permitir 

ganhos genéticos para as características reprodutivas. 

Com os anos de exercício profissional também pôde ser observado a 

tendência de só se colocar em serviço touros acima de 36 meses. Este estudo 

demonstrou ser biologicamente possível o uso de reprodutores em idades bem 

menores. Isto permitirá impacto considerável ao sistema de produção, pois 

reduzirá o intervalo entre gerações, aumentando o ganho genético para 

características reprodutivas e de precocidade.  

Outro paradigma é que o touro Nelore tem grande adaptabilidade ao 

ambiente tropical com boa gametogênese e sêmen em condição de fecundação. 
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Realmente é indiscutível sua superioridade frente aos taurinos, entretanto não são 

refratários aos efeitos do insulto térmico.   

No vale do rio Araguaia torna-se imperativo a mudança do hábito de se 

usar touros de três anos e quebrar o paradigma de que reprodutores Nelore não 

sofrem degeneração testicular por insulto térmico, pois os resultados obtidos 

neste estudo permitem concluir que touros com 36 meses de idade já 

apresentavam considerável diminuição na qualidade do ejaculado, reflexo das 

condições ambientais desfavoráveis às quais foram submetidos. Na condução 

dos trabalhos ficou claro que novos estudos devem ser realizados nesta região 

para aferir com maior acurácia os efeitos climáticos sobre a função testicular. 

Durante a execução deste trabalho ficou evidente a necessidade de se 

aprofundar os estudos para a determinação de parâmetros genéticos, ambientais 

e suas interações, que interferem direta ou indiretamente sobre a fertilidade de 

touros zebuínos, visando sua posterior inclusão em programas de melhoramento, 

buscando aumento na eficiência reprodutiva dos rebanhos. 

O PE continua a ser uma importante ferramenta na seleção para 

fertilidade, mas outros índices que incluam as características físicas e 

morfológicas do sêmen, juntamente com PE, poderiam ser mais eficientes na 

seleção de touros de maior fertilidade e precocidade sexual. 

Obviamente, este trabalho, como tantos outros, não teve a pretensão 

de esgotar os assuntos abordados. Ao contrário, provavelmente este é o início de 

um longo caminho a ser trilhado. 

  

 

 

 


