
Caracterização morfológica dos espermatozoides de 
três espécies de cervos do gênero Mazama

A reprodução é uma ferramenta importante na conservação

das espécies selvagens, sendo fundamental o

conhecimento básico da biologia reprodutiva das espécies

para ser possível a aplicação das biotécnicas da

reprodução. A qualidade do sêmen é muito variável nas

espécies selvagens, o que tem grande relação com sua

fertilidade, pois qualquer fator capaz de alterar a

espermatogênese resulta na produção de espermatozoides

com alterações morfológicas. Em cervídeos de vida livre e

de cativeiro é observado alto grau de anormalidades nos

espermatozoides, que pode ser causado por mecanismos

de seleção natural, perda de variabilidade genética,

estresse de manejo e mudança no ambiente.

Os animais eram pertencentes ao Núcleo de Pesquisa e

Conservação de Cervídeos, UNESP, Campus Jaboticabal,

Jaboticabal, SP. Foi coletado o sêmen de oito animais

(dois veados catingueiro, dois veados roxo e quatro

veados mateiro) pela técnica de eletroejaculação, após

serem contidos quimicamente com cloridrato de xilazina e

cloridrato de quetamina. A morfologia espermática foi

avaliada pelo método de preparação em câmera úmida

sob microscopia óptica de contraste de fase. Lâmina

corada com vermelho congo (Cerovsky) (Figura 1) foi

utilizada para captura de imagens em microscópio Leica®

(aumento de 1000 X) e a análise das imagens e medição

das dimensões das células feitas no programa Image J

(Leica®). Foram analisadas as dimensões do

espermatozoide como comprimento e largura (medida no

terço médio) da cabeça, peça intermediária e cauda.
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Os espermatozoides dos cervos foram muito semelhantes

entre as espécies, apresentaram núcleo achatado de forma

oval semelhante aos de bovinos. Não houve diferença

significativa nas dimensões das células espermáticas entre

as espécies, porém o M. nemorivaga apresentou a cabeça

do espermatozoide levemente maior que as outras

espécies (Tabela 1).

A baixa qualidade do sêmen pode causar subfertilidade

nos cervos, reduzindo a eficiência da reprodução e

colocando em risco sua conservação. Importante

progresso tem sido feito em várias tecnologias

reprodutivas aplicadas aos cervos, porém ainda são

necessárias muitas pesquisas para a eficiente reprodução

da espécie in situ e ex situ.

INTRODUÇÃO

MATERIAL E MÉTODOS

OBJETIVO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Avaliar as características morfológicas dos

espermatozoides de três espécies de cervos do gênero

Mazama: veado catingueiro (Mazama gouazoubira, Fischer

1814), veado-roxo (Mazama nemorivaga, Cuvier 1817) e

veado mateiro (Mazama americana, Erxleben 1777).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espécie

Cabeça
Peça 

intermediária
Cauda Total

Comprimento Largura

M. gouazoubira 8,38 ± 0,09 5,20 ± 0,23 12,81 ± 0,02 43,28 ± 0,39 64,47 ± 0,49

M. nemorivaga  10,67 ± 0,16 5,99 ± 0,39 13,32 ± 0,73 40,42 ± 1,21 64,42 ± 2,10

M. americana 8,85 ± 0,04 4,77 ± 0,15 12,77 ± 0,54 41,69 ± 0,43 63,30 ± 1,01
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Figura 2 - Média de anormalidades totais, maiores e

menores nos espermatozoides em três espécies de cervos

do gênero Mazama.

Figura 1 - Fotomicrografia do espermatozoide de cervo do

gênero Mazama. Coloração Cerovsky, aumento de 1000 x.

Tabela 1 - Dimensões das células espermáticas dos cervos

do Mazama gouazoubira, Mazama nemorivaga e Mazama

americana.

Em relação às anormalidades apresentadas pelas células

espermáticas, os resultados obtidos mostram elevado

número de espermatozoides anormais inferindo assim uma

baixa qualidade no sêmen dos cervos e uma alta

variabilidade entre as espécies (Figura 2). Apenas o M.

americana apresentou uma porcentagem um pouco menor

de anormalidades, mas com alta quantidade de defeitos

maiores (18 ± 3,03%).


