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Efeitos do alojamento de cachaços sobre a biometria e a histologia 
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Avaliar se o alojamento dos cachaços com mais espaço e enriquecimento ambiental, comparado ao sistema
intensivo, podem ter efeito na qualidade do sêmen, nas características biométricas e histológicas dos
testículos e epidídimos e na qualidade espermática da cauda do epidídimo.

Objetivos

25 machos híbridos (F1: Large White X Landrace) 
5 meses de idade

Condicionamento para colheita de sêmen

Material e Métodos

Tabela 2. Média ± erro padrão da porcentagem de defeitos
espermáticos do sêmen de epidídimo em defeitos
espermáticos maiores (DEFMAIOR), menores com gota
protoplasmática distal (DEFMENORcGPD) e sem gota distal
(DEFMENORsGPD) e totais considerando a presença (DEF
DEFTOTALcGPD) ou não (DEFTOTALsGPD) de gota
protoplasmática distal.

*Letras diferentes sobrescritas nas linhas representam diferença estatística
segundo o teste de Tukey, considerando p<0.05.

Tabela 1. Média ± erro padrão da média das características histopatológicas dos
testículos e epidídimos realizado por sistema computadorizado (image J) dos cachaços
alojados em cela, baia e baia enriquecida.

Resultados

Conclui-se que melhorias nas condições de alojamento dos reprodutores suínos, durante 30 semanas,
apresenta poucos efeitos benéficos sobre as características reprodutivas; no entanto, este trabalho
contribuiu com análises exploratórias e iniciais em uma área de pesquisa cujas informações são escassas.

Conclusões

Baias 
individuais

17 semanas

Cela Baia Baia Enriquecida

10 meses de idade

Eutanásia  
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Centrifugação em 700 x g/ 10 minutos:
Volume, concentração, motilidade, vigor e 

morfología espermática

Amostras das porções  dorsal, média e ventral dos testículos;
e da cabeça, corpo e cauda dos epidídimos

Avaliados de forma subjetiva e pelo programa Image J

Mensurações biométricas 
de testículos e epididimos
com paquímetro:

- comprimento
- Largura
- espessura
- volume 

Colheita dos 
espermatozoides 
da cauda do 
epidídimo por
Squeeze

Variável CELA BAIA
BAIA 

ENRIQUECIDA
Valor de p

Área total do túbulo seminífero (μm²) 71.85 ±7.68 69.18 ±8.84 63.27 ±8.31 0.7

Área do epitélio seminífero (μm²) 54.01 ±5.47 51.92 ±6.28 48.06 ±6.39 0.8

Área do lúmen do túbulo seminífero (μm²) 17.84 ±2.26 17.26 ±2.7 15.21 ±2.3 0.7

Relação área do epitélio/túbulo seminífero 0.75 ±0.01 0.76 ±0.01 0.76 ±0.02 0.9

Área total do ducto epididimário (μm²) 261.15 ±29.61 235.65 ±33.11 167.6 ±21.57 0.09

Área do epitélio epididimário (μm²) 120.93 ±8.35b 167.24 ±20.94a 112.63 ±7.43b 0.01

Área do lúmen epididimário (μm²) 139.24 ±28.89a 86.76 ±16.75ab 64.39 ±11.94b 0.05

Relação área do epitélio/ducto epididimário 0,49 ±0,06 0,62 ±0,05 0,6 ±0,06 0,2

Variável CELA BAIA BAIA 

ENRIQUECIDA

Valor de p

DEFMAIOR 12,17 ±1,38 10,06 ±1,93 9,5 ±1,48 0,4
DEFMENORcGPD 34,67 ±6,1 27,81 ±2,19 24,44 ±3,74 0,3
DEFMENORsGPD 8,89 ±3,87 6,06 ±1,22 3,31 ±0,91 0,2
DEFTOTALcGPD 86,94 ±16,81 67,38 ±5,47 56,69 ±8,15 0,2
DEFTOTALsGPD 29,94 ±8,08a 22,19 ±3,47ab 16,13 ±2,88b 0,03

n=9 n=8 n=8

Avaliações
histopato-lógicas

• Cela: 2,3x0,7 m
• Baia: 3,85x1,2m
• Baia Enriquecida: 3,85x1,2m + banho, feno e escovação


