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Temperamento animal pode influenciar o desenvolvimento 
reprodutivo de machos bovinos?

INTRODUÇÃO RESULTADOS E DISCUSSÃO

MATERIAL E MÉTODOS

CONCLUSÕES

Can animal temperament influence reproductive development of male cattle?

A eficiência reprodutiva e ganho de peso representam as
características mais importantes dentro dos sistemas de
exploração pecuária. Estudos anteriores constataram que
situações estressantes relacionadas ao manejo cotidiano dos
animais podem induzir alterações comportamentais e
elevação dos níveis plasmáticos de cortisol, influenciando
negativamente a produção dos hormônios esteroides, com
consequente prejuízo à capacidade reprodutiva. Nesse
contexto, o objetivo do estudo foi avaliar a influência do
temperamento animal sobre o desenvolvimento reprodutivo
de machos bovinos.

Garrotes classificados como AR apresentaram maior
concentração plasmática de cortisol em relação aos
classificados como AC (42,01 ng/ml e 8,59 ng/ml,
respectivamente; P=0,05). Maior precocidade sexual
(caracterizada pelo início da produção de sêmen aos 12
meses de vida; P=0,05) foi observada para os animais IN
(25%) quando comparados aos AR (15,38%) e AC (0%).
Tendência para maior produção média de testosterona
(período entre 12 e 16 meses) foi observada para garrotes
AC e IN (12,99 ng/ml e 12,68 ng/ml, respectivamente;
P=0,06) em relação aos AR (7,94 ng/ml). No entanto, não
foram observadas diferenças (P>0,05) para a produção de
testosterona aos 22 meses quando comparados os
diferentes grupos experimentais. Animais calmos
apresentaram tendência para maior peso corporal médio
(316,90 kg; P=0,06) e ganho de peso médio diário (0,39
kg/dia; P=0,07) em comparação aos AR (298,26 kg e 0,33
kg/dia, respectivamente). Não foram observadas
diferenças para a qualidade do sêmen in natura e pós-
descongelação, circunferência escrotal e ecogenicidade
testicular quando comparados os diferentes grupos,
independente da rotina experimental.

Conclui-se que a maior reatividade animal expressa por

elevações nas concentrações de cortisol pode influenciar a

produção de testosterona de garrotes dos 12 aos 16

meses de vida. Porém, o temperamento não influencia o

início da produção de sêmen de machos bovinos avaliados

a partir dos 12 meses de idade. Maior desenvolvimento

corpóreo foi associado a animais de temperamento mais

dócil. No entanto, as principais variáveis relacionadas a

capacidade reprodutiva, tais como motilidade, vigor,

morfologia, concentração espermática, circunferência e

ecotextura testicular não sofrem influência do grau de

reatividade animal, rejeitando-se a hipótese inicial do

estudo.

Para o estudo foram selecionados 40 garrotes mestiços
(Nelore x Santa Gertrudis) com idade média de 12 meses,
submetidos a análises comportamentais (etograma e
velocidade de fuga do tronco de contenção) para classificação
em calmos (AC; n=19), intermediários (IN; n=8) e reativos (AR;
n=13). Todos os animais foram submetidos a pesagem em
balança digital para acompanhamento do ganho de peso.
Coletas de sêmen por eletroejaculação (Neovet® Autojac V3,
Uberaba, Brasil) foram conduzidas inicialmente para
determinação de puberdade dos animais de cada grupo aos
12 meses de idade (motilidade total mínima ≥10% e
concentração espermática ≥10x106/ml), sendo repetidas
bimestralmente até o 20º mês de vida. A partir de cada
ejaculado foram conduzidas análises de morfologia (contraste
de fase), motilidade e concentração espermática (iSperm®
Aidmics Biotechnology, Taipei, Taiwan). A partir das mesmas
amostras de sêmen recuperadas aos 18 e 20 meses, além de
um ejaculado adicional colhido de cada animal aos 22 meses
de vida, foi conduzido teste de resistência a criopreservação.
As amostras criopreservadas foram submetidas a avaliações
quanto aos parâmetros cinéticos (CASA) e integridade de
membrana plasmática (microscopia de fluorescência).
Amostras de sangue venoso foram obtidas para dosagem de
cortisol e testosterona (Milliplex® Multi-Species Panel, Merck,
Darmstadt, Alemanha). Exames ultrassonográficos (Sonoscape
E2V5 Vet®, Medical Corp, China) foram conduzidos para
avaliação do desenvolvimento gonadal a partir da análise de
ecogenicidade do parênquima testicular (ImageJ® versão
1.0.8). Todos os animais foram avaliados a cada 60 dias até os
20 meses de idade (n=5 rotinas experimentais) para todas as
variáveis de desempenho produtivo e reprodutivo. Os dados
gerados foram submetidos a análise de variância com
medidas repetidas, utilizando modelos mistos através do
comando PROC-MIXED (SAS®).
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Figura 3: Análise de morfologia
espermática indicando alta
incidência de gotas citoplasmáticas
proximais (setas) relacionadas a
imaturidade sexual dos garrotes.

Figura 1: Coleta de sêmen por
técnica de eletroejaculação sendo
conduzida em garrote.

Figura 2: Amostras de sêmen
diluídas e envasadas para teste
de criopreservação.

Figura 4: Análise 
computadorizada (CASA) de 

amostra de sêmen pós-
descongelação.

Figura 5: Ultrassonografia 
testicular; círculos indicam 

pontos de avaliação da 
ecogenicidade e 

desenvolvimento gonadal.
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