
INTRODUÇÃO

A espermatogênese bovina, evento cíclico e cronológico de formação dos espermatozoides, dura aproximadamente 60 dias

nos bovinos. O plano nutricional e o conforto térmico, essenciais à eficiência deste processo, quando comprometidos, afetam a

produção e a morfologia espermáticas. Este poster têm o objetivo de relatar a recuperação da qualidade seminal e circunferência

escrotal (CE) de touros Angus de 28 meses de idade mantidos sob restrição hídrica e alimentar (ambos pela falta de chuva na

região), e sem acesso à sombra.
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RELATO

Touros Angus (n = 7), mantidos por dois meses sob

restrição hídrica e alimentar (ITU = 73,6), foram transferidos a

uma outra propriedade onde tinham acesso a sombra natural,

dieta balanceada e água ad libitum.

Para avaliar o impacto as mudanças ambientais e do

plano nutricional foi mensurada a circunferência escrotal e

realizadas colheitas de sêmen por eletroejaculação nos

dias (D) 2 (D0 = dia de chegada à nova propriedade), D33 e

D76. As amostras seminais foram avaliadas quanto a

motilidade e a morfologia espermáticas

RESULTADOS

CONCLUSÃO

A adequação do plano nutricional e o melhor conforto térmico resultaram na recuperação da qualidade seminal, exceto pela

porcentagem de defeitos totais, que apesar de ter diminuído, permaneceu elevada. Estes resultados demonstraram a importância

do conforto térmico e do atendimento das demandas nutricionais para a espermatogênese.

D2 D33 D76

Circunferência escrotal (cm) 36,7 ± 0,6a 37 ± 0,7ab 39,7 ± 0,8b

Motilidade espermática (%) 59,3 ± 6,2a 70 ± 4,3ab 76 ± 4b

Defeitos menores (%) 8,9 ± 2,1a 9,6 ± 1,7a 6,7 ± 0,4a

Defeitos maiores (%) 51,7 ± 4,3a 35,5 ± 4,1ab 27,3 ± 5b

Defeitos totais (%) 60,6 ± 5,7a 45,1 ± 4,1ab 34 ± 5b

Tabela 1. Media ± EPM da circunferência escrotal, motilidade espermática e porcentagem de

defeitos espermáticos de touros Angus após a transferência à nova propriedade onde tiveram

acesso à sombra natural, dieta balanceada e água ad libitum.

* Dia (D) zero = dia de transferência a nova propriedade. Letras minúsculas diferentes na mesma linha: P < 0,05.
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