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Resumo 
Esle Irabalho leve como principal objeclivo 

esludar a varia,ao do lamanho dos lesticulos de um 
grupo de carneiros da ra,a Churra Galega 
Bragan,ana, ao longo de um ano. 

Nesle senlido, na cidade de Bragan<;a (Ialilude 
41 ' 49' N, longilude 6' 40' We alli lude 720 melros), 
mais precisamenle na Quinla de Sanla Apol6nia, 
perlencenle a Escola Superior Agraria de Bragan<;a 
(ESAB), 16 carneiros desla ra<;a, lodos eles com 3 
anos de idade, foram sujeitos a delermina,ao do 
per imelro escrolal e do comprimenlo, diamelro e 
volume lesticulares. 

o diamelro lesticular alcan,ou os seus val ores 
mais elevados na Pri mavera e os mais baixos no 
Inverno e no Verao. Os valores desle paramelro 
verif icados no Oulono nao diferiram 
significalivamenle dos observados nas re slanles 
esla,oes do ano. 0 perimetro escrolal e 0 

comprimenlo e volume lesticulares aumenlaram 
significativamenle do Oulono para 0 Inverno, 
diminuiram marcadamenle na Primavera e 
permaneceram baixos no Verao . De enlre eslas 
medidas, apenas 0 perimelro escrolal se moslrou 
claramenle mais elevado no Oulono do que na 
Primavera e no Verao. 

Abslracl 
The main aim of Ihis paper was 10 sludy Ihe 

lesli s size variation 1I1Ioughoui a year of a group of 
Churra Galega Bragan,ana rams. 

The present study was pertormed in Bragan<;a 
(latitude 41" 49' N, longitude 5' 40' Wand altilude 
720 meters), at the Agra ri an Superior School farm of 
Sta Apol6nia The scrotum circumference and the 
testis tength, diameter and volume of sixteen 3 years 
old rams were measured from 1995 September 23rd 
10 1996 September 22nd. 

The testis diameter reached their maximum 
values during the spring and the lowesl during the 
winter and summer. All three other measures 
increased significantly from the autumn to the winter, 
decreased pronouncedly in Ihe spring and kepi on 
low values during tile summer. 
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Introdugao 
Segundo BOLAND et at. (1), a esla<;ao do ano 

e/ou 0 fotoperiodo afectam as caracteristicas 
test iculares e seminais dos carneiros. Nos carneiros, 
os nive is plasmaticos de lestosterona variam 
igualmenle ao longo do ano (Hart, 1985) (2) . Num 
estudo desenvolv ido por Mickelsen et at (1981) (1), 
o perimetro escrotal de carne iros de duas racas 
ovinas distinlas alcan,ou 0 seu valor maximo no 
mes de Outubro, al tura do ano em que tambem era 
maxima a qualidade do semen produzi do. 

o perimetro escrotal tem sido considerado, por 
va ri os autores, como um parametro a ter em conla 
em programas de seleccao, tendo em vista 0 
melho rameilio da taxa de prolificidade das ove lhas 
(Land, 1973, Bindon e Piper, 1975 e Walkley e 
Smith, 1980; citados por MATOS et at., 1992; Land e 
Carr, 1975 e Kilgour e Blockey, 1980) (3). De igual 
modo, a selec,ao das ove lhas, tendo por base a sua 
pro lificidade, deveria resul tar num aumenlo do 
lamanho dos testiculos e da produ<;ao de semen par 
parte dos carneiros (Hanrahan e Qu irke, 1982) (4) 
Desta forma, poder~ se~ ia aumenlar a capacidade 
fert il izadora dos carne iros (Gherardi et at., 1980) (5). 

o presente Irabalho foi desenvolvido com 0 
objectivo de estudar a variacao do lamanho dos 
testicu los de urn grupo de carneiros da raca Churra 
Galega Bragancana, ao longo de um ana. 

Material e Metodos 
Este estudo foi desenvolvido na cidade de 

Braganr;a (lat itude 41 " 49' N, longitude 5' 40' We 
altitude 720 metros), mais precisarnellte na Quinla 
de Santa Apol 6n ia, pertencenle a Escola Superi or 
Agraria de Braganca (ESAB), de 23 de Setem bro de 
1995 a 22 de Setembro de 1996. 

ANIMAlS UT llIZAOOS 

Um lole de 16 carneiros da raca Churra Galega 
Bragan<;ana, todos eles com uma idade inicial de 3 
anos, fo i ulilizado na rea lizar;ao desle ensaio. 

Estes animais foram sempre alimentados com 
fenos de prados naturais (ad libitum) e urna media 
de 300 a 500 g/dia de alimento concenlrado 
comercial. A distribuicao dos al imenlos fOi sempre 
feita no per iodo da manha. Os carneiros foram 
sempre alimentados em grupo. 

DETERMINACAo 00 PESO CORPORAL 

Semanalmellte, os carneiros foram pesados em 
uma balanr;a com jau la (sensibi lidade minima de 
100 gramas). 

A pesagem foi sempre feita anles de se proceder 
a distribui,ao dos al imentos 



DETERMINACAo DO TAMANHO DOS TESTICULOS 

Semanalmente, depois de se empurrarem os 
lesliculos para 0 fundo do saco escrotal, procedeu-se 
ao seguinte conjunto de med l,oes: 
- Perimelro escrotal, envolvendo ambos os 

teslicu los, 101 med ido, ao longo do eixo antero
posterior, na sua zona de malor ampl itude, 
incluindo 0 tecido es-crotal (tomado com uma lita 
metrica flexivel) (6) 
Comprrmento testicular, medido com um 
paquimetro, desde a topo do teslicu lo ate ao 
fundo do epididimo, incl ul ndo 0 tec ldo escrotaL 
Os teslicu los fo ram medidos indlv ldualmente (6) 
Diamelro testicu lar, tornado co rn urn paquimetro, 
ao longo do eixo antero-posteri or, na sua zona de 
maior amplitude, incluindo 0 tecido esc rota I Os 
tesliculos foram med idos individual mente (6), 
Vo lume testicular, medido corn a ajuda de urn 
orquidometro, Os tesliculos foram medidos 
individual mente, 

A medi,ao dos teslicu los foi sempre feita, de 
manha, depois da distribuicao do alimento 
concentrado comercial, 

Analise estatistica 
No sentido rie identil icar dileren,as 

estatisticamente significativas entre alguns 
parametros, efectuaram-se analises de vari:incia (7), 
A compara,ao entre medias real izou-se segundo 0 

teste de Bonferroni/Dunn (8), Foram ainda feitas 
analises de regressao e correla,ao (7), a fim de se 
estabelecerem rela,oes entre alguns dos parametros 
estudados, Analises de covariancia foram rea llzadas 
corn 0 objectivo de estudar as correla,oes entre 0 

peso e as medidas escrotal e test icu lares, sem 
interferencia dos efeitos do mes ou da estacao do 
ano (7) 

Resultados e discussao 
o valor medio do peso co rp oral dos carne iros 

estudados va ri ou em funCao da estagao do ano 
(O,01 ~P~O,0001) Outono - 72,6±6,7 kg, Inverno -
71,1>8,5 kg, Primavera - 67,6± 11,2 kg e Verao -
63,8± 10,2 kg, Este parametro variou igualmente ern 
fungao do mes (FIGURA 1), Uma vez que 0 maneio 
dos carneiros estudados (inc luindo 0 alimentar) nao 
fo i alterado ao longo de todo 0 ensaio, esta variaCao 
podera ter resu ltado de modifica,oes na qualidade do 
alimento fornecido e/ou na capacidade ingestiva 
destes animais, 

Ao longo deste trabalho, 0 peso corporal 
corre lacionou-se positivamente com 0 perimetro 
escrotal (r=0,606; P~O,0001), com 0 comprimento 
testicular (r=0,648; P~O,0001), corn 0 dlametro 
testicular (r=0,552; P~O,0001) e com 0 volume 

testicular (r=0,669; P~O,000 1 ) As analises de 
covariancia, que permitiriam estudar as correla,oes 
entre 0 peso e as diferentes medidas realizadas, sem 
interferencia dos efeitos da altura do ana (mes au 
esta,ao do ano), nao puderam ser realizadas, uma 
vez que a interacgao entre 0 peso e a altura do ano 
mostrou-se sempre altamente sign ificativa 
(P~O , 000 1) Por outras pa lavras, os efeitos que 0 

peso corporal e a attura do ana exerceram sobre 0 

tamanha dos testicu los confundem-se, Este facto e 
tanto mais verdade quanto (como la foi acima 
refe rl do) ter-se verificada que 0 peso corporat variou 
igualmente ern fungao da altura do ana 

VAR IACAo 00 TAMANHO oos TEST ICULOS 

Ao longo deste ensa lO, as med l,oes realizadas 
no tesliculo esquerdo corretacionaram-se de uma 
forma altamente signif icativa com as med iCoes feitas 
no testicu lo direito [comprimento : r=0,960 
(p~O,0001), diametro • r=0,987 (p~O,0001 ) e volume 
r=0,998 (p~O , 000 1 )1 Neste sentirio, sempre que 
neste traba illo nos refer imos ao comprimento, ao 
diametro e ao vo lume testiculares, na realidade 
estamos a falar do compr imento, do dlametro e do 
volume testicular medio dos dois testicu los, Por 
outro lado, as diferentes medidas efectuadas 
correlacionaram-se entre si de uma forma 
estatistlcamente significativa (p~O,0001) (OUADRO I) 

As di fe rentes medidas executadas variaram ern 
fun,ao da esta,ao do ano da forma evidenc lada no 
OUADRO II. No que se refere ao diametro testicu lar, 
as val ores mais elevados verificaram-se na 
Primavera (nas restantes esta,oes do ana, 0 diametro 
testicular nao variau de uma fo rma significativa
P>0,05), Estes resultados diferem dos esperados, 
uma vez que as ovinos sao, do ponto de vista 
reprodut lvo, animais de "d ias curios", As restantes 
medidas realizadas aumentaram sign if icativamente 
do Outono para 0 Inverno (O,001~P~O,000 1 ), ap6s 0 

que diminuiram marcadamente na Primavera 
(O,01 ~P~O,0001). Da Prlrnavera para 0 Verao nao se 
observou qualquer diferenga estatisticamente 
significativa (p>O,05), De algum modo, esperavamos 
que se tivesse produzido uma diminui,ao 
estatist lcamente significativa no tamanho dos 
testiculos , da Primavera para 0 Verao, po is 
pensavamos que as elevadas temperaturas que se 
produzem ern Bragan,a, nos meses de Verao , 0 

afectassem ainda mais negativamente, Ass im, ou as 
altas temperaturas do Verao de Bragan,a nao 
afectaram realmente 0 tamanho dos testiculos das 
carneiros Cilurros Braganganos ou os seus efeitos 
negativos foram contrari ados, pe lo menos em parte, 
pelos efeitos POS ltiVOS que 0 fotoperiodo 
"decrescente" (lipico dos rneses de Verao) exerce 
normal mente sobre 0 tamanho dos testiculos dos 

Vetermaria Tecnica 27 
Agosto 00 

Figura 1 - Var ia,ao mensal do peso medio dos 
carneiros estudados (x±s) 
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carneiros, 
De entre as varias med idas estudadas, apenas 0 

peri metro esc rota I diminuiu significativamente entre 
os meses do Outono e os meses da Primavera e do 
Verao (P~O , 0001), a que nos leva a crer que 0 

peri metro escrotal se revelou como 0 parametro 
estudado mais sensive l as variacoes sazonais do 
tamanho dos testicu los, 

De entre os varios para metros definidores do 
tamanho dos testicu los estudados, 0 votume 
testicular fo i 0 que apresentou coef lclentes de 
variacaa mais elevados, Este facto nao e de 
estranhar, dado que a sua determinacao e algo 
subjectiva - depende da sensibilidade manua l da 
pessoa que 0 executa e do facto do orquidometro 
nao permitir medi,oes continuas. 

Em termas mensais, as di ferentes medi,oes 
executadas variaram progress ivamente da forma 
exp ressa no Ouadro III. 0 periodo de anestro das 
ovelhas Churras Bragan,anas estende-se de Margo a 
Maio (9) , Tendo ern conta a evolugao mensa l do 
perimetro escrotal (medida que acred itamos ter-se 
mostrado mais sensivel as variagoes do tamanho 
testicular), no mes de Marco 0 tamanho dos 
testiculos dos carneiros Churros Bragan,anos 
encontrava-se alnda dentro dos seus valores mais 
elevados. 0 tamanho dos testicu los destes carnei ros 
diminuiu significativamente no mes de Abrit e s6 
voltou a aumentar de uma forma estatisticamente 
sign lficativa no mes de Setembro, Este facto era de 
algum modo esperado, pois e geralmente refer lda na 
bibliografia a existencia de uma dessincroniza,ao 
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Perimetro 
Comprimento 
Diamelro 
Volume 

1 
0,760 
0,741 
0,838 

PSO,0001 
1 

0,721 
0,804 

PSO,OOOl 
PsO,OOOl 

1 
0,788 

PSO,OOOl 
PsO,OOOl 
PsO,OOOl 

1 

Quadro II - Varia,ao eslaeional das dilerenles medidas defin idoras do lamanho dos leslieulos 

Oulono 

Inverno 

Primavera 

Verao 

30,h2,5a 
(8,2%) 

31,1±2,2b 
(7,1%) 

28,5±3,2e 
(11,2%) 

28,8±2,ge 
(10,1%) 

d=l, g=h, g=i, j=m para P>0,05 
e>'1, h>'i, para P~O,Ol 

a>,b, i>'l, para PsO,OOl 
a>'c, b;tc, d>'e, l;tm para P~O ,OOOl (enlre linhas) 

11 ,7± 1 ,2d 
(10,3%) 

12,hO,8e 
(6,6%) 

11 ,6± 1 ,5f 
(12,9%) 
11,7±1 ,3f 
(1 1,1%) 

5,8±0,6g 
(10,3%) 
5,7±0,611 
(10,5%) 
5,9±0,7i 
(11,9%) 
5,7±0,5h 
(10,5%) 

160,6±23,8j 
(10,8%) 

171,h18,41 
(20,2%) 

158,7±32,lm 
(17,6%) 

157,5±27,7m 
(14,8%) 

Quadro Itt - Varia,ao mensal das diferenles medidas definidoras do tamanho dos lesliculos 

_ Perimetro (em) Comprimenlo (cm) Diametro (cm) Volume (cm 

Janeiro 31 ,5±2,5a 12,3±0,8a,c 5,9±0,5a,c 171 ,Of 17,9a 
Feverelro 31 ,3± 1 ,8a 12,3±0,5a 5,5±OAb,c 173,3± 16Aa,b 
Mar,o 30,5±2,Oa,c 11,7±0,9a,c 5,6±0,5b 170,6± 15,7a,b,c 
Abril 28,0±3,2b,c 11 ,3± 1 ,6b,c 5,7±0,8a,b,c 148,5±32,7d 
Maio 28,3±3Ab,c 11 ,7± 1 ,3a,c 5,9±0,8a 162,8±32Aa,b,c,d,e,i 
Junho 28,8±3,3b,c 11 A± 1 ,5b,c 5,8±0}a,b,c 160,5±33,9c,d,e,i 
Julho 28,7±3,2b,c 11,7± 1 Aa,c 5,6±0,7c 156,5±29,9a,b,c,d,e,i 
Agosto 28,7±2,8b,c 11 ,8± 1 ,3a,c 5, ltO,5a,b,c 158,9±25,9a,b,c,d,e,f 
Selembro 29,0±2,6c 11 ,7± 1 ,2b,c 5,7±0,6a,b,c 158,4±25,1 a,c,d,e,1 
Oulubro 29,4±2,5c 11,7 ± 1 ,3a,c 5,7±0,5a,b,c 150,8±24,Oa,b,c,d,e,1 
Novembro 30,9±2,4a 11 ,8± 1,1 a,c 5,9±0,7a,c 160,6±24,8a,b,c,d,e,1 
Dezembro 30,4±2,2a,c 11 ,7± 1,1 a,c 6,0±0,5a 151 ,8±22,3a,b,c,d,e,i 

a>,b;tc>,d",,>,I, para P<=0,05 (enlre linhas) 

enlre os eleitos que 0 lotoperiodo exerce sobre a 
actividade reprodulora das lemeas e a aclividade 
reprodulora dos machos; 0 lotoperiodo demora mais 
lempo a modil icar a actividade reprodu tora dos 
machos. Em nosso entender, 0 lacto do lamanho dos 
leslicu los s6 ter aumentado signilicalivamente no 
mes de Setembro pode ser um rellexo das altas 
lemperaluras do ar e/ou da quebra de peso 
apresenlada pelos carneiros nos meses do Verao. 

Conclus6es 
Tendo em conta as condi,oes em que esle 

trabalho loi desenvolvido, a metodologia empregue e 

os resultados conseguidos, cremos ser possivel tirar 
as segulnles conc lusoes: 

o peso corporal dos carneiros Churros 
BraganGanos variou de uma lorma 
estat isticamente significativa ao longo do ano e 
esla var ia,ao correlacionou-se positivamente com 
as medidas escrota l e lesticulares efecluadas. 
o diamelro tesl icular alcan,ou os seus valores 
mais elevados na Primavera e os mais baixos no 
Inverno e no Verao, Os valores deste parametro 
verificados no Outono nao diferiram 
signilicalivamenle dos observados nas restanles 
esta,oes do ano. 
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o perimelro escrolal e 0 comprimenlo e volume 
lesticulares aumentaram sign ilicativamente do 
Outono para 0 Inverno, diminuiram 
marcadamente na Primavera e permaneceram 
baixos no Verao. De entre eslas medidas, apenas 
o perimelro esc rota I se moslrou claramenle mais 
elevado no Oulono do que na Primavera e no 
Verao. 
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