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Medi~iies Testiculares in vivo e post mortem 
Feitas em Borregos Churros Bragan~anos Inteiros 
ou de Escroto Curto aos 65 e 80% do Seu Peso Adulto 

Testicular and Scrotal in vivo and post mortem 
Measurements on Normal and Short Scrotum Churra Galega 
Bragangana Lambs at 65 and 80% of Their Adult Weight 

Resumo 
Esle Irabalho loi realizado com 0 inluito de 
esludar a rela~ao enlre as medidas leslieulares e 
eserolais oblidas in vivo e leslieulares posl 
morlem, em animais com dois graus dislinlos de 
maluridade - 65 e 8D% do peso adulto - e 
submetidos a dilerenles tralamentos. 
Assim, urn IDle de 24 borregos da ra~a Churra 
Galega Bragan~ana loi dividido, alealoriamente, 
em tres grupos (I, EC2S% e ECso%) de 8 animais 
eada: Grupo I - animais inleiros, EC2S% -
apliea~ao dum anel de borraeha a eerca de 1/4 do 
comprimento do escroto, relativamente a sua 
e.lremidade inlerior e ECso% - apliea~ao dum anel 
de borraeha sensivelmenle a meio do 
eomprimenlo do eserolo. 
Verilieou-se, pois, que a aeQao dos Iratamentos 
aplieados sobre as dilerenles medidas eserolais 
e/ou leslieulares (oblidas quer in vivo, quer posl 
morlem), so pareee ser deleelavel em animais 
presles a alean~ar a maluridade. Por oulro lado, 
as medidas leslieulares e/ou escrolais realizadas 
in vivo parecem puder ser ulilizadas, com uma 
elevada liabilidade, na eslima~ao do volume e 
peso leslieulares posl mortem. Esta liabilidade 
pareee ser tanto mais elevada, quanta maior for a 
grau de maturidade apresentado pelos borregos. 

Abslract 
The main aim of this paper was to study the relationsh ip 
between testicular and scrotal in vivo and post mortem 
measurements of normal and short scrotum Churra Galega 
Bragan,ana lambs at two different degrees of their maturily 
- 65 and 80% of the adult weight. 
Twenty four Churra Galega Bragan,ana lambs were 
randomly divided on three different groups of eight animals 
which: N - normal lambs, SS2S% - lambs with a 25% re
duction on the ir scrotum lengtll and SS50% - lambs with a 
50% reduction on their scrotum length. 
Differences between testicu lar and scrotal measurements 
(either in vivo and post mortem) re lated with the treatment 
applied were detectable only on the more mature lambs. Ait 
the in vivo measurements (scrotal ci rcumference, testicu lar 
length. testicular diameter and scrotal volume) may be used 
with a high reliab ility on the estimation of the post mortem 
measurements (testicular vo lume and weight). This 
reliability is higher in the more mature lambs. 
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Introdu~ao 
Na generalidade dos sislemas de explora,ao 

animal, as capacidades reproduloras dos machos 
desempenham um papel preponderanle na sua 
renlabilidade Conludo, a selec,ao desles animais e 
frequenlemenle neg ligenciada. Tradicionalmenle, 
pelo menDs na regiao da Terra Fria Transmonlana, a 
escolha dos luluros reprodulores passa quase que 
exclusivamenle pelo aspeclo geral dos animais e nao 
pelas suas capacidades reprodulivas. 

Em lermos praticos, a selec,ao dos machos 
reprodulores devera passar, enlre oulros aspeclos, 
pela inlensidade do comporlamenlo sexual 
demonslrado (Folch, 1984), pelas caracleristicas 
analomo-morlologicas do apare lho gen ilal (Braun el 
ai , 1980) e pela produ,ao espermalica (Orlavanl, 
1958, Braun el ai, 1980 e MaiDs el ai , 1992). 

Para MaiDs el al. (1992), a produ,ao de semen 
esla, basicamenle, re lacionada com 0 peso lesticular. 
Porem, porque 0 peso leslicular so pode ser 
delerminado apos 0 abale dos animais, ha a 
necessidade de se criarem melodos indireclos e 
precisos para 0 esl imar (Knight, 1977 e Braun et aI. , 
1980). De acordo com varios aula res, 0 peso dos 
lesliculos pode ser calculado, com uma boa precisao , 
alraves de varias medidas realizadas a nivel da regiao 
escrolal (Foole el ai , 1970 e Knight, 1977). No 
enlanlo, a liabi lidade deslas medidas depende, enlre 
oulros laclores, da especie (Azevedo el ai, 1995), da 
ra,a (Knight, 1977) e da idade dos animais (Kn ighl, 
1977 e Valenlim, dad os nao publicados). 

Material e Metodos 
Esle esludo loi real izado na cidade de Bragan,a 

(Iatilude 41° 49' N, longilude 6° 40' We altilude 
720 melros), mais precisamenle na Ouinla de Sanla 
Apolonia, perlencenle a Escola Superior Agrar ia de 
Bragan,a (ESAB). 

Um IDle de 24 borregos da ra,a Churra Galega 
Bragan,ana, nascidos duranle 0 Oulono, loi dividido, 
alealoriamenle, em Ires gru pos (I, EC25% e ECso%) de 
8 animais cada. 0 grupo I, composlo por animais 
inleiros, consliluiu 0 grupo leslemunha. Nos res
lanles grupos, aD 10' dia de vida, depois de se lerem 
empurrado os lesliculos no senlido da cavidade 
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abdominal, loram aplicados os seguinles 
Iralamenlos: ECzs .. ) aplicacao dum anel de borracha 
a cerca de 1/4 do comprimenlo do escrolo, 
relalivamenle a sua exlremidade inlerior e EC50%) 
aplicacao dum anel de borracha sensivelmenle a 
meio do comprimenlo do escrolo. 

Todos os animais loram desmamados Quando 
Iriplicaram 0 seu peso ao nascimenlo. Depois do 
desmame, os borregos loram alimenlados com lenos 
de prados nalurais e uma media de 300 a 500 g/dia 
de alimenlo concenlrado comercial (0511) . 

PESAGEM DDS BDRREGOS 

Anles de serem abalidos, os borregos loram 
pesados numa balanca com jaula (sensib il idade 
minima de 100 gramas). 

MEOICOES TESTICUlARES E ESCROTAIS IN VIVO 

Imedialamenle anles de se proceder ao abale dos 
borregos, com os animais de pe, e depois de se 
empurrarem os lesliculos para 0 lundo do saco 
escrola l, procedeu-se a delermina,ao do 
comprimenlo e diamelro lesliculares e do perimelro e 
volume escrolais (melodologia ulil izada por Valenl im 
el ai, 1994). 

ABATE DOS ANIMAlS ESTUDADOS 

Melade dos borregos perlencenles aos dilerenles 
grupos acima mencionados IDram abalidos com 65% 
do seu peso adullo (A) e os reslanles com BO% (B). 

Apos um jejum de 24 horas, os animais loram 
abalidos, por degola, no maladouro experimenlal da 
ESAB, apos dessensibi liza,ao por seccionamenlo da 
espinal medula, a nivel do espa,o occipilo-alloideu. 

MEOICOES TESTICULARES E ESCROTAIS POST MORTEM 

Imedialamenle apos 0 abale dos animais, 
realizaram-se as seguinles medi,oes: 

- Volume lesticlJlar, medido alraves do mergulho 
dos lesliculos, individualmenle, ale se cobri r 
lolalmenle a cabe,a do epididimo, num 
recipienle cheio de agua. 

- Peso lesticular, oblido com uma balan,a de 
precisao a decima de grama 

Quadro I - Val ores de algumas das caraclerislicas dos animais Que loram abatidos 
com 65% do seu peso adulto 

Inteiros 
n 

x±e 
(cv%) 

Idade 4 
cronol6gica 19B'±10 
(dias) (10,0) 
In vivo 

Perimelro 4 
escrotal 25,S'±1,1 
(em) (B,6) 

Comprimenlo 4 
teslicular S,6'± 1,0 
(cm) (21,1) 

Diamelro 4 
testicular 5,3'±0,3 
(cm) (10,7) 

Volume 4 
escrotal 101 ,3'±13,4 
(cm') (22,S) 

Postmortem 

Volume 4 
testicular 117,5'±16,0 
(cm') (23,6) 

Peso 4 
lesticular 125,S'± 1S,S 
(g) (25,9) 

a=a, para P>O,OS (enlre linhas) 

ANALISE ESTATISTICA 

No senti do de idenlilicar dilerencas 
eslalislicamenle signilicalivas en Ire alguns 
paramelros, elecluaram-se analises de variancia 
(Sleel e Torrie, 19S0) A comparacao en Ire medias 
realizou-se segundo 0 lesle de Bonlerroni/Dunn 
(Dunn, 1961). Foram ainda leilas analises de 
regressao e correla,ao (Sleel e Torrie, 19S0), a lim 
de se eslabelecerem relacoes enlre alguns dos 
paramelros esludados. 

Resultados e discussao 
Ale ao momenlo em Que loram abatidos, os 

animais ulilizados nesle ensaio ainda nao haviam 
alcan,ado a puberdade lisiologica, au seja, ainda nao 
haviam comecado a emi tir espermaloz6ides. Esle 
resu llado dilere do obtido por Va lenlim (1994). No 
Irabalho reali zado por esle aulor, os borregos da ra,a 
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EC25% ECso% 
n n 

x±e x±e 
(cv%) (cv%) 

4 3 
212'±1O 21S'±27 

(9,0) (22,0) 

4 3 
23,S'±0,B 23,S'±0,S 

(7,0) (5,7) 

4 3 
7,S'±0,9 6,S'±0,6 
(23,9) (16,1) 

4 3 
4,B'±0,2 4,9'±0,3 

(7,S) (9,7) 

4 3 
S3,S'± 1S,5 77,1'±10,4 

(36,9) (23,4) 

4 3 
19S'± 10,0 19S'±10,0 

(27,9) (1S,7) 

4 3 
S4,6'±10,0 9B,3'± 10,0 

(23,7) (17,6) 

Churra Galega Bragan,ana alcan,aram a puberdade 
lisiol6gica com 45% do seu peso adu llo. Assim, 
ludo leva a crer que a exp lica,ao para esla ocorrencia 
reside no laclo dos ani mais Ie rem crescido e atingido 
os pesos de abale, duranle um periodo do ano em 
Que as condic6es ambienlais eram particularmenle 
deslavoraveis ao processo de eslabelecimenlo da 
puberdade (Primavera-Verao). 

MEOI~OES IN VIVO E POST MORTEM 

Nos QUADROS I e II, sao apresenlados os 
valores medios das medi,6es por nos elecluadas, 
respectivamenle, quando os animais apresenlavam 
6S e BO% do seu peso adullo. Em qualQuer um dos 
casos, verilicou-se que 0 Iralamenlo aplicado nao 
aleclou signilicativamente a idade cronol6gica com 
que os an imais alcancaram 0 peso de abale (p>O,OS) 
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Quadro II - Valores de algumas das caraclerislicas dos animais que loram 
abalidos com 80% do seu peso adullo 

Inteiros 
n 

X±8 

(cv%) 

Idade 4 
cronologica 244'±14 
(dias) (11 ,4) 

In vivo 

Perimetro 4 
escrotal 29,O'± 1,0 
(cm) (6,9) 

Comprimento 4 
testicular 11 ,4'±0,7 
(cm) (13,1) 

Diametro 4 
testicular 6,hO,2 
(cm) (8,1) 

Volume 4 
escrotal 157,5'±4,3 
(cm') (5,5) 

Postmortem 

Volume 4 
testicular 187,2'±17,5 
(cm') (18.7) 
Peso 4 
testicular 192,8'± 16,3 
(g) (16,9) 

a=a, para P>0,05 - a;tb;tc, para P50,05 (entre colunas). 

::J Quando os animais alcangaram 65% do seu 
peso adulto, as medig5es in vivo na~ variavam em 
lungao do tratamento apl icado (hO,05). Po rem, aos 
80% do peso adulto, 0 tratamento aplicado ja 
promovia algumas diferencas no lamanho dos 
lesticulos dos borregos esludados. Entao, 
curiosamenle, enquanlo que 0 lamanho dos tesliculos 
dos borregos inleiros foi sensivelmenle igual aos dos 
que sofreram um encurlamenlo escrolal de 50%, 0 

dos animais submelidos a um encurlamenlo de 
apenas 25% loi claramente inferior ao dos oulros 
dois grupos de animais.No que se relere as medidas 
realizadas apos 0 abale dos borregos, veril icou-se 
que, com 65% do peso adullo, as medidas 
lesticulares destes nao haviam sido afectadas pelo 
tralamento aplicado (p>0,05).Mais tarde, depois dos 
animais terem atingido 80% do seu peso adulto, 
observou-se Que as medidas lesticu lares realizadas 

ECzs% ECso% 
n n -

X±8 X±8 

(cv%) (cv%) 

3 4 
230'± 1,9 244'± 11 

(1,4) (9,3) 

3 4 
23,3'±O,6 30,3'±O,7 

(4,1) (4,3) 

3 4 
6,8'±0,5 9,5'±0.4 
(13,9) (6,9) 

3 4 
4,8'±0,4 6,2'±0,3 
(13,3) (8,2) 

3 4 
73,3'±14,2 137,5'±3,6 

(33,5) (4,5) 

3 4 
76,O'± 10,5 167,7'±5,1 

(23,9) (5,3) 

3 4 
85,8'±8,3 178,2'±2,9 

(16,7) (2,8) 

post mortem ja variavam em fungao do tratamento 
empregue. Assim, os borregos in teiros loram os que 
apresentaram maiores dimens5es testicu lares; pelo 
contrario, os que loram submetidos a um 
encurlamento do escrolo de 25% loram os Que 
apresenlaram menores medidas lesliculares (0 
volume escrola l, obtido com 0 animal vivo, 
apresenlou 0 mesmo tipo de lendencia). 

o tipo de nascimenlo vollou a na~ exercer 
qualquer ac,ao significaliva sobre os diferenles 
paramelros esludados. 

RELA~lio ENTRE AS MEDlGDES TESTICULARES 

POST MORTEM 

o volume e 0 peso do leslicu lo dire ito loram 
sempre muilo idenlicos aos do volume e peso do 
lesliculo eSQuerdo (QUADRO II I). Eslas semelhan,as 
loram superiores nos an imais mais velhos. 
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As correlac5es encontradas enlre 0 peso e 0 

volume lesticulares, lendo em consideraGiio 0 
Iratamenlo realizado, apesar de elevadas (r>O,940), 
nunca foram eslalisticamente significativas, uma vez 
que 0 numero de animais considerado em cada grupo 
era muito pequeno (n~4) . 

o momenta em Que se procedeu ao abale dos 
animais nao modilicou signilicativamenle as 
correla,5es encontradas entre estes dois paramelros 
(peso e volume testiculares) (EOUACOES 1 e 2). 

EquaGao 1 (65% de peso adulto) 
Peso lesticular (g) = 4,765 + 1,032 x Volume (cm') 

(r =0,989; P50,OOOl) 

EquaGao 2 (80% de peso adullo): 
Peso testicular (g) = 14,361 + 0,962 x Volume (cm') 

(r =0,995; P50,OOOl ) 

Uma vez mais, 0 Ii po de nascimenlo nao aleclou 
dum modo signilicativo qualquer um dos parametros 
esludados. 

RELA~lio ENTRE AS MEDI~DES IN VIVO E 

POST MORTEM 

As eQua,5es de regressao e as correla,5es 
enconlradas enlre as medidas delerminadas em vida e 
as medidas obtidas apos 0 abale dos animais eslao 
exposlas no QUADRO IV. Verificou-se, pois, Que, em 
termos gerais, as diferentes medidas escrotais e 
lesliculares oblidas em vida se correlacionavam 
razoavelmenle com as duas medidas lesticulares 
delerminadas apos 0 abale dos borregos. 

A excep,ao do Que ocorreu com 0 comprimenlo 
lesticular, 0 grau de signilicancia das correla,5es 
observadas enlre as diversas medidas lesticulares e 
escrolais (in vivo) e 0 volume testicular (post 
mortem) aumentou com a idade dos anima is. A 
mesma lendencia foi enconlrada enlre as diferentes 
medidas real izadas em vida e 0 peso testicular (post 
mortem) 

No Irabalho realizado por Azevedo el at. (1995), 
com bodes da raga Serrana, das varias medidas 
rea lizadas em vida, apenas 0 volume escrolal se 
correlacionou significalivamente (r = 0,931 ; P50,01) 
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Quadro III - Correla,iles encontradas entre as medi,iles efectuadas nos 
testiculos direito e no esquerdo, post mortem, quando os 
animais apresentavam 65 e 80% do seu peso adulto 

Volume testicular 
Peso testicular 

65% do peso adulto 

0,821'" 
0,876'" 

com 0 volume testicular (post mortem), Nesse 
mesmo trabalho, estes auto res nao encontraram 
qualquer correla,ao significativa entre as distintas 
medidas tomadas em vida e 0 peso dos testiculos 
(p>0,05) Do conjunto das quatro medi,iles por nos 
realizadas em vida, Knight (1977), trabalhando com 
borregos das ra,as Merino e Romney, apenas se 
encontrou uma correla,ao significativa entre 0 

volume escrotal e 0 peso testicular. Porem, os 
nossos dados estao de acordo com os referidos por 
Foote (1970) e Notter et at (1985), ou seja, tudo 
indica que as varias medidas testiculares e escrotais 
estudadas (in vivo) podem ser utilizadas na 
estima,ao do vo lume e do peso tesliculares (post 
mortem) dos borregos , 

Conclusiies 
Dos resultados conseguidos ao longo deste 

trabalho, cremos ser possivel tirar 0 seguinte 
conjunto de conclusiles: 

- A ac,ao dos tratamentos aplicados, sobre as 
diferentes medidas escrotais e/ou testiculares 
(obtidas quer in vivo, quer post mortem), so parece 
ser detectavel entre os animais mais desenvolvidos, 

- As medidas testiculares e/ou escrotais 
realizadas in vivo parecem poder ser utilizadas, com 
uma elevada liabilidade, na estima,ao do volume e 
peso testiculares post mortem Esta fiabilidade 
parece ser tanto mais elevada, quanto mais desenvol
vidos sao os borregos da ra,a Churra Galega 
Bragan,ana, • 

80% do peso adulto 

0,928 .. .. 
0,913 .. .. 

Quadro IV - Correla,iles e equa,iles de regressao observadas entre as medidas esc rota is e 
testiculares tomadas em vida e as testiculares obtidas apos 0 abate dos 
borregos da raga Cilurra Galega Bragan,ana 

Perimetro escrotal Comprimento testicular Diametro testicular Volume escrotal 
(Xl) (X2) (X3) (x4) 

65% do peso adullo 

Volume lesticular yl= 18,190 + 0,063 X' yl= 3,354 + 0,046 x' yl= 3,340 + 0,017 x' yl= 16,415 + 0,757 x' 
(Yl) r = 0,895'"' r = 0,751' r = 0,944**** r = 0,806" 

Peso testicu lar y'= 17,734 + 0,063 x' y2= 2,988 + 0,046 x' y2= 3,277 + 0,017 x' Y2= 13,335 + 0,729 x' 
IY2) r = 0,931 .... r = 0,786" r = 0,946'"" r = 0,812" 

80%do peso adu lto 

Volume testicular yl= 19,281 + 0,056 x' yl= 4,112 +0,036 x' yl= 3,865 + 0,013 x' yl= 27,217 + 0,669 x' 
(Yl) r = 0,932'" r = 0,888' r= 0,885 .... r =0,929 .... 

Peso testicular y2= 18,331 + 0,059 x' y'= 3,646 + 0,038 x' Y2= 3,665 + 0,013 x' y2= 18,555 + 0,689 x' 
(Y2) r = 0,946 .... r = 0,906" r = 0,892'" r= 0,920 .... 

• - P <;0,05; •• - p <;0,01; ••• - P <;0,001 e···· - p <;0,0001, 
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