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TESTE HIPOSMÓTICO, RESFRIAMENTO DE SÊMEN E 

TERMOGRAFIA DIGITAL POR INFRAVERMELHO DO ESCROTO DO 

QUEIXADA (Tayassu pecari) 

 

 

RESUMO 

 

 

O primeiro capítulo objetivou identificar o melhor protocolo de teste hiposmótico 

(HOST) para avaliar a integridade funcional dos espermatozoides de queixada. O 

sêmen de quatro machos adultos foi coletado com auxílio de eletroejaculador após 

contenção física e protocolo de sedação e anestesia; essa metodologia foi utilizada 

em todos os estudos. O sêmen foi avaliado quanto às características macro e 

microscópicas e diluído nas seguintes soluções hiposmóticas: água destilada (0 

mOsmol/L), sacarose (50, 100, 150 mOsm/L) e frutose (50, 100, 150 mOsm/L). 

Cada amostra foi incubada em duplicata e uma sofreu fixação em solução de citrato 

de sódio formolizado a 4%. Duzentos espermatozoides foram avaliados por 

amostra e classificados em reativos ou não ao HOST. Todas as soluções testadas 

foram semelhantes em identificar o percentual de espermatozoides funcionalmente 

íntegros, independente da amostra ser ou não fixada (P>0,05). Não foram 

encontradas correlações significativas entre o HOST e os parâmetros seminais 

avaliados. Dessa forma, é possível utilizar a água destilada como teste de escolha 

por ser mais simples de preparar. O segundo estudo objetivou avaliar o efeito dos 

diluidores de sêmen ACP-103®, ACP-116® e BTS na viabilidade espermática 

durante a refrigeração do sêmen do Tayassu pecari. Foram refrigerados cinco 

ejaculados provenientes de quatro machos adultos. O sêmen diluído foi 

acondicionado em caixa térmica BotuFLEX® para manter as amostras a 15º C por 

um período de 24 horas. Depois da refrigeração, os espermatozoides foram 

avaliados quanto aos parâmetros de movimento espermático, integridade funcional 

e estrutural das membranas espermáticas, atividade mitocondrial, condensação da 

cromatina e teste de termorresistência. Os diluidores testados preservaram as 

características cinéticas, a integridade estrutural e funcional das membranas 

espermáticas, a atividade mitocondrial e a condensação da cromatina semelhante 

ao sêmen in natura (P>0,05). Os parâmetros que reduziram com o processo de 

refrigeração independente do diluidor utilizado foi a VCL e VAP (P<0,05). Foi 

observado aumento do percentual de espermatozoides morfologicamente normais 

nas amostras refrigeradas em BTS (P<0,05). Os diluidores ACP-103®, ACP-116® 

e BTS podem refrigerar e conservar o sêmen de queixada a 15°C por 24 horas. 

Objetivou-se no terceiro estudo avaliar a influência da temperatura da região de 

mata atlântica do sul da Bahia sobre a a temperatura da superfície escrotal aferida 

por termografia digital e a qualidade espermática dos queixadas. Foram utilizados 

nove queixadas com peso médio de 36,4 Kg. Inicialmente foi realizada a aferição 

da temperatura superficial do escroto/testículo e abdominal dos queixadas por 

meio da termografia digital por infravermelho - Termovisor FLIR E60bx®. A 
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temperatura retal foi aferida com auxílio de termômetro digital. Foram aferidos 

dados climáticos de todo o período experimental. A temperatura superficial total 

do testículo (TSTT) obtida foi de 33,7 °C, o que representou 4,05°C abaixo da 

temperatura abdominal superficial. As correlações não foram significativas entre 

a TSTT e parâmetros seminais e ambientais. A termografia infravermelha pode ser 

usada para avaliar a temperatura superficial total do testículo dos queixadas de 

forma eficiente, rápida e segura. 

 

 

 

Palavras-chave: Animais Silvestres. Biobancos. Funcionalidade. Germoplasma.  

  



 XI 

HYPOSMOTIC TEST, SEMEN COOLING AND DIGITAL INFRARED 

THERMOGRAPHY OF THE WHITE-LIPPED PECCARY SCROTUM 

(Tayassu pecari) 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The first chapter aimed to identify the best hyposmotic test protocol (HOST) to 

evaluate the functional integrity of the white-lipped peccary spermatozoa. The 

semen of four adult males was collected with the aid of an electroejaculator after 

physical restraint and protocol of sedation and anesthesia. This methodology was 

used in all studies. The semen was evaluated for macro and microscopic 

characteristics and diluted in the following hyposmotic solutions: distilled water 

(0 mOsmol / L), sucrose (50, 100, 150 mOsm / L) and fructose (50, 100, 150 mOsm 

/ L). Each sample was incubated in duplicate and one was fixed in 4% formolized 

sodium citrate solution. Two hundred spermatozoa were evaluated by sample and 

classified as reactive or not to HOST. All tested solutions were similar in 

identifying the percentage of reactive spermatozoa, regardless of whether or not 

the sample was fixed (P> 0.05). No significant correlations were found between 

HOST and seminal parameters evaluated. In this way, distilled water can be used 

as HOST. The second study aimed to evaluate the effect of ACP-103®, ACP-116® 

and BTS semen diluents on sperm viability during cooling of Tayassu pecari 

semen. Five ejaculates from four adult males were refrigerated. The diluted semen 

was packed in a BotuFLEX® thermal box to keep samples at 15º C for a period of 

24 hours. After cooling, the spermatozoa were evaluated for parameters of sperm 

movement, functional and structural integrity of sperm membranes, mitochondrial 

activity, chromatin condensation and thermoresistance test. The diluents tested 

preserved the kinetic characteristics, structural and functional integrity of 

spermatic membranes, mitochondrial activity and condensation of chromatin 

similar to in natura semen (P> 0.05). The parameters that reduced with the cooling 

process independent of the diluent used were VCL and VAP (P <0.05). It was 

observed an increase in the percentage of morphologically normal spermatozoa in 

the refrigerated samples in BTS (P <0.05). The ACP-103®, ACP-116® and BTS 

diluents can cool and preserve the white lipped peccary semen at 15 ° C for 24 

hours. The objective of the third study was to evaluate the influence of the 

temperature of the Atlantic forest region of southern Bahia on the temperature of 

the scrotal surface measured by digital thermography and the sperm quality of the 

juxtaposed ones. Nine white-lipped peccaries with a mean weight of 36.4 kg were 

used. Initially, the surface temperature of the white-lipped peccary scrotum was 

measured by infrared digital thermography - FLIR E60bx® Thermovisor. The 

superficial abdominal temperature (° C) was also measured with the same 

apparatus for comparison, and the rectal temperature was measured using a digital 

thermometer. Climatic data were measured for the entire experimental period. The 
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total surface temperature of the testis (TSTT) obtained was 33.7°C, which 

represented 4.05 ° C below the surface abdominal temperature. The correlations 

were not significant between TSTT and seminal and environmental parameters. 

Infrared thermography can be used to evaluate the total superficial temperature of 

the white-lipped peccaries testicles in an efficient, fast and safe way. 

 

 

 

Keywords: Wild animals. Biobanks. Functionality. Germplasm. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O queixada (Tayassu pecari) é pertencente à ordem Artiodactila, à sub-ordem 

Suiforme e à família Tayassuidae, conhecidos popularmente como “porcos do mato”. Além 

dele, pertence à mesma família o Catagonus wagneri, conhecido como taguá com ocorrência 

no Paraguai, Argentina e Bolívia, e o cateto ou caititu (Tayassu tajacu) (CUBAS et al., 2006). 

É estimado que durante os últimos 100 anos o Tayassu pecari tenha sofrido declínio 

populacional em 21% de sua área de ocorrência original e que tenha menos de 48 % de 

probabilidade de sobrevivência à longo prazo em sua distribuição atual (ALTRICHTER et 

al., 2012). Esse estado de ameaça se deve por serem animais mais suscetíveis à pressão de 

caça e à perda e degradação de habitat. Possivelmente esta susceptibilidade está relacionada 

a necessidade de maior território para seus bandos e por possuirem uma maior quantidade de 

indivíduos por grupo, resultando em maior exposição a caçadores, além de serem escolhidos 

pela grande massa corporal (CULLEN JR. et al., 2000; KEUROGHLIAN et al., 2004).  

Como vivem em grupos coesos e grandes, formados por centenas de indivíduos 

(FRAGOSO, 2004), os queixadas influenciam de forma marcante as comunidades bióticas. 

Um grupo de 400 queixadas representa o deslocamento de 12.000 a 20.000 kg de biomassa, 

pois movem-se em sincronia, remexendo o solo ao consumirem raízes, sementes e plântulas 

e assim, auxiliam como dispersores de sementes na floresta (BECK, 2006; FRAGOSO, 2004).  

A produção de animais silvestres visando a conservação é apontada como uma 

alternativa para permitir o aproveitamento racional de recursos naturais, como alternativa ao 

desmatamento de florestas e a manutenção desses animais em cativeiro facilita a obtenção de 

dados biológicos, além de fornecer animais para repovoamento de áreas onde esses já foram 

extintos (NOGUEIRA; NOGUEIRA-FILHO,2011; NOGUEIRA-FILHO et al., 1999).  

O conhecimento da fisiologia reprodutiva da espécie é um dos fatores primordiais para 

que a manutenção desses animais em cativeiro facilite sua conservação (MAYOR et al., 

2006). A criação do queixada pode ser uma solução para o aproveitamento de áreas 

improdutivas de propriedades rurais, no entanto, para que haja sucesso dessa atividade 

econômica, deve haver conhecimento sobre a biologia da espécie (SANTOS et al., 2016).  

O queixada é candidato ao uso sustentável, porém, uma das barreiras encontradas é a 

pouca literatura sobre ecologia e sobre a genética populacional e reprodutiva (FRAGOSO, 

1998). Questões estas que interferem diretamente com a reprodução e perpetuação da espécie, 
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em cativeiro, por técnicas de reprodução assistida. Assim, há necessidade de estudos mais 

aprofundados sobre os machos, principalmente no que concerne aos aspectos andrológicos, 

coleta e avaliação seminal, determinação de parâmetros seminais, testes complementares 

(integridade funcional e estrutural da membrana espermática, temperatura escrotal para 

avaliação da funcionalidade testicular) para identificar machos com potencial reprodutivo, a 

fim de garantir maior produtividade da espécie em cativeiro para repovoamento e controle da 

ameaça de extinção na natureza. 

Quando se cria populações pequenas e isoladas em cativeiro, tendo em vista a 

hierarquia de dominância social desta espécie, pode ocorrer endogamia, reduzindo a heterose 

e comprometendo a eficiência reprodutiva e a sobrevivência dos queixadas (BIONDO et al., 

2011). A estratégia mundial de conservação em zoológicos recomenda que a aplicação de 

técnicas artificiais de reprodução pode promover a estabilidade genética de populações fora 

do seu ambiente natural e, auxiliar na conservação das espécies (IUDZG/CBSG(IUCN/SSC), 

1993). Uma das formas de minimizar o efeito negativo da endogamia é a tentativa de 

introdução de novos animais ou o uso de sêmen refrigerado ou congelado de machos de outros 

criatórios e intercâmbio de material biológico para aumentar a variabilidade genética visando 

a sustentabilidade dessas populações. O uso de tecnologias de processamento de sêmen pode 

ser uma alternativa visando sua utilização na reprodução assistida, como na inseminação 

artificial (IA), colheita, conservação e transferência de embriões, e na fertilização in vitro das 

fêmeas do criatório (CAMPOS et al., 2017; GARCIA et al., 2012; MANGINI, 1999; SOUZA 

et al., 2016), já que não foram descritas em queixadas. 

A biologia reprodutiva e genética estão entre áreas prioritárias de pesquisa nos 

Tayassuidae visando a adoção de estratégias de conservação para populações mínimas viáveis 

dessas espécies (TABER; OLIVER, 1993). March (1993) considera a pesquisa com animais 

de cativeiro como um dos projetos prioritários para o queixada, como forma de contribuir 

para o conhecimento da reprodução e outros aspectos de sua biologia. Esses estudos poderiam 

ser utilizados como base para projetos de reintrodução ou translocação de populações de vida 

livre.  
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2 OBJETIVO GERAL 

 

 

Desenvolver estudos sobre andrologia e tecnologia de sêmen que colaborem para a 

aplicação de biotécnicas de reprodução artificial na espécie Tayassu pecari, a fim de auxiliar 

na disseminação de material genético de machos e possibilitar o melhoramento da 

produtividade da espécie em cativeiro, além de sua conservação na natureza. 

 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

 

a) Identificar o teste complementar de avaliação da integridade funcional da membrana 

espermática (HOST) mais adequado para os espermatozoides dos queixadas. 

b) Avaliar o uso dos diluidores ACP-103®, ACP-116® e BTS no processo de refrigeração a 

15°C por 24 horas sobre a viabilidade e longevidade espermática. 

c) Avaliar como as condições bioclimáticas da mata atlântica do sul da Bahia interferem no 

perfil termográfico do escroto e na qualidade seminal dos Tayassu pecari criados em 

cativeiro. 

 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 Aspectos gerais do queixada 

 

 

A superfamília Suoidea é dividida em duas famílias distintas: Tayassuidae e Suidae. 

Esta divisão está relacionada a diferenças de ordem genética e anatômica dos animais 

(SILVA, 1984). A família Tayassuidae pertence a Ordem Artiodactyla, subordem Suiformes, 

superfamília Suoidea e possui três espécies: Tayassu pecari (queixada), Tayassu tajacu ou 

Pecari tajacu (cateto ou caititus) e o Catagonus wagneri (taguá), também conhecidos por 

Pecaris ou Tayassuídeos (Figura 1). Os integrantes desta família são conhecidos 
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popularmente como porcos-do-mato, no entanto, não pertencem à família Suidae, que é 

integrada pelo javali (Sus scrofa scrofa) e porco doméstico (Sus scrofa domesticus) (CUBAS 

et al., 2006).  

Os queixadas pesam em torno de 30 a 50 Kg, com comprimento médio de 110 cm. É 

considerada a espécie mais agressiva dentre os porcos selvagens sul-americanos. A pelagem 

é rajada, alternada de preto e marrom e possuem pelos brancos na região das maxilas 

inferiores. Os filhotes apresentam pelagem bege e marrom-avermelhada tornando-se mais 

escura quando atingem a idade adulta (MAYER; WETZEL, 1987; NOWAK, 1991; SOWLS, 

1997). Os tayassuídeos caracterizam-se por possuírem quatro dedos nos membros anteriores 

e três nos posteriores, sendo apenas dois funcionais, munidos de pequenos cascos (SOWLS, 

1997).  

 

 

Figura 1. (A) Cateto (Pecari tajacu), (B) Queixada (Tayassu pecari) e (C) Taguá (Cotagonus wagneri). Fonte: 

(SANTOS et al., 2016). 

 

Os queixadas são unguglados, frugívoros / onívoros (acima de 50% da dieta é composta 

de frutos), de grande porte que formam grandes rebanhos (40 a > 200 indivíduos) e 

compreendem até 34% da biomassa de mamíferos em formações florestais neotropicais 

(CULLEN JR. et al., 2000; FRAGOSO, 1998; SOWLS, 1997) e, estão distribuídos 

geograficamente desde o sul do México até o norte da Argentina e extremo sul do Brasil 

(KEUROGHLIAN et al., 2013; SOWLS 1997). 

Os queixadas estão presentes em diversos tipos de habitats ao longo de sua ampla área 

de distribuição (DESBIEZ et al., 2009a; KEUROGHLIAN; EATON 2008b). Possuem 

predileção por florestas tropicais úmidas e densas, usualmente primárias, apesar de habitarem 

também regiões secas, tais como as savanas, mas sempre perto de uma fonte de água 

(KEUROGHLIAN; EATON, 2008b; LEE; PERES, 2008). A seleção e movimentação 
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sazonal entre habitats muitas vezes são dirigidas pela disponibilidade de frutos 

(KEUROGHLIAN et al., 2004; KEUROGHLIAN; EATON 2008a). Essa espécie é também 

uma presa importante para grandes carnívoros como o puma também chamado de onça-parda 

(Puma concolor) e a onça-pintada ou jaguar (Panthera onca) (ARANDA, 2002; SOWLS, 

1997). Além disso, possui considerável importância socioeconômica para os povos com 

menor poder aquisitivo, que vivem na floresta, fornecendo carne, peles e renda (SOWLS, 

1997). 

O queixada é diurno, possuindo maior atividade no começo da manhã e no fim da tarde 

(MAYER; WETZEL, 1987), mas pode forragear e se alimentar durante a noite, 

principalmente na lua cheia (MENDES PONTES, 2004). Dependendo do bioma, possuem 

uma área de vida de 19 a 200 km² para um único grupo (FRAGOSO, 1998a; JÁCOMO, 2004). 

No Pantanal, os animais utilizam áreas de aproximadamente 30 km² (DESBIEZ et al., 2009b). 

Um grupo pode deslocar-se 10 km em um dia, gastando dois ou três dias viajando e se 

alimentando de sementes (DESBIEZ; KEUROGHLIAN, 2009; FRAGOSO, 1997), de 

minhocas, frutos, larvas de insetos e raízes. Por esse motivo são considerados engenheiros 

das florestas juntamente com o cateto, pois participam na manutenção dos ecossistemas como 

dispersores de sementes (KEUROGHLIAN; EATON, 2009). 

É estimado que durante os últimos 100 anos o Tayassu pecari tenha sofrido declínio 

populacional em 21% de sua área de ocorrência original e que tenha 48% menos probabilidade 

de sobrevivência à longo prazo de sua distribuição atual (ALTRICHTER et al., 2012). Esse 

fato se deve a vários fatores tais como: por serem mais suscetíveis à pressão de caça e à perda 

de habitat por degradação, além de necessitar de mais área para os bandos, o que, resulta em 

maior exposição à caçadores (Figura 2) (CULLEN Jr. et al., 2000; KEUROGHLIAN et al., 

2004). A redução dos recursos alimentares pelos humanos e pecuária de gado de corte também 

são fatores associados ao declínio de sua população (ALTRICHTER et al., 2012). Devido a 

essas razões, a espécie, que em 2008 era classificada como quase ameaçada, em um novo 

estudo está considerada como vulnerável na lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção 

da IUCN (KEUROGHLIAN et al., 2013). Entre os países que registram os maiores declínios 

das populações estão México, Argentina, Colômbia, Paraguai e Venezuela (ALTRICHTER 

et al., 2012). A espécie foi classificada como criticamente em perigo na região Sul e Nordeste 

do Brasil e na região Sudeste como em perigo (ALTRICHTER et al., 2012; MACHADO et 

al., 1998). 
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Em apenas 31,37% nos remanescentes de Mata Atlântica foram registradas populações 

de queixadas, sendo classificados como criticamente em perigo, em uma área total 

aproximada de 44.000 km2 (SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 2010) (Figura 3). Nesta área, 

foi estimada uma população de 23.600 animais, dos quais 60% desta população foram 

indivíduos na idade adulta. Estima-se que esta população divida-se em 590 sub-bandos, 

considerando que a unidade mínima viável para a espécie é de 40 indivíduos por sub-bando 

(KEUROGHLIAN et al., 2004). 

 

Figura 2. Queixadas abatidos por caçadores. 

Fonte: www.jaguar.org.br/en/projects/white-peccary/index.html. 

 

 

Figura 3. Distribuição Geográfica do Tayassu pecari. 

Fonte: http://maps.iucnredlist.org/map. 

 

http://www.jaguar.org.br/en/projects/white-peccary/index.html
http://maps.iucnredlist.org/map
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A ameaça crescente à estrutura e função dos ecossistemas se dá pela perda de 

interações ecológicas de espécies-chave, especialmente considerando os atuais declínios na 

biodiversidade e ecossistemas (REDFORD; FEINSINGER, 2001). A perda de interações 

inevitavelmente conduz à extinção, mas também pode ser perdida antes que uma espécie 

realmente se torne extinta demograficamente, uma situação conhecida como extinção 

ecológica. Isso ocorre quando uma determinada espécie não mais interage com outras 

espécies significativamente, devido a uma grande redução na sua abundância (ESTES et al., 

1989). A extinção ecológica pode ter grandes consequências se uma espécie possui funções 

ecossistêmicas únicas e críticas (NOVARO et al., 2000), como no caso do queixada. 

A redução populacional do queixada foi documentada em áreas extensas (FRAGOSO, 

2004; REYNA-HURTADO; TANNER, 2007). A espécie enfrenta múltiplas ameaças em toda 

a sua extensão geográfica, incluindo destruição e degradação de habitats em larga escala, 

colheita comercial, níveis insustentáveis de caça de subsistência e doenças zoonóticas (em 

virtude da pecuária doméstica) (ALTRICHTER; BOAGLIO, 2004; FREITAS et al., 2010). 

Possui alta vulnerabilidade a superexploração e à fragmentação de habitats porque requer 

áreas grandes e ecologicamente intactas para manter populações viáveis (KEUROGHLIAN; 

EATON, 2008b), que é especialmente problemática, devido à expansão das redes rodoviárias 

agrícolas e fronteiriças em territórios.  

A importância ecológica do queixada, combinada com sua importância para as 

comunidades humanas, sua ampla distribuição geográfica, diversidade de habitats e contextos 

nacionais e culturais, cria um amplo conjunto de razões para a conservação da espécie, 

análogo a outros herbívoros de grande porte (BLAKE; HEDGES, 2004; SANDERSON et al., 

2008). Outro grande problema enfrentado para a conservação do queixada é a dificuldade de 

obtenção de dados devido ao afastamento de grande parte da população e distribuição da 

espécie, à grande área de vida da população, à falta de capacidade técnica e administrativa e 

o pouco apoio governamental. Como resultado disso, não se sabe como o queixada 

recentemente desapareceu de grandes áreas (FRAGOSO, 2004; REYNA-HURTADO, 2007). 
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3.2 Aspectos reprodutivos e qualidade seminal 

 

 

A fisiologia reprodutiva do queixada é muito parecida com a do suíno, ambas as 

espécies acasalam durante todas as épocas do ano, segundo Gottendeker e Bodmer (1998) 

nenhuma sazonalidade reprodutiva foi encontrada e a taxa de natalidade é de dois a três 

filhotes em cada gestação. Os queixadas atingem a maturidade sexual aos dez meses de idade 

estando aptos à reprodução no primeiro ano de vida (SOWLS, 1984). Esta espécie mostra um 

período médio de gestação de 158 dias, uma taxa de ovulação de 1,79 ovulações por ciclo e 

uma quantidade de filhotes de 1,67 (GOTTDENKER; BODMER, 1998).  

Os queixadas machos apresentam escroto localizado na região perineal, mais 

ventralmente do que nos suínos, devido à curvatura dorsal da coluna vertebral. A pele do 

escroto é pigmentada como no restante do corpo (SONNER et al., 2004). 

Os testículos estão caudalmente ao corpo, possuem formato ovalado e são achatados 

lateralmente, possuem extremidades capitata e caudata e margens livre e epididimária. Na 

extremidade capitata, está o funículo espermático, que contém o ducto deferente, artérias, 

veias, vasos linfáticos, nervos, o músculo cremaster e a túnica vaginal. O músculo cremaster 

é bem desenvolvido e termina com a fáscia espermática, bem próxima à extremidade capitata. 

Na extremidade caudata, a apartir da cauda do epidídimo é originado o ducto deferente 

(SONNER et al., 2004). 

Nos queixadas adultos foi constatado simetria entre as gônadas, sendo que o testículo 

direito pode apresentar comprimento de 5,36 ± 0,64 cm, largura de 3,64 ± 0,64 cm e altura de 

3,30 ± 0,52 cm. Já o testículo esquerdo pode variar seu comprimento de 5,45 ± 0,77 cm, 

largura de 3,68 ±0,59 cm e altura de 3,32 ± 0,54 cm (SONNER et al., 2004). Corroborando 

com esses achados Albuquerque (2017) demonstraram a biometria testicular e epididimária 

nos queixadas (Tabela 1). 

A disposição celular do epitélio encontrada é típica de atividade reprodutiva, possuindo 

células em diferentes graus de associação. Há presença de células de Sertoli próximo à lâmina 

basal. A rede testicular dos pecaris é do tipo axial, ou seja, localizada na parte central do 

testículo, ocupando aproximadamente mais da metade de seu comprimento, orientada à 

extremidade capitata; este tipo de arranjo axial é encontrado também nos ovinos, macacos, 

gatos, cães, bovinos e suínos (SONNER et al., 2004). 
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Tabela 1. Médias dos parâmetros de biometria testicular e epididimária de queixadas (N=15). 

Parâmetros (cm) 
Testículo/Epidídimo P 

CV (%)* 
Direito Esquerdo 

Testículos     

Comprimento  5,79 6,35 0,06 16,35 

Largura  4,39 4,39 0,98 18,54 

Altura 4,46 4,61 0,60 16,23 

LET 7,66 - - 17,05 

Volume 62,09 67,75 0,54 37,31 

Consistência 2,55 2,53 0,65 3,03 

Epidídimos     

Comprimento  1,84 1,99 0,17 15,36 

Largura  1,94 1,95 0,95 12,51 

Altura  1,94 1,99 0,58 12,12 

Consistência  2,43 2,41 0,62 2,95 
*C.V.: coeficiente de variação. LET: largura escrotal total. 

 

Em geral, a espermatogênese dos pecaris é similar à dos suínos, caracterizada por uma 

produção espermática eficiente, uma vez que os queixadas possuem baixo número de células 

de Sertoli por grama de testículo e com altas proporções volumétricas, em que 24,2% do 

parênquima é ocupado por compartimento intertubular e 75,8% por túbulos seminíferos 

(COSTA et al., 2007).  

As características dos estágios do ciclo do epitélio seminífero dos pecaris foram 

descritas por Costa et al. (2004) que afirmaram ser possível identificar oito estádios de 

associações celulares típicas. Costa et al. (2007) relataram as frequências relativas dos oito 

estágios do ciclo do epitélio seminífero no queixadas da seguinte forma: 23,2 ± 4,1% para o 

estádio 1, 12,4 ± 2,3% para o estádio 2, 8,0 ± 2,6% para o estádio 3, 13,8 ± 7,4% para o 

estádio 4, 10,5 ± 2,9% para o estádio 5, 8,1 ± 4,3% para o estádio 6, 9,4 ± 3,2% para o estádio 

7 e 14,7 ± 5,2% para o estádio 8. Estágios com maior e menor frequência foram, portanto, 

estágios 1 e 3, respectivamente. A fase pré-meiótica (estágios 1 a 3) representou, como um 

todo, 43,6% do ciclo total, a fase meiótica (estágio 4) representou 13,8% e a fase pós-meiótica 

(estágios 5 a 8) 42,6%. 

Foi descrito que os pecaris ejaculam três frações: uma clara contendo secreção das 

glândulas acessórias, pobre em espermatozoides; uma rica em espermatozoides e a fração gel. 

Essas três frações podem ou não estar presentes nos ejaculados dos catetos coletados 

artificialmente (COSTA; PAULA, 2005; HELLGREN et al., 1989), bem como dos queixadas 

por serem da mesma família. 
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O método mais utilizado para obtenção do ejaculado dos pecaris é a eletroejaculação 

devido à dificuldade e aos riscos que envolvem o manejo desses animais (CASTELO et al., 

2014; GARCIA et al., 2012; MOREIRA et al., 2005; SILVA et al., 2004). A eletroejaculação 

se baseia na indução do reflexo ejaculatório mediante estímulos aplicados no assoalho da 

ampola retal, por meio da introdução de uma sonda transretal conectada a um estimulador 

elétrico (SILVA et al., 2004) (Figura 4). O equipamento provoca a contração da musculatura 

lisa da região, por estímulo dos nervos locais, resultando na liberação de sêmen. Embora, para 

isso, seja necessário o uso de protocolos de sedação e anestesia antes dos estímulos elétricos 

para obtenção de ejaculados com maior segurança, eficácia e qualidade (SOUZA et al., 2009). 

No entanto, não existe um protocolo consolidado de coleta nos queixadas. A busca por um 

protocolo ideal precisa levar em consideração à resistência individual (HARON et al., 2000) 

e a resposta do sistema reprodutor a estimulação elétrica (RODGER;  POLLITT, 1981). 

 

 

Figura 4. Método de eletroejaculação, usado para coleta de sêmen de queixadas. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Moreira et al. (2005) utilizaram dois machos adultos de queixada, com peso de 36 kg 

e 46kg e mais de cinco anos de idade para avaliar as características seminais após a coleta de 

sêmen. Cada animal foi coletado uma única vez e apenas um animal ejaculou. Para a coleta 

foi utilizado o protocolo de sedação e anestesia com associação de azaperone, romifidina, 
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tiletamina/zolazepam e atropina, em doses calculadas por extrapolação alométrica 

interespecífica, usando como modelo as doses utilizadas no porco doméstico, no cavalo 

doméstico e no cão doméstico, respectivamente. O protocolo de eletroejaculação consistiu de 

30 estímulos no total, sendo 10 de dois volts, seguidos por 10 de três volts e outros 10 de 

quatro volts. No final da primeira série de estímulos apenas o animal mais pesado ejaculou. 

O volume da primeira fração do ejaculado foi de 4,5 mL, com coloração branco-leitosa, a 

segunda fração foi de 27 mL com aspecto seroso. A motilidade e o vigor espermático do 

ejaculado na primeira fração foi de 70% e 3, respectivamente. A concentração espermática 

foi de 235 x 106 espermatozoides/mL, sendo o percentual de defeitos maiores e menores foi 

de 14,5% e 8,5%, respectivamente. A segunda fração apresentou baixa concentração e todos 

os espermatozoides estavam mortos. Com base nos dados obtidos, os autores concluíram que 

é possível realizar a avaliação andrológica de queixadas com sêmen obtido através da 

eletroejaculação. 

Foi descrito que o uso de xilazina ou fármacos da classe alfa – 2 – adrenérgico nos 

protocolos de anestesia para a coleta de sêmen com eletroejaculação podem reduzir a 

concentração espermática final devido a proporcionarem maior estímulo na inervação das 

glândulas anexas, além disso, favorecer a ejaculação retrógrada durante a ejaculação 

(TECIRLIOGLU et al., 2002). Moreira et al (2005) e Barros et al. (2017) utilizaram diferentes 

drogas anestésicas para garantir a coleta de sêmen de queixada por meio de eletroejaculação 

e tiveram baixa eficiência na coleta de sêmen. Castelo et al. (2010) já havia descrito sobre a 

dificuldade de ajuste de protocolos para garantir eficiência na coleta de sêmen de catetos. 

Barros et al. (2017) descreveram as características seminais de dois queixadas. O 

ejaculado do animal 1 e 2 apresentou volume 0,2 e 0,3mL; coloração branco acinzentado e 

marfim, ambos com aspecto leitoso e concentração de 2,9 x 109 e 800 x 106 de 

espermatozoides por mL, respectivamente. Os resultados encontrados diferiram do relatado 

por Moreira et al. (2005), pois Barros et al. (2017) encontraram um volume inferior, uma 

motilidade e concentração mais elevada e não foi possível coletar a fração gel.  

Recentemente Barros et al. (2017) relataram o uso da análise computadorizada do 

sêmen (SCA®) para avaliar a cinética dos espermatozoides de dois queixadas (Tabela 2).  
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Tabela 2 – Cinética espermática de queixadas avaliada pelo SCA®. 

Parâmetros Queixada 1 Queixada 2 

MT (%) 76,0  83,0 

MP (%) 38,1 42,4 

Rápidos (%) 39,4 61,7 

Médios (%) 21,4 11,3 

Lentos (%) 14,9 10,1 

VCL (µm/s) 38,6  64,7 

VSL (µm/s) 12,1 24,8 

VAP (µm/s) 20,0 50,9 

LIN (%) 31,3 38,3 

STR (%) 60,3 48,7 

WOB (%) 51,8 78,6 

ALH (µm) 2,3 2,2 

BCF (Hz) 6,6 7,2 

HIPERATIVOS (%) 7,3 2,0 
Motilidade Total (MT-%), Motilidade Progressiva (MP-%), Rápidos (%), Médios (%), Lentos (%), Velocidade 

Curvilinear (VCL- µm/s), Velocidade Linear Progressiva (VSL-µm/s), Velocidade Média do Trajeto (VAP-µm/s), 

Linearidade (LIN-%), Retilinearidade (STR -%), Index de Oscilação (WOB -%), Amplitude do Deslocamento Lateral de 

Cabeça (ALH-µm), Frequência de Batimento de Cauda (BCF-Hz) e Hiperativos (HIPER - %).  

 

 

3.3 Teste Hiposmótico (HOST) para avaliar a integridade funcional da 

membrana 

 

 

A integridade da membrana plasmática é de crucial importância para o funcionamento 

do espermatozoide e para o processo de fertilização (SNOECK et al., 2014). As membranas 

plasmática e acrossomal estão envolvidas nos processos de capacitação, de reação 

acrossomal, ligação com a zona pelúcida e de fusão dos gametas (NEILD et al., 2000). Diante 

disso, Jeyendran et al. (1984) desenvolveram inicialmente em humanos, o teste hiposmótico 

(HOST) que avalia a integridade funcional da membrana plasmática dos espermatozoides. 

Este teste baseia-se no transporte de fluídos através da membrana intacta sob condições 

hiposmóticas até que seja alcançado o equilíbrio osmótico entre os meios interno e externo. 

Esse transporte ocorre quando a integridade e a funcionalidade da membrana plasmática estão 

presentes (SNOECK et al., 2014).  

De acordo com Jeyendran et al. (1984), o teste observa o comportamento do 

espermatozoide, quando submetido à solução hiposmótica, pois aqueles com membrana 

íntegra sofrem edema celular, pois a água penetra na célula para restabelecer o equilíbrio 
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osmótico. O influxo de água para o interior das células é percebido por um enrolamento e, ou 

dobramento da cauda dos espermatozoides que possuem a membrana funcionalmente intacta. 

As análises das características espermáticas de rotina como a motilidade, concentração 

e morfologia espermática podem ser insuficientes, por si só, para o diagnóstico de 

fertilidade/infertilidade de um reprodutor. Por isso, às vezes é necessário lançar mão de testes 

complementares como o HOST para avaliar a integridade funcional da membrana plasmática 

e predizer o potencial fértil da célula. Esse teste complementar também é importante na 

avaliação in vitro do sêmen criopreservado, tendo em vista que tanto a congelação quanto o 

resfriamento podem levar a efeitos deletérios sobre a membrana (MELO et al., 2005). O 

HOST é considerado um teste de baixo custo e fácil execução, o que proporciona 

enriquecimento na avaliação espermática (LINDEN, 2012).  

Nos suínos a avaliação da funcionalidade da membrana utiliza soluções variadas com 

osmolaridade entre 50 e 150mOsm/L (VAZQUEZ et al., 1997). O uso de água destilada (0 

mOsm / L) como HOST foi demonstrado para avaliar o sêmen de garanhões e cães 

(DELL’AQUA et al., 2002; QUINTELA et al., 2010; SNOECK et al., 2014). 

Santos et al. (2013) descreveram um protocolo HOST com incubação de 10µL de 

sêmen em 90µL de solução hiposmótica que pode ser água destilada (0 mOsm / L) ou frutose 

com osmolaridade entre 50 a 150 mOsm / L. Verificaram maior percentual de 

espermatozoides reativos e menor variação nas amostras incubadas em água destilada. Os 

autores indicaram este teste para avaliar a funcionalidade dos espermatozoides de catetos. 

Nenhum estudo com espermatozoides de queixada foi encontrado na literatura. 

 

 

3.4 Resfriamento de sêmen 

 

 

 

O resfriamento de sêmen é uma biotécnica que aumenta a longevidade espermática por 

uma média de 48 horas. Na espécie suína pode garantir sobrevivência de até 10 dias 

dependendo da temperatura final de armazenamento (VONGPRALUB et al., 2016), em 

catetos os relatos foram de 48h (GARCIA et al., 2012; SOUZA et al., 2016).  

O uso do resfriamento espermático é importante, pois a redução do metabolismo 

permite sobrevivência e transporte de sêmen entre municípios, estados e regiões para ser 
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usado na inseminação artificial (IA). Esta técnica pode garantir introdução de genética 

diferente em um determinado rebanho já endogâmico (CARRILO; SIEWERDT, 2010; 

BARROS et al., 2016), por conta da redução do número de reprodutores e em decorrência da 

hierarquia social (ALBUQUERQUE, 2018). 

Segundo Assumpção (2017), para a preservação de uma espécie é necessário à 

manutenção de populações com variabilidade genética, por isso, a adoção de técnicas de 

reprodução assistida pode garantir a introdução de genes de reprodutores criados em outros 

criatórios ou áreas após o estabelecimento de bancos de germoplasma (SILVA et al., 2013). 

Contudo, existe limitado conhecimento da fisiologia da reprodução, de técnicas de coleta de 

sêmen espécie-específica e de características seminais nos queixadas.  

De acordo com Moreira et al. (2001), os espermatozoides são muito sensíveis ao 

choque térmico, particularmente quando o ejaculado in natura é rapidamente resfriado, o que 

resulta na perda da viabilidade de um grande número de células.  

Para um eficiente resfriamento de sêmen é necessário a diluição apropriada com 

diluidores adequados, redução controlada de temperatura para evitar choque térmico, uso de 

containers ou caixas que garantam a redução da temperatura e temperatura final de 

armazenamento para garantir sobrevivência (SILVA et al., 2013). 

Os diluidores são constituídos por substâncias com propriedades benéficas a fim de 

manter a vida dos espermatozoides em baixas temperaturas, por evitar o aumento repentino 

da acidificação, fornecer proteção contra agentes nocivos, ter uma ação nutritiva celular, 

apresentar pressão osmótica compatível ao ejaculado (JOHNSON et al., 2000). Os diluidores 

devem ter semelhança e garantir as condições naturais representadas pela frutose e pela 

capacidade tampão das proteínas do plasma seminal, protegendo os espermatozoides contra 

o choque térmico (SALAMON & MAXWELL, 2000). 

 Há uma gama de diluidores desenvolvidos para a diluição e refrigeração de sêmen 

suíno e estes são classificados de acordo com o tempo de estocagem, podendo ser de curta 

(até três dias de estocagem) ou longa duração (acima de cinco dias de armazenamento). O 

Beltsville Thawing Solution (BTS) é um dos diluidores de curta duração mais utilizado para 

sêmen suíno (TONIOLLI et al., 2010), além de ter proporcionado boas taxas de motilidade 

no resfriamento do sêmen de outras espécies como no peixe (ZORINKIMI et al., 2017). 

Possui em sua composição citrato de sódio, bicarbonato de sódio, EDTA, cloreto de potássio, 

estreptomicina e glicose. O BTS contém pequena quantidade de potássio, característica que 
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favorece a bomba de sódio e potássio, por manter a concentração intracelular deste íon em 

concentrações fisiológicas durante a estocagem, favorecendo a motilidade espermática 

(ALVAREZ; STOREY, 1982).  

Os diluidores à base de água de coco, como os desenvolvidos pela empresa ACP 

Biotecnologia denominados de ACP®, são soluções compostas de sais, proteínas, açúcares, 

vitaminas, gorduras neutras, indutores de divisão celular e vários eletrólitos, o que 

proporciona os nutrientes necessários para a preservação celular, sendo então, uma alternativa 

de baixo custo, prática e de eficácia comprovada para resfriar o sêmen suíno (TONIOLLI et 

al., 2010) e também com resultados eficazes para congelar o sêmen de cateto (CAMPOS et 

al., 2014).   

A temperatura de conservação do sêmen varia e é dependente da característica 

espermática da espécie, do tempo em que o material biológico será conservado e, também, 

com os componentes dos diluidores empregados na conservação. A temperatura de 

conservação aconselhada para o sêmen de suíno possui uma faixa ampla (5ºC a 20-22ºC), 

dependendo da técnica empregada (JOHNSON et al., 2000). Entretanto, devido a 

sensibilidade do espermatozoide desta espécie às modificações térmicas é recomendado a 

utilização de temperaturas mais elevadas (15ºC) (ANTUNES, 2007). O fator temperatura de 

armazenamento torna o tempo de conservação celular limitado, pois dependendo da 

temperatura o metabolismo celular será maior ou menor, favorecendo as alterações 

morfofuncionais comuns ao processo de conservação in vitro, influenciando negativamente 

na fertilidade e fecundidade do sêmen. A intensidade desse processo pode ser influenciada 

pelas condições de armazenamento, pelo tempo de estocagem ou até mesmo por alguns 

componentes do meio diluidor, por interferir no grau de desnaturação do DNA durante a 

criopreservação, tendo efeito na fertilidade (KARABINUS et al., 1991). 

Outro fator a ser considerado é a velocidade de refrigeração do sêmen ou a taxa de 

refrigeração, uma vez que, a redução brusca da temperatura provoca um estresse letal para 

algumas células. Esse estresse é proporcional à taxa de refrigeração, à diferença entre as 

temperaturas inicial e final e ao limite mínimo de temperatura. Este processo é conhecido 

como choque frio, o qual afeta variavelmente as espécies e interfere na sobrevivência 

espermática. O sêmen submetido à queda brusca de temperatura, sem a presença de diluidores 

sofre alterações irreversíveis tanto na membrana plasmática quanto na acrossomal (BALL, 

1998). Segundo Watson (2000), mesmo a refrigeração lenta provoca estresse na membrana 
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plasmática, resultando em alterações estruturais e funcionais. A literatura cita a redução da 

temperatura de 35 °C para 25 °C, com uma taxa de -0,38 °C/min e redução de 24,9 °C para 

17 °C, com uma taxa de refrigeração de -0,11 °C/min para conservação de sêmen de suíno e 

cateto refrigerado (GARCIA et al., 2012; NASCIMENTO et al., 1998).  

A taxa de diluição sêmen: diluidor descrito para o resfriamento de sêmen de cateto foi 

de 1:2 (GARCIA et al., 2012), já a concentração espermática após diluição foi de 100x106 

espermatozoides/ mL (SOUZA et al., 2016). Não foram encontrados dados na literatura com 

a descrição da taxa de diluição e concentração espermática ideais para o resfriamento de 

sêmen do queixada. 

O processo de refrigeração do sêmen pode ser realizado de forma automatizada ou 

convencional. A automatizada pode ser realizada com um equipamento de refrigeração, onde 

a temperatura reduz de forma controlada, enquanto a convencional é realizada utilizando 

caixa isotérmica. A forma convencional é a mais difundida comercialmente devido ao seu 

baixo custo (VALLE et al., 1999). Dentre os sistemas convencionais de refrigeração nacionais 

existem modelos mais sofisticados, como a Botu-Box® e a Botutainer® e os modelos mais 

simples e populares, como o Max-Sêmen, Express® e o BotuFlex® (SOBREIRA NETO, 

2008). O Botubox®e o Max-Sêmen Express® armazenam a uma temperatura de 15ºC por até 

24 horas. Já o Botutainer® armazena a 5ºC por até 24 horas e a BotuFlex® armazena tanto a 

5ºC, quando se utiliza duas barras de gelo, como a 15ºC, quando se utiliza uma barra de gelo 

(SOBREIRA NETO, 2008). 

Não foram relatados na literatura o uso de sêmen resfriado do queixada, tipos de 

protocolos, diluidores, curva de resfriamento, tipo de caixa térmica para o acondicionamento 

e quais as temperaturas de armazenamento que podem garantir boa sobrevivência 

espermática. Existem relatos sobre o resfriamento de sêmen de cateto (CAMPOS et al., 2014; 

GARCIA et al., 2012; SOUZA et al., 2016). 

Estudos recentes demonstraram que o sêmen refrigerado de cateto a 5°C pode 

permanecer viável por 36 horas utilizando diluidores a base de extrato de aloe vera ou tris 

gema, tendo em vista que a motilidade ficou acima de 40% (SOUZA et al. 2016) e refrigerado 

a 17°C por até 48 horas utilizando o diluidor BTS, pois a motilidade foi de 22,5 ± 25,9% após 

24 horas de armazenamento e 10,9 ± 22,0% após 48 horas de armazenamento (GARCIA et 

al., 2012). Diante disso existe uma gama de estudos a serem realizados a respeito do 

resfriamento de sêmen nos queixadas. 
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3.5 Termografia digital versus termorregulação testicular versus qualidade 

seminal 

 

 

A termografia é uma técnica não invasiva que permite uma representação através de 

imagem da radiação térmica. A radiação térmica emitida pela pele é resultante da perfusão 

sanguínea e do seu metabolismo, podendo ser mensurado por equipamentos termográficos 

(METZNER et al., 2014; PAULRUD et al., 2002). Por conta disso, a radiação térmica emitida 

por um corpo origina uma imagem termográfica, seguida por transformação em imagem 

radiométrica. Com isso, são gerados pixels na imagem radiométrica que é uma medida de 

temperatura e a partir desta os valores de temperatura podem ser obtidos e analisados (EDDY 

et al., 2001). A utilização dessa técnica apresenta grandes vantagens quando comparada com 

outras metodologias, devido a maior acurácia, por ser um exame não invasivo, indolor e sem 

estressar os animais, além de apresentar seus resultados imediatamente e de fácil análise, 

auxiliando nas pesquisas das alterações causadas por fatores estressantes (BOUZIDA et al., 

2009) (Figura 5). 

Animais homeotérmicos como os queixadas possuem a capacidade de manutenção de 

sua temperatura corporal dentro dos limites fisiológicos, independentemente da oscilação da 

temperatura ambiental. Em ocasiões de estresse térmico, esses animais utilizam mecanismos 

compensatórios para alcançar e manter a homeostase térmica. Essa homeostase térmica é 

importante devido aos processos que ocorrem no organismo necessitar de temperatura ideal 

de 35 °C (ALVARENGA; PAPA, 2009).  

Nas temperaturas acima da normofuncional, as proteínas e enzimas podem ser 

desnaturadas e as reações químicas e físicas ocorrem mais rapidamente ou lentamente em 

função da oscilação térmica (RHOADES; TANNER, 2005). Com a elevação da temperatura 

corporal, pode ocorrer uma maior produção das espécies reativas de oxigênio (YATOO et al., 

2014), além de alterações hormonais (ALVES et al., 2016). 
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Figura 5. Aplicação da termografia digital por infravermelho no escroto de queixadas. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O sistema reprodutor do macho, mais especificamente os testículos demandam de um 

controle eficiente da temperatura. Nos mamíferos domésticos assim como em alguns 

silvestres, para que os testículos mantenham suas funções, a de produção de gametas, é 

necessário que a temperatura testicular seja inferior à temperatura corpórea (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2004). Para uma espermatogênese eficiente, deve existir redução da 

temperatura testicular de 2 a 6 °C abaixo da temperatura corpórea (KASTELIC, 2014). Isso 

só é possível devido a mecanismos fisiológicos complexos envolvendo o escroto, cone 

vascular testicular e os testículos (KASTELIC et al., 1996, 1997).  

As estruturas do plexo pampiniforme, túnica dartos, músculo cremáster e glândulas 

sudoríparas escrotais são responsáveis pelo controle da termorregulação local (ALVES et al., 

2016). Essas estruturas funcionam de maneira integrada para garantir que a temperatura 

testicular esteja entre 2 a 6 °C abaixo da temperatura corporal. Sonner et al. (2004) relataram 

que os tayassuídeos possuem músculo cremaster bastante desenvolvido provavelmente para 

garantir adequada termorregulação, uma vez que a função deste é aproximar ou afastar 

testículos do corpo. 

Outra estrutura testicular envolvida na termorregulação é a túnica albugínea 

(SETCHELL et al., 1994). Segundo Setchell et al. (1994), as características estruturais da 

albugínea permitem que esta participe no transporte dos espermatozoides pelo seu provável 

papel na manutenção da pressão intersticial dentro do testículo. Os autores sugeriram também 

um papel sobre o controle do fluxo sanguíneo testicular, uma vez que a artéria testicular e 

seus ramos mantém relação com a albugínea no estrato vascular. A disposição profunda do 
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estrato vascular encontrada nos queixadas também é descrita em garanhões e varrões, 

enquanto que em cães e carneiros este estrato é superficial (BANKS, 1992).   

Outro mecanismo responsável pela regulação da temperatura testicular ocorre através 

do cone vascular, localizado acima dos testículos, constituído pela artéria testicular 

estreitamente enrolada e enovelada junto ao plexo pampiniforme, uma rede venosa altamente 

anastomosada (COOK et al., 1994). O cone vascular, formado pelas veias do plexo 

pampiniforme em volta da artéria testicular, permite um mecanismo contracorrente de calor, 

através da regulação do fluxo sanguíneo e a perda de calor por irradiação. O mecanismo de 

contracorrente concede a transferência de calor do sangue arterial para o venoso reduzindo a 

temperatura do sangue intratesticular (BARROS et al., 2011). 

Todos os mecanismos discutidos anteriormente visam uma termorregulação testicular 

eficiente e adequada para garantir que a espermatogênese ocorra, pois os danos causados pelo 

estresse térmico comprometem as células germinativas e ocasionam efeitos negativos na 

maturação espermática (JOHNSON et al., 1997), afetando diretamente o potencial 

reprodutivo do macho de algumas espécies.  

A termorregulação escrotal pode ser comprometida por diversos fatores, como: a 

temperatura corporal, a temperatura e umidade ambiental, a variação anatômica escrotal e a 

condição corporal. A condição anatômica dos testículos de estar fora da cavidade abdominal 

possibilita que a temperatura testicular seja mais baixa, porém quando a temperatura 

ambiental se eleva, consequentemente a temperatura escrotal também se eleva, aumenta o 

metabolismo testicular e o suporte sanguíneo é insuficiente para o incremento do metabolismo 

celular, ocasionando então uma hipóxia celular, que por consequência leva a degeneração 

testicular (SETCHELL, 1998). 

Segundo Horn et al. (1999), a espermatogênese é afetada mesmo quando o grau de 

degeneração testicular é leve e essa alteração irá comprometer a fertilidade de alguma forma, 

seja a motilidade, concentração e vigor espermáticos, o aumento de alterações morfológicas 

espermáticas, com isso há comprometimento do potencial fértil do ejaculado e sobrevivência 

do embrião. 

Quando os testículos do touro ficam expostos a temperaturas acima de 35°C por um 

longo período ocorrem danos nas etapas de formação dos espermatozoides e nas células que 

já se encontram em maturação durante o trânsito epididimário (PEZZINI et al., 2006). Os 

danos resultam em diminuição da produção de espermatozoides viáveis, menor concentração 
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de espermatozoides no ejaculado e ocasionam também aumento das células com motilidade 

reduzida e com alterações morfológicas (HANSEN, 2009).  

As células germinativas testiculares apresentam diferentes graus de sensibilidade 

térmica; e essa sensibilidade é dependente do tempo de exposição dessas à temperatura 

elevada, sendo as espermatogônias as células mais tolerantes da linhagem germinativa quando 

comparadas com as demais: espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide 

arredondada e alongada (JOHNSON et al., 1997). Cada tipo celular pode sofrer um tipo de 

dano dependendo dos desafios térmicos e consequentemente, diversos alterações 

morfológicas podem estar presentes no ejaculado e resultarem em quadros de subfertilidade 

até infertilidade (PÉREZ-CRESPO et al., 2008).  

O aumento da temperatura testicular resulta em sérios danos ao processo 

espermatogênico e alguns desses mecanismos já foram estabelecidos. Por exemplo, elevadas 

temperaturas acarretam apoptose das células de Leydig e provocam redução na concentração 

de testosterona circulante e indução de apoptose das células germinativas (VERA et al., 2005). 

De acordo com Wagner e Claus (2008), o estresse térmico pode resultar em redução da 

produção de testosterona pelas células de Leydig, levando a distúrbios sobre o ciclo 

espermatogênico e na maturação celular. Cook et al. (1994) verificaram diminuição do 

percentual de defeitos espermáticos em touros de diferentes idades quando a temperatura 

média da superfície escrotal era reduzida. Os autores atribuíram esse efeito positivo ao 

mecanismo de contracorrente, tendo em vista que quanto maior for o comprimento da artéria 

testicular melhor será o controle da temperatura que chega dentro do testículo e mais 

facilmente o testículo pode ser resfriado com o auxílio do cone vascular.  

Como o estresse térmico testicular apresenta grande impacto sobre a reprodução de 

forma em geral nos machos. O diagnóstico precoce e preciso associado a correções ou 

tratamento poderia evitar as perdas advindas do estresse, principalmente nas características 

do ejaculado. É sabido que os efeitos do aumento da temperatura testicular podem ser 

reversíveis, principalmente pela característica de termotolerância de algumas células da 

linhagem germinativa (MOREIRA, 2001). 

Lima et al. (2014) estudando padrões termográficos do escroto em catetos encontraram 

valor médio de 31,5 °C, diferindo da maioria dos mamíferos, possuindo temperatura de 0,5°C 

abaixo da temperatura superficial abdominal. No entanto, observaram através das correlações 

realizadas que não havia nenhuma relação entre os padrões de qualidade do sêmen e a 
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termografia. Foi discutido que os catetos são animais silvestres extremamente sensíveis a 

temperatura ambiental. De acordo com Batista et al. (2008), catetos submetidos a captura nas 

horas de temperatura ambiental elevada, desenvolvem quadro clínico patológico compatível 

com a síndrome do estresse de captura. Trata-se de um quadro que é caracterizado por 

aumento de parâmetros fisiológicos, tais como frequência cardíaca, respiratória, temperatura 

retal e em consequência elevação da temperatura testicular. Segundo Lima et al. (2014) este 

quadro clínico pode ter ocorrido em seu estudo, ao constatar pouca diferença entre a 

temperatura testicular e a superficial abdominal. 

 Por conta da influência da temperatura na fisiologia testicular, diversos estudos vêm 

sendo realizados para determinar o quanto o aumento da temperatura pode estar influenciando 

na qualidade seminal, bem como para determinar bons reprodutores. Com isso, a temperatura 

da superfície testicular está relacionada a circulação de sangue e metabolismo do tecido e, 

portanto, a termografia é um bom método para avaliar a termorregulação (PAULRUD et al., 

2002). 
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4. CAPÍTULO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA INTEGRIDADE FUNCIONAL DOS ESPERMATOZOIDES DE 

Tayassu pecari POR DIFERENTES SOLUÇÕES HIPOSMÓTICAS E 

OSMOLARIDADES 
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Resumo 

Queixada (Tayassu pecari) é um mamífero neotropical classificado como vulnerável devido à caça e 

destruição de seu habitat. Devido às dificuldades na reprodução em cativeiro, técnicas de reprodução 

assistida podem ser aplicadas em programas de repovoamento da espécie. Dessa forma, objetivou-se 

identificar o melhor protocolo de teste hiposmótico (HOST) para avaliar a integridade funcional dos 

espermatozoides de queixada. O sêmen de quatro machos adultos foi coletado com auxílio de 

eletroejaculador após contenção física e protocolo de sedação e anestesia. O sêmen foi avaliado 

quanto às características macro e microscópicas e diluído nas seguintes soluções hiposmóticas: água 

destilada (0 mOsmol/L), sacarose (50, 100, 150 mOsm/L) e frutose (50, 100, 150 mOsm/L). Cada 

amostra foi incubada em duplicata e uma sofreu fixação em solução de citrato de sódio formolizado 

a 4%. Duzentos espermatozoides foram avaliados por amostra e classificados em reativos ou não ao 

HOST. Todas as soluções testadas foram semelhantes em identificar o percentual de espermatozoides 

reativos, independente da amostra ser ou não fixada (P>0,05). Dessa forma, pode-se usar água 

destilada como HOST por este apresentar resultados similares e por ser um teste mais barato.  

Palavras chave: Queixada, sêmen, teste hiposmótico 
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Abstract 

White-lipped peccary (Tayassu pecari) is a neotropical mammal classified as vulnerable due to 

overhunting and habitat destruction. Due to the low reproduction success in captivity, assisted 

reproduction techniques can be used in re-stocking programs. Therefore, we aimed to identify the 

best hyposmotic swelling test (HOST) to evaluate the functional integrity of peccary sperm. Semen 

samples of four adult males were collected with the aid of an electroejaculator after physical 

contention, sedation and anesthesia protocols. The semen was evaluated for macro and microscopic 

characteristics and diluted in the following hyposmotic solutions: distilled water (0mOsmol/L), 

sucrose (50, 100, 150mOsm/L) and fructose (50, 100, 150mOsm/L). Each sample was incubated in 

duplicate and one was fixed in 4% formalized sodium citrate solution. Two hundred spermatozoa 

were evaluated from each sample and classified as reactive or not- reactive to HOST. There were 

similar proportions of reactive and functional sperm regardless of whether the sample was fixed or 

not fixed (P> 0.05). Therefore, distilled water can be used as HOST to evaluate the functional integrity 

of white-lipped peccary sperm because it shows similar results and it is a cheaper test. 

Keywords: White-lipped peccary, semen, hyposmotic test 

Introdução 

O Queixada (Tayassu pecari) é um mamífero neotropical ameaçado de extinção devido à caça 

e destruição de seu habitat, sendo classificado como vulnerável pela União Internacional para 

Conservação da Natureza (IUCN) (Keuroghilian et al., 2013). Para reverter esse processo estão sendo 

realizadas tentativas de criação de queixadas em cativeiro para programas de repovoamento 

(Nogueira et al., 2017). Porém, a fertilidade do reprodutor criado em cativeiro precisa ser mais 

conhecida (Sowls, 1997) para permitir adoção de técnicas apropriadas de reprodução assistida. 

Uma das características espermáticas que deve ser mantida para gerar bons resultados quando 

da utilização de técnicas de conservação de sêmen para reprodução assistida é a integridade de 

membrana plasmática (Perez-Llano et al., 2001). A integridade da membrana está envolvida em 

vários processos fisiológicos de manutenção e sobrevivência dos espermatozoides no sistema genital 

feminino (Gwathmey et al., 2006). Além disso, atua como uma barreira seletiva entre os componentes 

do ambiente intracelular e extracelular participando do processo de capacitação espermática, da 

reação acrossomal, da ligação com a zona pelúcida e da fusão dos gametas (Mocé e Graham, 2008).  

Para avaliação da funcionalidade da membrana plasmática do espermatozoide humano, 

Jeyendran et al. (1984) desenvolveram um teste que a célula era submetida a diferentes 

osmolaridades. Observaram que os espermatozoides diluídos em soluções com baixa osmolaridade, 
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para atingir o equilíbrio osmótico entre os meios extra e intracelular, sofriam turgidez pela entrada de 

água na célula. O transporte de fluído por meio da membrana era percebido pela resposta de 

dobramento e ou enrolamento da cauda indicando integridade e funcionalidade da membrana (Neild 

et al., 1999). Por isso, o teste foi denominado de hiposmótico (HOST). 

O HOST é um dos métodos mais simples e rápido para avaliar a funcionalidade da membrana 

plasmática dos espermatozoides. Além disso, o teste é bom preditor de fertilidade, já que a fertilização 

in vivo do oócito não acontece se a membrana plasmática do espermatozoide estiver bioquimicamente 

inativa (Perez-Llano et al., 2001; Padrik et al., 2012). Correa et al. (1997) descreveram uma alta 

correlação entre o percentual de espermatozoides funcionalmente íntegros e a fertilidade. Por isso, o 

HOST pode ser utilizado como um método complementar na análise da potentia generandi de um 

reprodutor (Padrik et al., 2012).  

Estudos com HOST para avaliar a integridade funcional da membrana de espermatozoides já 

foram descritos em espécies das famílias Suidae e Tayassuidae, como nos suínos domésticos 

(Lechniak et al., 2002), javalis (Sus scrofa) (Rodriguez-Gil e Rigau, 1996) e catetos (Pecari tajacu) 

(Santos et al., 2013) devido ao interesse na produção animal. Entretanto, na literatura consultada, não 

existe relato da aplicação do HOST em queixada. Portanto, objetivou-se definir qual a melhor solução 

e osmolaridade para avaliar a integridade funcional dos espermatozoides de queixada, tendo em vista 

o potencial desses animais de serem utilizados em criatórios comerciais para produção de proteína 

animal de qualidade. 

Material e Métodos 

Foram utilizados quatro queixadas machos, adultos, com peso médio de 37,8 ± 4,8 kg, do 

criadouro científico de animais silvestres da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Ilhéus, 

BA, Brasil (14° 47' 47" S; 39° 10' 20" O). Os animais foram alocados individualmente em baias 

metabólicas com 11,3 m2. Nesses recintos, os animais foram alimentados duas vezes ao dia, com dieta 

composta pela mistura de milho, farelo de soja e suplementos minerais, proporcionando 120 g/kg de 

proteína bruta e 14,5 MJ/kg de energia digestível, com base na matéria seca, seguindo as 

recomendações de Nogueira-Filho et al. (2014) e água fornecida ad libitum. Os protocolos 

experimentais aplicados no presente estudo foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA – UESC), Protocolo n. 031/16. 

Para a coleta de sêmen, os animais foram contidos com auxílio de puçá e submetidos ao 

protocolo anestésico, com associação de acepromazina e cetamina depois de jejum alimentar por 12 

horas e hídrico por 6 horas. Foi administrada a acepromazina na dose de 0,2 mg/kg por via 

intramuscular (IM) e cetamina na dose de 5 mg/kg por via IM, conforme descrito por Kahwage et al. 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=pt&pagename=Universidade_Estadual_de_Santa_Cruz&params=14_47_47.7696_S_39_10_20.5864_W_scale:100000
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(2010), que realizou procedimentos similares para coleta de sêmen de cateto, um pecari da mesma 

família (Tayassuidade) e com características morfológicas e fisiológicas similares às de queixada 

(Sowls, 1997). 

Depois de anestesiados, cinco minutos antes da coleta foi administrada 5 UI de ocitocina por 

via intravenosa (IV). Como método de coleta foi utilizado um eletroejaculador (modelo Eletrogen®), 

dotado de probe com dois eletrodos lineares conectados a uma fonte de 12 V, usando o protocolo 

descrito para catetos (Castelo et al., 2010). Foi obtido um ejaculado por animal, totalizando quatro 

ejaculados para o estudo, os quais foram acondicionados em tubos plásticos previamente 

identificados. Transcorrida a coleta, as amostras foram colocadas em banho-maria à temperatura de 

37°C para avaliação macroscópica e microscópica do sêmen. O volume de sêmen foi registrado em 

µL com auxílio de micropipeta de volume ajustável e a concentração espermática foi avaliada por 

meio da câmara de Neubauer. 

Os parâmetros de movimento espermático foram avaliados por sistema computadorizado. Os 

padrões utilizados para o ajuste do equipamento foram baseados nas recomendações do programa 

Sperm Class Analyser® (Microptics S.L, v.5.2, Barcelona, Espanha) para análise de espermatozoides 

de suíno, descritas a seguir: 25 imagens / segundo com 25 Hz; tamanho de partícula capturado entre 

10 e 80 μm/m2; espermatozoides considerados imóveis <10 μm/s, lento <25 μm/s, médios de 45 μm/s 

e rápido acima de 45 μm/s. Foram avaliados os seguintes parâmetros seminais: Motilidade Total 

(MT), Motilidade Progressiva (MP), Velocidade Curvilinear (VCL), Velocidade Linear Progressiva 

(VSL) e Velocidade Média do Trajeto (VAP), expressas em micrômetros por segundos (µm/s).  

Para avaliação da morfologia espermática, uma amostra de sêmen fresco de todos os animais 

foi fixada em citrato de sódio formolizado a 4% antes do HOST. Essas avaliações foram realizadas 

em microscópio de contraste de fase (x1000), em preparação úmida entre lâmina e lamínula, foram 

avaliadas 200 células e classificadas de acordo com a região da alteração morfológica encontrada no 

espermatozoide. 

Para estabelecer o melhor protocolo de HOST para queixada, foram testadas as seguintes 

soluções e osmolaridades: água destilada (0 mOsmol/L), sacarose (50, 100, 150 mOsmol/L) e frutose 

(50, 100, 150 mOsmol/L). Em todos os grupos experimentais foram adicionados 10 μL de sêmen em 

90 μL de solução hiposmótica, que foi incubada em banho seco a 37 °C por 40 minutos (Santos et 

al., 2013). Com o intuito de verificar o efeito da solução fixadora no percentual de reativos ao HOST, 

as amostras foram feitas em duplicatas para todos os grupos experimentais, sendo uma de cada 

tratamento fixada após o período de incubação com 45 μL de citrato de sódio formolizado a 4%. 

Após o período de incubação, a leitura do percentual de reativos ao HOST das amostras 

fixadas e não fixadas foi realizada em microscópio óptico comum (Microscópio Olympus® CX21) 
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por três diferentes técnicos, na objetiva de imersão (x1000), em preparação úmida entre lâmina e 

lamínula, coradas com rosa bengala a 3%. Um total de 200 espermatozoides foram avaliados em pelo 

menos cinco campos e classificados em reativos ou não-reativos ao HOST, com base na presença ou 

ausência de caudas dobradas e/ou enroladas respectivamente (Jeyendran et al., 1984). Para cálculo 

do percentual de espermatozoides com membrana funcionalmente íntegra foi empregada a fórmula 

descrita por Melo e Henry (1999), onde a porcentagem de espermatozoides com defeitos de cauda 

(com base na avaliação da morfologia) foi subtraída da porcentagem de espermatozoides reativos ao 

HOST.  

Para análise estatística foi usado o delineamento de blocos ao acaso, considerando cada 

indivíduo como um bloco. Foi aplicada ANOVA para comparar o percentual de espermatozoides 

funcionalmente íntegros entre as soluções testadas. Todos os pressupostos de normalidade e 

homocedasticidade foram testados e estavam adequados. Foi aplicado o teste de correlação de 

Spearman para verificar a existência de correlação entre a funcionalidade da membrana (percentual 

de íntegros obtidos no HOST) com os parâmetros seminais analisados. Todas as análises foram feitas 

com o auxílio do R Core Team (2016).  

Resultados 

Os ejaculados apresentaram volume médio de 375,0 µL e concentração média de 885,25 x 106 

espermatozoides/mL. Os espermatozoides de queixada apresentaram motilidade total média de 66,4 

(±25,4) %, motilidade progressiva média de 30,7 (± 27,0) %, VCL média de 42,7 (±15,8) µm/s, VSL 

média de 14,5 (±10,0) µm/s, VAP média de 23,4 (±12,8) µm/s.  

O percentual médio de espermatozoides morfologicamente normais foi de 69,0 (±12,9) %. O 

percentual médio de alterações morfológicas encontradas por região do espermatozoide foi de: 0,0 no 

acrossoma, 1,9 (± 1,9) % na cabeça, 7,6 (± 5,5) % de gota citoplasmática proximal, 6,5 (± 5,2) % de 

gota citoplasmática distal, 0,5 (± 0,5) % na peça intermediária, 0,75 (± 0,9) % na peça principal, 0,25 

(± 0,5) % na peça terminal e 13,5 (± 22,3) % envolvendo a cauda como um todo.  

Não foram observadas diferenças (P>0,05) no percentual de espermatozoides reativos ao 

HOST entre as soluções hiposmóticas, a osmolaridade e a fixação ou não em citrato de sódio 

formolizado a 4% testadas para avaliar a integridade funcional dos espermatozoides de queixada 

(Tabela 1). Não foram observadas correlações entre o HOST com diferentes soluções hiposmóticas e 

a MT (r=0,40, P>0,05), a MP (r=0,00, P>0,05), a VCL (r=0,40, P>0,05), a VSL (r=0,40, P>0,05), a 

VAP (r=0,00, P>0,05) e os espermatozoides morfologicamente normais (r=0,80, P>0,05).  
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Tabela 1. Efeito da solução, da osmolaridade, da fixação ou não em citrato de sódio formolizado a 

4% na integridade funcional dos espermatozoides de queixada avaliados pelo HOST. 

Sem fixação em citrato de sódio formolizado a 4% 

HOST Osmolaridade 

(mOsmol/L) 

Funcionalmente 

íntegros ao HOST 

(%) 

Intervalo de 

confiança de 95% 

Água destilada 0 36,0 (25,93; 46,07) 

 50 36,1 (26,06; 46,19) 

Sacarose 100 24,2 (14,13; 34,27) 

 150 28,6 (18,56; 38,69) 

 50 35,0 (24,93; 45,07) 

Frutose 100 30,0 (19,93; 40,07) 

 150 38,4 (28,31; 48,44) 

Com fixação em citrato de sódio formolizado a 4% 

Água destilada 0 36,8 (26,68; 46,82) 

 

Sacarose 

 

50 27,9 (17,81; 37,94) 

100 30,1 (20,06; 40,19) 

150 20,4 (10,31; 30,44) 

 50 37,0 (26,93; 47,07) 

Frutose 100 21,8 (11,68; 31,82) 

 150 23,3 (13,18; 33,32) 

 

Na figura 1 é possível visualizar os espermatozoides reativos, com reflexão distal de peça 

intermediária e não reativos ao HOST, apresentando a cauda reta. 
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Figura 1. Espermatozoides de queixada (a) não reativos e (b) reativos ao teste hiposmótico. 

 

 Discussão 

Não foi verificada superioridade entre o HOST com água destilada (0 mOsmol/L) ou soluções 

de sacarose e frutose (50, 100 e 150 mOsmol/L), fixadas ou não em citrato de sódio formolizado a 

4%, sobre o percentual de espermatozoides de queixadas reativos e funcionalmente íntegros. Sendo 

indicativo que os espermatozoides de queixada respondem a diferentes tipos de soluções 

hiposmóticas a base de açúcares, a água destilada e a diferentes osmolaridades. Os valores 

encontrados em nosso estudo de reativos ao HOST ficaram entre 20,40% e 38,40%, sendo superiores 

aos achados de Samardzija et al. (2008) que encontraram valores médios de 16,96% e similares aos 

achados por Lechniak et al. (2002) de 34,68%, ambos em pesquisas com suínos domésticos. 

Não foram encontrados outros relatos na literatura sobre qual protocolo deve ser empregado 

para avaliar a integridade funcional dos espermatozoides de queixada. Embora, Santos et al. (2013) 

tenham descrito diferentes soluções para avaliar a integridade funcional dos espermatozoides de 

cateto e relataram o uso de água destilada (0 mOsmol/L) e soluções de frutose com osmolaridade de 

50, 100, 150 e 200 mOsmol/L, sem fixação em formol. No presente estudo, foi possível verificar que 

os espermatozoides de queixada apresentaram resposta ao HOST semelhante aos espermatozoides do 

cateto, até a osmolaridade testada que variou de 0 até 150 mOsmol/L. Percebe-se que os 

espermatozoides dos Tayassuidae (queixadas e catetos) podem ser submetidos a uma ampla faixa de 

osmolaridade quando comparados aos espermatozoides dos suínos domésticos, os quais respondem 

melhor quando incubados em soluções com osmolaridade de 100 mOsmol/L preparadas com frutose 

(Matson et al., 2009).  
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Não foi verificada redução linear significativa do percentual de espermatozoides 

funcionalmente íntegros em decorrência do aumento da osmolaridade (0, 50, 100 e 150 mOsm/L) da 

solução hiposmótica como relatado por Santos et al. (2013), que observaram redução expressiva do 

percentual de funcionalmente íntegros quando aumentaram a osmolaridade da solução de 150 para 

200 mOsmol/L. Para os suínos domésticos, o percentual máximo de reativos ao teste ocorre em 

amostras incubadas em solução de 100 mOsmol/L em comparação com soluções de 75 ou 

125mOsmol/L (Matson et al., 2009). Isso é indicativo e reafirma que os espermatozoides dos 

Tayassuidae possuem uma maior tolerância a variação de osmolaridade da solução do que os 

espermatozoides de suínos. 

Como não houve diferença significativa entre as soluções hiposmóticas, a água destilada 

poderá ser usada como teste de escolha, pois não haverá necessidade de diluição com nenhum soluto 

e dosagem de osmolaridade. Por isso, o teste hiposmótico com água destilada apresenta a vantagem 

de baixo custo e fácil manuseio comparada ao emprego do HOST usando soluções à base de açúcares 

convencionalmente utilizadas (Quintela et al., 2010) ou mesmo à base de eletrólitos.  

Em garanhões, a água destilada provou ser mais eficaz do que outras soluções à base de açúcar 

para detecção da integridade funcional de espermatozoides (Dell'Aqua et al., 2002) e também é 

possível identificar uma maior porcentagem de espermatozoides com cauda fortemente enrolada, 

reação ao HOST mais fácil de ser identificada na microscopia (Snoeck et al., 2014). Além disso, a 

membrana do espermatozoide equino apresenta alta permeabilidade à água, devido à presença de uma 

membrana porosa e canais de água (Neild et al., 1999) que pode explicar a superioridade dos testes 

de avaliação de integridade funcional da célula usando a água destilada. Embora, ainda não seja 

possível especular que essas características estejam presentes nos espermatozoides de Tayassuidae. 

Estudos relataram uma variação individual acentuada na resposta ao HOST em suínos, o que 

é atribuído a diferenças na composição, funcionalidade e resistência dos espermatozoides (Pérez-

Llano et al., 2001). Peixoto et al. (2012) relataram a existência de grande variação de qualidade 

seminal entre indivíduos e entre ejaculados do mesmo indivíduo depois da avaliação do sêmen fresco 

de cateto. Essa variação individual também foi percebida no sêmen coletado dos queixadas e, isso 

influencia no resultado do percentual de reativos ao HOST, tendo em vista que ejaculados com 

qualidade ruim e alto percentual de alterações morfológicas de cauda podem resultar em baixo 

percentual de espermatozoides considerados funcionalmente íntegros. 

Não foi verificada influência da fixação em citrato de sódio formolizado nas amostras 

analisadas. Indicando que as amostras podem ser avaliadas imediatamente após a incubação ou em 

outro momento após a fixação da mesma em solução contendo formaldeído. O formaldeído possui 



 

 

47 

rápida penetração no interior das células e atua desnaturando as proteínas presentes na membrana 

plasmática (Mason e O’Leary 1991). Essa desnaturação proteica promove alterações na 

permeabilidade da membrana dificultando ou impedindo o transporte de água para o interior da célula 

(Zhu et al., 2002). Baseado neste mecanismo de ação, a reação hiposmótica foi interrompida quando 

as amostras incubadas passaram pela fixação em solução de citrato de sódio formolizado a 4% e, por 

isso, não foi observada superioridade do HOST fixado sobre o HOST não fixado, principalmente 

porque a leitura do percentual de reativos foi realizada imediatamente após a incubação nas duas 

amostras, antes ou depois da fixação.  

A fixação em solução de citrato de sódio formolizada a 4% não influenciou negativamente o 

percentual de espermatozoides funcionalmente íntegros obtidos pelo HOST corroborando com os 

achados de Alves et al. (2005) que também não encontraram este efeito sobre o percentual de íntegros 

nos espermatozoides equino. Outros estudos mostraram que a fixação espermática causa a redução 

do comprimento da cabeça do espermatozoide humano em aproximadamente 15% (Katz et al., 1986) 

e do espermatozoide equino em 20% (Ball e Mohammed, 1995), embora Salviano et al. (2011) não 

tenha encontrado este efeito quando estudou espermatozoides de caprino. No entanto, é importante 

ressaltar que o HOST avalia as modificações de cauda e não da cabeça. Vale salientar que a fixação 

das amostras permite que a mesma seja avaliada em momento oportuno e não de forma imediata 

como ocorre com as amostras que foram somente incubadas na solução hiposmótica. Registra-se que 

é possível utilizar a mesma diluição sêmen:solução, as mesmas soluções hiposmóticas e o mesmo 

tempo de incubação utilizado no HOST que avalia a funcionalidade de membrana de cateto (Santos 

et al., 2013).  

No presente estudo não foram observadas correlações significativas entre o HOST e os 

parâmetros seminais de movimento e morfologia espermática, corroborando com os resultados de 

Santos et al. (2013) no estudo de HOST em catetos e por Perez-Llano et al. (2001) em suínos 

domésticos. Por outro lado, Perez-Llano et al.(2001) relataram haver correlação entre o HOST e a 

fertilidade in vivo em suínos domésticos. Dessa forma, a existência de correlação entre o HOST e a 

fertilidade deve ser investigada na família Tayassuidae. 

Conclusão 

A avaliação da integridade funcional da membrana plasmática dos espermatozoides de 

queixada pode ser realizada com testes hiposmóticos utilizando soluções preparadas com sacarose ou 

frutose entre 50 e 150 mOsmol/L e a água destilada com ou sem fixação em citrato de sódio 

formolizado a 4%. Os resultados obtidos no presente estudo, contudo, indicam a possibilidade do uso 
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apenas de água destilada por apresentar resultados similares e ser um teste mais barato e não necessitar 

de avaliação da osmolaridade da solução. 
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5. CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DOS DILUIDORES ACP® E BTS PARA REFRIGERAÇÃO A 15ºC DE 

SÊMEN DE QUEIXADA (Tayassu pecari) 
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semen.] Uso dos diluidores ACP® e BTS para refrigeração a 15ºC de sêmen de queixada (Tayassu pecari). Pesquisa 
Veterinária Brasileira 00(0): 00-00. Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais da Universidade Estadual de 
Santa Cruz (UESC), Rodovia Ilhéus-Itabuna, Km 16, Salobrinho, Ilhéus, BA 45662-000 Brazil. *E-mail: 
celso_barrosmv@hotmail.com 
To assist in the conservation of the species and to allow the rational use of white-lipped peccary in captivity and 
within productive chains, knowledge about the reproduction of the species is of great importance. The objective of 
this study was to evaluate the effect of ACP-103®, ACP-116® and BTS semen diluents on sperm viability during 
cooling of Tayassu pecari semen. Five ejaculates from four adult males were refrigerated. The animals were 
submitted to the protocol of sedation and anesthesia for the collection of semen by the electroejaculation method. 
After collection, the semen was evaluated macro and microscopically and diluted to reach 35x106 sperm / mL in 
each of the three different diluents tested. The diluted semen was packed in a BotuFLEX® thermal box to keep 
samples at 15º C for a period of 24 hours. After cooling, the semen was evaluated for the parameters of sperm 
movement, functional and structural integrity of sperm membranes, mitochondrial activity, chromatin 
condensation and thermoresistance test. The extenders tested preserved the kinetic parameters, structural and 
functional integrity of sperm membranes, mitochondrial activity and chromatin condensation similar to in natura 
semen (P>0.05). The only parameter that reduced with cooling independent of the extender used was the VCL 
(P<0.05). The percentage of sperm with normal morphology was greater in samples cooled in BTS extender 
(P<0.05).The ACP-103®, ACP-116® and BTS extenders can be used for cooling and preserving the white-lipped 
peccary semen at 15 °C for 24 hours. 

 
INDEX TERMS: Coconut water, Extender, Biobank, Wildlife. 
 
RESUMO.- Para auxiliar na conservação da espécie e permitir o uso racional do queixada em cativeiro e dentro de 
cadeias produtivas é de grande importância o conhecimento sobre a reprodução da espécie. Objetivou-se avaliar 
o efeito dos diluidores de sêmen ACP-103®, ACP-116® e BTS na viabilidade espermática durante a refrigeração do 
sêmen do Tayassu pecari. Foram refrigerados cinco ejaculados provenientes de quatro machos adultos. Os animais 
foram contidos com auxílio de puçá e submetidos ao protocolo de sedação e anestesia para realização da coleta de 
sêmen pelo método da eletroejaculação. Depois da coleta, o sêmen foi avaliado macro e microscopicamente  e 
diluí do para atingir 35x106 espermatozoides/mL em cada um dos tre s diferentes diluidores testados. O se men 
diluí do foi acondicionado em caixa te rmica BotuFLEX® para manter as amostras a 15º C por um perí odo de 24 
horas. Depois da refrigeraça o, os espermatozoides foram avaliados quanto aos para metros de movimento 
esperma tico, integridade funcional e estrutural das membranas esperma ticas, atividade mitocondrial, 
condensaça o da cromatina e teste de termorresiste ncia. Os diluidores testados preservaram as características 
cinéticas, a integridade estrutural e funcional das membranas espermáticas, a atividade mitocondrial e a 
condensação da cromatina semelhante ao sêmen in natura (P>0,05). O único parâmetro que reduziu com o 
processo de refrigeração independente do diluidor utilizado foi a VCL (P<0,05). Foi observado aumento do 
percentual de espermatozoides morfologicamente normais nas amostras refrigeradas em BTS (P<0,05). Os 
diluidores ACP-103®, ACP-116® e BTS podem refrigerar e conservar o sêmen de queixada a 15°C por 24 horas. 

 

TERMOS DE INDEXAÇÃO: Água de coco, Diluidor, Biobanco, Animais Silvestres. 

INTRODUÇÃO 
O queixada (Tayassu pecari), espécie conhecida vulgarmente como porco do mato, está classificada na 

categoria vulnerável pela União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), devido à caça e perda de seu 
habitat em toda área de sua ocorrência (Keuroghlian et al. 2013). Essa situação é mais crítica em algumas regiões 
em que, por exemplo, foram verificadas a presença de queixadas em apenas 31,4% dos remanescentes 
significativos de Mata Atlântica do sudeste do Brasil (SOS Mata Atlântica & INPE 2010). Devido a este forte declínio 
populacional, queixadas são considerados criticamente em perigo nas regiões de Mata Atlântica (De Azevedo & 
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Conforti 2008, Galetti et al. 2009). Essa espécie, contudo, tem um papel extremamente relevante para manutenção 
de florestas, tanto por meio da dispersão quanto da predação de sementes e plântulas (Keuroghlian & Eaton 2009, 
Altrichter et al. 2011). Como vivem em grupos coesos e grandes, formados por centenas de indivíduos (Fragoso 
2004), os queixadas influenciam de forma marcante as comunidades bióticas. Um grupo de 400 queixadas 
representa o deslocamento de 12.000 a 20.000 kg de biomassa, movendo-se em sincronia, remexendo o solo ao 
consumirem raízes, sementes e plântulas (Fragoso 2004, Beck 2006).  

Por outro lado, a espécie é importante fonte de alimento de populações indígenas neotropicais e fonte de 
renda de populações rurais (Fragoso 2004). Em nosso país, a caça comercial é proibida enquanto que a caça de 
subsistência é simplesmente ignorada pelas autoridades, o que tem levado ao desaparecimento dessa e de outras 
espécies nativas (Nogueira & Nogueira Filho 2011). Uma forma de reverter o declínio populacional do queixada 
poderia ser o sistema extensivo de criação, que permitiria a exploração mais sustentável da espécie em 
comunidades isoladas que praticam a caça de subsistência (Figueira et al. 2003). Nesse contexto, alguns estudos 
foram realizados sobre comportamento, nutrição e manejo da espécie (Nogueira Filho et al. 1999, Figueira et al. 
2003, Nogueira Filho et al. 2014, Nogueira et al. 2015, Nogueira et al. 2016) e apesar dos queixadas reproduzirem 
em cativeiro, há relatos de que alguns machos apresentam baixa fertilidade (Sowls 1997). 

Quando se cria populações pequenas e isoladas, tendo em vista a hierarquia de dominância social desta 
espécie, pode ocorrer endogamia, reduzindo a heterose e comprometendo a eficiência reprodutiva e a 
sobrevivência dos queixadas (Biondo et al. 2011). Uma das formas de minimizar o efeito negativo da endogamia é 
a tentativa de introdução de novos animais ou o uso de sêmen refrigerado ou congelado de machos de outros 
criatórios e intercâmbio de material biológico para aumentar a variabilidade genética e para a sustentabilidade 
dessas populações cativas. O uso de tecnologias de processamento de sêmen pode ser uma alternativa visando sua 
utilização futura na reprodução assistida, como na inseminação artificial (IA) e na fertilização in vitro das fêmeas 
do criatório (Garcia et al. 2012, Souza et al. 2016, Campos et al. 2017). 

A utilização de sêmen refrigerado é uma possibilidade para o melhor aproveitamento dos ejaculados, 
facilitando a difusão de material genético em diferentes regiões (Silva et al. 2012), contribuindo para a conservação 
da biodiversidade. Entretanto, o sêmen necessita ser processado em diluidores apropriados antes da refrigeração 
para garantir viabilidade espermática e sobrevivência das células durante seu processamento (Dziekońska et al. 
2009). Entretanto, os espermatozoides são particularmente sensíveis ao choque térmico, que induz alterações nas 
membranas plasmáticas, resultando na redução de suas propriedades biológicas, principalmente na espécie Suidae 
(Johnson et al. 2000). O efeito do choque térmico nos espermatozoides depende da taxa de refrigeração, 
temperatura final de armazenamento e do tipo de diluidor utilizado (Paulenz et al. 2002). Por conta dessa 
sensibilidade à redução da temperatura, o sêmen suíno tem sido trabalhado largamente com diluição e 
armazenamento entre 15 e 20°C por 1 a 5 dias (Johnson et al. 2000, Toniolli et al. 2010). Tendo em vista as 
semelhanças gerais com o porco doméstico (Sus scrofa), os protocolos de processamento de sêmen utilizados nos 
pecaris foram extrapolados desta espécie (De Mercado et al. 2010). Em catetos, os estudos recentes demonstraram 
que o sêmen refrigerado a 5°C pode permanecer viável por até 36 horas (Souza et al. 2016) e refrigerado a 17°C 
por até 48 horas (Garcia et al. 2012). Porém, não foram encontrados relatos na literatura sobre o comportamento 
do sêmen refrigerado do queixada. 

Os diluidores a base de água de coco já foram descritos para conservar o sêmen de diferentes espécies 
domésticas e silvestres em baixa temperatura. Dentre estes, o ACP-103® foi descrito para refrigerar o sêmen de 
suíno (Silva et al. 2015) e o ACP-116® para criopreservar o sêmen de cateto (Silva et al. 2012), compostos por água 
de coco in natura padronizada, além de açucares, proteínas, vitaminas, aminoácidos, sais minerais, gorduras e 
reguladores de pH (glicina e citrato de sódio). Outro diluidor muito usado para resfriar o sêmen suíno é o BTS 
(Beltsville Thawing Solution) que não possui na sua formulação água de coco e contém citrato de sódio, 
bicarbonato de sódio, EDTA, cloreto de potássio, estreptomicina e glicose, e tem sido empregado na refrigeração 
de sêmen de outras espécies (Garcia et al. 2016, Zorinkimi et al. 2017).  

Portanto, visando a conservação da espécie pela possibilidade de viabilizar a disseminação do material 
genético e, devido à ausência de relatos na literatura sobre a refrigeração de sêmen do queixada para uso na 
reprodução assistida, objetivou-se avaliar o efeito de três diferentes diluidores seminais ACP-103®, ACP-116® e 
BTS para armazenar o sêmen desta espécie a 15º C e manter as características de viabilidade espermática 
compatíveis com a fertilidade. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os protocolos experimentais aplicados no presente estudo foram aprovados pela Comissão de Ética no 
Uso de Animais (CEUA – UESC), Protocolo n. 031/16. 

Os queixadas machos adultos apresentavam peso médio de 36,0 Kg no período experimental entre os 
meses de março e junho de 2017. Os animais foram do criadouro científico de animais silvestres da Universidade 
Estadual de Santa Cruz (UESC), Ilhéus, BA, Brasil (14° 47' 47" S; 39° 10' 20" O) e foram alocados individualmente 
em baias metabólicas com 11,3 m2 antes da coleta de sêmen. Nesses recintos, os animais foram alimentados duas 
vezes ao dia, com dieta composta pela mistura de milho, farelo de soja e suplementos minerais, proporcionando 
120 g/kg de proteína bruta e 14,5 MJ/kg de energia digestível, com base na matéria seca, seguindo as 
recomendações de Nogueira-Filho et al. (2014) e água fornecida ad libitum.  
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No momento da coleta de sêmen, os queixadas foram contidos com auxílio de puçá e submetidos ao 
protocolo anestésico, com associação de acepromazina e cetamina depois de jejum alimentar por 12 horas e 
hídrico por 6 horas. Foi administrada a acepromazina na dose de 0,2 mg/kg por via intramuscular (IM) e cetamina 
na dose de 5 mg/kg por via IM, conforme descrito por Kahwage et al. (2010), que realizou procedimentos similares 
para coleta de sêmen de cateto (Tayassu tajacu), um pecari da mesma família Tayassuidade e com características 
morfológicas e fisiológicas similares às do queixada (Sowls 1997). 

Depois de anestesiados, cinco minutos antes da coleta de sêmen foi administrada 5 UI de ocitocina por via 
intravenosa (IV) (Ungerfeld et al. 2016), utilizando a veia safena. Como método de coleta foi utilizado um 
eletroejaculador (modelo Eletrogen®), dotado de probe com dois eletrodos lineares conectados a uma fonte de 12 
V, usando o protocolo descrito para catetos (Castelo et al. 2010).  

Transcorrida a coleta, as amostras foram colocadas em banho seco a  temperatura de 37°C para avaliaça o 
dos para metros macro e microsco picos do se men in natura: volume, cor, odor, aspecto, pH, movimento, 
concentraça o e morfologia esperma tica (CBRA 2013) e tambe m a integridade funcional e estrutural da membrana 
plasma tica. 

O volume dos ejaculados foi mensurado com auxílio de micropipeta de volume ajustável. A concentração 
espermática foi avaliada por meio da contagem dos espermatozoides em câmara de Neubauer. O pH foi mensurado 
através da UROFITA®. Para avaliação da morfologia espermática, uma alíquota de sêmen in natura de todos os 
ejaculados foi fixada em uma solução de citrato de sódio formolizado a 4% e 200 espermatozoides foram avaliados 
em microscópio de contraste de fase (x1000), em preparação úmida entre lâmina e lamínula, sendo os defeitos 
espermáticos classificados de acordo com a região da alteração morfológica encontrada. 

Para avaliaça o dos para metros de movimento esperma tico foi utilizado o Sperm Class Analyser® (SCA®; 
Microptics S.L, v.5.2, Barcelona, Espanha) usando as recomendaço es do software para avaliar os espermatozoides 
suí no, conforme a seguir: 25 imagens/segundo com 25 Hz; tamanho da partí cula capturada entre 10 e 80 μm/m2; 
espermatozoides considerados imo veis <10 μm/s, lentos <25 μm/s, me dios >25 μm/s e < 45 μm/s e ra pidos > 45 
μm/s segundo descrito por Silva et al. (2012) ao realizar a mesma ana lise em se men de catetos e segundo Vieira et 
al. (dados na o publicados) que avaliaram a morfometria esperma tica do queixada e relataram que se encontra 
dentro do tamanho da partí cula capturada pelo setup de suí nos. Uma gota de 5 μL de se men foi colocada entre 
la mina e lamí nula pre -aquecidas na platina aquecedora a 37°C e uma me dia de cinco campos diferentes foram 
digitalizados. Foram avaliados os seguintes para metros: motilidade total (MT), motilidade progressiva (MP), 
linearidade (LIN) e retilinearidade (STR), ra pidos, me dios, lentos e hiperativos expressos em porcentagem (%); 
Velocidade Curvilinear (VCL), Velocidade Linear Progressiva (VSL), Velocidade Me dia do Trajeto (VAP), I ndice de 
oscilaça o (WOB), expressos em micro metros por segundos (µm/s); Amplitude do Descolamento Lateral da Cabeça 
Esperma tica (ALH), expressa em micro metros (µm) e Freque ncia do Batimento Flagelar Cruzado (BCF), expressa 
em Hertz (Hz). 

A avaliação da integridade funcional da membrana plasmática foi realizada pelo teste hiposmótico 
(HOST), adicionando 10 µL de sêmen em 90 µL de água destilada (0 mOsmol/L) seguido de incubação em banho 
seco a 37 °C por 40 minutos (Santos et al. 2013). Após o período de incubação, a leitura do percentual de reativos 
ao HOST foi realizada em microscópio óptico comum (Microscópio Olympus® CX21), na objetiva de imersão 
(x1000), em preparação úmida entre lâmina e lamínula, coradas com rosa bengala a 3%. Um total de 200 
espermatozoides foram avaliados e classificados em reativos ou não-reativos ao HOST, com base na presença ou 
ausência de caudas dobradas e/ou enroladas respectivamente (Jeyendran et al. 1984). Para o cálculo do percentual 
de espermatozoides com membrana funcionalmente íntegra foi empregada a fórmula descrita por Melo & Henry 
(1999), em que a porcentagem de espermatozoides com defeitos de cauda (com base na avaliação da morfologia) 
foi subtraída da porcentagem de espermatozoides reativos ao HOST com dobramento e enrolamento de cauda.  

A integridade estrutural das membranas, plasmática e acrossomal, foi avaliada utilizando um microscópio 
fluorescente (400X; Olympus® CX 31) após a coloração dos espermatozoides com os fluorocromos diacetato de 
carboxifluoresceína (CFDA) e iodeto de propídio (IP) de acordo com o método de Harrison & Vickers (1990). A 
coloração com CFDA foi avaliada usando o conjunto padrão de filtro de fluoresceína, enquanto a coloração com IP 
foi avaliada usando o conjunto padrão de filtros de rodamina. Foram analisados 200 espermatozoides por amostra 
(Silva et al. 2006).  

Para o presente estudo foram utilizados cinco ejaculados de quatro diferentes queixadas. Somente foram 
utilizados ejaculados que apresentavam volume mínimo de 0,2 mL, concentração mínima de 365 x 106 de 
espermatozoides/mL e motilidade total acima de 60%, sendo considerados compatíveis com o objetivo 
experimental. Os ejaculados foram analisados in natura e divididos em três frações para serem processados com 
três diferentes diluidores: ACP-103® (ACP Biotecnologia, Fortaleza, CE, Brasil); ACP-116® (ACP Biotecnologia, 
Fortaleza, CE, Brasil) e o Beltsville Thawing Solution (BTS)- Prolimax®BTSE (Vet life, Nova Odessa, SP, Brasil). O 
sêmen foi diluído de acordo com o proposto por Barros et al. (2016) para apresentar 35x106 de 
espermatozoides/mL. Depois de cinco minutos do processo de diluição foram analisados os parâmetros de 
movimento espermático (SCA®). A refrigeração do sêmen diluído em ACP-103®, ACP-116® e BTS ocorreu com o 
auxílio de uma caixa térmica de transporte seminal (BotuFLEX®, Botupharma Botucatu, SP, Brasil), logo em 
seguida da análise de movimento espermático e verificação da interação do diluidor com o sêmen. A temperatura 
final de armazenamento utilizada foi de 15°C e a queda de temperatura foi de 0,05o C/ min. As amostras 
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permaneceram refrigeradas na BotuFLEX® por 24h. Depois desse período, a caixa foi aberta, o sêmen foi aquecido 
em banho-seco a 37o C por cinco minutos e os parâmetros de movimento dos espermatozoides, a morfologia 
espermática, a integridade funcional e estrutural das membranas, a atividade mitocondrial e a integridade da 
cromatina foram analisadas para verificar o comportamento dos espermatozoides frente ao processo de 
refrigeração e o efeito dos diluidores testados. 

A atividade mitocondrial dos espermatozoides foi analisada por meio da coloraça o de 3,3’- 
diaminobenzidina (DAB) (Hrudka 1987), apo s incubaça o de 20 μL da amostra em 20 μL de DAB (1mg/mL de PBS) 
a 37ºC por 60 minutos na ause ncia de luz. Depois da incubaça o foram feitos esfregaços, fixados em formol a 10% 
por 10 minutos, lavados em a gua destilada e secados ao ar sob proteça o da luz. Foram avaliadas 200 ce lulas em 
microsco pio de contraste de fase (1000x; Olympus® CX 31). As ce lulas foram classificadas de acordo com o ní vel 
de deposiça o do corante na peça intermedia ria (PI). Na classe I, os espermatozoides apresentavam a PI totalmente 
corada (alta atividade mitocondrial), na classe II, os espermatozoides estavam com mais de 50% da PI corada 
(atividade mitocondrial intermedia ria), na classe III, apresentavam menos de 50% da PI corada (baixa atividade 
mitocondrial) e na classe IV, na o apresentavam coloraça o (atividade mitocondrial inexistente).  

A integridade da cromatina esperma tica foi avaliada utilizando a te cnica da metacromasia induzida pelo 
azul de toluidina (Naves et al. 2004). Foram confeccionados esfregaços com uma alí quota de 10 μL da amostra 
refrigerada, secados em temperatura ambiente e fixados por 1 min em soluça o de Carnoy (3:1, 75 mL de a lcool 
100% + 25 mL de a cido ace tico) e em seguida em a lcool a 70% por 3 min. Procedeu-se a  hidro lise com a cido 
clorí drico 4N por 15 minutos, lavagem em a gua destilada e secagem em temperatura ambiente. Para a coloraça o 
do esfregaço foi depositado 20 μL da soluça o de azul de toluidina a 0,025% (0,00125 g de azul de toluidina em 5 
mL de soluça o de McIlveine, pH 4.0) entre la mina e lamí nula e avaliadas 500 ce lulas em microscopia de contraste 
de fase (1000x; Olympus® CX 31). Os espermatozoides foram classificados da seguinte forma: com cromatina 
compacta (regia o da cabeça corada em azul claro) e com cromatina descompacta (regia o da cabeça corada em azul 
escuro ou violeta).  

A longevidade dos espermatozoides apo s 24h de refrigeraça o foi avaliada por meio do teste de 
termorresiste ncia lento (TTR) depois das amostras ficarem incubadas a 37º C por 240 minutos. Foram avaliadas 
as caracterí sticas de movimento esperma tico utilizando o SCA®, conforme descrito anteriormente. 

Para análise estatística foi usado o delineamento de blocos ao acaso, considerando cada indivíduo como 
um bloco. Todos os pressupostos de normalidade e homocedasticidade foram testados e estavam adequados. Os 
resultados obtidos foram submetidos a ANOVA. A comparação das médias dos parâmetros de movimento 
espermático de cinco ejaculados foi realizado pelo teste de Tukey. A comparação de média dos parâmetros de 
movimento espermático dos dois ejaculados que resistiram ao resfriamento foi pelo teste de ScottKnott. O teste 
não paramétrico de Friedman foi utilizado para comparação das médias de morfologia espermática e integridade 
funcional e estrutural das membranas. O teste de Tukey foi utilizado para comparação das médias da atividade 
mitocondrial. As médias foram consideradas diferentes estatisticamente quando P < 0,05. Todas as análises foram 
feitas com o auxílio do R Core Team (2016).  

RESULTADOS 

As características macroscópicas do sêmen in natura de cinco ejaculados de quatro queixadas avaliados 
foram: volume médio de 0,34 mL, cor branca, odor sui generis, aspecto leitoso e pH entre 7,0 e 7,5. As características 
microscópicas de movimento espermático estão descritos no quadro 1. A concentração média de espermatozoides 
no ejaculado foi de 947,3 x 106 /mL.  

O processo de diluição dos cinco ejaculados com os diluidores ACP-103®, ACP-116® e BTS não acarretou 
alteração de parâmetros de movimento espermático, exceto a VCL e a VAP (P<0,05). A VCL e a VAP foi reduzida 
significativamente quando o sêmen in natura foi diluído nos diluidores ACP-103® e ACP-116®. O diluidor BTS 
preservou estas velocidades de forma semelhante ao sêmen in natura (Quadro 1).  

O Quadro 2 apresenta os parâmetros de movimento espermático do sêmen in natura, após diluição nos três 
diluidores testados e depois de 24 horas de refrigeração a 15º C. Vale ressaltar que apenas o sêmen de dois 
queixadas resistiu ao processo de refrigeração, os espermatozoides das três amostras submetidas a refrigeração 
dos outros dois queixadas estavam mortos depois de 24 horas de armazenamento a 15º C.  

Foi possível perceber que o percentual de espermatozoides com velocidade média aumentou após a 
refrigeração do sêmen nos diluidores ACP-103® e BTS (P<0,05). A VCL reduziu nas amostras diluídas e 
refrigeradas (P<0,05). A STR aumentou no sêmen diluído em ACP-116® e BTS (P<0,05). Nota-se aumento do 
percentual de espermatozoides morfologicamente normais nas amostras refrigeradas em BTS (P<0,05) e queda 
do percentual de espermatozoides com GCD em todas as amostras refrigeradas independente do diluidor utilizado 
(P<0,05). Houve aumento significativo do percentual de espermatozoides com defeito de cauda geral em todas as 
amostras refrigeradas em diluidores ACP (P<0,05). Vale ressaltar que houve redução significativa do percentual 
de espermatozoides com baixa atividade mitocondrial nas amostras refrigeradas em BTS (P<0,05). É importante 
salientar que o processo de diluição e refrigeração não afetou significativamente os demais parâmetros cinéticos, 
de integridade estrutural e funcional das membranas, atividade mitocondrial e integridade da cromatina. Embora 



 

 

56 

seja evidente, por meio da análise do desvio padrão das médias das características estudadas, a predileção dos 
espermatozoides dos queixadas pelo diluidor BTS. 

Na Figura 1 é possível observar o comportamento dos espermatozoides do ejaculado de dois queixadas 
durante o TTR para avaliação da longevidade espermática pelo SCA® depois das 24 horas de refrigeração. Não foi 
possível avaliar os dados estatisticamente, mas nota-se que os espermatozoides do queixada 1, apesar de possuir 
parâmetros de movimento espermático um pouco inferior ao queixada 2, resistiu melhor ao TTR, pois não houve 
variação acentuada desses parâmetros entre o início e o final do teste, como é possível verificar no segundo animal. 
Além disso, os espermatozoides resistiram ao TTR com motilidade por até 240 minutos. 

 
DISCUSSÃO 

O processo de diluição dos cinco ejaculados dos queixadas em ACP e BTS, com a concentração espermática 
utilizada, não acarretou em prejuízo para as características cinéticas dos espermatozoides. Embora, tenha sido 
observado que os diluidores ACP não foram tão eficientes em preservar a VCL e VAP como o diluidor BTS, que 
manteve essas velocidades com valores semelhantes ao encontrado no sêmen in natura. A capacidade do BTS em 
conservar a VCL e VAP dos espermatozoides após a diluição do sêmen in natura pode ter relação com a constituição 
do meio em conter pequena quantidade de potássio, quando comparado a diluidores à base ACP. Essa 
característica, segundo Alvarez & Storey (1982) favorece a bomba de sódio e potássio, mantendo a concentração 
intracelular deste íon em níveis fisiológicos, favorecendo a motilidade espermática. Em contrapartida, a redução 
de movimento espermática após uso do ACP já tinha sido descrito por Rondon et al. (2008) quando usaram este 
diluidor para conservação do sêmen de capote (Numida meleagris) a 15°C por 24 horas. 

Foi possível verificar que o sêmen de dois queixadas foi bastante resistente ao processo de refrigeração a 
15°C por 24 horas, pois não foi verificado o efeito da diluição nos diluidores testados e nem da redução da 
temperatura para a maioria dos parâmetros estudados de movimento espermático, integridade estrutural e 
funcional das membranas, atividade mitocondrial e integridade da cromatina. Nossos resultados de qualidade 
espermática depois da refrigeração foram superiores ao relatado por Garcia et al. (2012) que conservaram sêmen 
de cateto, um pecari da mesma família do queixada. Indicando talvez, que os espermatozoides do queixada sejam 
um pouco mais resistentes que os espermatozoides do cateto a redução do metabolismo pelo frio. 

A refrigeração do sêmen resultou em aumento do percentual de espermatozoides com velocidade média 
nas amostras processadas em ACP-103® e BTS quando comparada ao sêmen in natura, ao diluído independente 
do meio utilizado e ao refrigerado em ACP-116®. Além disso, a VCL reduziu em todas as amostras diluídas e após 
a refrigeração independente do diluidor. O aumento da velocidade média ocorreu em decorrência da redução do 
percentual de espermatozoides com velocidade rápida e aumento do percentual de espermatozoides com 
velocidade lenta e, segundo Campos et al. (2017), a velocidade rápida, média e a VCL não são parâmetros cinéticos 
correlacionados positivamente e significativamente com a capacidade de ligação dos espermatozoides em ovócitos 
ou em membrana perivitelina em testes de ligação in vitro. No entanto, o parâmetro velocidade espermática lenta 
apresenta correlação negativa significativa para a ligação na membrana perivitelina (r= -80,5). Vale ressaltar que 
a preservação da motilidade após 24 horas de refrigeração é indicativa de qualidade espermática, tendo em vista 
que estes autores registraram que este parâmetro é um bom preditor de fertilidade nos testes de ligação na 
membrana perivitelina em sêmen de cateto.  

A STR aumentou nas amostras diluídas em ACP-116® e BTS, embora depois do processo de refrigeração 
tenha permanecido com o mesmo percentual verificado no sêmen in natura. Campos et al. (2017) também 
demonstraram que a STR é um marcador de progressão do espermatozoide e foi positivamente correlacionada 
com a capacidade do espermatozoide de cateto interagir com ovócitos heterólogos de suíno (r = 66,5).  

É preciso que estudos sobre os parâmetros de movimento espermático que influenciam na capacidade de 
ligação do espermatozoide sejam realizados em queixada, já que o sucesso da fertilização é dependente do 
encontro dos gametas e para isso, o espermatozoide precisa deslocar-se pelo sistema genital da fêmea e superar 
as barreiras anatômicas e fisiológicas (Yaniz et al. 2014). Além disso, o conhecimento sobre as correlações entre 
os parâmetros cinéticos, de viabilidade espermática e testes de ligação poderia fornecer informações relevantes 
sobre o potencial fertilizante in vitro, permitindo identificar quais os parâmetros de qualidade espermática podem 
efetivamente prejudicar na capacidade de fertilização in vivo (Campos et al. 2017). 

Foi verificado aumento significativo do percentual de espermatozoides morfologicamente normais depois 
da refrigeração em BTS e redução significativa do percentual de GCD depois da refrigeração em ACP-103® e BTS, 
pois, de alguma forma, as gotas citoplasmáticas foram liberadas pelo batimento do flagelo durante o 
processamento do sêmen. Leidl et al. (1999) e Saravia et al. (2007) afirmaram que as gotas citoplasmáticas não 
são consideradas de grande importância em suínos, tendo em vista que nessa espécie não possuem correlação 
significativa com a alteração na fertilidade. É possível que isso também ocorra nos pecaris.  

O percentual de defeitos de cauda geral, enrolamento e dobramento, aumentou nas amostras refrigeradas 
em ACP, indicando que os diluidores à base de água de coco não foram tão eficientes em controlar as lesões 
acarretadas pelo choque térmico. 

Os diluidores testados foram eficientes em preservar mais de 90% dos espermatozoides com alta 
atividade mitocondrial. O metabolismo mitocondrial desempenha um papel fundamental na regulação de muitas 
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funções espermáticas (Flores et al. 2009), principalmente aquelas ligadas ao movimento e projeção da célula até 
o sítio de fertilização (Halang et al. 1985, Ruiz-Pesini et al. 1998). Para Cummins et al. (1994), o efeito da oxidação 
sobre a atividade mitocondrial e sobre a membrana espermática pode ser considerado o principal fator que 
acarreta redução da motilidade espermática, por isso, a avaliação da atividade mitocondrial pode ser um bom 
indicador de sua integridade e funcionalidade. Contudo, vale ressaltar que o diluidor ACP-103® desenvolvido para 
suínos resultou em aumento do percentual de espermatozoides com baixa atividade mitocondrial.  

No presente estudo foi possível demonstrar que o sêmen do queixada pode ser refrigerado a 15 ºC durante 
24 horas com os diluidores ACP-103®, ACP-116® e BTS. Mas, também, foi possível perceber que houve uma 
preferência dos espermatozoides para o diluidor BTS, porque o desvio padrão das médias dos parâmetros de 
motilidade, percentual de rápidos, médios, lentos, VCL, VSL, VAP, LIN, STR, percentual de espermatozoides 
morfologicamente normais, funcionalmente íntegros e com alta atividade mitocondrial foram menores quando 
confrontados com os resultados das amostras processadas em ACP. Os diluidores à base de água de coco não 
tiveram uma composição de substâncias capaz de garantir respostas de qualidade seminal mais homogênea. Essa 
variação observada no presente estudo pode ser atribuída também à questão da individualidade do animal ao 
processo de refrigeração seminal que já foi observado por outros autores (Roca et al. 2006, Garcia et al. 2012). No 
estudo de Garcia et al. (2012) foi reportado uma diferença marcante de resistência dos espermatozoides 
refrigerados e armazenados a 17º C por até 48 horas entre os catetos e entre os ejaculados do mesmo indivíduo. É 
importante salientar que os queixadas aqui estudados não sofreram seleção reprodutiva e mesmo assim 
produziram espermatozoides com potencial de serem refrigerados e armazenados por 24 horas com possibilidade 
de uso em técnicas de reprodução assistida como a IA. 

Dos cinco ejaculados diluídos e refrigerados, apenas dois ejaculados de dois queixadas permaneceram 
com espermatozoides viáveis após 24 horas de refrigeração. Três ejaculados provenientes de dois queixadas, que 
estavam em repouso sexual, apresentaram espermatozoides sem nenhuma resistência ao processo de 
refrigeração, pois 100% das células estavam mortas quando a BotuFLEX® foi aberta. Não foram encontrados 
relatos na literatura sobre o comportamento dos espermatozoides do queixada refrigerados. Garcia et al. (2012) 
estudando espermatozoides de cateto observaram redução de motilidade, vigor, integridade da membrana 
plasmática e aumento do total de defeitos espermáticos totais quando comparou as amostras de sêmen in natura 
e refrigeradas por 24 e 48 horas a 17º C. Ficando evidente que o cateto tem espermatozoide menos resistente ao 
processo de refrigeração que o queixada. É sabido também que os espermatozoides de suíno são muito sensíveis 
às flutuações de temperatura, pois é comum a ocorrência de choque térmico que acarreta lesões irreversíveis na 
estrutura da célula, perda de motilidade espermática, da permeabilidade seletiva e da integridade da membrana 
plasmática, o que pode levar a morte celular (Watson 1996). Pode ser que os espermatozoides dos queixadas que 
não resistiram à refrigeração tenham sofrido o efeito do choque térmico, já que é sabido que os espermatozoides 
armazenados por muito tempo na cauda do epidídimo são menos resistentes à manipulação e processamento de 
sêmen (Pellestor et al. 1994).  

A redução da qualidade dos espermatozoides refrigerados é esperada, pois o processo não interrompe o 
metabolismo celular, apenas reduz a atividade mecânica da célula. Os espermatozoides consomem os nutrientes 
disponíveis no ambiente extracelular e excretam produtos tóxicos com a produção constante de substâncias 
reativas ao oxigênio resultante deste metabolismo (Johnson et al. 2000). Além disso, a viabilidade espermática e 
resistência osmótica da célula também são reduzidas, aumentando o número de células anormais no sêmen 
(Johnson et al. 2000, Peña et al. 2000). Adicionalmente, sabe-se que os espermatozoides sofrem alterações 
sucessivas nas propriedades de fluidez e na funcionalidade das membranas espermáticas durante a refrigeração 
(Holt 2000). Isso resulta na redução da permeabilidade seletiva, que leva ao afluxo de cálcio (Maxwell & Johnson 
1997), este pode ocasionar a queda de parâmetros cinéticos durante a refrigeração (Garcia et al. 2012, Souza et al. 
2016). Portanto, espermatozoides armazenados por muito tempo em animais com longo repouso sexual podem 
ter maior sensibilidade a estes fatores relatados acima. 

Para refrigerar o sêmen do queixada foi utilizada uma curva lenta com taxa média de redução em torno 
de 0,05o C/ min e temperatura final de armazenamento de 15º C na BotuFLEX®, visando minimizar os efeitos do 
choque térmico. A curva utilizada e o container de armazenamento foram diferentes do descrito na literatura para 
refrigerar sêmen de suíno e cateto que emprega taxa de -0,38 °C/min da temperatura de 35 °C para 25 °C e redução 
de 24,9 °C para 17 °C com taxa de refrigeração de -0,11 °C/min (Nascimento et al. 1998, Garcia et al. 2012). A caixa 
BotuFLEX® não permite ajuste da curva de refrigeração, apenas a seleção da temperatura final de armazenamento 
de 15º C ou 5º C. Apesar disso, observamos que o sêmen dos dois queixadas se comportou muito bem durante a 
refrigeração quando os dados de viabilidade espermática foram confrontados aos achados de Garcia et al. (2012) 
que registraram motilidade média em torno de 22,5%, percentual médio de espermatozoides com membrana 
intacta de 30,4% e percentual de defeitos totais de 39,4% depois de 24 horas de refrigeração a 17º C do sêmen de 
cateto. Esses autores utilizaram o protocolo de refrigeração de suíno em cateto e relataram que os 
espermatozoides de cateto apresentaram sensibilidade ao frio bem semelhante aos espermatozoides dos suínos, 
considerados um dos mais sensíveis aos protocolos de refrigeração e congelação quando comparados aos 
espermatozoides de outras espécies domésticas (Watson 2000), como por exemplo: o bovino, o caprino e o canino. 

A baixa resistência dos espermatozoides ao choque térmico observada em algumas espécies de mamíferos 
silvestres e domésticos e entre ejaculados do mesmo indivíduo é relacionada com a composição química e 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pellestor%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7820161
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molecular das membranas plasmática e mitocondrial, especialmente a quantidade de ácidos graxos e fosfolipídios 
e do plasma seminal (Holt et al. 2005). Com relação aos espermatozoides do suíno, essa sensibilidade possui íntima 
relação com a proporção de colesterol: fosfolipídio (0,12) presente na membrana plasmática, sendo menor que a 
observada em touros (0,38) ou carneiros (0,36). Essa característica predispõe os espermatozoides a várias 
modificações: alteração na fluidez da membrana, na permeabilidade seletiva e pode acarretar morte celular 
quando o sêmen é refrigerado (De Leeuw et al. 1991). Não foram encontrados relatos na literatura sobre a 
composição do plasma seminal e da membrana plasmática dos espermatozoides dos queixadas. 

Durante o TTR foi possível perceber que houve queda acentuada dos parâmetros de movimento 
espermático no queixada 2, indivíduo que apresentou melhores parâmetros de qualidade espermática logo após a 
refrigeração e que teve melhores resultados de viabilidade independente do diluidor testado. Porém, os 
espermatozoides deste animal não apresentaram resistência à temperatura de 37º C por até 240 minutos e de 
alguma forma o processo de refrigeração contribuiu para a diminuição da longevidade espermática. Os 
espermatozoides do queixada 1 resistiram melhor ao TTR e foram mais longevos independente do diluidor, 
embora quando acondicionado em BTS, meio contendo glicose, citrato de sódio, bicarbonato de sódio, cloreto de 
potássio, EDTA e estreptomicina não houve queda acentuada dos parâmetros de movimento espermático como 
observado nos espermatozoides diluídos em meio ACP. O ácido 3-indolacético (IAA), molécula do grupo das 
auxinas, hormônio vegetal presente na água de coco e nos diluidores ACP (Nunes & Salgueiro 1999) pode de 
alguma forma não ter garantido motilidade espermática nos queixadas por tempo prolongado, mesmo que já é 
sabido que o ACP é excelente para os parâmetros de qualidade espermática de suíno (Toniolli et al. 1996). 

Os espermatozoides dos queixadas do presente estudo apresentaram resultados de motilidade após TTR 
superiores aos espermatozoides de suíno do estudo de Mendez et al. (2012), o que leva a crer que podem possuir 
uma maior longevidade no trato reprodutivo da fêmea. 

 
CONCLUSÃO 

Os diluidores ACP-103®, ACP-116® e BTS podem ser utilizados para refrigerar e conservar o sêmen de 
queixada a 15°C por 24 horas. 
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Legendas das Figuras 

Fig.1. Motilidade total (MT) e progressiva (MP) do sêmen de dois queixadas diluídos em ACP-103®, ACP-116® e 
BTS e avaliados quanto a longevidade espermática por até 240 minutos pelo teste de termoressitência lento (TTR). 

Quadro 1. Parâmetros de movimento espermático do sêmen in natura e após diluição em ACP-103®, ACP-
116® e BTS de cinco ejaculados de quatro queixadas 

Parâmetros IN NATURA ACP-103® ACP-116® BTS 

Motilidade Total (%) 85,7± 9,3 72,7± 18,9 70,2± 17,7 84,3± 14,5 

Motilidade Progressiva (%) 46,7 ±13,7 33,3± 19,9 32,8± 21,4 42,7± 17,8 

Ra pidos (%) 48,8± 24,0 30,4 ± 23,9 28,3± 24,3 38,6 ± 22,4 

Me dios (%) 19,4± 7,8 19,2 ± 5,4 17,4± 5,7 24,1±4,1 

Lentos (%) 17,4± 10,6 23,0± 8,6 24,7± 10,2 21,4±9,5 

Hiperativos (%) 5,2± 5,5 3,1± 3,7 2,2±1,9 3,8± 3,5 

VCL (µm/s) 51,2± 13,8a 39,1 ±10,8b 38,8± 11,1b 43,6± 9,3ab 

VSL (µm/s) 19,8 ± 6,1 13,4± 5,5 14,2± 7,8 14,6± 5,6 

VAP (µm/s) 34,2± 12,8a  22,9± 8,4b 23,8± 11,3b 24,6± 8,4ab 

LIN (%) 38,8± 8,1 33,8 ± 10,1 34,7± 10,2 32,7± 7,1 

STR (%) 59,4± 8,6 57,4± 5,7 57,9± 5,1 58,2± 3,9 

WOB (%) 65,4± 10,9 58,1 ± 11,9 59,1± 12,4 55,6± 8,7 

ALH (µm) 2,3± 0,4 2,2± 0,3 2,2± 0,3 2,4± 0,1 

BCF (Hz) 6,6± 0,9 6,2± 1,4 5,9± 1,3 6,0± 0,7 

a, b Letras em sobrescrito na linha indicam diferença significativa (P<0,05). Avaliação do efeito da diluição depois 
de cinco minutos da adição dos diluidores ao sêmen in natura. Velocidade Curvilinear (VCL); Velocidade Linear 
Progressiva (VSL); Velocidade Média do Trajeto (VAP); Linearidade (LIN); Retilinearidade (STR); Índice de 
Oscilação (WOB); Amplitude do Deslocamento Lateral da Cabeça (ALH) e Frequência do Batimento Flagelar 
Cruzado (BCF).  
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Quadro 2. Parâmetros de movimento e morfologia espermática, integridade funcional e estrutural da 
membrana espermática, atividade mitocondrial e integridade da cromatina espermática no sêmen in 
natura, depois da diluição e refrigeração em ACP-103®, ACP-116® e BTS por 24 horas a 15°C, dados de dois 
queixadas 

 In natura Após diluição Após refrigeração  

Parâmetros  ACP-103® ACP-116® BTS ACP-103® ACP-116® BTS 

MT (%) 91,0±11,3 92,5±5,4 87,9±3,9 96,3±0,8 93,5± 5,5 78,4± 24,3 97,0± 0,3 

MP (%) 51,0±12,1 53,8±10,4 55,8±8,3 61,5±2,0 45,5± 16,6 34,8± 23,6 51,6±1,3 

Ra pidos(%) 66,3±6,5 56,4±10,1 52,6±19,1 62,0±7,8 39,8±20,2 33,9± 25,4 46,5± 4,2 

Me dios (%) 16,1±6,8 b 22,2±6,7 b 19,6±10,0b 23,3±4,2b 31,5±2,8a 21,7± 7,4b 33,3± 0,3a 

Lentos (%) 8,7± 2,1 13,9±3,5 16,2±5,9 11,1±2,8 21,9±12,2 22,8± 8,4 17,2± 3,5 

Hiper (%) 7,7± 8,1 5,4±5,6 3,6±1,8 6,7±3,7 4,6±5,3 3,5± 4,5 5,3± 5,3 

VCL (µm/s) 63,7± 1,4a 50,9±0,6b 49,1±9,3b 53,0±2,7b 44,0±10,1b 42,5±11,3b 47,3± 1,4b 

VSL (µm/s) 23,0± 2,6 18,0±4,1 22,5±4,5 20,8±0,0 14,4±6,1 14,0± 6,2 14,2±1,0 

VAP (µm/s) 44,2± 9,5 31,0±4,6 35,6±6,4 33,9±0,3 25,8±8,4 25,5±8,8 25,7± 1,4 

LIN (%) 36,0± 3,2 35,5±8,4 45,7±0,4 39,4±2,1 32,1±6,5 32,2± 6,2 30,2± 3,1 

STR (%) 52,6± 5,6b 57,8±4,5b 63,1±1,3a 61,4±0,6a 55,1±5,4b 53,9± 6,0b 55,5± 0,9b 

WOB (%) 69,1±13,4 61,0±9,7 72,5±0,9 64,1±2,7 57,9±6,0 59,4± 4,9 54,4± 4,7 

ALH (µm) 2,7±0,7 2,5±0,1 2,1±0,1 2,6±0,1 2,4±0,2 2,3± 0,3 2,6± 0,1 

BCF (Hz) 6,4±1,2 7,5±1,7 7,2±1,0 6,7±0,7 5,8±0,2 5,7± 0,1 6,1± 0,9 

Normal (%) 45,0±38,1b - - - 53,8±35,0ab 60,5±29,0ab 71,0±18,4a 

GCP (%) 4,3±5,3 - - - 4,3±1,1 2,0±2,8 3,5±3,5 

GCD (%) 32,8±26,5a - - - 0,0±0,0b 6,0±8,5ab 0,0±0,0b 

DPP (%) 5,8±6,7 - - - 4,0±5,7 0,0±0,0 2,5±3,5 

DCG (%) 8,3±10,2b - - - 32,3±28,6a 31,5±23,3a 23,0±18,4ab 

Íntegro (%) 40,5±11,3 - - - 56,0±14,1 62,3±11,7 51,5±19,1 

HOSTr (%) 51,0±22,6 - - - 46,5±24,7 56,5±19,1 60,0±8,5 

DAB I (%) - - - - 90,8±5,3 91,5±6,4 97,3±1,8 

DAB II (%) - - - - 0,0±0,0 1,0±0,7 0,5±0,7 

DAB III (%) - - - - 2,8±1,1a 1,8±1,1ab 1,0±0,7b 

DAB IV (%) - - - - 6,5±4,2 5,8±4,6 1,3± 1,8 

DNAc (%) - - - - 93,5±7,8 94,8±6,0 94,5± 6,4 

DNAd (%) - - - - 6,5±7,8 5,3±6,0 5,5±6,4 

a,b Letras em sobrescrito na linha indicam diferença significativa (P<0,05). Avaliação do efeito da diluição depois 
de cinco minutos da adição dos diluidores ao sêmen in natura. (-) Parâmetros espermáticos não avaliados. 
Hiperativos (Hiper); Velocidade Curvilinear (VCL); Velocidade Linear Progressiva (VSL); Velocidade Média do 
Trajeto (VAP); Linearidade (LIN); Retilinearidade (STR); Índice de Oscilação (WOB); Amplitude do Deslocamento 
Lateral da Cabeça (ALH) e Frequência do Batimento Flagelar Cruzado (BCF). Morfologicamente Normais (Normal). 
Alterações morfológicas nos espermatozoides: gota citoplasmática proximal (GCP), gota citoplasmática distal 
(GCD), defeitos na peça principal (DPP) e na cauda geral (DCG). Íntegro: espermatozoides com membrana 
estrutural íntegra (CFDA+). Espermatozoides reativos ao teste hiposmótico (HOSTr), com membrana plasmática 
funcionalmente íntegra. Alta atividade mitocondrial (DAB I); Atividade mitocondrial intermediária (DAB II); Baixa 
atividade mitocondrial (DABIII); Atividade mitocondrial inexistente (DAB IV). Cromatina Compacta (DNAc); 
Cromatina Descompacta (DNAd).   
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Fig.1. Motilidade total (MT) e progressiva (MP) do sêmen de dois queixadas diluídos em ACP-103®, ACP-116® e BTS e avaliados quanto a longevidade espermática por até 
240 minutos pelo teste de termoressitência lento (TTR).
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RESUMO 14 
O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito do bioma mata atlântica na temperatura 15 

escrotal avaliada pela termografia infravermelha e na qualidade seminal do queixada. 16 
Foram utilizados nove queixadas machos, adultos, com peso médio de 36,4 Kg. Foi 17 
avaliado o perfil termográfico escrotal dos animais após contenção física com auxílio de 18 

puçá, seguido por um protocolo anestésico, com associação de acepromazina e cetamina 19 
depois de jejum alimentar por 12 horas e hídrico por 6 horas. Foi administrada a 20 

acepromazina na dose de 0,2 mg/kg por via intramuscular (IM) e cetamina na dose de 5 21 
mg/kg por via IM. Inicialmente foi realizada a aferição da temperatura superficial do 22 
escroto e temperatura abdominal dos queixadas por meio da termografia digital por 23 

infravermelho - Termovisor FLIR E60bx® e a temperatura retal com auxílio de 24 

termômetro digital. Foram aferidos dados climáticos de todo o período experimental. Os 25 
parâmetros seminais e termográficos foram correlacionados em um segundo momento, 26 
para isso a coleta de sêmen foi realizada com auxílio de um eletroejaculador. A 27 

temperatura superficial total do testículo (TSTT) obtida foi de 33,7 °C, o que representou 28 
4,05°C abaixo da temperatura abdominal superficial. As correlações não foram 29 

significativas entre a TSTT e parâmetros seminais e ambientais (P>0,05). O bioma mata 30 
atlântico não influenciou negativamente na temperatura escrotal e nos parâmetros 31 

seminais dos queixadas estudados. A termografia infravermelha pode ser usada para 32 
avaliar a temperatura superficial total do testículo dos queixadas de forma eficiente, 33 
rápida e segura. 34 
Palavras chave:  Termorregulação, Termografia, Espermatozoide, Tayassu pecari, 35 
Brasil. 36 

 37 

INTRODUÇÃO 38 
A temperatura testicular deve ser entre 2 a 6 °C abaixo da temperatura corpórea 39 

para uma espermatogênese eficiente nas diversas espécies de mamíferos, com produção 40 
de espermatozoides com capacidade fecundante (Kastelic, 2014). Quando os testículos 41 
ficam expostos a temperaturas acima de 35°C por um longo período ocorrem danos nas 42 
etapas de formação dos espermatozoides e nas células que já se encontram em maturação 43 

no epidídimo (Pezzini et al. 2006). Os danos resultam em diminuição da produção de 44 
espermatozoides viáveis, menor concentração de espermatozoides no ejaculado e 45 
ocasionam também aumento das células com motilidade reduzida e com alterações 46 
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morfológicas (Hansen, 2009), a termografia avalia a temperatura testicular possibilitando 47 

análise dessa característica nos testículos (Chacur et al. 2017).  48 

A técnica de termografia infravermelha está sendo utilizada em diversas espécies, 49 
pois é um método não-invasivo de avaliação da temperatura superficial da pele e 50 
consequentemente pode verificar secundariamente várias funções reprodutivas. Através 51 
da técnica, é possível observar uma variação da quantidade de calor emitida nas porções 52 
distribuídas do testículo e já foi relatado a influência da grande oscilação da temperatura 53 

escrotal por determinado período de tempo na baixa qualidade espermática (Kastelic et 54 
al. 1997). A termografia já tem sido empregada na reprodução do macho em catetos (Lima 55 
et al. 2014) e em suínos (Simões et al. 2014). 56 

Os queixadas (Tayassu pecari) são suscetíveis à pressão de caça e à degradação 57 
de seu habitat, em razão da necessidade de maior área para seus bandos que agregam 58 

muitos indivíduos (Keuroghlian et al. 2013). A redução populacional se agrava devido a 59 
fatores como a expansão da agricultura e pecuária (Altrichter et al. 2012). Por essas 60 

razões, a espécie, que em 2008 era classificada como quase ameaçada, atualmente é 61 
considerada vulnerável na lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção da União 62 
Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) (Keuroghlian et al. 2013; Iucn, 63 
2015). No Brasil, a espécie foi classificada como criticamente em perigo na região Sul e 64 

Nordeste (Altrichter et al. 2012).  65 
A espécie Tayassu pecari participa na manutenção dos ecossistemas como 66 

dispersores de sementes (Desbiez e Keuroghlian, 2009; Fragoso, 1997), além de ser uma 67 

presa importante para grandes carnívoros como o puma ou onça-parda (Puma concolor) 68 
e a onça-pintada ou jaguar (Panthera onca) (Aranda, 2002). Diante disso, para auxiliar 69 

na sua conservação, é de grande importância que estudos sobre a fisiologia reprodutiva 70 
sejam realizados e que permitam o desenvolvimento de técnicas de reprodução assistida 71 
para conservação desse recurso natural.  72 

Um dos habitats do queixada são os remanecestes da mata atlântica do Brasil. No 73 

entanto, não é sabido de que forma esse bioma pode influenciar na temperatura escrotal, 74 

termorregulação e qualidade seminal tendo em vista a elevação da temperatura no mundo 75 
nos últimos anos. Não existe também relato sobre a temperatura testicular dessa espécie. 76 

Portanto, com o intuito de promover subsídios para o conhecimento da biologia 77 
reprodutiva e garantir o desenvolvimento de biotécninas para conservação dos 78 

espermatozoides dos queixadas, o objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito do 79 
bioma mata atlântica na temperatura escrotal, avaliada pela termografia infravermelha e 80 
na qualidade seminal do queixada. 81 

 82 

MATERIAL E MÉTODOS 83 
Os protocolos experimentais aplicados no presente estudo foram aprovados pela 84 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA – UESC), Protocolo n. 031/16. 85 
Foram utilizados nove queixadas machos, com idade variando de dois a oito anos, 86 

com peso médio de 36,4 Kg avaliados entre os meses de março e junho de 2017, no 87 
criadouro científico de animais silvestres da Universidade Estadual de Santa Cruz 88 
(UESC), Ilhéus, BA, Brasil (14° 47' 47" S; 39° 10' 20" O).  89 

Para a coleta de dados, os animais foram alocados individualmente em baias 90 

metabólicas com 11,3 m2. Nesses recintos, os animais foram alimentados duas vezes ao 91 
dia, com dieta composta pela mistura de milho, farelo de soja e suplementos minerais, 92 
seguindo as recomendações de Nogueira-Filho et al. (2014) e água fornecida ad libitum. 93 
Os animais foram contidos com auxílio de puçá e submetidos ao protocolo anestésico, 94 
com associação de acepromazina e cetamina depois de jejum alimentar por 12 horas e 95 
hídrico por 6 horas. Foi administrada a acepromazina na dose de 0,2 mg/kg por via 96 
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intramuscular (IM) e cetamina na dose de 5 mg/kg por via IM, conforme descrito por 97 

Kahwage et al. (2010) que realizou procedimentos similares para coleta de sêmen de 98 

cateto (tayassu tajacu), um pecari da mesma família (Tayassuidade) e com características 99 
morfológicas e fisiológicas similares às do queixada (Sowls, 1997). 100 

Inicialmente foi realizada a aferição da temperatura superficial do escroto do 101 
queixada por meio da termografia digital por infravermelho - Termovisor FLIR E60bx® 102 
entre as 07:00h e 11:00h, sendo o foco emissor do aparelho direcionado para o escroto de 103 

cada animal e orientado, perpendicularmente, a 1m de distância, com emissividade de 104 
0,98. As imagens dos termogramas foram obtidas pela mensuração de sete pontos 105 
distintos da superfície escrotal de ambos os testículos: 2 pontos na região craniodorsal, a 106 
média dos pontos formou a zona craniodorsal testicular (ZCT), 3 pontos na região média, 107 
a média dos pontos formou a zona média testicular (ZMT) e 2 pontos na região 108 

ventrocaudal, a média dos pontos formou a zona ventrocaudal testicular (ZVT) e foram 109 
analisadas pelo software FLIR Tools® (versão 3.1.13080.1002). Com base nessas 110 

informações foi obtida a temperatura superficial total testicular (TSTT) correspondente a 111 
média dos 7 pontos (ZCT, ZMT e ZVT) (Figura 1). Foram realizadas 3 coletas de dados 112 
por animal durante o período de estudo. A temperatura abdominal superficial (°C) foi 113 
aferida por meio da termografia digital por infravermelho - Termovisor FLIR E60bx® e 114 

foram analisadas pelo software FLIR Tools® (versão 3.1.13080.1002) para comparação 115 
das temperaturas e a temperatura retal foi aferida com um auxílio de termômetro digital.  116 

 117 

 118 
 119 
Figura 1. Pontos coletados para formação das zonas termográficas. 120 

 121 
Os dados climáticos de todo período experimental foram obtidos pelo 122 

equipamento registrador de temperatura e umidade relativa U10-003 HOBO® e foram 123 
determinados os seguintes parâmetros: temperatura de bulbo negro, temperatura 124 
ambiental (°C), umidade e temperatura de ponto de orvalho com intuito de identificar 125 
possíveis alterações ambientais que pudessem influenciar os mecanismos de 126 
termorregulação testicular e a qualidade seminal. A partir desses parâmetros foram 127 

calculados o Índice de temperatura e umidade (ITU) descrito por Thom (1959), Índice de 128 
umidade e temperatura do globo (ITGU), proposto por Buffington et al. (1981). 129 

Todos os animais utilizados na avaliação termográfica testicular foram 130 
submetidos posteriormente a três tentativas de coleta de sêmen. Os animais que foram 131 
coletados com sucesso tiveram seu ejaculado avaliado quanto às características macro e 132 
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microscópicas e tiveram seu perfil termográfico traçado. Os parâmetros bioclimáticos 133 

mensurados foram registrados apenas no momento da obtenção do ejaculado.  134 

O método de coleta de sêmen utilizado foi a eletroejaculação (modelo Eletrogen®), 135 
dotado de probe com dois eletrodos lineares conectados a uma fonte de 12 V, usando o 136 
protocolo descrito para catetos (Castelo et al. 2010).  137 

Transcorrida a coleta, as amostras foram colocadas em banho seco à temperatura 138 
de 37°C para avaliação dos parâmetros macro e microscópicos do sêmen fresco: volume, 139 

cor, odor, aspecto, pH, movimento, concentração e morfologia espermática e também a 140 
integridade funcional e estrutural da membrana plasmática. 141 

O volume dos ejaculados foi mensurado com auxílio de micropipeta de volume 142 
ajustável. A concentração espermática foi avaliada por meio da contagem dos 143 
espermatozoides em câmara de Neubauer. O pH foi mensurado através da UROFITA®. 144 

Para avaliação da morfologia espermática, uma alíquota de sêmen fresco de todos os 145 
ejaculados foi fixada em uma solução de citrato de sódio formolizado a 4% e 200 146 

espermatozoides foram avaliados em microscópio de contraste de fase (x1000), em 147 
preparação úmida entre lâmina e lamínula, sendo os defeitos espermáticos classificados 148 
de acordo com a região da alteração morfológica encontrada. 149 
 Para avaliação dos parâmetros de movimento espermático foi utilizado o Sperm 150 

Class Analyser® (SCA®; Microptics S.L, v.5.2, Barcelona, Espanha) usando as 151 
recomendações do software para avaliar os espermatozoides suíno, conforme a seguir: 25 152 
imagens/segundo com 25 Hz; tamanho da partícula capturada entre 10 e 80 μm/m2; 153 

espermatozoides considerados imóveis <10 μm/s, lentos <25 μm/s, médios >25 μm/s e < 154 
45 μm/s e rápidos > 45 μm/s. Uma gota de 5 μL de sêmen foi colocada entre lâmina e 155 

lamínula pré-aquecidas na platina aquecedora a 37°C e uma média de cinco campos 156 
diferentes foram digitalizados. Foram avaliados os seguintes parâmetros: motilidade total 157 
(MT), motilidade progressiva (MP), linearidade (LIN) e retilinearidade (STR), 158 

hiperativos expressos em porcentagem (%); Velocidade Curvilinear (VCL), Velocidade 159 

Linear Progressiva (VSL), Velocidade Média do Trajeto (VAP), Índex de oscilação 160 

(WOB), expressos em micrômetros por segundos (µm/s); Amplitude do Descolamento 161 
Lateral da Cabeça Espermática (ALH), expressa em micrômetros (µm) e Frequência do 162 

Batimento Flagelar Cruzado (BCF), expressa em Hertz (Hz). 163 
A avaliação da integridade funcional da membrana plasmática foi realizada pelo 164 

teste hiposmótico (HOST), adicionando 10 µL de sêmen em 90 µL de água destilada (0 165 
mOsmol/L) seguido de incubação em banho seco a 37 °C por 40 minutos (Santos et al. 166 
2013). Após o período de incubação, a leitura do percentual de reativos ao HOST foi 167 

realizada em microscópio óptico comum (Microscópio Olympus® CX21), na objetiva de 168 
imersão (x1000), em preparação úmida entre lâmina e lamínula, coradas com rosa bengala 169 

a 3%. Um total de 200 espermatozoides foram avaliados e classificados em reativos ou 170 
não-reativos ao HOST, com base na presença ou ausência de caudas dobradas e/ou 171 
enroladas respectivamente (Jeyendran et al. 1984). Para o cálculo do percentual de 172 

espermatozoides com membrana funcionalmente íntegra foi empregada a fórmula 173 
descrita por Melo e Henry (1999), em que a porcentagem de espermatozoides com 174 
defeitos de cauda (com base na avaliação da morfologia) foi subtraída da porcentagem de 175 
espermatozoides reativos ao HOST com dobramento e enrolamento de cauda.  176 

A integridade estrutural das membranas, plasmática e acrossomal, foi avaliada 177 
utilizando um microscópio fluorescente (400X; Olympus® CX 31) após a coloração do 178 
espermatozoide com os fluorocromos diacetato de carboxifluoresceína (CFDA) e iodeto 179 
de propídio (IP) de acordo com o método de Harrison e Vickers (1990). A coloração com 180 
CFDA foi avaliada usando o conjunto padrão de filtro de fluoresceína, enquanto a 181 
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coloração com IP foi avaliada usando o conjunto padrão de filtros de rodamina. Foram 182 

analisados 200 espermatozoides por amostra.  183 

Para análise estatística foi usado o delineamento de blocos ao acaso, considerando 184 
cada indivíduo como um bloco. Todos os pressupostos de normalidade e 185 
homocedasticidade foram testados e estavam adequados. Foi aplicada ANOVA para 186 
comparar os parâmetros avaliados. Foram realizadas correlações de Pearson entre a 187 
temperatura superficial total testicular (TSTT) e parâmetros ambientais e seminais. As 188 

médias foram consideradas diferentes estatisticamente quando P < 0,05. Todas as análises 189 
foram feitas com o auxílio do R Core Team (2016).  190 

 191 

    RESULTADOS 192 
Das três tentativas de coleta de nove queixadas, todos os queixadas ejacularam em 193 

uma das três tentativas e dois queixadas ejacularam em duas das três tentativas totalizando 194 
onze ejaculados. Os animais apresentaram temperatura abdominal superficial de 37,69°C 195 

(± 1,3), temperatura retal média de 39,3°C (± 0,4) e foram manejados em um ambiente 196 
com temperatura de 26,4°C (± 1,8), umidade relativa de 73,4 (± 13,8), ITU de 76,8 (± 197 
3,0) e ITGU de 75,8 (± 2,6). As temperaturas testiculares por zona estão demonstradas na 198 
tabela 1. 199 

 200 
Tabela 1. Valores médios e desvios padrão (DP) da temperatura superficial da zona 201 
craniodorsal testicular (ZCT), zona média testicular (ZMT), zona ventrocaudal testicular 202 

(ZVT) e temperatura superficial total testicular (TSTT) de nove queixadas. 203 

Animal Coleta 

seminal 

 Temperaturas testículo 

esquerdo (°C)   

 Temperaturas 

testículo direito (°C)   

 Total 

(°C) 

   ZCT ZMT ZVT  ZCT ZMT ZVT  TSTT 

1 1  34,6 34,4 34,3  34,2 34,0 33,9  34,2 

2 1  34,7 34,7 34,7  34,8 34,7 34,7  34,7 

3 1  34,9 34,9 35,0  35,0 34,9 35,0  34,9 

2  34,4 34,5 34,5  34,3 34,3 34,1  34,3 

4 1  30,1 30,0 29,4  31,3 31,2 31,2  30,5 

5 1  34,5 35,0 34,9  35,2 35,4 34,2  34,9 

6 1  33,3 33,3 33,3  32,9 32,8 32,8  33,0 

7 1  30,6 31,0 31,2  33,2 33,3 33,4  32,1 

8 1  34,4 34,4 34,2  33,6 33,9 33,8  34,0 

 2  34,2 34,3 34,1  33,1 33,2 33,3  33,7 

9 1  33,8 33,9 33,7  33,7 33,8 34,0  33,8 

Média   33,6  33,7 33,6  33,7  33,8 33,7  33,7 

DP   1,6  1,6  1,7  1,1  1,1  1,0  1,3 

 204 

Foram observadas correlações de Pearson entre as zonas aferidas (ZCT, ZMT e 205 
ZVT) dos testículos direito e esquerdo e a TSTT alta, positiva e significativa (r > 0,99; 206 
P<0,001). 207 

A correlação de Pearson entre a TSTT e Temperatura abdominal superficial foi 208 
considerada baixa, negativa e não significativa (r= -0,12); entre a TSTT e a Temperatura 209 

retal foi considerada baixa, positiva e não significativa (r= 0,19); entre a TSTT e a 210 
Temperatura ambiental foi considerada moderada, negativa e não significativa (r= -0,49); 211 
entre a TSTT e a umidade relativa foi considerada moderada, negativa e não significativa 212 
(r= -0,65); entre a TSTT e o ITU foi considerada baixa, positiva e não significativa (r= 213 
0,18) e entre a TSTT e o ITGU foi considerada baixa, positiva e não significativa (r= 214 
0,26).  215 
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Os onze ejaculados apresentaram características macroscópicas:  volume médio 216 

de 0,48 mL, cor branca até branco marfim, odor sui generis, aspecto leitoso e pH entre 217 

7,0 e 7,5. A concentração média foi de 665,5 x 106/ mL. O percentual médio de alterações 218 
morfológicas encontradas foi de: 2,8 (± 2,9) % na cabeça, 11,3 (± 14,1) % de gota 219 
citoplasmática proximal, 7,3 (± 15,2) % de gota citoplasmática distal, 1,5 (± 1,5) % de 220 
defeitos na peça intermediária, 4,0 (± 7,7) % de defeitos na peça principal, 0,3 (± 0,7) % 221 
de defeitos na peça terminal e 8,8 (± 6,4) % de defeitos envolvendo a cauda como um 222 

todo. 223 
Os parâmetros de movimento espermático, morfologicamente normais, 224 

estruturalmente e funcionalmente íntegros estão descritos na tabela 2. Não foram 225 
identificadas correlações de Pearson entre as características macroscópicas e 226 
microscópicas e a TSTT (P>0,05). 227 

 228 
Tabela 2. Parâmetros de movimento espermático, espermatozoide morfologicamente 229 

normais, estruturalmente e funcionalmente íntegros após avaliação seminal do queixada. 230 

Parâmetros  Média ± Desvio Padrão 

MT (%) 74,9 ±19,8 

MP (%) 37,3 ±20,7 

Hiperativos (%) 4,39 ± 4,4 

VCL(µm/s) 43,8 ±12,3 

VSL(µm/s) 16,3 ± 7,7 

VAP(µm/s) 25,8± 10,1 

LIN (%) 37,2 ± 15,2 

STR (%) 60,7± 13,6 

WOB (%) 58,6 ± 14,7 

ALH (µm) 2,4± 0,5 

BCF (Hz) 5,9± 1,9 

Normais (%) 63,7 ±18,7 

Íntegros (%) 46,9 ±25,0 

HOSTr (%) 52,3± 23,3 

Motilidade total (MT); Motilidade Progressiva (MP); Velocidade Curvilinear (VCL); 231 
Velocidade Linear Progressiva (VSL), Velocidade Média do Trajeto (VAP); Linearidade 232 

(LIN); Retilinearidade (STR); Índex de Oscilação (WOB); Amplitude do Deslocamento 233 
Lateral da Cabeça (ALH), Frequência do Batimento Flagelar Cruzado (BCF). Íntegros: 234 

espermatozoides com membrana estrutural íntegra (CFDA+). Espermatozoides reativos 235 
ao teste hiposmótico (HOSTr), com membrana plasmática funcionalmente íntegra.  236 

 237 

     DISCUSSÃO 238 
Este foi o primeiro experimento realizado para verificar o efeito do bioma mata 239 

atlântica na temperatura escrotal avaliada com a técnica de termografia infravermelha e 240 

na qualidade do sêmen na espécie Tayassu pecari. 241 
Os queixadas passaram por sedação antes do registro da imagem termográfica e 242 

por isso, não foram observados sinais de vocalização ou desconforto físico aparente. Isto 243 

indica que a utilização da termografia infravermelha não foi prejudicial aos queixadas e 244 
demonstrou ser uma técnica segura de ser aplicada pelo manipulador, fácil, simples, 245 
segura e de extrema acurácia para mensurar a temperatura do escroto de queixadas, com 246 
potencial complementar ao exame andrológico. 247 

A termografia infravermelha foi capaz de mensurar a temperatura da superfície do 248 
escroto em três zonas distintas: craniodorsal, média e ventrocaudal e com a média de 249 
dados foi possível obter a temperatura superficial total do testículo (TSTT) de 33,7°C. 250 
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Todos os queixadas apresentaram temperatura testicular variando de 30,5 a 34, 9o C. Vale 251 

ressaltar que a temperatura abdominal foi em média de 4,05°C superior a temperatura 252 

testicular média, que corrobora com os relatos que a temperatura do testículo pode varia 253 
de 2°C a 6°C abaixo da temperatura corporal, tendo em vista que a espermatogênese 254 
necessita dessa variação para ocorrer de forma adequada (Gabaldi e Wolf, 2002). Por isso, 255 
podemos afirmar que a termorregulação dos animais estava efiecente e garantiu adquada 256 
temperatura escrotal/testicular. 257 

Nossos achados foram diferentes dos encontrados por Lima et al. (2014), que 258 
relataram em catetos (Tayassu tajacu) temperatura termográfica do escroto de 31,5°C; 259 
0,5°C menor do que a corporal. Os autores relacionaram a pequena variação de 260 
temperatura a prática necessária ao manejo de captura dos animais silvestres. Segundo 261 
Batista et al. (2008), os catetos submetidos ao processo de captura e contenção nas horas 262 

de temperatura ambiental elevada, desenvolvem um quadro clínico patológico compatível 263 
com a síndrome do estresse. Este quadro é caracterizado por aumento na frequência 264 

cardíaca, respiratória e temperatura retal podendo também ter a elevação da temperatura 265 
testicular. Não foi detectado a síndrome do estresse no presente estudo com os queixadas.  266 

Não foram observadas diferenças significativas entre as zonas testiculares 267 
avaliadas (ZCT, ZMT e ZVT) e foram observadas correlações altas, positivas e 268 

significativas entre a temperatura dessas regiões e a TSTT, que corrobora com os achados 269 
de Machado (2018) que demonstrou correlações similares em testículos de equinos, isso 270 
pode estar relacionado ao fato do formato testicular em ambas as espécies ser ovóide, de 271 

posição oblíqua, próximo ao corpo e possuir uma distribuição de temperatura de forma 272 
semelhante em todo o testículo. A TSTT foi a medida utilizada para o estudo das 273 

correlações com os parâmetros seminais e ambientais. Não foram observadas correlações 274 
significativas entre a TSTT com parâmetros seminais nos queixadas, corroborando com 275 
achados de Lima et al. (2014) em seu estudo com catetos.  276 

Para a zona de termoneutralidade do reprodutor suíno, considera-se que a faixa de 277 

temperatura ambiental ideal deve estar compreendida entre 18 e 22 ºC (Curtis, 1983) e a 278 

umidade relativa entre 50 e 70% (Tolon et al. 2010). No presente estudo, a temperatura 279 
ambiental se encontrava em média de 26,4 ºC e a umidade relativa em média de 73,4%. 280 

Esses parâmetros climáticos encontrados no período do estudo são condizentes com o 281 
esperado para florestas úmidas, bioma predileto dos queixadas, apesar deles viverem em 282 

diferentes habitats (Carrillo et al. 2002; Fragoso, 1999; Keuroghlian, 2003) e, com isso, 283 
a temperatura e umidade ideais para os queixadas provavelmente pode estar 284 
compreendida nessa faixa. No estudo de Lima et al. (2014) foi relatado que a partir da 285 

temperatura ambiental de 27 ºC os parâmetros seminais: motilidade, vigor, percentual de 286 
espermatozoides vivos, concentração, espermatozoides funcionalmente íntegros e 287 

volume seminal podem ser prejudicados em catetos. 288 
Cachaços submetidos a temperatura ambiental elevada têm sua fertilidade 289 

reduzida, pois de acordo com Suriyasomboon (2005), tal condição pode causar 290 

degeneração testicular leve a moderada, além de desequilíbrio hormonal e metabólico, 291 
além de resultar em ejaculados com menor concentração de espermatozoides, alto 292 
percentual de anormalidades, redução da motilidade e do volume espermáticos. Uma 293 
maneira eficiente de avaliar os efeitos da temperatura ambiente e da umidade relativa do 294 

ar sobre os animais é mensurar índices de conforto térmico (ITU) e conforto animal 295 
(ITGU) (Tolon e Nääs, 2005).  O índice de temperatura e umidade (ITU) entre 71 e 78 é 296 
considerado crítico; entre 79 e 83 a situação é de perigo e, acima de 83, é considerado um 297 
ambiente em condição de emergência na escala descrita para suínos (Silva, 2000). No 298 
presente estudo, o ITU e ITGU estavam em média de 76,8 e 75,8, respectivamente, e os 299 
queixadas criados em cativeiro na mata atlântica não mostraram características de 300 
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desconforto. Para atender às condições de conforto térmico suíno, as creches devem 301 

propiciar o ITGU em torno de 72 e 80 para matrizes e leitões, respectivamente (Turco, 302 

1995). Apesar dessa escala ter sido desenvolvida para suíno foi possível observar que os 303 
valores de ITGU encontrados no presente estudo em queixada estava dentro do 304 
considerado ideal de conforto animal para a espécie suína. 305 

De acordo com Suriyasomboon et al. (2004), o volume e a produção espermática 306 
total diminuem quando a temperatura e a umidade relativa do ar excedem 30 ºC e 40%, 307 

no sistema convencional e 27 ºC e 70% no sistema climatizado. No presente estudo, a 308 
temperatura ambiente e a umidade relativa do ar foram semelhantes ao sistema de criação 309 
de suínos climatizado e não foram percebidas alterações no ejaculado e nos 310 
espermatozoides compatíveis com aquelas observadas em animais que tiveram seu 311 
conforto térmico alterado.  312 

 313 

   CONCLUSÃO 314 
Os queixadas, criados em cativeiro no bioma mata atlântica, possuem temperatura 315 

superficial total do testículo média de 33,7º C na avaliação da termografia infravermelha 316 
considerada ideal para a espermatogênese e boa qualidade seminal.  317 

 318 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo realizado para determinar o melhor protocolo de avaliação da 

integridade funcional dos espermatozoides de queixada foi enriquecedor e pioneiro 

que estabeleceu que a água destilada pode ser utilizada como método simples e 

mais barato de teste hiposmótico. O teste pode ser utilizado para identificar 

animais mais aptos para reprodução como ferramenta complementar ao exame 

andrológico No entanto, não foi possível avaliar se os machos queixadas com 

maior percentual de espermatozoides funcionalmente íntegros são os mais férteis, 

pois estudos de fertilidade não foram realizados, devendo ser um novo objeto de 

estudo. 
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O estudo de resfriamento de sêmen de queixada a 15 ºC após diluição em  

ACP-103®, ACP-116® e BTS, também pioneiro, foi possível identificar que os três 

diluidores podem conservar o sêmen em baixa temperatura para garantir o 

transporte por até 24 horas, que auxilia grandemente na conservação de material 

genético para  garantir espermatozoides viáveis na inseminação artificial ou 

fertilização in vitro e, portanto, a troca desse material biológico entre criatórios, e 

com isso, possibilitar medidas de  conservação do Tayassu pecari. Essa pesquisa 

foi importante para iniciar os trabalhos com criopreservação de sêmen para 

garantir a formação de biobancos. No entanto, ainda existe a necessidade de dados 

sobre o sêmen resfriado a 5º C e congelado 

O estudo do uso da termografia digital por infravermelho do escroto do 

queixada para verificar o efeito do clima sobre a espermatogênese e qualidade 

seminal, também inédito e pioneiro, foi possível perceber que no bioma mata 

atlântica as funções testiculares estão bem preservadas mesmo com as alterações 

climáticas que o mundo vem sofrendo. Os padrões de temperatura testicular no 

queixada estão dentro da variação encontrada na maioria dos mamíferos.  

Os três experimentos desenvolvidos foram importantes para gerar novo 

conhecimento sobre a reprodução do queixada e servir de base para novos estudos 

e desenvolvimento de biotécnicas da reprodução para garantir a conservação e 

possível repovoamento em áreas que o queixada está criticamente ameaçado de 

extinção. 

Contudo, a tese foi de carácter desafiadora e enriquecedora para minha 

formação, e que ampliou o conhecimento a respeito de pecaris diante da busca por 

informações para auxiliar a desenvolver esses trabalhos, que diante das 

dificuldades encontradas me motivaram a gerar um trabalho que contribuísse para 

o futuro dessa espécie, através da geração de artigos científicos relacionados. 
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9. ANEXOS 
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