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RESUMO 
 

COSTA, Silvia Maria Lannes de Campos. Combinação de antioxidantes contendo 
algas na dieta de galos: efeito sobre a qualidade do sêmen. 2018. 79 f. Tese 
(Doutorado em Ciências) - Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, Faculdade 
de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2018. 
 
A composição da dieta tem uma influência efetiva no conteúdo de ácidos graxos da 
célula espermática uma vez que podem ser modificados dependendo dos lipídios 
que são fornecidos na alimentação. Os espermatozoides são ricos em ácidos graxos 
polinsaturados de cadeia longa (PUFAs) o que os torna altamente susceptíveis à 
peroxidação lipídica. As espécies reativas de oxigênio (ROS), quando em excesso, 
podem se mostrar deletérias às células espermáticas pela peroxidação lipídica, 
afetando a estrutura da membrana, a fluidez ou a suscetibilidade do esperma à 
peroxidação, causando alterações nas taxas de fertilidade e levando ao 
comprometimento de suas funções e de sua sobrevivência. Os espermatozoides 
possuem um sistema natural de defesa antioxidante que protegem dos danos 
promovidos pela ação das ROS. Algas são fontes primárias de PUFAs, 
especialmente ácido eicosapentaenoico (EPA) e ácido docosahexaenoico (DHA), 
além de conter antioxidantes. Dietas contendo antioxidantes vem sendo testadas 
para auxiliar no sistema de defesa. Este trabalho objetivou avaliar os efeitos de uma 
dieta contendo combinação de antioxidantes a base de algas sobre a qualidade do 
sêmen de galos semipesados. As variáveis analisadas foram volume, concentração, 
motilidade, integridade de membrana, integridade de DNA, peroxidação lipídica e 
produção de ROS. Galos da linhagem EMBRAPA 051 foram distribuídos 
aleatoriamente em dois grupos e receberam uma das duas dietas por onze 
semanas. Dieta controle (T1), composta de ração padrão para a linhagem, à base de 
milho e soja, e dieta teste (T2), na qual 20g (de cada 100kg) de milho da dieta 
controle foi substituído por 20g de um composto comercial contendo um blend de 
antioxidantes a base de farinha de algas. Foram feitas nove coletas. Não houve 
diferença estatística (p˃0,05) entre os tratamentos em nenhuma das variáveis 
estudadas, porém, observou-se diferença significativa em alguns parâmetros de 
acordo com a semana de coleta. O T2 apresentou resultados superiores ao T1 em 
integridade de membrana na quinta e em motilidade na sexta semana. Nos dois 
tratamentos, houve uma queda na concentração espermática, na motilidade e na 
integridade de DNA, concomitante com um aumento da peroxidação lipídica e da 
produção de ROS na quinta semana, sendo que esta última variável apresentou um 
aumento ainda maior na sexta semana. Na maior parte do período estudado, os 
parâmetros seminais não foram significativamente diferentes entre as duas dietas, 
entretanto, numa situação de estresse, a dieta contendo o composto com 
antioxidantes promoveu melhor proteção espermática no que se refere à integridade 
de membrana, bem como favoreceu uma recuperação mais rápida no que se refere 
à motilidade. Os resultados obtidos permitem inferir que o composto pode proteger 
os animais em situações de estresse. Porém, outros estudos são necessários para 
tentar obter melhora na qualidade do sêmen processado e criopreservado, 
atendendo às necessidades da indústria avícola com um aumento da produtividade 
e diminuição dos custos. 
Palavras-chave: antioxidantes; espécies reativas de oxigênio; espermatozoide de 
aves; Schizochytrium sp. 
  



ABSTRACT 
 

COSTA, Silvia Maria Lannes de Campos. Combination of antioxidants containing 
algae in the diet of roosters: effect on semen quality. 2018. 79 p. Thesis (PhD in 
Sciences) - Graduate Program in Animal Science, Agronomy School Eliseu Maciel, 
Federal University of Pelotas, Pelotas, 2018. 
 
The composition of the diet has an effective influence on the fatty acid content of the 
sperm cell since it can be modified depending on the lipids which are supplied in the 
feed. Spermatozoa are rich in long chain polyunsaturated fatty acids (PUFAs), which 
makes them highly susceptible to lipid peroxidation. Reactive oxygen species (ROS), 
when in excess, may be deleterious to sperm cells by lipid peroxidation, affecting 
membrane structure, fluidity or susceptibility of sperm to peroxidation, causing 
changes in fertility rates and leading to impairment their functions and their survival. 
Spermatozoa have a natural antioxidant defense system that protects against 
damage promoted by ROS. Algae are primary sources of PUFAs, especially 
eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA), as well as 
containing antioxidants. Diets containing antioxidants have been tested to aid in the 
defense system. This work aimed to evaluate the effects of a diet containing a 
combination of antioxidants based on algae on the semen quality of light - roasted 
roosters. The variables analyzed were volume, concentration, motility, membrane 
integrity, DNA integrity, lipid peroxidation and ROS production. Roosters of the 
EMBRAPA 051 lineage were randomized into two groups and received one of two 
diets for eleven weeks. Control diet (T1), composed of standard ration for corn and 
soybean lineage, and test diet (T2), in which 20g (of each 100kg) of corn from the 
control diet was replaced by 20g of a commercial compound containing a blend of 
antioxidants based on seaweed flour. Nine collections were made. There was no 
statistical difference (p<0.05) between the treatments in any of the studied variables, 
however, a significant difference was observed in some parameters according to the 
collection week. T2 presented better results than T1 in membrane integrity in the fifth 
and in motility in the sixth week. In both treatments, there was a decrease in sperm 
concentration, motility and DNA integrity, and concomitant with an increase in lipid 
peroxidation and ROS production in the fifth week, with the latter variable showing an 
even greater increase in the sixth week. In most of the studied period, the seminal 
parameters were not significantly different between the two diets, however, in a 
stress situation, the diet containing the compound with antioxidants promoted better 
sperm protection with respect to membrane integrity, as well as favored a recovery in 
terms of motility. The results obtained allow inferring that the compound can protect 
the animals in stress situations. However, other studies are needed to try to improve 
the quality of processed and cryopreserved semen, meeting the needs of the poultry 
industry with increased productivity and lower costs. 
Keywords: antioxidants; Oxigen-reactive species; bird spermatozoa; Schizochytrium 
sp. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

 De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Brasil é 

o segundo maior produtor de aves perdendo somente para os Estados Unidos. No 

que tange as exportações, este mesmo departamento aponta o Brasil como maior 

exportador de carne de frango (FRANCO, 2017).  

 A seleção de reprodutores capazes de transmitir características de valor 

econômico para a progênie é fundamental para o sucesso da indústria de aves e 

para isso, os galos devem, necessariamente, produzir sêmen de boa qualidade 

(BONGALHARDO, 2013). Embora os machos representem uma pequena 

porcentagem do plantel quando comparado ao número de matrizes, eles contribuem 

em 50% no processo de fertilização (BITTAR FILHO e RIBEIRO, 2005). 

 O principal ácido graxo do espermatozoide humano é o docosahexaenóico 

(22:6n3) e o do galo é o docosatetraenóico (22:4n6). Este maior grau de saturação 

pode ser devido a necessidade de uma maior termorresistência, uma vez que os 

testículos do galo ficam localizados na cavidade abdominal e a temperatura corporal 

do galo é em torno de 42°C (BONGALHARDO, 2003) porém quanto maior o grau de 

saturação dos ácidos graxos, menor a fluidez da membrana e maior a sua rigidez. 

 De acordo com Am-in (2011) os lipídios totais, colesterol, fosfolípidos, PUFA 

(ácidos graxos poli-insaturados), DHA (docosahexaenóico) e n-3 PUFA 

correlacionam-se positivamente com a motilidade espermática, viabilidade, 

morfologia normal e membrana plasmática normal enquanto existe uma correlação 

negativa destas propriedades com os ácidos graxos saturados. 

 A composição da dieta tem uma influência efetiva no conteúdo de ácidos 

graxos da célula espermática (SURAI et al. 2000) uma vez que ácidos graxos 

específicos podem ser modificados, dependendo dos lipídios que são fornecidos na 

alimentação (BONGALHARDO et al. 2009). De acordo com Blesbois et al. (1997) os 

lipídios da dieta podem afetar a estrutura da membrana espermática, a fluidez ou a 

suscetibilidade do esperma à peroxidação, ou os três, mudando os ácidos 

fosfolípidos específicos, ácidos graxos ou n-6: n-3, ou os três. Desta forma, a 

motilidade e a viabilidade do espermatozoide, sua interação com o trato reprodutivo 

da fêmea e sua ligação ao ovo podem ser alteradas, de acordo com a adição destes 

ácidos graxos, causando alterações nas taxas de fertilidade.  
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 Normalmente, durante os eventos reprodutivos, as células espermáticas 

produzem uma quantidade fisiológica de espécies reativas de oxigênio (ROS) que, 

apesar de necessárias, podem se mostrar deletérias, quando em excesso, 

danificando as biomoléculas presentes nos espermatozoides e podendo provocar 

perda da integridade da membrana e fragmentação de DNA, levando ao 

comprometimento de suas funções e de sua sobrevivência (SILVA e GUERRA, 

2010; PATRICIO et al., 2016). Isto porque, a elevada concentração de oxidantes 

provenientes das mais variadas fontes, induz à peroxidação dos componentes 

celulares e, como consequência, a danos espermáticos.  

 A peroxidação lipídica é uma reação biológica em cadeia de formação de 

radicais livres. O início desta reação ocorre pelo ataque de espécies altamente 

reativas (como a hidroxila) a moléculas biológicas, incluindo lipídios (L), removendo 

um átomo de hidrogênio da molécula, o que deixa um elétron despareado no átomo 

ao qual este hidrogênio estava ligado: L–H + OH* à H2O + L*. O radical lipídico (L*) 

resultante pode ter vários destinos, entretanto, o mais provável é que ocorra um 

rearranjo molecular, com consequente reação com oxigênio, gerando um radical 

peroxil: L*+O2 à LOO*. Este último pode se combinar com outros radicais, pode 

atacar proteínas de membranas e, também, pode remover átomos de hidrogênio de 

ácidos graxos vizinhos, o que leva à uma propagação da reação em cadeia de 

peroxidação lipídica: LOO* + L–H à LOOH + L* (COMINETTI et al. 2011). 

 Os espermatozoides de galos contém uma grande quantidade de PUFAs o 

que os torna altamente susceptíveis à oxidação (SURAI, 2002). Em galos a 

peroxidação lipídica forma principalmente os radicais superóxido (O2*), hidroxila 

(OH*) e peróxido de hidrogênio (H2O2) que causam danos a membrana espermática 

e ao metabolismo celular, diminuindo a capacidade de fertilização. 

 Os espermatozoides possuem um sistema de defesa antioxidante composto 

principalmente pelas vitaminas C (ácido ascórbico) e E (alfa-tocoferol) e pelas 

enzimas dismutase, glutationa-perixidase, catalase e redutase (AITKEN, 1995) que 

protege as funções biológicas dos espermatozoides em várias condições de 

estresse, como diluição, armazenamento e congelamento do sêmen (SURAI et al., 

2001).  

 A adição de ácidos graxos poli-insaturados à dieta torna os espermatozoides 

ainda mais passíveis de oxidação porém a adição de diferentes fontes de 
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antioxidantes tem sido testadas na reprodução de aves para diminuir os efeitos 

deletérios das espécies reativas de oxigênio (RODENAS et al., 2005; GÓES et al. 

2011; RENGARAJ e HONG, 2015). 

 O fornecimento de antioxidantes através da dieta ajuda na proteção geral do 

organismo, ampliado a eficiência da ação antioxidante como por exemplo na 

reciclagem da vitamina E na presença da vitamina C e do selênio (TUCKER, 2007). 

 Embora a gordura da dieta tenha sido reconhecida como uma boa fonte de 

energia e vitaminas solúveis em gordura na primeira parte do século 20, os ácidos 

graxos não foram considerados nutrientes essenciais porque poderiam ser 

sintetizados a partir de carboidratos da dieta. Em 1929, George e Mildred Burr 

derrubaram esta teoria ao sugerirem que os ácidos graxos na dieta eram 

necessários para prevenir a deficiência em ratos alimentados sem gordura. Estes 

pesquisadores concluíram que o ácido linoleico era um ácido graxo essencial e 

suspeitaram que existissem outros ácidos graxos essenciais. Posteriormente, 

demonstraram que o ácido linolênico também é um ácido graxo essencial e que 

também deveria ser fornecido na dieta. Burr et al. (1932) também relatando a 

essencialidade do ácido a-linolênico (18:3ω-3), o análogo ω-3 do ácido linoleico que 

é o pai da família ω-3 de ácidos graxos poli-insaturados. A evidência de que o ácido 

α-linolênico é um nutriente essencial tornou-se convincente somente após o EPA 

(20:5ω-3) e o DHA (22:6ω-3), que são sintetizados a partir de ácido a-linolênico, 

mostrarem ter efeitos funcionais importantes.(SPECTOR e KIM, 2015).  

 Possíveis fontes de ômega 3 seriam vegetais ricos em ácido α-linolênico, um 

precursor das formas biologicamente ativas do ácido eicosapentaenoico (EPA) e do 

ácido docosahexaenoico (DHA) (JORGE, 2016). Diversas fontes vegetais vem 

sendo utilizadas, como a linhaça e a canola (PITA, 2007; LOPES, 2012). Contudo, 

em animais e humanos, a bioconversão para as formas ativas é baixa 

(KARAPANAGIOTIDIS et al., 2007; BRENNA et al., 2009). 

 Outras fontes seriam pescados de águas salgadas, frias e profundas e/ou 

óleos produzidos a partir destes, que contenham altos níveis de EPA e DHA. 

Contudo, a pesca predatória se constitui um recurso finito não renovável (NAYLOR 

et al., 2000). 

 O óleo de salmão contém ácidos graxos da série n-3 , e em galos, dietas com 

óleo de salmão (BLESBOIS et al., 1997), bem como a suplementação com ácido 
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linolênico (18:3n-3), aumentaram de forma significativa a fertilidade (KELSO et al., 

1997), porém os peixes produzidos em cativeiro normalmente apresentam baixos 

teores de ômega 3, mesmo aqueles que contêm altos teores de ômega 3 na 

natureza, como o salmão (SCHERR et al., 2014). 

 Embora as fontes de n-3 mais utilizadas nas dietas animais sejam o óleo e a 

farinha de peixe, vários pesquisadores tem procurado utilizar algas/microalgas nas 

dietas por serem as fontes primárias destes ácidos graxos (JORGE, 2016). 

 Especialmente importante para a indústria avícola são estudos recentes em 

que a biomassa de microalgas foi utilizada na produção de ovos que contém lipídios 

benéficos à saúde, ou seja, ovos enriquecidos com ácidos graxos poli-insaturados n-

3 de cadeia longa (LCPUFAs n-3), portanto, microalgas e algas tem sido utilizadas 

em dietas de aves por seu alto teor em ácidos graxos poli-insaturados de cadeia 

longa (n-3), principalmente o  20:5n-3 (EPA – ácido eicosapentaenoico) e 22:6n-3 

DHA, além de servir como fonte de proteínas, microelementos, vitaminas e 

antioxidantes (SWIATKIEWICZ et al, 2015). 

 É possível a obtenção destes ácidos graxos poli-insaturados a  partir da 

produção em larga escala de ácidos graxos de algas heterotróficas, isto é, capaz de 

absorver energia a partir de produtos orgânicos simples, sem necessidade de luz 

como fonte de energia. Estas algas se  adaptam a sistemas clássicos de 

fermentação que fornecem uma biomassa consistente, com grande controle, 

resultando em uma qualidade muito alta dos produtos (APT e BEHRENS, 1999). 

 As microalgas contém grande quantidade de EPA e DHA de alta qualidade. O 

conteúdo de lipídios das microalgas pode atingir 70%, com altas concentrações de 

ômega 3 e ômega 6 (TSAPPIS, 2013). 

 Schizochytrium sp. é um microalga heterotrófica, que tem sido utilizada na 

produção comercial de óleo rico em DHA bem como de farinha de algas usada como 

fonte de DHA em alimentos, rações e suplementos nutricionais (ASHFORD et al., 

2000). É fonte de uma biomassa rica em proteínas e outros compostos, 

especialmente carotenoides, pigmentos, extratos antioxidantes e ácidos graxos 

essenciais (HAKIM, 2012).  

 Sanchez et al. (2016) demonstraram que o uso de Schizochytrium sp., como 

fonte de ácidos graxos ômega 3 e vit E, na dieta de galinhas, foi significativo, 

ampliando o teor destes ácidos nos ovos. 
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 A utilização de algas como fonte de ômega 3 e antioxidantes tende a crescer 

pois além dos benefícios à parte reprodutiva pode contribuir no combate a inúmeras 

doenças relacionadas ao estresse oxidativo. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

- Avaliar os efeitos da adição de um combinação de antioxidantes contendo algas na 

dieta de galos sobre a qualidade do sêmen. 

 

2.1. Objetivos específicos 

 

- Verificar se as dietas promovem alteração na qualidade do ejaculado avaliando o 

volume e concentração; 

- Avaliar a motilidade espermática, a integridade da membrana e do DNA do 

espermatozoide; 

- Verificar o nível de peroxidação lipídica e a produção de espécies reativas de 

oxigênio.  
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3. RELATÓRIO DO TRABALHO DE CAMPO 

 

3.1. Local 

 O trabalho foi realizado no Biotério Central da Universidade Federal de 

Pelotas, localizado no Campus Capão do Leão, no município do Capão do Leão, Rio 

Grande do Sul, Brasil. 

 

3.2. Período Experimental 

 O experimento foi realizado no período de maio a agosto de 2017, num total 

de 11 semanas. 

 

3.3. Animais 

 Foram utilizados 50 machos semi-pesados, com idade inicial de 37 semanas, 

da linhagem EMBRAPA 051, de um total de 55 provenientes da EMBRAPA 

Concórdia.  

 

3.4. Instalações 

 Os animais foram alojados em boxes individuais com dimensões de 70 x 70 x 

70cm (Comprimento x Largura x Altura), com camas de maravalha que eram viradas 

ou trocadas semanalmente. Cada ave recebeu uma anilha com uma numeração 

correspondente ao número do box e ao tratamento. 

 

3.5. Programa de luz 

  A luminosidade foi fornecida artificialmente por lâmpadas fluorescentes, 

utilizando-se um programa de luz de 14 horas de luz diária e 10 horas no escuro. O 

controle foi feito por relógio automático tipo timer. 

 

3.6. Dietas experimentais 

 As dietas foram formuladas de acordo com as recomendações estabelecidas 

por Rostagno et al. (2011) adaptadas aos requerimentos do manual da linhagem 

(EMBRAPA 051, 2002) e calculadas através do programa SUPER CRAC 5, e sua 

composição percentual está demonstrada na tabela 1. Após a mistura, as rações 
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foram acondicionadas em sacos de polietileno, identificadas para cada tratamento, e 

armazenadas sobre pallets de madeira. 

  

Tabela 1 – Composição percentual e níveis nutricionais da dieta. 

Alimento Quantidade Custo 
Unitário 

Custo Total Qtde. 
Mínima 

Qtde. 
Máxima 

Milho Grão 64,0000 0,200 12,800 0,0000 100,0000 
Soja farelo 45% 18,0000 0,320 5,760 0,0000 100,0000 
Inerte 7,8500 0,000 0,000 0,0000 100,0000 
Trigo Farelo 5,0000 0,180 0,900 0,0000 100,0000 
Calcário 1,5000 0,020 0,030 0,0000 100,0000 
Olho de soja 1,3500 0,850 1,148 0,0000 100,0000 
Fosfato bicalcico 1,2000 0,340 0,408 0,0000 100,0000 
Poli-Tec Galos1 0,5000 15,400 7,700 0,0000 100,0000 
Bicarbonato de sódio 0,2500 0,000 0,000 0,0000 100,0000 
Sal comum 0,2500 0,100 0,025 0,0000 100,0000 
DL-Metionina 0,1000 3,500 0,350 0,0000 100,0000 
Soja Farelo 0,0000 0,350 0,000 0,0000 100,0000 
L-Treonina 0,0000 8,000 0,000 0,0000 100,0000 
L-Triptofano 0,0000 16,000 0,000 0,0000 100,0000 

Total: 100,0000  29,121 Custo/Kg: 0,291 
1Níveis de garantia por quilograma do produto: Biotina 0,04g, Cobre 2,4g, Ferro 8,0g, Iodo 0,3g, Lisina Total 8,7%, Manganês 
15,0g, Metionina total 13,8%, Pantotenato de cálcio 2,6g, Selênio 0,072g, Vitamina K3 0,4g, Vitamina A 2.000.000 UI, Zinco 
20g, Colina 77g, Halquinol 6.000mg, Vitamina B1 0,4g, Vitamina B12 0,004g,  Vitamina B2 1,60 UI, Vitamina B6 0,6g, Vitamina 
D3 6.000.00 UI, Vitamina E 10.000 UI, Ácido Fólico 0,48g.  
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Tabela 1 – Continuação. 

Nutriente  Unidade Qtde. Qtde. 
Mínima 

Qtde. 
Máxima 

Ácido Linoleico  % 2,1565 1,0260 999999,9999 
Arginina Dig. Aves  % 0,8490 0,5900 999999,9999 
Arginina Total  % 0,9129 0,6210 999999,9999 
Cálcio  % 0,9569 0,9000 1,0000 
Cloro  % 0,1858 0,1780 999999,9999 
Energ. Met. Aves  Kcal/Kg 2720,8109 2700,0000 2700,0000 
Fenil. Dig. Aves  % 0,6372 0,3840 999999,9999 
Fenil. Total  % 0,7030 0,4080 999999,9999 
Fenil. + Tir. Dig. Aves  % 1,0919 0,6960 999999,9999 
Fenil. + Tir. Total  % 1,1793 0,7440 999999,9999 
Fibra Bruta  % 2,7621 3,0000 3,0000 
Fósforo Disponível  % 0,3219 0,3180 0,4000 
Glicina + Serina Total  % 1,3639 0,5180 999999,9999 
Gordura  % 3,9678 3,0000 4,0000 
Histidina Dig. Aves  % 0,3663 0,1710 999999,9999 
Histidina Total  % 0,3990 0,1810 999999,9999 
Isoleucina Dig. Aves  % 0,5310 0,4900 999999,9999 
Isoleucina Total  % 0,5886 0,5370 999999,9999 
Leucina Dig. Aves  % 1,2338 0,7200 999999,9999 
Leucina Total  % 1,3500 0,7700 999999,9999 
Lisina Dig. Aves  % 0,6093 0,5900 999999,9999 
Lisina Total  % 0,7354 0,6470 999999,9999 
Met. + Cist. Dig. Aves  % 0,5271 0,5370 999999,9999 
Met. + Cistina Total  % 0,5909 0,5820 999999,9999 
Metionina Dig. Aves  % 0,3126 0,2950 999999,9999 
Metionina Total  % 0,4048 0,3170 0,4000 
Potássio  % 0,5657 0,5000 0,5500 
Proteína Bruta  % 14,5677 14,4100 15,0000 
Selenio  g/Kg 0,0004 0,0000 999999,9999 
Sódio  % 0,1996 0,1950 0,2000 
Treonina Dig. Aves  % 0,4760 0,3890 999999,9999 
Treonina Total  % 0,5561 0,4400 999999,9999 
Triptofano Dig. Aves  % 0,1475 0,1340 999999,9999 
Triptofano Total  % 0,1654 0,1490 999999,9999 
Valina Dig. Aves  % 0,5901 0,5310 999999,9999 
Valina Total  % 0,6749 0,5820 999999,9999 

      

      
3.7. Tratamentos 

Os tratamentos utilizados foram dois: T1 ou controle no qual os animais foram 

alimentados com a dieta básica; T2 representado pelas aves alimentadas pela dieta 

básica, da qual foram retirados 20 gramas de milho de cada 100kg e estes foram 

substituídos, conforme recomendação do fabricante, por 20 gramas de um blend de 
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antioxidantes, o Economase®, um produto comercial da Alltech. Este produto tem 

como composição básica a Saccharomyces cerevisiae que é uma levedura utilizada 

na produção do pão, da cerveja e do etanol, enriquecida com selênio, farinha de 

algas marinhas (Schizochytrium sp.), cuja composição está descrita no quadro 1, e 

ácido ascórbico, em proporções não fornecidas pelo fabricante. Na farinha de alga a 

matéria bruta é composta por 50% dos valores apresentados no quadro 1. 

 
Quadro 1 - Perfil nutricional da alga Schizochytrium sp. 

Moisture, % 3.70  Fatty acid profile, continued  
Energy   Fatty Acid % of Fat content 
   Crude fat, % 50     Myristic Acid 3.86% 
   Crude fiber, % 0.9     Myristoleic Acid 1.60% 
Carbohydrates, Calculated, % 24.88     Pentadecanoic Acid <0.10% 
Protein, combustion, % 19.22     Palmitic Acid 54.69% 
Major minerals      Palmitoleic Acid <0.10% 
Total ash, % 3.67     Margaric Acid 0.63% 
   Sodium, % 0.10     Margaroleic Acid <0.10% 
   Phosphorus, % 0.47     Stearic Acid  1.80% 
   Sulfur, % 0.74     Vaccenic Acid <0.10% 
   Potassium, % 0.55     Oleic Acid <0.10% 
   Calcium, % 0.34     Elaidic Acid <0.10% 
Trace minerals, ppm      Linoleic Acid <0.10% 
   Iron 13     Linolelaidic Acid <0.10% 
   Copper 2     Alpha-Linoleic Acid <0.10% 
   Zinc 36.0     Gamma-Linoleic Acid <0.10% 
   Selenium 0.13     Nonadecanoic Acid <0.10% 
      Arachidic Acid 0.28% 
Glyceride Profile, %      Eicosenoic Acid <0.10% 
   Diglycerides 4.69     Eicosadienoic Acid <0.10% 
   Glycerol < 1.0     Eicosatrienoic Acid <0.10% 
   Monoglycerides 3.81     Homo-gamma-Linoleic Acid <0.10% 
   Triglycerides 85.80     Arachidonic Acid <0.10% 
      Eicosapentaenoic Acid 0.28% 
Fatty Acid Profile      Heneicosanoic Acid <0.10% 
Fatty Acid % of Fat content     Behenic Acid <0.10% 
   Caproic Acid <0.10%     Erucic Acid 0.53% 
   Heptanoic Acid <0.10%     Docosadienoic Acid 0.43% 
   Caprylic Acid <0.10%     Docosapentaenoic Acid <0.10% 
   Nonanoic Acid <0.10%     Docosahexaenoic Acid 27.20% 
   Capric Acid <0.10%     Tricosanoic Acid <0.10% 
   Undecanoic Acid <0.10%     Lignoceric Acid <0.10% 
   Lauric Acid <0.10%     Nervonic Acid <0.10% 
   Tridecanoic Acid <0.10%     Unknown 0.71% 

FONTE: Alltech. 
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Às dietas dos dois tratamentos, foi adicionado o Mycosorb®, um adsorvente 

de grande espectro de adsorção de micotoxinas, com a finalidade de preservar a 

qualidade da ração. 

 

3.8. Manejo alimentar 

 A água foi fornecida à vontade, através de nipples individuais, alimentados 

por linhas d’água. A ração fornecida diariamente, foi pesada e fornecida em 

comedouros do tipo calha, colocados em cada box. A quantidade de ração a ser 

fornecida era pesada diariamente, antes de ser colocada nos comedouros, sendo 

disponibilizada apenas a quantidade adequada para cada ave.  

 

3.9. Coleta de dados 

  O sêmen foi coletado duas vezes por semana, através de massagem 

abdominal como preconizado pela técnica de Burrows e Quinn (1937), durante nove 

semanas. A primeira coleta de cada semana teve por finalidade o esgotamento do 

sêmen armazenado e o sêmen da segunda coleta foi utilizado para as análises. O 

volume seminal foi aferido no próprio Biotério Central. As avaliações de 

concentração e motilidade foram feitas no Laboratório de Biotécnicas em 

Reprodução de Aves (LABRA) da Universidade Federal de Pelotas e as demais 

análises foram desenvolvidas no Núcleo de Ensino e Pesquisa em Reprodução 

Animal da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Pelotas 

(ReproPEL). 

 

3.9.1. Peso corporal 

 As aves foram pesadas individual e semanalmente, em balança digital com 

sensibilidade de 2 gramas e capacidade máxima de 40kg para análise do peso 

corporal e verificação da ingesta normal e satisfatória da ração durante todo o 

experimento, evitando assim a perda de peso. 

 

3.9.2. Volume 

O sêmen foi coletado em tubos falcon de 15ml, com graduação de 0,1mL. 

Logo após um breve período de sedimentação, o volume seminal foi medido no 

próprio tubo. 
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3.9.3. Motilidade 

 A motilidade foi avaliada, logo após a coleta, subjetivamente, sempre pela 

mesma pessoa. Foi colocado na lâmina 5µL de sêmen misturado a 5µL de cloreto 

de sódio a 0,9% (diluente) com lamínula. A lâmina foi observada ao microscópio na 

objetiva de 40x (aumento de 400x) e foi utilizada uma escala de 0 – 100% para a 

avaliação, sendo 0 = nenhuma célula móvel e 100 = todas as células móveis. Esta 

avaliação foi feita sempre em duplicata e feita uma média das duas observações 

(VAN DER LAAN, 2007).  

 

3.9.4. Concentração 

 A concentração espermática foi avaliada através de espectrofotometria de 

transmitância. O sêmen de cada ave foi diluído numa proporção de 1:1000 em 

solução de citrato de sódio a 2,9% e com 0,4% de glutaraldeído e levado, em uma 

cubeta, ao espectrofotômetro. Os valores obtidos foram convertidos para bilhões de 

espermatozoides por mililitro de sêmen (bilhões/mL). 

 

3.9.5. Citometria de fluxo 

 As estruturas celulares foram analisadas pelo Citômetro de fluxo, Attune® 

Cytometer Versão 2.1.0 do software (Life Technologies). Este aparelho é equipado 

com laser azul (Argônio 488nm) e laser violeta (UV 405nm). Em todas as avaliações 

foram utilizadas 10µL de amostra e 10µL de uma sonda fluorescente específica para 

cada estrutura avaliada. As amostras foram incubadas por 10 min à 37°C. Após a 

incubação, as amostras foram acrescidas de 20µL de solução de Hoechst 33342 

(10mg/mL), exceto para aquelas utilizadas na análise de fragmentação de DNA. 

Para a realização leitura de dez mil células pelo equipamento, foram adicionados 

500µL de solução salina tamponada (PBS) com EDTA. 
 
3.9.5.1. Integridade de membrana 
 Para avaliar a integridade de membrana, foi utilizada uma técnica de 

coloração dupla que utiliza os corantes SYBR-14 e iodeto de propídio (PI). As 

células vivas apresentam um núcleo verde brilhante, corado pelo SYBR-14 que 

atravessa as membranas e cora o DNA. 
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As células coradas em verde fluorescente foram consideradas íntegras. O 

iodeto de propídio corou de vermelho fluorescente somente as células imóveis, que 

tiveram suas membranas lesadas e perderam a integridade de suas membranas; 

estas foram computadas como células mortas. Células com dupla coloração 

verde/vermelho foram consideradas em sofrimento e também contadas como 

mortas. 
 
3.9.5.2. Integridade do DNA 
 Uma cromatina anormal é aquela com maior susceptibilidade em desnaturar 

in situ, em meio ácido. A resistência da cromatina em desnaturar em meio ácido é 

medida pela exposição de espermatozoides a um pH de 1,2 seguido de coloração 

com laranja de acridine (Acridine) antes da análise da citometria de fluxo do DNA 

espermático (SERGERIE et al., 2005; EVENSON et al., 1999, 2002 e 2016). O 

laranja de acridine corou em verde o DNA normal de cadeia dupla. O DNA 

desnaturado com cadeia simples foi corado em laranja avermelhado. (JENKINS et 

al., 2015). Os dados foram expressos em porcentagem de fragmentação de DNA. 
 
3.9.5.3. Peroxidação lipídica 
 A peroxidação lipídica foi observada quando se juntou aos espermatozoides 

um marcador da peroxidação, o C11 BODIPY (na concentração de 5µM) e as 

amostras incubadas por 120min à 37°C. Quando não há peroxidação, os 

espermatozoides emitem uma fluorescência vermelha que passa a ser de cor verde 

fluorescente na presença da oxidação lipídica. De acordo com Aitken et al. (2007), 

população de células peroxidadas identificadas por citometria de fluxo é heteróloga 

em relação à intensidade da fluorescência verde, indicando que existem diferenças 

claras na medida em que as células individuais apresentam dano peroxidativo. Os 

resultados foram expressos em porcentagem de peroxidação lipídica: 

espermatozoides com fluorescência verde (maior grau de peroxidação) e 

espermatozoides com fluorescência verde/vermelha (grau médio de peroxidação). 
 
3.9.5.4. Produção de espécies reativas 
 A produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) foi determinada pela 

utilização de um marcador de identificação de estresse oxidativo, o corante 

fluorescente 2'7'diacetato diclorofluoresceína (H2DCF-DA) associado ao YO-PRO 1. 
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As leituras foram realizadas em dois momentos: imediatamente após a adição do 

marcador à amostra e após incubação a 37°C durante 60min. A produção de ROS 

foi determinada como a média da intensidade da fluorescência verde observada, 

apenas para células viáveis (DOMÍNGUEZ-REBOLLEDO et al., 2011). 

 

3.10. Delineamento experimental e análise estatística 

 O delineamento experimental, totalmente casualisado, com dois tratamentos 

e nove repetições, foi o de medidas repetidas no tempo. 

 Cada galo representou uma unidade experimental e cada semana uma 

repetição. As aves foram divididas em dois grupos de 25 animais cada: T1 (grupo 

controle) que recebeu dieta padrão básica e T2 que recebeu dieta com substituição 

de 20gr de milho por 20gr de farinha de algas e antioxidantes a cada 100 kg de 

ração. 

 A normalidade dos dados, foi verificada a  através do teste de Shapiro-Wilk. 

Quando os dados apresentaram distribuição normal utilizou-se a análise de variância 

(ANOVA) de medidas repetidas Os dados obtidos foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA), utilizando o programa estatístico Statistix. A diferença entre as 

médias foram comparadas pelo teste de Tukey, utilizando a probabilidade (p<0,05). 

  

Modelo estatístico: 

yijk = µ + αi  + βj + αβij + eijk ,   onde  

yijk =  variável resposta na j-ésima unidade experimental, submetida ao i-ésimo 

tratamento na k-ésima semana; 

µ = média geral; 

αi = efeito do i-ésimo tratamento (i= 1,2); 

βj = efeito da k-ésima semana (j=1,....,9); 

αβij = efeito da interação entre o i-ésimo tratamento  com a  

k-ésima semana; 

eijk = efeito aleatório residual. 

 

 Os dados de concentração necessitaram de transformação para Log 

(Logarítimo), de motilidade para arco seno da raiz quadrada e volume para raiz 
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quadrada. Aqueles nos quais não se obteve normalidade após a transformação 

foram analisados pelo  teste de Kruskal-Wallis. 

 

3.11. Resultados 

 Os resultados obtidos no estudo estão demonstrados no artigo II que será 

encaminhado para publicação em periódico científico na área de Zootecnia e 

Medicina Veterinária, e no apêndice A. 
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4. ARTIGO I  

 Formatado para ser submetido à World’s Poultry Science Journal. 
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RESUMO 

O excesso de espécies reativas de oxigênio pode sobrepor-se ao sistema de defesa 

antioxidante do esperma o que o torna altamente suscetível ao estresse oxidativo. Um sistema 

antioxidante eficiente é importante para manter as propriedades fisiológicas dos 

espermatozoides necessárias para a fertilização. As espécies reativas de oxigênio que causam 

os maiores efeitos na biologia reprodutiva e fertilização de aves são: ânion superóxido, 

peróxido de hidrogênio, radical hidroxila e radical peroxila. O sistema de defesa antioxidante 

natural é formado por enzimas que impedem a formação de radicais livres, por antioxidantes 

não enzimáticos e por um conjunto de enzimas de reparação. O distúrbio no equilíbrio 

oxidante/antioxidante pode ser minimizado pela adição de antioxidantes na dieta, melhorando 

a qualidade do sêmen. Muitos estudos vem sendo feitos no sentido de minimizar os efeitos 

deletérios sobre os espermatozoides através da adição de antioxidantes na dieta, visando 

melhorar a qualidade do sêmen e aumentando sua capacidade de fertilização, não só em aves 

mas também em humanos e diversas espécies animais. 

Palavras Chave: Antioxidante; Espécies reativas de oxigênio, Sêmen; Aves. 
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ABSTRACT  

The excess of reactive oxygen species can overlap the antioxidant defense system of the 

sperm which makes it highly susceptible to oxidative stress. Efficient antioxidant system is 

important to maintain the physiological properties of spermatozoa required for fertilization. 

The reactive oxygen species that cause the greatest effects on reproductive biology and bird 

fertilization are: superoxide anion, hydrogen peroxide, hydroxyl radical and peroxyl radical. 

The natural antioxidant defense system is formed by enzymes that prevent the formation of 

free radicals, by non-enzymatic antioxidants and by a set of repairing enzymes. The 

disturbance in the oxidant/antioxidant balance can be minimized by the addition of 

antioxidants in the diet by improving semen quality. Many studies have been done to 

minimize deleterious effects on sperm through the addition of antioxidants in the diet, aiming 

to improve semen quality and increase fertilization capacity, not only in birds but also in 

humans and several animal species. 

Keywords: Antioxidants, Reactive Oxigen Species, Semen, Birds 

 

INTRODUÇÃO 

 Os estudos iniciais sobre radicais livres ocorreram no século passado, por volta dos 

anos vinte (Vannucchi et al., 1998). De acordo com estes autores, a produção de espécies 

reativas de oxigênio (Reactive Oxigen Species – ROS) pelos espermatozoides de mamíferos e 

a ação deles sobre as funções espermáticas, foi descrita pela primeira vez em 1943, por 

MacLeod, porém foi nos anos setenta que as pesquisas sobre ROS alavancaram, não só sobre 

seu efeito na função espermática, mas também sobre seu papel no desenvolvimento de 

diversas outras doenças como arteriosclerose, diabetes e câncer. Estudos paralelos sobre a 

oxirredução, peroxidação lipídica e espécies de oxidantes e a busca de uma proteção adequada 

por antioxidantes tem sido efetuados desde então (Vannucchi et al., 1998). 
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 Embora pequenas quantidades de ROS sejam necessárias para o funcionamento das 

células espermáticas e possam ter um papel na fertilização, o excesso destas pode se sobrepor 

ao sistema de defesa antioxidante do espermatozoide o que o torna altamente susceptível ao 

estresse oxidativo (Maia e Bicudo, 2009). 

  A composição lipídica do sêmen das aves é crucial para a sua qualidade. Bongalhardo 

et al. (2002) ao avaliar a composição das membranas do espermatozoide de aves, observou 

que o corpo é rico em fosfatidilcolina e fosfatidiletanolamina enquanto na cabeça ocorre um 

predomínio de esfingomielina e fosfatidilserina. Este alto conteúdo de ácidos graxos poli-

insaturados representam um alto risco de peroxidação lipídica e sua presença pode reduzir a 

fertilidade (Aitken, 1994; Surai, 2002). Um sistema antioxidante eficiente é importante para 

manter a integridade da membrana, bem como, para garantir fluidez da membrana, 

flexibilidade e permeabilidade, propriedades fisiológicas do espermatozoide necessárias para 

a fecundação (Rutz et al., 2007). O sistema de defesa antioxidante do espermatozoide é 

limitado pelo fato desta célula apresentar pouco citoplasma, porém o plasma seminal é rico 

em antioxidantes, fornecendo proteção a estas células (Carvalho et al., 2002). 

 O objetivo desta revisão é abordar as principais espécies reativas de oxigênio, o 

sistema natural de defesa antioxidante do espermatozoide e a adição de antioxidantes em 

relação a qualidade do sêmen de aves.  

 

ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO 

 As espécies reativas são constituídas por uma série de moléculas e radicais livres 

(Turrens, 2003) produzidos durante o metabolismo do oxigênio quando o oxigênio molecular 

(O2), através de redução tetravalente e recepção de quatro elétrons, forma H2O (Ferreira e 

Matsubara, 1997; Maia e Bicudo, 2009). Elas podem desempenhar tanto uma função de 
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agente oxidante ao agir como receptor de elétrons ou de agente redutor, doando elétrons 

(Agarwal et al., 2005). 

 Embora sejam produzidas em quantidades fisiológicas durante o processo metabólico 

normal (Sanocka e Kurpisz, 2004) e desempenhem um papel fisiológico sobre o organismo, 

quando produzidas em excesso desencadeiam efeitos patológicos (Marchesi e Feng, 2007) ao 

modificar funções celulares e/ou comprometer a sobrevivência celular (Carvalho et al., 2002; 

Saleh e Agarwal, 2002). 

 As ROS que causam maiores efeitos na biologia reprodutiva e na fertilização são o 

radical superóxido (O2*), o radical hidroxila (OH*), o peróxido de hidrogênio (H2O2) e o 

radical peroxila (ROO*) (Sikka, 1996; Ferreira e Matsubara, 1997; Maneesh e Jayalekshmi, 

2006; Andrade et al., 2010). 

 Radical Superóxido: É originado do oxigênio molecular pela adição de um elétron, o 

que ocorre principalmente nas membranas mitocondriais através da cadeia respiratória 

(Ferreira e Matsubara, 1997; Norberg e Arnér, 2001; Andrade et al., 2010). Não apresenta 

grande reatividade devido a sua pouca capacidade de penetrar nas membranas celulares, 

ficando sua atividade restrito ao local onde é produzido, entretanto é um precursor de outras 

espécies reativas (Turrens, 2003) podendo formar radical hidroxila e peróxido de hidrogênio 

(Ighodaro e Akinloye, 2017). Em espermatozoides defeituosos, a produção de O2* é 

significativamente maior (Baker e Aitken, 2005). 

 Radical Hidroxila: É o radical livre mais reativo sendo considerado, dentre as ROS, a 

que mais danos causa aos sistemas biológicos (Barreiros et al., 2006). Formado a partir do 

peróxido de hidrogênio através da reação de Fenton, catalisada por íons metais Fe++ ou Cu+ 

(Blake, 1987; Ferreira e Matsubara, 1997; Norberg e Arnér, 2001; Turrens, 2003; Maia, 

2006). Produz modificações funcionais e estruturais ao danificar ácidos nucleicos, 

carboidratos, proteínas e lipídios, podendo levar as células à morte (Hermes-Lima, 2004). 
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Pode agir sobre as membranas lipídicas induzindo a formação do radical lipídico (L*) que, 

juntando-se ao O2, dá origem ao radical peroxilipídico (LOO*). Com isso, se dá início à 

peroxidação lipídica o que resulta em alterações na permeabilidade da membrana, nos 

receptores de membrana, em diminuição da atividade de enzimas relacionadas com a 

membrana, em uma maior rigidez da membrana e consequente diminuição de sua fluidez 

(Ighodaro e Akinloye, 2017). 

 Peróxido de hidrogênio: Apesar de não ser um radical livre, uma vez que não possui 

um elétron desemparelhado na sua última camada eletrônica, ele é uma espécie com alto 

poder reativo (Barbosa et al., 2010). O peróxido de hidrogênio, na verdade, é um 

intermediário na reação que produz OH* (Andrade et al., 2010). Tem meia vida longa e 

grande permeabilidade nas membranas biológicas (Ferreira e Matsubara, 1997; Norberg e 

Arnér, 2001; Maia, 2006), com habilidade em afetar sistemas enzimáticos intracelulares e por 

isso é o maior causador de danos oxidativos em espermatozoides in vitro (Silva e Guerra, 

2010). 

 Radical peroxila: Está envolvido com a peroxidação lipídica (Lima e Abdala, 2001). 

É a forma protonada do radical superóxido e é mais reativo do que este pois, apresenta uma 

maior capacidade de destruição das membranas biológicas (Ferreira e Matzubara, 1997). 

  

SISTEMA NATURAL DE DEFESA ANTIOXIDANTE DO ESPERMATOZOIDE 

 O espermatozoide de mamíferos e aves conta com um sistema enzimático de defesa 

antioxidante que, segundo Surai (2002, 2016) pode ser divido em três linhas de defesa. A 

primeira previne a formação de radicais livres e inclui a superóxido dismutase (SOD), 

catalase (CAT), glutationa peroxidase (GSH-Px) e glutationa redutase (GR), mais as proteínas 

de ligação de metal, que impedem a formação do radical hidroxila, por manter armazenados 

metais que promovem reações de radicais livres como o cobre e o ferro. A segunda inclui a 
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glutationa bem como antioxidantes não enzimáticos como: Vitamina A (vit A), ácido 

ascórbico (vit C) e α-tocoferol (vit E), carotenoides e ácido úrico, cuja função é prevenir e 

restringir a formação e a propagação da cadeia de peroxidação. A terceira é responsável pela 

excisão e reparo de partes de moléculas danificadas e dela fazem parte as lipases, peptidases, 

proteases, transferases e enzimas reparadoras de DNA. De acordo com Rutz et al. (2007) as 

aves contém principalmente vitamina E, vitamina C, glutationa, GSH-Px e SOD. 

 Superóxido Dismutase: É o mais potente antioxidante celular, converte 

cataliticamente o radical superóxido em peróxido de hidrogênio e oxigênio molecular. Existe 

mais de um tipo de superóxido dismutase, diferenciando-se pelo tipo de metal que age como 

cofator da enzima. Os principais metais que se ligam a superóxido dismutase são o ferro (Fe), 

o zinco (Zn) o cobre (Cu) e o manganês (Mn) (Gill e Tuteja, 2010 e Karuppanapandian et al., 

2011). A CuZnSOD é encontrada no citoplasma e a MnSOD, nas mitocôndrias (Fridovich, 

1989). Foi descrito um terceiro tipo de superóxido dismutase que é um tetrâmero que contém 

Cu, Zn e mais um peptídeo de sinal que direciona esta superóxido dismutase direta e 

exclusivamente para o meio extracelular (Zelko et al., 2002). 

 Glutationa peroxidase (GSH-Px): É um grupo de enzimas relacionadas a redução do 

peróxido de hidrogênio à água e dos peróxidos lipídicos a seus álcoois correspondentes. Em 

humanos foram descritas pelo menos oito tipos de GSH-Px (GSH-Px1 à GSH-Px8), com 

diferente distribuição no organismo (Morón e Castilla-Cortázar, 2012) sendo alguns deles 

dependentes de selênio que age como um cofator e por isso muitas vezes a GSH-Px é 

chamada de selenocisteína peroxidase. Diferentemente da maioria das GSH-Px que 

apresentam estruturas tetrâmicas, a GSH-Px4 é um monômero e é a única GSH-Px que quebra 

os hidroperóxidos de fosfolipídios (Ighodaro e Akinloye, 2017), e portanto é uma enzima 

antioxidante que repara os danos oxidativos à biomembranas. Esta enzima apresenta uma 

peroxidase com papel estrutural independente na maturação do espermatozoide (Chabory et 



	  

	  

40	  

al., 2010, Noblanc et al., 2011). Em aves, a GSH-Px 1 é encontrada no testículo, no 

espermatozoide e no plasma seminal (Surai, 2002). 

 Vitamina E: É composta por oito substâncias diferentes divididas em dois grupos: 

tocol e tocotrienol. O isômero α-tocoferol é o mais biologicamente ativo in vivo e por isso a 

vitamina E pode também ser chamada de α-tocoferol. Desta forma, apresenta um importante 

papel na prevenção de danos causados pela oxidação de ácidos graxos poli-insaturados bem 

como de proteínas ricas em tiol que fazem parte da membrana celular e do citoesqueleto, 

preservando a integridade estrutural e funcional das células (Santos e Oliveira, 2014). De 

acordo com Niki (1996) α-tocoferol compete apenas com o substrato para o radical peroxil e 

sua eficiência de exterminar radicais hidroxil e alkoxil é baixa in vivo. A maior função da 

vitamina E in vivo é a retirada da cadeia que transporta radicais de peroxil lipídico para 

interromper a propagação da cadeia de peroxidação lipídica (Surai, 2002) e principalmente 

formar uma relação sinérgica com a vit C, sendo regenerada sucessivamente e combatendo os 

ataques dos radicais aos lipídios (Carocho et al., 2018). 

 Vitamina C ou ácido ascórbico: Neutraliza os radicais hidroxila, superóxido e 

peróxido de hidrogênio, protegendo o organismo de danos oxidativos (Majzoub e Agarwal, 

2018). A vitamina C ainda apresenta um papel antioxidante indireto ao participar da 

reciclagem de outros antioxidantes como a glutationa (Surai, 2002). 

 Selênio: É um nutriente essencial nas dietas dos animais e está relacionado ao sistema 

antioxidante do organismo por ser um precursor da enzima glutationa peroxidase (Surai, 

2006; Gierus, 2007). A suplementação de selênio na dieta de aves é uma prática comum 

(Urso, 2012). As exigências de selênio na dieta são baixas, mas se não atingida, podem 

comprometer o sistema antioxidante e causar graves consequências para o metabolismo do 

animal (Surai et al., 2006). A suplementação de selênio para aves pode ser na forma de 
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selenoaminoácidos (selênio orgânico), que inclui a selenometionina e selenocisteína, e na 

forma selênio inorgânico como selenitos ou selenato (Surai et al., 2006). 

 

ADIÇÃO DE ANTIOXIDANTES EM RELAÇÃO A QUALIDADE DO SÊMEN 

 Apesar dos potentes mecanismos de defesa antioxidante, muitas vezes pode acontecer 

um distúrbio no balanço oxidante-antioxidante determinando lesões teciduais por meio das 

membranas lipídicas de células e organelas, a desnaturação funcional (enzimas) de proteínas 

estruturais, lesões mutagênicas ou letais dos ácidos nucléicos e a desnaturação de 

componentes do interstício de membranas basais (Stadman, 1992; Bulkley, 1993; Maia e 

Bicudo, 2009). Em relação ao sêmen, este desequilíbrio é devido às baixas concentrações de 

antioxidantes no soro, plasma seminal e/ou meio diluidor (Sikka, 2004).  

 A diluição do sêmen é uma prática de rotina que maximiza o uso do ejaculado 

(Bongalhardo, 2013). O espermatozoide de galos quando estocado in vivo, nas glândulas 

hospedeiras de espermatozoides, é capaz de manter sua capacidade fertilizante por várias 

semanas (Bakst  e Cecil, 1992). A diluição do sêmen em um meio que reproduza condições 

semelhantes àquelas encontradas nas glândulas hospedeiras de espermatozoides, pode 

aumentar a capacidade de preservação in vitro do espermatozoide (Bongalhardo, 2013).  

 A adição de proteolipossomos ricos em ácidos graxos poli-insaturados ao diluente de 

sêmen de galos, promoveu um aumento na motilidade e na viabilidade do espermatozoide à 

temperatura ambiente (Bongalhardo e Buhr, 2002). A incorporação de lipídios na membrana 

do espermatozoide pode também ser feita através da dieta (Blesbois et al., 1997) porém esta 

adição de ácidos graxos poli-insaturados torna os espermatozoides mais propensos à 

peroxidação (Aitken, 1994; Surai, 2002).  

 O processamento do sêmen, incluindo centrifugação, criopreservação e 

descongelamento, afeta o sistema de defesa antioxidante, levando ao estresse oxidativo (Saleh 



	  

	  

42	  

e Agarwal, 2002; Turrens, 2003; Bucak et al., 2011) e a uma diminuição da qualidade e da 

função espermática (Silva e Guerra, 2010). A adição de antioxidantes ao diluente de 

congelamento, ou na dieta das aves, pode reduzir a peroxidação e melhorar a qualidade do 

sêmen descongelado (Zaniboni et al., 2006; Partyka et al., 2011, 2012). 

 Muitos estudos vem sendo feitos no sentido de minimizar os efeitos deletérios sobre 

os espermatozoides através da adição de antioxidantes na dieta, visando melhorar a qualidade 

do sêmen e aumentando sua capacidade de fertilização, não só em aves mas também em 

humanos e diversas espécies animais (Bukak et al., 2011; Shah et al., 2016; Iqbal et al., 2016; 

Gonçalves, 2013). Segundo Majzoub e Agarwal (2018), os antioxidantes geralmente tem um 

efeito favorável na fertilidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Apesar de inúmeros trabalhos utilizando antioxidantes na dieta e alguns resultados 

favoráveis no sentido de evitar os danos causados pela peroxidação lipídica tanto no sêmen 

fresco como no criopreservado, ainda serão necessários mais estudos para que se estabeleça 

uma dieta antioxidante ideal, que possa ser utilizada de forma segura, eficiente e em larga 

escala, atendendo os interesses da indústria avícola.  
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RESUMO 

Algas são a fonte primária de ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa 

(PUFAs), especialmente EPA e DHA, além de conter antioxidantes. Os PUFAs 

administrados na dieta podem se incorporar à membrana espermática, promovendo 

melhorias na qualidade do sêmen e na fertilidade, entretanto também aumentam a 

susceptibilidade à peroxidação. Os antioxidantes protegem a célula dos danos 

promovidos pela ação das espécies reativas de oxigênio (ROS) e também podem 

ser fornecidos na ração. Este trabalho objetivou avaliar os efeitos de dietas contendo 

farinha de algas e um blend de antioxidantes sobre a qualidade do sêmen de galos 

semipesados. As variáveis analisadas foram volume, concentração, motilidade, 

integridade de membrana, integridade de DNA, peroxidação lipídica e produção de 

ROS. Os galos da linhagem EMBRAPA 051 foram distribuídos aleatoriamente em 

dois grupos (25 galos/tratamento) e receberam as dietas por 11 semanas. A dieta 

controle (T1) era composta de ração padrão para a linhagem, à base de milho e 

soja, enquanto na dieta teste (T2), 20g (de cada 100kg) de milho da dieta controle foi 

substituído por 20g de um composto comercial contendo farinha de algas e um blend 

de antioxidantes. Foram feitas 9 coletas. Não houve diferença estatística (p˃0,05) 

entre os tratamentos em nenhuma das variáveis estudadas. Entretanto, observou-se 

diferença significativa em alguns parâmetros de acordo com a semana de coleta. O 

T2 apresentou resultados superiores ao T1 em integridade de membrana na quinta 

semana e em motilidade na sexta semana de coleta. Nos dois tratamentos, houve 

uma queda na concentração espermática, na motilidade e na integridade de DNA, 

concomitante com um aumento da peroxidação lipídica e da produção de ROS na 

quinta semana de coleta, sendo que esta última variável apresentou um aumento 

ainda maior na sexta semana. De um modo geral, os parâmetros seminais 

estudados não foram significativamente diferentes entre a dieta controle e a dieta 

contendo farelo de algas e um blend de antioxidantes quando os animais estavam 

em sua zona de conforto, entretanto, em possível situações de estresse, a segunda 

promoveu melhor proteção espermática no que se refere à integridade de 

membrana, bem como uma recuperação mais rápida da motilidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Espécies Reativas de Oxigênio, Espermatozoide de Aves, 

Integridade de DNA, Integridade de Membrana, Peroxidação, Schizochytrium sp. 
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ABSTRACT 

Algae are the primary source of long chain polyunsaturated fatty acids (PUFAs), 

especially EPA and DHA, as well as containing antioxidants. PUFAs administered in 

the diet may be incorporated into the sperm membrane, promoting improvements in 

semen quality and fertility, but also increase susceptibility to peroxidation. 

Antioxidants protect the cell from damage promoted by the action of reactive oxygen 

species (ROS) and can also be provided in the diet. This work aimed to evaluate the 

effects of diets containing algal flour and a blend of antioxidants on the semen quality 

of light - roasted roosters. The variables analyzed were volume, concentration, 

motility, membrane integrity, DNA integrity, lipid peroxidation and ROS production. 

The roosters of the EMBRAPA 051 line were randomly distributed into two groups 

(25 roosters / treatment) and received the diets for 11 weeks. The control diet (T1) 

was composed of standard ration for corn and soybean lineage, whereas in the test 

diet (T2), 20g (of each 100kg) of corn from the control diet was replaced by 20g of a 

commercial compound containing seaweed flour and a blend of antioxidants. 9 

collections were made. There was no statistical difference (p0.05) between 

treatments in any of the studied variables. However, a significant difference was 

observed in some parameters according to the collection week. The T2 showed 

results superior to the T1 in membrane integrity in the fifth week and in motility in the 

sixth week of collection. In both treatments, there was a decrease in sperm 

concentration, motility and DNA integrity, concomitant with an increase in lipid 

peroxidation and ROS production in the fifth week of collection, with the latter 

variable showing an even greater increase in the sixth week . In general, the seminal 

parameters studied were not significantly different between the control diet and the 

diet containing algae meal and a blend of antioxidants when the animals were in their 

comfort zone, however, in possible stress situations, the second promoted better 

sperm protection with respect to membrane integrity, as well as faster recovery of 

motility. 

 

KEY WORDS: Reactive Oxygen Species, Bird Sperm, DNA Integrity, Membrane 

Integrity, Peroxidation, Schizochytrium sp. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A composição da dieta tem uma influência efetiva no conteúdo de lipídios da 

membrana espermática (Surai et al. 2000), sendo que ácidos graxos específicos 

podem ser modificados, dependendo da fonte lipídica fornecida na alimentação 

(Bongalhardo et al. 2002). A motilidade e a viabilidade do espermatozoide, sua 

interação com o trato reprodutivo da fêmea e sua habilidade em ligar-se ao ovo 

podem ser modificadas, causando alterações nas taxas de fertilidade (Blesbois et 

al.1997). Em galos, dietas com óleo de salmão, rico em ácidos graxos da série n-3 

(Blesbois et al. 1997), bem como a suplementação com ácido linolênico (18:3n-3), 

aumentaram de forma significativa a fertilidade (Kelso et al. 1997).  

 As fontes de n-3 mais utilizadas nas dietas animais são o óleo e a farinha de 

peixe, entretanto as algas e microalgas são fontes primárias destes ácidos graxos 

(Jorge, 2016), possuindo alto teor de 20:5n-3 (EPA – ácido eicosapentaenoico) e 

22:6n-3 (DHA – ácido docosahexaenoico). A microalga Schizochytrium sp. tem sido 

utilizada na produção comercial de óleo e de farinha ricos em DHA (Ashford et al., 

2000), possuindo também proteínas e outros compostos como carotenoides, 

extratos antioxidantes e ácidos graxos essenciais (Hakim, 2012). Desta forma, dietas 

contendo microalgas são fontes não somente de ácidos graxos poli-insaturados 

(PUFAs) de cadeia longa, mas também de proteínas, microelementos, vitaminas e 

antioxidantes (Swiatkiewicz et al, 2015).  

 A grande quantidade de PUFAs presente na membrana espermática a torna 

altamente susceptível à oxidação (Surai, 2002). Quando em excesso, as espécies 

reativas de oxigênio (ROS) geradas pela peroxidação lipídica causam danos à 

integridade da membrana e fragmentação de DNA, alterando o metabolismo celular 

e comprometendo a função do espermatozoide e a sua capacidade de fertilização 

(Silva e Guerra, 2010; Patricio et al., 2016). Para combater esse processo, o 

espermatozoide possui um sistema de defesa antioxidante, composto principalmente 

pelas vitaminas C (ácido ascórbico) e E (alfa-tocoferol) e pelas enzimas dismutase, 

glutationa-peroxidase, catalase e redutase (Aitken, 1995), que protegem as funções 

biológicas da célula em várias condições de estresse, como diluição, 

armazenamento e congelamento do sêmen (Surai et al., 2001). 

 A susceptibilidade à peroxidação é aumentada quando a dieta contém fontes 

de PUFAs em sua composição, entretanto a associação com antioxidantes pode 
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prevenir ou diminuir os efeitos deletérios das ROS (Rodenas et al., 2005; Góes et 

al;, 2011; Rengaraj e Hong, 2015). Neste trabalho, um produto comercial, composto 

por algas e um blend de antioxidantes, foi adicionado às dietas de galos 

semipesados, com a finalidade de observar os efeitos sobre a qualidade do sêmen.  

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Animais e Instalações 

 Foram utilizados 50 galos semipesados da linhagem 051 da EMBRAPA, com 

idade inicial de 37 semanas. As aves foram alojadas em boxes individuais no Setor 

de Aves do Biotério Central da Universidade Federal de Pelotas. A água foi 

disponibilizada à vontade, em bebedouros do tipo nipple, enquanto a ração foi 

pesada diariamente e fornecida em quantidade adequada para cada ave. Os 

animais foram pesados semanalmente, com a finalidade de calcular a quantidade de 

ração necessária e de observar qualquer alteração de peso decorrente dos 

tratamentos. 

 

2.2. Dietas experimentais 

 Os galos foram distribuídos aleatoriamente em dois tratamentos, recebendo: 

Tratamento controle (T1), dieta padrão à base de milho e soja, formulada de acordo 

com os requerimentos do manual da linhagem (EMBRAPA 051, 2002), e tratamento 

com farinha de algas (T2). No T2 à cada 100kg da dieta padrão, houve a 

substituição de 20 gramas de milho por 20 gramas de Economase®, um produto 

comercial da Alltech composto por farinha de algas (Schizochytrium sp.), um blend 

de antioxidantes, selênio e ácido ascórbico, conforme recomendação do fabricante.  

 

2.3. Coleta e análise de sêmen 

 Após duas semanas de adaptação dos animais às dietas, iniciaram-se as 

coletas de sêmen, que foram feitas pelo método de Burrows e Quinn (1937), duas 

vezes por semana, durante nove semanas. O sêmen da primeira coleta foi 

descartado e o da segunda foi analisado quanto ao volume, concentração, 

motilidade, integridade de membrana, integridade de DNA, peroxidação lipídica e 

produção de ROS. 
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 As análises de integridade de membrana, integridade de DNA, peroxidação 

lipídica e produção de ROS foram feitas em citômetro de fluxo (Attune®, Life 

Technologies, USA), com lasers semicondutores emitindo a 488nm (azul) e a 405nm 

(violeta). A velocidade da análise foi de 25µL/min, considerando uma média de 

10.000 espermatozoides por avaliação. 

 

2.3.1. Volume 

 Foi medido no próprio tubo coletor de 15mL, com graduação de 100µL. 

 

2.3.2. Concentração 

 A concentração foi verificada em espectrofotômetro previamente calibrado; os 

dados em transmitância foram convertidos para bilhões de espermatozoides/mL de 

sêmen. 

 

2.3.3. Motilidade 

 Foi analisada ao microscópio (aumento de 400x), de forma subjetiva, sempre 

pelo mesmo avaliador, usando uma escala de 0 a 100%, sendo que 0% corresponde 

a todas as células imóveis e 100% todas as células móveis (Van der Laan, 2007). 

 

2.3.4. Integridade de membrana 

 Foi analisada após incubação das amostras em SYBR-14 e PI (Molecular 

Probes). As células com fluorescência verde (SYBR-14) representam membrana 

íntegra, enquanto as células com fluorescência vermelha (PI) representam 

membranas danificadas. Os resultados estão expressos em porcentagem de células 

com membrana íntegra. 

 

2.3.5. Integridade de DNA 

 Foi analisada usando a sonda Acridine Orange (Evenson et al., 1999). As 

células emitindo fluorescência verde representam DNA íntegro (bicatenário), 

enquanto aquelas com fluorescência vermelha representam DNA desnaturado 

(monocatenário). Os resultados estão expressos em porcentagem de células com 

DNA íntegro. 
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2.3.6. Peroxidação lipídica (LPO) 

 O nível de peroxidação foi avaliado usando o fluoróforo C11 BODIPY, que 

emite fluorescência verde quando não há peroxidação e fluorescência vermelha 

quando há (Aitken et al, 2007). As amostras foram analisadas após 120min de 

incubação a 37°C. Os resultados estão expressos em porcentagem de células com 

peroxidação lipídica: ((intensidade média de fluorescência verde)/(intensidade média 

de fluorescência verde e vermelha)*100). 

 

2.3.7. Espécies reativas de oxigênio (ROS) 

 A produção de ROS foi determinada usando o marcador de estresse oxidativo 

H2DCF-DA (diacetato 2’7’-diclorodihidrofluoresceína), combinado com YO-PRO-1. 

Foram feitas duas leituras, a primeira imediatamente após a adição do marcador à 

amostra e a segunda após incubação a 37°C por 60min. A produção de ROS foi 

determinada como a média da intensidade da fluorescência verde observada, 

apenas para as células viáveis (Domínguez-Rebolledo et al., 2011). 

 

2.4. Análise estatística 

 Os tratamentos foram comparados usando análise de medidas repetidas, 

incluindo a semana de coleta como um efeito aleatório. Os dados que não 

apresentaram distribuição normal pelo teste de Shapiro-Wilk foram transformados 

usando escala de logarítimo (concentração), arco-seno (motilidade) ou raiz quadrada 

(volume). As variáveis integridade de membrana, integridade de DNA, peroxidação 

lipídica e produção de ROS não apresentaram distribuição normal após 

transformação, portanto foram submetidas à análise de variância de Kruskal-Wallis. 

Para fins de interpretação, os resultados estão apresentados em sua escala original. 

As médias foram comparadas pelo teste de Tukey; diferenças de p˂0.05 foram 

consideradas significativas. Também foram feitas correlações de Pearson entre as 

variáveis. Todas as análises foram conduzidas no programa Statistix 8.0 (Statistix, 

2003). 

 
3. RESULTADOS  

 Não houve diferença significativa entre os tratamentos em nenhuma das 

variáveis analisadas (Tabela 1), entretanto observou-se diferença significativa em 
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alguns parâmetros de acordo com a semana de coleta. O tratamento 2 apresentou 

resultados superiores ao tratamento 1 em integridade de membrana na quinta 

semana de coleta e em motilidade na sexta semana (Figura 1).  

 

TABELA 1: Parâmetros espermáticos de galos semi-pesados alimentados com dieta 
padrão (T1) e dieta contendo farinha de algas e antioxidantes (T2) durante 11 
semanas (n= 25 galos/tratamento x 9 coletas). Não houve diferença significativa 
entre os tratamentos (p˃0,05) pelo teste de Tukey em nenhum dos parâmetros. 

 n T1 n T2 
Concentração 142 2,80 ± 0,03 116 2,42 ± 0,15 
Volume 154 0,35 ± 0,02 136 0,41 ± 0,03 
Motilidade 123 64,15 ± 2,19 101 69,21 ± 2,41 
Integridade de membrana 114 73,15 ± 2,05  97 72,96 ± 2,28 
Integridade de DNA 128 0,051 ± 0,003 109 0,045 ± 0,003 
Peroxidação lipídica 127 13,99 ±1,37 107 15,41 ± 1,62 
ROS 127 8484,7 ± 343,7 108 8481,7 ± 432,9 

 

 

FIGURA 1: Integridade de membrana (painel A) e motilidade espermática (painel B) 

por semana de coleta de galos semi-pesados alimentados com dieta padrão (T1) e 

dieta contendo farinha de algas e antioxidantes (T2). 

 

 Com relação às semanas de coleta, houve diferenças significativas em todos 

os parâmetros analisados. Nos dois tratamentos, houve uma queda na concentração 

espermática, na motilidade e na integridade de DNA, concomitante com um aumento 

da peroxidação lipídica, na quinta semana de coleta (Figura 2). Um aumento na 

produção de ROS também foi observado na quinta semana, tendo um pico na sexta 

semana de coleta (Figura 2). 
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FIGURA 2: Concentração (painel A), integridade de DNA (painel B), peroxidação 
lipídica (painel C) e produção de ROS (painel D) por semana de coleta de galos 
semi-pesados alimentados com dieta padrão (T1) e dieta contendo farinha de algas 
e antioxidantes (T2). 
 

4. DISCUSSÃO 

 Os resultados demonstram que os parâmetros espermáticos avaliados, de um 

modo geral, não foram significativamente diferentes entre os tratamentos; entretanto 

houve diferença significativa entre as semanas de coleta. Observou-se uma 

diminuição  na concentração espermática, na motilidade e na integridade de 

membrana e de DNA, concomitante com um aumento da peroxidação lipídica e da 

produção de ROS na quinta semana de coleta (Figuras 1 e 2). Essas alterações na 

qualidade do sêmen podem estar associadas a um manejo diferenciado em uma das 

semanas de coleta, que pode ter gerado estresse nas aves. Rotineiramente, o 

manejo dos animais era feito sempre pela manhã, entretanto na terceira semana foi 

necessário fazer a troca das camas no final da tarde, visto que estavam molhadas 

devido a um vazamento de água. Para manter o bem estar dos animais, não 

esperou-se pela manhã seguinte; a troca da cama foi feita tão logo o vazamento foi 

detectado e interrompido. Duas semanas depois, observaram-se alterações 

significativas na qualidade do sêmen. A espermatogênese em aves tem duração 
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média de 14 dias (Rutz et al., 2007), portanto os  efeitos do estresse sobre o 

espermatozoide só seriam observados duas semanas após a ocorrência do evento.  

 Conforme Surai et al. (2001), o sistema de defesa antioxidante do 

espermatozoide protege a célula em condições de estresse. O tratamento com 

farinha de algas e antioxidantes (T2) promoveu proteção maior à célula espermática 

no que se refere à integridade de membrana na quinta semana e proporcionou uma 

rápida recuperação da motilidade na sexta semana de coleta (Figura 1). Embora 

tenha havido uma diminuição da integridade de membrana nos dois tratamentos, 

pode-se observar que o T1 teve uma queda acentuada de 30% (de 84% na quarta 

semana para 54% na quinta semana), que foi diferente estatisticamente do T2, onde 

observou-se uma redução de apenas 15% (de 82% na quarta semana para 67% na 

quinta semana). 

 Quanto à motilidade, observou-se uma rápida recuperação dos animais 

alimentados com o T2 (de 48% na quinta semana para 70% na sexta semana), 

enquanto no T1 a motilidade manteve-se baixa (53% na quinta semana e 52% na 

sexta semana), ocorrendo aumento somente na sétima semana (57%). Os dois 

grupos apresentaram recuperação total na oitava semana (T1, 78% e T2, 84% de 

motilidade). A capacidade de recuperar a motilidade pode estar associada à 

proteção das células do sistema imune das aves alimentadas com o tratamento 2, 

visto que o blend de antioxidantes também age sobre os linfócitos, especialmente 

sobre as células T (Bendich, 1993). 

 Tanto a integridade de membrana quanto a motilidade espermática estão 

estreitamente associadas com a composição lipídica da membrana (Blesbois et al., 

1997), sendo que um aumento da peroxidação terá efeito deletério sobre essas 

características, o que foi confirmado pelos resultados (Figura 2): um aumento da 

LPO ocorreu ao mesmo tempo em que houve diminuição da motilidade e da 

integridade de membrana.  

 Outro parâmetro que é afetado pela peroxidação é a integridade do DNA 

(Figura 2); quando aumenta a LPO, também aumenta a porcentagem de células com 

DNA fragmentado (Silva e Guerra, 2010; Patricio et al., 2016). Dentre os ROS 

formados, o radical hidroxila é o mais reativo, sendo o principal responsável pelos 

danos aos sistemas biológicos (Barreiros et al., 2006), sendo capaz de produzir 

modificações estruturais que levam a célula à morte (Hermes-Lima, 2004). Neste 
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trabalho, a integridade de DNA apresentou alta correlação com a integridade de 

membrana (84%, p=0,0189), comprovando que os danos causados pela 

peroxidação lipídica atingem igualmente diferentes estruturas celulares.  

 A concentração espermática também está associada à peroxidação, os 

resultados mostram correlação negativa de 78% entre estas características 

(p=0,0366), ou seja, o aumento da LPO diminui a concentração de espermatozoides 

no ejaculado. Um espermatozoide com sua estrutura comprometida pode ser 

reabsorvido no trato reprodutivo do galo ou pode simplesmente se desintegrar, 

assim diminuindo a concentração de células no ejaculado. 

 Com o aumento da LPO na quinta semana de coleta, também foi observado 

um aumento nas ROS (Figura 2), entretanto o pico de produção ocorreu na semana 

posterior (sexta semana). A peroxidação é um processo em cascata, que promove o 

aumento progressivo dos radicais livre à cada etapa; desta forma, uma pequena 

quantidade inicial de ROS pode gerar uma grande quantidade destes radicais se o 

processo não for interrompido (Cominetti et al., 2011).  

 

5. CONCLUSÕES 

 Os parâmetros seminais estudados não foram significativamente diferentes 

entre a dieta controle (T1) e a dieta contendo farelo de algas e um blend de 

antioxidantes (T2) quando os animais estavam em sua zona de conforto, entretanto, 

em situações de estresse, a segunda promoveu melhor proteção espermática no 

que se refere à integridade de membrana, bem como uma recuperação mais rápida 

no que se refere à motilidade, sugerindo que a adição de Economase® pode ser 

benéfica para preservar as características espermáticas em sêmen processado 

(resfriado ou congelado). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O composto contendo uma combinação de antioxidantes e uma farinha de 

algas pode proteger os animais em situações de estresse. Porém, outros estudos 

são necessários para comprovar esses achados, principalmente no sentido de se 

obter melhora na qualidade do sêmen processado e criopreservado, atendendo às 

necessidades da indústria avícola com um aumento da produtividade e diminuição 

dos custos. 
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Apêndice A 

Parâmetros espermáticos de galos semi-pesados alimentados com dieta padrão (T1) 

e dieta contendo farinha de algas e antioxidantes (T2). Médias de tratamento com 

letras distintas apresentaram diferença significativa pelo teste de Tukey. 

 
  Volume  

Dieta n  p = 0,2130 
T1 154 0,3529 ± 0,0183 a 
T2 136 0,4110 ± 0,0283 a 

Coleta n  p = 0,0374 
1 48 0,4625 ± 0,0559 ab 
2 25 0,5380 ± 0,0636 a 
3 28 0,3054 ± 0,0322 ab 
4 36 0,2783 ± 0,0459 b 
5 30 0,4333 ± 0,0391 ab 
6 31 0,3000 ± 0,0274 ab 
7 35 0,3171 ±  0,0402 ab 
8 30 0,4223 ±  0,0539 ab 
9 27 0,3685 ±  0,0459 ab 

Concentração 
Dieta n  p = 0,0579 

T1 142 2,8027 ± 0,0306 a 
T2 116 2,4233 ± 0,1490 a 

Coleta n  p = 0,0000 
1 35 1,3771 ± 0,1345 d 
2 23 1,6135 ± 0,2005 cd 
3 27 3,4496 ± 0,4092 ab 
4 30 2,5973 ± 0,3465 bc 
5 29 1,3707 ± 0,1396 d 
6 28 3,3646 ± 0,3192 ab 
7 33 2,9427 ±  0,3134 ab 
8 29 3,7583 ±  0,3115 a 
9 24 3,4442 ±  0,4029 ab 

Motilidade 
Dieta n  p = 0,1707 

T1 123 64,146 ± 2,1940 a 
T2 101 69,208 ± 2,4146 a 

Coleta n  p = 0,0197 
2 23 70,000 ± 4,5770 ab 
3 25 69,600 ± 5,0160 ab 
4 34 72,500 ± 3,1542 ab 
5 29 51,034 ± 5,0023 b 
6 26 59,231 ± 5,6001 ab 
7 34 62,206 ± 4,3427  ab 
8 30 80,833 ± 3,2790  a 
9 23 65,435 ±  3,8744 ab 

Integridade Membrana 
Dieta n  p = 0,9373 

T1 114 73,15 ± 2,05 a 
T2 97 72,96 ± 2,28 a 

Coleta n  p = 0,0520 
2 30 71,03 ± 5,64 a 
3 33 77,59 ± 2,95  a 
4 30 82,88 ± 1,72  a 
5 30 59,90 ± 3,55  a 
6 33 71,80 ± 4,01  a 
7 30 83,17 ± 1,54  a 
8 25 63,07 ± 5,54  a 

Peroxidação lipídica 
Dieta N  p = 0,1131 

T1 127 13,99 ± 1,37 a 
T2 107 15,41 ± 1,62 a 

Coleta N  p = 0,0000 
1 24 14,20 ± 1,67 bc 
2 30 21,59 ± 3,28  b 
*3 33 6,85 ± 0,46  cd 
4 30 7,32 ± 0,89  cd 
5 29 45,08 ± 2,17  a 
*6 34 8,04 ± 1,78  cd 
*7 30 4,62 ± 0,31  d 
8 24 11,33 ± 2,61  cd 

Peso 
Dieta n  p = 0,0000 

T1 205 3,3908 ± 0,0306 a 
T2 216 3,3203 ± 0,0325 b 

Coleta n  p = 0,0000 
1 47 3,1403 ± 0,0655 c 
2 47 3,2282 ± 0,0681 b 
3 47 3,2669 ± 0,0692 b 
4 47 3,4251 ± 0,0689 a 
5 47 3,4012 ± 0,0667 a 
6 47 3,4135 ± 0,0639 a 
7 47 3,4189 ±  0,0648 a 
8 46 3,4483 ±  0,0630 a 
9 46 3,4534 ±  0,0634 a 

DNA 
Dieta n  p = 0,0522 

T1 128 0,0510 ± 0,0026 a 
T2 109 0,0454 ± 0,0028 a 

Coleta n  p = 0,0000 
1 25 0,0639 ± 0,0041 ab 
2 30 0,0576 ± 0,0047  ab 
3 33 0,0585 ± 0,0028  ab 
4 30 0,0657 ± 0,0044  a 
5 30 0,0093 ± 0,0021  c 
6 34 0,0584 ± 0,0036  ab 
7 30 0,0499 ± 0,0066  b 
8 25 0,0197 ± 0,0040  c 

ROS 
Dieta N  p = 0,7141 

T1 127 8484,7 ± 343,7 a 
T2 108 8481,7 ± 432,9 a 

Coleta N  p = 0,0000 
1 25 5463,4 ± 226,1 d 
2 30 6501,3 ± 333,8  cd 
3 33 8404,3 ± 136,6  bc 
4 30 6434,8 ± 96,2  d 
5 30 9112,0 ± 192,1  b 
6 32 16602,0 ± 842,1  a 
7 30 5690,4 ± 68,6  d 
8 25 8650,1 ± 744,9  b 
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Continuação do apêndice A 
 

Volume 
Coleta n T1 n T2 p 

1 24 0,4875 ± 0,0731 a 24 0,4375 ± 0,0859 a 0,5785 
2 13 0,4731 ± 0,0652 a 12 0,6083 ± 0,1118 a 0,3303 
3 16 0,3219 ± 0,0445 a 12 0,2833 ± 0,0474 a 0,5390 
4 19 0,2474 ± 0,0425 a 17 0,3129 ± 0,0858 a 0,6659 
5 17 0,4118 ± 0,0428 a 13 0,4615 ± 0,0721 a 0,6638 
6 17 0,2766 ± 0,0306 a 14 0,3357 ± 0,0476 a 0,2910 
7 20 0,2550 ± 0,0342 a 15 0,4000 ± 0,0787 a 0,1592 
8 16 0,3406 ± 0,0411 a 14 0,5157 ± 0,1021 a 0,2453 
9 12 0,3750 ± 0,0524 a 15 0,3633 ± 0,0729 a 0,6342 

Concentração 
Coleta n T1 n T2 p 

1 18 1,3544 ± 0,1797 a 17 1,4012 ± 0,2068 a 0,3964 
2 12 1,8317 ± 0,3207 a 11 1,3755 ± 0,2249 a 0,3843 
3 15 4,0520 ± 0,6499 a 12 2,6967 ± 0,3545 a 0,2303 
4 16 2,8044 ± 0,5673 a 14 2,3607 ± 0,3761 a 0,7338 
5 18 1,4050 ± 0,2079 a 11 1,3145 ± 0,1518 a 0,9767 
6 16 3,3512 ± 0,4439 a 12 3,3825 ± 0,4745 a 0,3820 
7 19 3,1421 ± 0,3933 a 14 2,6721 ± 0,5189 a 0,4673 
8 16 3,8931 ± 0,4982 a 13 3,5923 ± 0,3447 a 0,6396 
9 12 3,7567 ± 0,4814 a 12 3,1317 ± 0,6553 a 0,3091 

Motilidade 
Coleta n T1 n T2 p 

2 13 69,615 ± 6,0038 a 10 70,500 ± 7,4330 a 0,8326 
3 13 72,308 ± 6,7609 a 12 66,667 ± 7,6706 a 0,6072 
4 17 71,471 ± 3,8051 a 17 73,529 ± 5,1408 a 0,6004 
5 17 53,235 ± 6,8188 a 12 47,917 ± 7,5242 a 0,6087 
6 15 51,667 ± 6,5222 b 11 69,545 ± 9,2553 a 0,0295 
7 20 57,000 ± 5,7400 a 14 69,643 ± 6,3433 a 0,1970 
8 16 78,438 ± 4,8459 a 14 83,571 ± 4,3987 a 0,3863 
9 12 62,917 ± 6,1379 a 11 68,182 ± 4,7325 a 0,5123 

Integridade da membrana 
Coleta n T1 n  T2  p  

2 17 68,23 ± 8,00 b 13 74,69 ± 7,97 a 0,9837 
3 19 77,33 ± 3,79 b 14 77,94 ± 4,87 a 0,4639 
4 17 83,58 ± 1,66 b 13 81,97 ± 3,39 a 0,8384 
5 17 54,27 ± 4,69 b 13 67,28 ± 4,90 a 0,0301 
6 18 72,67 ± 4,42 b 15 70,76 ± 7,22 a 0,3743 
7 15 84,73 ± 1,84 b 15 81,61 ± 2,48 a 0,3346* 
8 11 71,63 ± 8,24 b 14 56,35 ± 7,23 a 0,1278 

Peroxidação lipídica 
Coleta n T1 n  T2  p  

1 13 11,9 ± 1,90 11 17,0 ± 2,8  
2 17 21,8 ± 4,20 13 21,4 ± 5,4  
3 19 6,60 ± 0,40 14 7,2 ± 1,0  
4 17 8,10 ± 1,40 13 6,4 ± 1,0  
5 16 42,3 ± 3,40 13 48,5 ± 2,3  
6 19 7,10 ± 2,30 15 8,9 ± 2,9  
7 15 4,20 ± 0,30 15 5,0 ± 0,6  
8 11 10,1 ± 3,60 13 2,4 ± 3,9  
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Continuação do apêndice A 
 

Peso 
Coleta n T1 n T2 p 

1 23 3,1686 ± 0,0955 a 24 3,1131 ± 0,0914 a 0,6763 
2 23 3,2665 ± 0,0962 a 24 3,1915 ± 0,0977 a 0,5872 
3 23 3,3117 ± 0,0988 a 24 3,2239 ± 0,0983 a 0,5316 
4 23 3,4522 ± 0,0982 a 24 3,3992 ± 0,0984 a 0,7051 
5 23 3,4575 ± 0,0896 a 24 3,3465 ± 0,0989 a 0,4110 
6 23 3,4532 ± 0,0837 b 24 3,3755 ± 0,0971 a 0,5494 
7 23 3,4581 ± 0,0825 a 24 3,3813 ± 0,1003 a 0,5588 
8 22 3,4800 ± 0,0856 a 24 3,4192 ± 0,0932 a 0,6355 
9 22 3,4763 ± 0,0850 a 24 3,4324 ± 0,0949 a 0,7340 

DNA 
Coleta n T1 n  T2  p  

1 13 0,0649 ± 0,0061 12 0,0628 ± 0,0057  
2 17 0,0619 ± 0,0055 13 0,0519 ± 0,0082  
3 19 0,0597 ± 0,0090 14 0,0568 ± 0,0043  
4 17 0,0684 ± 0,0056 13 0,0622 ± 0,0074  
5 17 0,0100 ± 0,0084 13 0,0085 ± 0,0033  
6 19 0,0571 ± 0,0052 15 0,0601 ± 0,0051  
7 15 0,0565 ± 0,0090 15 0,0432 ± 0,0097  
8 11 0,0211 ± 0,0081 14 0,0186 ± 0,0038  

ROS 
Coleta n T1 n  T2  p  

1 13 5608,6 ± 285,2 12 5606,0 ± 368,2  
2 17 6279,2 ± 272,0 13 6791,8 ± 692,8  
3 19 8386,5 ± 141,5 14 8423,4 ± 265,7  
4 17 6498,8 ± 101,0 13 6351,0 ± 180,9  
5 18 9353,0 ± 244,2 13 8796,9 ± 295,6  
6 19 15922,0 ± 1077,5 14 17476,0 ± 1344,9  
7 15 5629,5 ± 85,0 15 5751,3 ± 108,4  
8 11 8913,1 ± 875,4 14 8443,4 ± 1165,6  

 

 


