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Os parâmetros médios de comportamento de garanhões da raça

Mangalarga Marchador encontraram-se dentro dos parâmetros descritos

para a espécie. A escassa literatura referente ao tema, e o baixo número

de indivíduos avaliados na maior parte dos estudos limita o

desenvolvimento de parâmetros para classificar, entre as diferentes raças,

indivíduos com distúrbios de comportamento pré-cópula.

O tempo médio de C1 foi de 162s. e de C2 de 171,9s. Não foi observada

diferença nas características comportamentais para as diferentes faixas

etárias (P>0,05).

tempo de reação, a duração entre a visualização da égua pelo garanhão

até ereção completa do pênis (Figura 1 e 2); tempo de latência, a

duração entre a ereção e realização da primeira monta do garanhão;

tempo de monta, a duração entre o início da monta do garanhão na

égua até a descida após ejaculação (Figura 3). Foram quantificados a

quantidade de montas com garanhão em ereção necessárias para coleta

do sêmen e o número de reflexos de flehmen. Para cada garanhão

realizou-se duas coletas (C1 e C2) intervaladas por uma hora.

Na avaliação do potencial reprodutivo de um garanhão, a análise do

comportamento pré-cópula é uma etapa relevante, sendo que uma série

de elementos pode conduzir a uma variação no comportamento natural

destes durante o cortejo e a cópula e porventura comprometer o potencial

reprodutivo dos animais. O presente estudo teve como objetivo a

avaliação das características comportamentais pré-cópula de garanhões

da raça Mangalarga Marchador, que envolvem a mensuração do tempo

de reação, tempo de latência, tempo de monta, além da quantificação do

número de montas com garanhão em ereção necessárias para coleta do

sêmen e o número de reflexos de flehmen. Concluindo os dados

adquiridos, os parâmetros médios de comportamento encontram-se

dentro das especificações descritas para a espécie.

In the evaluation of the reproductive potential of a stallion, the pre-

copula behavior analysis is an important step, and a series of elements

can lead to a variation in the natural behavior of these during the

courtship and copulation and perhaps compromise the reproductive

potential of animals. The present study aimed to evaluate the behavioral

characteristics of pré- cópula of Mangalarga Marchador stallion,

involving the measurement of reaction time, lag time, time to set up, in

addition to the quantification of the number of montas with stud in

erection required for semen collection and the number of flehmen

reflexes. Completing the acquired data, the average parameters of

behavior are within specifications described for the species.

Estudar o comportamento reprodutivo dos animais é uma das etapas na

avaliação do potencial reprodutivo dos garanhões. O comportamento

habitual dos garanhões durante o cortejo envolve a vocalização, a

investigação olfatória e tátil e o reflexo de flehmen, considerando que a

maioria dos garanhões são criados em sistema intensivo aonde a

interação com as éguas só ocorrem durante a colheita de sêmen. Vários

fatores, externos e internos aos garanhões, podem interferir no

comportamento habitual, sendo capazes de prejudicar o potencial

reprodutivo dos animais. Sieme et al. (2002) observaram que atributos

como volume de sêmen, concentração espermática e longevidade dos

espermatozoides foram condicionados pelo maior número de montas.

Constatou-se que com o aumento de repetições do procedimento de

coleta do sêmen, a resistência deste à refrigeração era reduzida no

período de 24 horas a 5°C, independentemente de alterações na

motilidade logo após a coleta. Entretanto, o avanço na determinação de

parâmetros para classificar os indivíduos das diferentes raças com

distúrbios ou não de comportamento pré-cópula é limitado, devido a

carência literária relativa ao tema e o baixo número de animais avaliados.

O presente estudo teve como objetivo a avaliação das características

comportamentais pré-cópula de garanhões da raça Mangalarga

Marchador. O experimento foi conduzido entre os meses de Janeiro de

2012 e Julho de 2013 nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Foram avaliadas 195 colheitas de sêmen (número máximo de 2 coletas

por garanhão) de 110 garanhões com idade entre 2 e 21 anos, agrupados

nas seguintes faixas etárias: G1: 2-3 anos, G2: 4-6 anos, G3: 7-14 anos e

G4: mais de 15 anos. A partir da visualização da égua em cio pelo

garanhão na área de colheita de sêmen, os seguintes tempos foram

cronometrados:


