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RESUMO 

 

Com o objetivo de contribuir para o conhecimento da biologia reprodutiva do 

peru Meleagris gallopavo, descreveu-se, nesta pesquisa, a morfologia, histoquímica e 

morfometria de órgãos genitais masculinos desta espécie, utilizando as técnicas 

histológicas de rotina, colorações histoquímicas e análises morfométricas. O testículo, 

epidídimo e ducto deferente são órgãos pares, situados simetricamente de cada lado 

da linha mediana corporal, no interior da cavidade celomática. Revestido por delicada 

túnica albugínea, o testículo apresenta riqueza em túbulos seminíferos (76,4% do 

conteúdo testicular) e escasso tecido intertubular. No epitélio seminífero são 

observadas células de Sertoli; espermatogônias (A escura, A clara 1, A clara 2 e B); 

espermatócitos e espermátides, em 13 etapas de diferenciação. O ciclo do epitélio 

seminífero apresenta 11 estágios, descritos de acordo com as mudanças observadas 

no acrossoma, forma do núcleo e aspecto da cromatina das espermátides, durante a 

espermiogênese. O epidídimo é constituído pela rede testicular, dúctulo eferente, 

dúctulo de ligação e ducto epididimário, mostrando diferenças no epitélio de 

revestimento, de acordo com a estrutura analisada. A positividade aos métodos 

histoquímicos observada na túnica albugínea, tecido conjuntivo peritubular e membrana 

basal do epitélio dos túbulos seminíferos e dos componentes das vias genitais, indica 

presença de glicosaminoglicanas caboxiladas, sulfatadas, bem como glicoproteínas 

ricas em ácido siálico. O epitélio seminífero é negativo aos métodos do ácido periódico-

reativo de Shiff (PAS) e do azul de Alcian. O epitélio dos dúctulos eferentes é o único 

do epidídimo que mostra características de células secretoras de glicoproteínas 

neutras. Revestido por epitélio pseudoestratificado prismático, o ducto deferente é 

longo e abre-se no urodeo da cloaca, através de papila. É positivo aos métodos 

histoquímicos somente nos segmentos médio e caudal, sendo capaz de secretar 

glicosaminoglicanas caboxiladas, sulfatadas e glicoproteínas ricas em ácido siálico. A 

anatomia e histologia dos órgãos genitais masculinos do peru seguem, de maneira 

geral, o padrão de organização morfológica descrito na literatura de aves. 

 

 



 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

“Nunca te é concedido um desejo 

sem que te seja concedida, também, 

a faculdade de torná-lo realidade” 
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1 INTRODUÇÃO 

Quem não se encanta com a beleza de uma ave? Seu canto suave ou 

estridente, sua plumagem colorida ou neutra, seus movimentos corporais ágeis e 

elaborados e seu vôo coordenado e preciso, que transmitem tanta harmonia? 

Quem não se admira com a arte de sedução usada pelo macho para atrair a 

fêmea? Ou com as estratégias utilizadas pelas diferentes espécies para confeccionar 

ninhos, defender e alimentar a prole, escapar dos predadores, marcar território, 

adaptar-se às mais diversas alterações climáticas e ambientais, caçar, cantar, 

comunicar-se, migrar, sobreviver e perpetuar-se? 

Originadas de dinossauros bípedes, os Celurossauros, no Jurássico Superior, as 

aves têm sido componentes de ecossistemas naturais, fazendo parte da história e 

cultura da humanidade (ANDRADE, 1997). 

Desde a antigüidade, elas têm sido utilizadas para os mais variados fins: atuam 

na silvicultura, diversificando matas e trazendo o homem para a zona rural; polinizam 

flores e disseminam sementes; combatem pragas como insetos, carrapatos, cobras e 

ratos, exercendo papel importante na cadeia alimentar; alimentam-se de restos 

orgânicos ou de animais mortos, atuando na coleta e reciclagem de lixo biológico; são 

bioindicadores de condições ambientais, ressentindo-se dos produtos tóxicos lançados 

em locais poluídos. São animais de companhia, diversão e exposições promovidas por 

criadores, servindo como símbolo de países ou instituições e fonte de inspiração para 

artistas e pessoas sensíveis à sua beleza (SICK, 1984; ANDRADE, 1997; BENEZ, 

2001). 

Do ponto de vista sócio-econômico, as aves exercem papel fundamental como 

fonte de alimento saudável e rico em proteínas; sua carne tenra e nutritiva é 

considerada de baixo teor calórico e os ovos, energéticos e revigorantes, são 

apreciados em todos os meios, tanto rural como urbano (RODAS, 1978; MALAVAZZI, 

1999). 

O Brasil, graças à extensão de seu território, à diversidade de ecossistemas e às 

belezas naturais ainda existentes, possui uma das mais exuberantes avifaunas do 

mundo, ocupando o terceiro lugar em número de espécies registradas. São 

aproximadamente 1.676 espécies, incluindo as residentes, as introduzidas e as 
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visitantes, o que totaliza mais da metade das aves da América do Sul (ANDRADE, 

1997). 

Dentre as espécies introduzidas no Brasil destaca-se o peru Meleagris gallopavo 

(Linnaeus, 1758), que trazido pelos primeiros imigrantes na época da colonização, 

adaptou-se perfeitamente aos ecossistemas brasileiros, onde a oferta de alimento era 

grande (MORENG, 1990). 

1.1 Peru Meleagris gallopavo 

O peru Meleagris gallopavo pertence à família Phasianidae, ordem Galliformes, 

segundo a classificação de SIBLEY & MONROE (1990). Esta espécie é nativa das 

Américas do Norte e Central, tendo sido domesticada pelos índios astecas do México 

que, inicialmente, caçavam-na para alimento e utilizavam suas penas para a confecção 

de roupas e cocares. 

Levado para a Espanha por exploradores, o peru foi bem aceito pelos europeus 

e por volta de 1573 já havia sido introduzido também na França, Itália e Inglaterra, 

passando a ser usado como matriz no fornecimento de material genético básico para a 

criação do peru explorado comercialmente (MORENG, 1990). 

Atualmente, no Brasil, o peru vem sendo utilizado como fonte alternativa de 

alimento. A procura pela sua carne tem crescido nos últimos anos, não só pelo seu 

valor nutritivo, com baixo teor de gordura, como pelo sabor, muito apreciado pelos 

consumidores. A sua comercialização não se restringe à carne, pois o estrume por ele 

produzido é rico em íons, sendo empregado como adubo em atividades de jardinagem. 

As penas, que correspondem a aproximadamente 6% do peso do animal, têm valor no 

mercado como produto ornamental (KUPSCH, 1974). 

Dentre os métodos utilizados no Brasil para a criação desta espécie, distinguem-

se o método natural (criação extensiva), que requer poucos cuidados mas grandes 

áreas de pasto e o método de engorda (criação intensiva), cujo rendimento é maior, 

requerendo, entretanto, alimentação farta e balanceada (KUPSCH, 1974). 

A criação de peru no Brasil, contudo, mesmo com as vantagens que oferece, 

tem sido moderada; está restrita aos fazendeiros ou criadores rurais (criação 

extensiva), que mantêm exemplares quase que exclusivamente para consumo próprio, 
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e às poucas indústrias (criação intensiva), responsáveis pelo atendimento a um 

mercado consumidor selecionado, devido ao alto custo dos produtos gerados. 

Para que o peru tenha destaque sócio-econômico na avicultura brasileira é 

necessário, como meio de baratear e popularizar as atividades avícolas que envolvem 

a sua criação, investir em pesquisas que favoreçam o conhecimento das características 

peculiares desta espécie, incluindo os aspectos morfofisiológicos relacionados à sua 

reprodução. 

Com esta finalidade, torna-se imprescindível o estudo da biologia reprodutiva 

desta espécie, para subsidiar o esclarecimento de questões como a determinação de 

seu potencial reprodutivo e dos fatores que nele interferem. Dentre estes fatores 

destacam-se os efeitos da sazonalidade sobre o ciclo reprodutivo; os efeitos de uma 

dieta balanceada sobre o potencial de fertilização; a determinação do teor nutricional 

da carne relacionada às estratégias reprodutivas; a interferência de fatores climáticos 

na postura e incubação, além do emprego da criopreservação de sêmen e da 

inseminação artificial, como formas de modernizar a avicultura, etc. 

Algumas destas questões foram discutidas por BAILEY (1953), em fringilídeos, 

GUTIERREZ, BRAUN, ZAPATKA (1975), em pombo, LAKE (1981), SICK (1984), em 

aves domésticas, BURGER (1982, 1985), BARALDI-ARTONI et al. (1997, 1999), em 

codorna brasileira e BHAT & MAITI (2000), em pardal. 

Segundo BURGER (1982, 1985), SICK (1984) e BARALDI-ARTONI et al. (1997, 

1999), as aves brasileiras apresentam maior atividade sexual no período de setembro a 

dezembro, quando acontece, de acordo com HAFEZ (1988), o aumento da precipitação 

pluviométrica. 

Para as aves americanas, o período de reprodução ocorre entre janeiro a março 

(BAILEY, 1953; GUTIERREZ et al., 1975), enquanto que na Índia, a atividade 

reprodutiva aumenta progressivamente de janeiro a março, com pico em abril e regride, 

gradualmente, a partir de maio, permanecendo inativas sexualmente de julho a 

dezembro (BHAT & MAITI, 2000). 

EROSCHENKO & WILSON (1974), estudando a codorna japonesa, BRILLARD 

& REVIERS (1985) e BRILLARD (1986) investigando a galinha d’Angola, KAR & 

SIKDAR (1994) e SIKDAR & KAR (1994) pesquisando as aves silvestres, REVIERS & 

REVIERS (1996), AL-HASSANI, AL-KHAFAJI, ABDULKAREEM (1997) e BEAUPRÉ et 
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al. (1997) investigando o galo e LEWIS, PERRY, SHERWIN (1998) estudando o peru, 

demonstraram que a temperatura e o período de luz diária interferem no peso testicular 

e na maturação sexual. Afirmaram, ainda, que o excesso de luz prejudica o 

desenvolvimento testicular nestas aves. 

Segundo HAFEZ (1988), a eficiência da reprodução de uma espécie depende de 

sua nutrição, extensão da estação sexual, número de ovulações, número de crias 

nascidas, idade de puberdade, estabilidade do período reprodutivo do animal, dentre 

outras variáveis que afetam a atividade sexual. 

O entendimento dos mecanismos reprodutivos de determinada ave envolve, 

portanto, o conhecimento morfofisiológico de seus órgãos genitais, interrelacionando-o 

com o desenvolvimento espermatogênico, embrionário e reprodutivo da espécie. 

1.2 Órgãos genitais masculinos de aves 

Os estudos de DOMM (1939), WORDEN (1956), HOFFMANN & VOLKER 

(1969), ANDREW & HICKMAN (1974), VANTYNE & BERGER (1976), SICK (1984), 

KING (1986), ORR (1986) e DYCE, SACK, WENSING (1990), nas aves em geral, de 

GRAY (1937) e LAKE (1957), em galo, de BAILEY (1953), em fringilídeos, de DAS, 

MISHRA, GISWAL (1965), em pato, de FITZGERALD (1969), em codorna, de 

MERCADANTE et al. (1983) e de MARUCH, TELES, RIBEIRO (1995), em pombo, de 

MARUCH, TELES, RIBEIRO (1991), em rolinha, de BAKST (1993 a,b), em galo e peru 

e de PEREIRA et al. (1994), em galinha d’Angola, mostraram que os órgãos genitais de 

aves são constituídos de dois testículos, dois epidídimos, dois ductos deferentes e um 

órgão copulador. 

Na maioria das aves estudadas, os machos não possuem pênis típico, mas um 

órgão copulador correspondente, denominado fálus (FITZGERALD, 1969; KNIGHT, 

1970; KOMÁREK, 1970; FUJIHARA, NISHIYAMA, NAKASHIMA, 1976; LAKE, 1981; 

BAKST & CECIL, 1983; KING, 1986; ORR,1986) ou pênis cloacal (VANTYNE & 

BERGER,1976). 

Não são encontradas, nas aves, as glândulas sexuais acessórias comuns aos 

mamíferos, tais como as vesículas seminais, próstata, glândula de Cowper e glândulas 

uretrais (LAKE, 1971; HESS, THURSTON, BIELLIER, 1976; BAKST, 1980; LAKE, 

1981; HAFEZ, 1988; BAKST, 1993 a,b). Existem, porém, algumas estruturas no urodeo 
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da cloaca de machos que, segundo LAKE (1957), correspondem às glândulas 

bulbouretrais de mamíferos, por estarem relacionadas à produção de líquido seminal. 

O termo vesícula seminal tem sido utilizado por alguns autores, para denominar 

a porção terminal do ducto deferente, cuja função é armazenar espermatozóides 

(LAKE, 1957; FITZGERALD, 1969; VANTYNE & BERGER, 1976; BHAT & MAITI, 

2000). 

1.3 Anatomia do testículo de aves 

Anatomicamente, os testículos das aves são retroperitoniais, situando-se, 

aproximadamente, na posição correspondente à que foram originados (DOMM, 1939; 

NALBANDOV, 1976). Segundo os trabalhos de WORDEN (1956), KING (1986) e 

DYCE et al. (1990), em aves domésticas, de GRAY (1937) e LAKE (1957), em galo e 

de MERCADANTE et al. (1983), em pombo, os testículos estão suspensos e presos à 

parede dorsal da cavidade corporal, por uma curta prega de tecido conjuntivo frouxo 

revestida de mesotélio, o mesórquio, que se insere na superfície dorsal do testículo, 

ocultando o epidídimo. 

Localizados ventralmente à porção cranial dos rins, os testículos relacionam-se 

cranialmente com a superfície ventral do pulmão, medialmente com a aorta, com a veia 

cava caudal e com as glândulas adrenais e caudalmente com a veia ilíaca comum 

(LAKE, 1957; ANDREW & HICKMAN, 1974; BAKST, 1980; MERCADANTE et al., 1983; 

KING, 1986; LAKE, 1981; DYCE et al., 1990; BAKST, 1993 b; JONES & LIN, 1993). 

Os testículos apresentam forma de grão de feijão ou são ovóides, conforme 

descreveram DAS et al. (1965), VANTYNE & BERGER (1976), KING (1986) e DYCE et 

al. (1990), nas aves em geral, MERCADANTE et al. (1983), em pombo e FITZGERALD 

(1969), em codorna. Segundo VANTYNE & BERGER (1976), os testículos de aves são 

ovais ou vermiformes, ao passo que, de acordo com DOMM (1939), eles são esféricos 

ou alongados. 

HOFFMANN & VOLKER (1969), LAKE (1981) e KING (1986) descreveram, nos 

testículos, extremidades cranial e caudal e superfícies medial (convexa) e lateral 

(côncava). 

De acordo com os estudos de MERCADANTE et al. (1983), em pombo, cada 

testículo possui extremidades cranial e caudal, bordas medial e lateral e faces dorsal e 
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ventral. A face dorsal é convexa e as extremidades cranial e caudal do testículo direito 

são arredondadas enquanto que, no esquerdo, a extremidade caudal tende a ser mais 

pontiaguda; a borda lateral é arredondada e voltada para a parede lateral da cavidade 

celomática. 

KING (1986), estudando os testículos de aves, verificou que eles medem de 3,25 

a 5,6 cm de comprimento por 1,6 a 2,9 cm de largura e aproximadamente 2,3 cm de 

espessura dorsoventral. Em galo, os testículos medem de 4,0 a 5,0 cm de comprimento 

e 2,5 cm de largura (LAKE, 1957), ao passo que em peru apresentam 6,0 a 7,0 cm de 

comprimento (HESS et al., 1976), enquanto em galinha d’Angola medem 2,5 cm de 

comprimento (AIRE, AYENI, OLOWO-OKORUM, 1979). 

MERCADANTE et al. (1983) registrou as seguintes medidas testiculares em 

pombo: 1,6 cm de comprimento, 0,7 cm de largura e 0,4 cm de espessura (dimensão 

dorsoventral) e observou que o testículo esquerdo é 4,0 mm mais alongado do que o 

direito. 

Segundo vários autores, o testículo esquerdo é maior do que o direito, tanto nas 

aves em geral (HOFFMANN & VOLKER, 1969; LAKE, 1981; SICK, 1984; KING, 1986; 

DYCE et al., 1990), como em galo (MARVAN, 1969), em pato (DAS, MISHRA, 

GISWAL, 1965), em galinha d’Angola (AIRE et al., 1979) e em pombo (MERCADANTE 

et al., 1983). 

GRAY (1937) e LAKE (1957), estudando os órgãos genitais de galo, afirmaram 

que o testículo direito é maior do que o esquerdo. 

Os testículos de aves sexualmente ativas geralmente apresentam cor 

esbranquiçada, como é o caso do falcão (WORDEN 1956), da codorna (FITZGERALD, 

1969), da galinha d’Angola (AIRE et al., 1979) e das aves em geral (LAKE, 1981; KING, 

1986; DYCE et al., 1990). 

DOMM (1939) e LAKE (1981), estudando os testículos de aves em geral, assim 

como WORDEN (1956), investigando os testículos de coruja, verificaram que estes 

órgãos exibem cor amarela-clara.  

Em aves jovens, a coloração do testículo varia de branca amarelada à prateada 

(LAKE, 1981; KING, 1986) e de cinza à marrom claro nas aves em repouso (LAKE, 

1981), tornando-se amarela após a atividade sexual (LAKE, 1981; DYCE et al, 1990). 
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1.4 Histologia do testículo de aves 

Os estudos de HOFFMANN & VÖLKER (1969), ANDREW & HICKMAN (1974), 

LAKE (1981) e KING (1986), nas aves em geral, de FITZGERALD (1969), em codorna, 

de MERCADANTE et al. (1983) e MARUCH et al. (1995), em pombo, de MARUCH et 

al. (1991), em rolinha e de PEREIRA et al. (1994), em galinha d’Angola, mostraram que 

a arquitetura interna do testículo segue um padrão histológico comum: cápsula fina de 

tecido conjuntivo que reveste o parênquima testicular, onde se observam os túbulos 

seminíferos envolvidos por tecido intersticial. 

Não tem sido verificada, na maioria das aves estudadas, a presença de septos, 

lóbulos ou mediastino testicular (BAILEY, 1953; FITZGERALD, 1969; MARVAN, 1969; 

LAKE, 1971, 1981; MERCADANTE et al., 1983; KING, 1986; HAFEZ, 1988; MARUCH 

et al., 1991; JONES & LIN, 1993). WORDEN (1956) e HOFFMANN & VOLKER (1969), 

entretanto, observaram septos de tecido conjuntivo partindo da cápsula para o interior 

do testículo, dividindo-o em lóbulos. 

A cápsula testicular, também denominada túnica albugínea, é delicada e 

constituída de tecido conjuntivo denso, rico em fibras colágenas e reticulares, com 

poucas fibras elásticas. A túnica albugínea reveste externamente o testículo e o 

epidídimo, este se encontra adjacente ao testículo, em sua borda dorsomedial 

(WORDEN, 1956; LAKE, 1957,1971; FITZGERALD, 1969; HOFFMANN & VOLKER, 

1969; MARVAN, 1969; LAKE, 1981; KING, 1986; DYCE et al., 1990; MARUCH et al. 

1991; JONES & LIN, 1993; PEREIRA et al., 1994; MARUCH et al., 1995). 

 WORDEN (1956), diferente dos demais autores, descreveu que a túnica 

albugínea das aves é densa e espessa. Segundo GEHAUT et al. (1985), em galo, e de 

acordo com MARUCH et al. (1991), em rolinha, a túnica albugínea, em aves jovens, é 

mais delgada do que em adultas. 

Subjacente à túnica albugínea e ocupando grande parte do testículo estão os 

túbulos seminíferos que, em aves, são extremamente anastomosados, formando uma 

rede complexa, na qual os túbulos unem-se uns aos outros (BAILEY, 1953; LAKE, 

1957; MARVAN, 1969; LAKE, 1971, 1981; KING, 1986; HAFEZ, 1988; JONES & LIN, 

1993). 
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WORDEN (1956), HOFFMANN & VOLKER (1969), LAKE (1981), KING (1986) e 

HAFEZ (1988), estudando o tecido intersticial do testículo de aves em geral, LAKE 

(1957), MARVAN (1969) e ROTHWELL & TINGARI (1973), investigando o testículo de 

galo, FITZGERALD (1969), o de codorna, MERCADANTE et al. (1983) e MARUCH et 

al. (1995), estudando o pombo, MARUCH et al. (1991), a rolinha, PEREIRA et al. 

(1994) e AIRE (1997), analisando os testículos de galinha d’Angola, galo, pato e 

codorna, verificaram a presença de vasos sangüíneos, vasos linfáticos delicados, 

células do tecido conjuntivo frouxo e células intersticiais, preenchendo o reduzido 

espaço existente entre os túbulos seminíferos. 

Neste tecido intertubular predominam as células intersticiais, que são 

volumosas, mostrando núcleo esférico, vesiculoso e citoplasma claro, com aspecto 

semelhante ao apresentado por células secretoras de lipídios (WORDEN, 1956; 

HOFFMANN & VOLKER, 1969; AIRE, 1979; LAKE, 1981; KOTAK, 1983; 

MERCADANTE et al., 1983; KING, 1986; MARUCH et al., 1991; PEREIRA et al., 1994; 

AIRE, 1997). 

Histologicamente, os túbulos seminíferos são constituídos pelo epitélio 

germinativo ou seminífero, circundado pela túnica própria. Esta é uma delicada camada 

de tecido conjuntivo fibroso, rica em células mióides, cujas características morfológicas 

e fisiológicas assemelham-se às das fibras musculares lisas (LAKE, 1981; JONES & 

LIN, 1993; NASSAUW, HARRISON, CALLEBAUT, 1993). 

ROTHWELL & TINGARI (1973) descreveram, na túnica própria do testículo de 

galo, duas camadas: uma interna fibrosa e outra externa multilamelar, mostrando 

células semelhantes aos fibroblastos e células mióides. 

De acordo com as observações de ROTHWELL & TINGARI (1973, 1974) e de 

LAKE (1981), nas aves em geral, bem como de NASSAUW et al. (1993), em codorna, a 

túnica própria é um elemento de apoio ao epitélio seminífero, participando da barreira 

fisiológica entre túbulos seminíferos e tecido intersticial, além de ser importante 

elemento contrátil, auxiliando no transporte de espermatozóides. 

1.4.1 Epitélio seminífero 

O epitélio seminífero é constituído por duas populações celulares, 

morfofisiologicamente distintas: as células de sustentação (de Sertoli) e as células da 
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linhagem espermatogênica. As células espermatogênicas (espermatogônias, 

espermatócitos primários, espermatócitos secundários e espermátides) apresentam-se 

em diferentes fases de maturação (CLERMONT, 1958; NAGANO, 1959; LAKE, 1971; 

REVIERS, 1971; ANDREW & HICKMAN, 1974; AIRE, OLOWO-OKORUM, AYENI, 

1980; LAKE, 1981; ORSI et al., 1984; HAFEZ, 1988; LIN, JONES, BIACKHAW, 1990; 

MARUCH et al., 1991; JONES & LIN, 1993; TIBA et al., 1993a, b; PEREIRA et al., 

1994; MARUCH et al., 1995; BARALDI-ARTONI et al. 1999). 

Em aves, a morfologia das células de Sertoli é semelhante à descrita para outros 

vertebrados. Situadas, no epitélio seminífero, próximas à membrana basal, são células 

grandes que se projetam por entre as células espermatogênicas através de 

prolongamentos citoplasmáticos, atingindo, inclusive, os espermatozóides imaturos 

(LAKE 1957, 1971, 1981). O núcleo da célula de Sertoli é geralmente irregular, 

mostrando reentrâncias; a cromatina é frouxa e o nucléolo evidente. Do ponto de vista 

ultra-estrutural, o citoplasma das células de Sertoli é rico em retículo endoplasmático 

rugoso, ribossomos (isolados ou em grupos), mitocôndrias esféricas ou ovóides, com 

cristas transversais e matriz densa; complexo de Golgi desenvolvido, corpos densos 

(provavelmente de natureza lipídica), microtúbulos e vesículas de micropinocitose 

(COOKSEY & ROTHWELL, 1973; LAKE, 1981). 

JONES & LIN (1993), em trabalho de revisão sobre a morfologia testicular e a 

espermatogênese de aves, afirmaram que as células de Sertoli são produtoras de 

hormônios esteróides e de peptídeos. Descreveram também a íntima relação destas 

células com as células da linhagem espermatogênica, bem como o desempenho das 

células de Sertoli em funções essenciais, tais como: oferecer apoio fisiológico às 

células germinativas; participar da formação da barreira hematotesticular; facilitar a 

comunicação entre as células do epitélio seminífero, através de junções intercelulares e 

secretar peptídeos reguladores, que permitem a comunicação com as células mióides 

da túnica própria e com as células intersticiais no tecido intertubular. 

1.4.2 Espermatogênese 

Segundo CLERMONT (1958, 1963), a espermatogênese, processo responsável 

pela produção de espermatozóides a partir de espermatogônias tronco, pode ser 

dividida em três fases distintas: na primeira, fase espermatogonial, as espermatogônias 



 
INTRODUÇÃO 

 

 

10 

 

 

dividem-se por mitose, originando os espermatócitos primários; na segunda, fase 

meiótica, os espermatócitos primários, através da ocorrência de meiose, originam 

células haplóides, as espermátides e, na última, fase de diferenciação ou 

espermiogênese, as espermátides passam por modificações morfológicas, 

diferenciando-se em espermatozóides. 

Durante as divisões celulares, a partir das células tronco, há o favorecimento de 

clones, cujas células membros estão unidas por pontes citoplasmáticas. Cada clone 

está associado à célula de Sertoli, que regula o desenvolvimento das gerações 

sucessivas, assim que elas migram da membrana basal para a luz do túbulo. Isto 

ocorre em determinada área do epitélio seminífero, que passa a apresentar gerações 

de células germinativas, originadas de uma mesma célula tronco. Nos túbulos 

seminíferos, portanto, as células espermatogênicas não estão arranjadas ao acaso e 

sim organizadas em associações celulares ou estágios (JONES & LIN, 1993). 

De acordo com TIBA et al. (1993b), em estudo sobre a estrutura do epitélio 

seminífero de galo, cada associação celular corresponde a uma coluna trapezóide, 

demarcada, lateralmente, por duas linhas perpendiculares “virtuais”, que se estendem 

desde a base até a luz do túbulo seminífero, de modo que cada coluna represente um 

estágio do processo, que é cíclico. 

A ocorrência temporal de sucessivas associações celulares ou estágios na 

mesma área do túbulo seminífero é denominada ciclo do epitélio seminífero 

(CLERMONT, 1958). Segundo LIN & JONES (1990), o arranjo espacial destes estágios 

não é feito ao acaso, mas segue uma onda em espiral, ao longo do túbulo seminífero. 

Como é contínua a disposição das associações celulares no epitélio seminífero, 

o limite entre o final de um estágio e o início do outro é, geralmente, impreciso 

(CLERMONT, 1972). Além disto, em aves, cada associação celular ocupa pequena 

área do túbulo seminífero, de modo que existem, neste caso, dificuldades de se 

estabelecer a composição e o arranjo das associações celulares na determinação dos 

ciclos do epitélio seminífero (LIN & JONES, 1990). 

Para o estudo da espermatogênese em aves, os pesquisadores têm utilizado, 

preferencialmente, o “método do sistema acrossômico”, que define os estágios do ciclo 

do epitélio seminífero com base nas características morfológicas das espermátides e, 
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em especial, na forma do núcleo e no desenvolvimento do acrossoma (LEBLOND & 

CLERMONT, 1952b; CLERMONT & LEBLOND, 1955).  

O número de estágios não é o mesmo para todas as aves, ele pode variar de 

espécie para espécie. Poucos autores fazem descrição detalhada dos subtipos, fases e 

características morfológicas de cada célula da linhagem espermatogênica, 

principalmente quando as observações são realizadas ao microscópio de luz. 

Em estudo comparativo sobre testículos de vertebrados, CAVAZOS & 

MELAMPY (1954), após coloração do material biológico pelo método do ácido 

periódico-reativo de Schiff (PAS), descreveram 4 fases do processo de 

espermiogênese em galo: de Golgi, de capuz, acrossômica e de maturação, o que 

favoreceu a diferenciação das espermátides em 15 etapas. 

YAMAMOTO, TAMATE, ITIKAURA (1967), estudando as células germinativas e 

as associações celulares em codorna japonesa e utilizando os métodos do PAS 

associado à hematoxilina (para identificar espermátides) e de Feulgen (para 

espermatogônias e espermatócitos), descreveram três tipos de espermatogônias: A, 

com núcleo ovóide ou alongado contendo grânulos finos de cromatina; B, núcleo 

pequeno, levemente alongado, com grumos grosseiros de cromatina, que se aderem 

ao envoltório nuclear e Intermediária, com núcleo maior do que o do tipo B e cromatina 

mais grosseira do que a do tipo A. Foram observados, também, espermatócitos 

primários pré-leptóteno, leptóteno, zigóteno e paquíteno. 

Com base nas divisões meióticas e na variação da forma do núcleo das 

espermátides, YAMAMOTO et al. (1967) descreveram, morfologicamente, 12 etapas de 

diferenciação das espermátides e oito associações celulares. 

REVIERS (1971), estudando o desenvolvimento testicular de galo, mostraram 

que a espermatogênese ocorre em três fases sucessivas: fase pré-púbere, na qual o 

peso testicular pode atingir até 60 miligramas; nesta fase ocorre aumento acentuado do 

número e do tamanho das células de Sertoli, bem como dos espermatócitos primários; 

fase púbere, na qual o testículo atinge um peso máximo equivalente a 5 gramas, nesta 

fase as células de Sertoli desenvolvem-se mais lentamente e inicia-se a produção de 

espermatozóides e fase adulta, na qual o peso testicular se mantém em 

aproximadamente 10 gramas e a produção de espermatozóides passa a ser constante, 

em torno de 100 milhões por grama de testículo. O autor descreveu, ainda, as 
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características das espermatogônias, sem, contudo, diferenciá-las em subtipos; e 

afirmou que os espermatócitos primários ocorrem nas subfases de pré-leptóteno, 

leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. As espermátides foram 

classificadas por este autor em 8 etapas e em 3 grupos principais: espermátides 

arredondadas, grupo que abrange as etapas de 1 a 3; espermátides em alongamento, 

grupo formado pelas etapas 4 e 5 e espermátides alongadas, grupo que corresponde 

às etapas de 6 a 8. 

GUNAWARDANA (1977), ao estudar os testículos de galo, utilizou dois tipos de 

fixadores: o glutaraldeído em tampão fosfato e o líquido de Helly. O material fixado em 

glutaraldeído foi corado pelo azul de metileno e o material fixado em Helly foi 

evidenciado pelo método do PAS. O autor descreveu 10 etapas de diferenciação das 

espermátides, com base na posição do grânulo pré-acrossômico, na forma do 

acrossoma e no tamanho e na forma do núcleo. 

AIRE et al. (1980) estudaram a espermatogênese em machos adultos e 

sexualmente ativos de galinha d’Angola, utilizando técnicas histológicas usuais e o 

método do PAS e contracoloração pela hematoxilina. Os autores descreveram dois 

tipos de espermatogônias: 1) A, célula de núcleo claro, finamente granular, com poucos 

grumos de cromatina; 2) B, célula ligeiramente menor, apresentando grumos de 

cromatina aderidos ao envoltório nuclear e grumos mais grosseiros, dispersos no 

nucleoplasma. Os espermatócitos primários foram facilmente reconhecidos nas 

subfases leptóteno, zigóteno e paquíteno, assim como os espermatócitos secundários 

e as espermátides, subdivididas em 10 etapas. Nos cortes transversais de túbulos 

seminíferos foi observada mais de uma associação celular; oito estágios do ciclo do 

epitélio seminífero foram descritos. 

AIRE et al. (1980) notaram a presença de associações celulares atípicas que 

não foram por eles consideradas, quando descreveram o ciclo do epitélio seminífero de 

galinha d’Angola. 

ORSI et al. (1984), estudando a morfologia do epitélio seminífero de pombo, 

demonstraram a presença de três tipos de espermatogônias: espermatogônia A, 

considerada como célula tronco; cujo núcleo apresenta cromatina frouxa e granular; 

espermatogônia B, com núcleo menor e cromatina em grumos grosseiros; e 

espermatogônia Intermediária, célula que exibe algumas características nucleares 
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semelhantes às das espermatogônias do tipo A e outras características semelhantes às 

das espermatogônias do tipo B. Segundo os mesmos autores, os espermatócitos em 

repouso ou pré-leptótenos são resultado de divisões mitóticas das espermatogônias B. 

Foram descritas, também, 4 fases características da espermiogênese: de Golgi, de 

capuz, acrossômica e de maturação. 

LIN et al. (1990) estudaram o testículo de codorna japonesa, utilizando o método 

de fixação pelo glutaraldeído em tampão fosfato, pós-fixação pelo tetróxido de ósmio e 

coloração em azul de toluidina. Os autores descreveram três tipos de espermatogônias: 

espermatogônia A clara, que relataram como uma célula pálida, oval, com 3 ou 4 

grumos maiores de cromatina; espermatogônia A escura, cujo núcleo ovóide é menor 

do que o da espermatogônia A clara, e a espermatogônia B, que exibe citoplasma mais 

corado e cujo núcleo apresenta grumos de cromatina aderidos ao envoltório nuclear. 

De acordo com as mudanças morfológicas observadas no acrossoma e no núcleo das 

espermátides, durante a espermiogênese, foram descritas, na codorna, pelos mesmos 

autores, 12 etapas de diferenciação das espermátides e 10 estágios do ciclo do epitélio 

seminífero. 

LIN & JONES (1992), continuando seus estudos em codorna, utilizaram, além da 

técnica empregada em trabalho anterior, a radioautografia, com o fim de determinar o 

período de duração do ciclo do epitélio seminífero, como também a microscopia 

eletrônica de transmissão, para efetuar a análise ultra-estrutural das células 

espermatogênicas. Diferenciaram, com base na ocorrência das organelas 

citoplasmáticas e no aspecto do núcleo, as espermatogônias tipo A escura, as 

espermatogônias do tipo A clara (A clara 1 e A clara 2), e as espermatogônias tipo B. 

Estes autores verificaram que, durante a espermatogênese, a partir de uma 

espermatogônia A escura são originados 32 espermatozóides; observaram, ainda, que 

o desenvolvimento das espermátides ocorre em 12 etapas e que o ciclo do epitélio 

seminífero da codorna envolve 10 estágios. 

TIBA et al. (1993a) descreveram as espermatogônias dos tipos A e B no epitélio 

seminífero de galo e relataram a presença de um terceiro tipo, que não foi classificado 

por eles. As espermatogônias do tipo A ocorrem aos pares, localizando-se próximas à 

membrana basal. Seu núcleo é grande, ovóide e bem corado, com cromatina granular. 

As espermatogônias B, por sua vez, possuem núcleo menor, esférico ou ovóide, 
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cromatina mais grosseira, dispersa no nucleoplasma ou aderida ao envoltório nuclear. 

As espermátides foram descritas em 8 etapas, tomando por base as mudanças 

ocorridas no sistema acrossômico e nas características nucleares. 

1.5 Vias genitais masculinas 

1.5.1 Via genital intratesticular 

No interior do testículo, os túbulos seminíferos de galo (GRAY, 1937; OSMAN, 

MONIEM, TINGARI, 1979), de fringilídeos (BAILEY, 1953), de galinha d’Angola (AIRE 

et al., 1979), das aves em geral (LAKE, 1981; KING, 1986), do pombo (MARUCH, 

TELES, RIBEIRO, 1996), da rolinha (MARUCH, RIBEIRO, TELES, 1998) e de pardal 

(BHAT & MAITI, 2000), abrem-se em túbulos retos, cujo epitélio de revestimento é 

simples cúbico. Os túbulos retos dão início ao sistema de ductos intratesticulares, 

formado pelos túbulos retos e pela rede testicular. 

LAKE (1957), estudando o testículo de galo, descreveu que entre os túbulos 

seminíferos e a rede testicular, existem estruturas de transição, onde o epitélio de 

revestimento estratificado, observado nos túbulos seminíferos, passa para epitélio 

simples, rico em células de Sertoli modificadas, semelhante ao da porção inicial da 

rede testicular. 

Túbulos retos não foram identificados por TINGARI (1971) e BUDRAS & SAUER 

(1975), em galo e nem por NICKEL, SCHUMMER, SEIFERLE (1977), nas aves 

domésticas, de modo geral. Para estes autores, os túbulos seminíferos unem-se 

diretamente aos canais da rede testicular. 

Segundo TRACIUC (1967), os túbulos seminíferos de aves abrem-se 

diretamente nos dúctulos eferentes, sem a presença da rede testicular. 

OSMAN et al. (1979) descreveram que a união entre os túbulos seminíferos e a 

rede testicular pode ser realizada por três vias: pelo segmento terminal dos túbulos 

seminíferos, que se abrem nos túbulos retos e estes na rede testicular; sem túbulos 

retos, apenas pelo segmento terminal na rede testicular; ou diretamente dos túbulos 

seminíferos para a rede testicular. 

A rede testicular localiza-se na superfície dorsomedial do testículo (GRAY, 1937; 

LAKE, 1981; BARKER & KENDALL, 1984) e possui componentes intratesticulares e 
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extratesticulares, estendendo-se do interior do testículo para a região do epidídimo 

(LAKE, 1971; TINGARI, 1971; BUDRAS & SAUER, 1975; BUDRAS & SCHMIDT, 1976; 

HESS et al., 1976; AIRE et al., 1979; BARKER & KENDALL, 1984; NASU et al., 1985; 

CLULOW & JONES, 1988; MARUCH et al., 1996, 1998; BHAT & MAITI, 2000). 

A porção intratesticular da rede testicular é menor do que a porção 

extratesticular, que se abre nos dúctulos eferentes, no epidídimo (STOLL & MARAUD, 

1955; TINGARI, 1971; BUDRAS & SAUER, 1975; BUDRAS & SCHMIDT, 1976; AIRE 

et al., 1979; CLULOW & JONES, 1988; MARUCH et al., 1996, 1998). 

Os canais ou lacunas que formam a rede testicular são revestidos por epitélio 

simples, que se apresenta pavimentoso, em fringilídeos (BAILEY, 1953) e em galinhas 

d’Angola (AIRE et al., 1979), simples cúbico, nas aves em geral (LAKE, 1981), em 

rolinha (MARUCH et al., 1991), em pombo (MARUCH et al., 1996; STEFANINI et al., 

1999) e em pardal (BHAT & MAITI, 2000), ou ainda, cúbico baixo a pavimentoso, em 

peru (HESS et al., 1976), aves silvestres (BARKER & KENDALL, 1984), codorna 

(CLULOW & JONES, 1988) e perdiz (CÂMARA, 2000). 

Em galo, segundo GRAY (1937), o epitélio de revestimento da rede testicular é 

simples pavimentoso; de acordo com LAKE (1957) e NASU et al. (1985) é simples 

cúbico, ao passo que, para TINGARI (1971) este epitélio varia de cúbico baixo a 

pavimentoso. 

Abaixo do epitélio de revestimento, no tecido conjuntivo da lâmina própria, 

GRAY (1937), TINGARI (1971), KING (1986) e (HESS et al., 1976) descreveram a 

presença de fibras colágenas, fibras musculares lisas, vasos sangüíneos e fibras 

nervosas. 

1.5.2 Via genital extratesticular 

Em aves, as vias genitais extratesticulares são constituídas pelos epidídimos e 

ductos deferentes que, de acordo com LAKE (1971), derivam do ducto mesonéfrico ou 

de Wolff, cujo segmento inicial origina o epidídimo e o segmento distal, o ducto 

deferente. 
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1.5.2.1 Epidídimo 

Denomina-se epidídimo (LAKE, 1981; MERCADANTE et al., 1983; KING, 1986; 

BAUMEL, 1993; CÂMARA, 2000), área epididimária (STOLL & MARAUD, 1955; LAKE, 

1957; TINGARI, 1971; HESS & THURSTON, 1977; AIRE et al., 1979; CLULOW & 

JONES, 1988; MARUCH et al., 1996) ou ductos excretores (FITZGERALD, 1969), o 

conjunto de estruturas tubulares, que está intimamente inserido na borda dorsomedial 

do testículo (KING, 1986), envolvido pela mesma túnica albugínea (LAKE, 1981). É 

composto pela porção extratesticular da rede testicular, pelos dúctulos eferentes, pelos 

dúctulos de ligação (BRADLEY & GRAHAME, 1960; MARAUD, 1963; MARVAN, 1969: 

BUDRAS & SAUER, 1975; LAKE, 1981; KING, 1986; AIRE & SOLEY, 2000; BHAIT & 

MAITI, 2000). 

1.5.2.1.1 Rede testicular 

A porção extratesticular da rede testicular é, histologicamente, semelhante à 

porção intratesticular, exceto no revestimento epitelial próximo aos dúctulos eferentes, 

que passa de simples cúbico para epitélio simples prismático (TINGARI, 1971; HESS et 

al., 1976). 

O conteúdo da rede testicular é liberado para aproximadamente 70 dúctulos 

eferentes (GRAY, 1937), que se apresentam sinuosos (TINGARI, 1971; BUDRAS & 

SAUER, 1975; BUDRAS & SCHMIDT, 1976; HESS et al., 1976; KING, 1986). 

1.5.2.1.2 Dúctulos eferentes 

Em galo (LAKE, 1957; TINGARI, 1971; BUDRAS & SAUER, 1975; NASU et al., 

1985), em peru (HESS & THURSTON, 1977), em galinha d’Angola (AIRE et al., 1979), 

em pombo (MARUCH et al., 1996), em perdiz (CÂMARA, 2000), os dúctulos eferentes, 

na região próxima da rede testicular, possuem diâmetro maior e, à medida que se 

estendem caudalmente, próximos aos dúctulos de ligação, vão se estreitando. 

A parede dos dúctulos eferentes é pregueada e o epitélio de revestimento é 

pseudoestratificado prismático (GRAY, 1937; STEFANINI et al., 1999; BHAT & MAITI, 

2000), com células ciliadas, células não ciliadas tipos I e II e células basais (LAKE, 

1971; TINGARI, 1971; HESS et al. 1976; AIRE, 1979). 
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TINGARI (1972), HESS & THURSTON (1977) e AIRE et al. (1980) descreveram 

a ultra-estrutura das células não ciliadas tipos I e II, bem como das células ciliadas. 

Afirmaram que as células não ciliadas do tipo I revestem os dúctulos eferentes 

proximais e apresentam borda em escova, constituída de microvilos ramificados, que 

se projetam, irregularmente, em sua superfície apical. Possuem abundantes 

mitocôndrias, retículo endoplasmático liso, lisossomos, corpos densos e vacúolos 

apicais, além de vesículas de pinocitose. Segundo estes autores, as células não 

ciliadas do tipo II são menores, apresentam superfície lisa e revestem os dúctulos 

eferentes distais. Caracterizam-se pela ausência de corpos densos e pela pobreza em 

organelas citoplasmáticas. As células ciliadas, além dos cílios típicos, exibem pequena 

quantidade de microvilos curtos, onde se observam poucas vesículas de pinocitose. 

São células claras, apresentando núcleo alongado e lobulado e citoplasma apical com 

numerosas mitocôndrias e relacionam-se, provavelmente, ao transporte de 

espermatozóides. 

As células basais, de acordo com HESS & THURSTON (1977), são menores, 

mais eletrondensas e repousam diretamente sobre a membrana basal. 

BUDRAS & SAUER (1975), bem como AIRE et al. (1979), baseados na 

classificação adotada por LANDMAN & YOUNG (1957) para mamíferos, descreveram 

os dúctulos eferentes da codorna em proximais e distais. 

BUDRAS & SAUER (1975), estudando galo, observaram que o dúctulo eferente 

proximal é maior e mais dilatado do que o distal. Para NASU et al. (1985), os dúctulos 

eferentes proximais de galo são largos, pregueados e revestidos por epitélio prismático, 

com células ciliadas e não ciliadas. Os dúctulos eferentes distais, entretanto, são mais 

estreitos, menos pregueados e com mais células ciliadas. 

LAKE (1957) e FITZGERALD (1969), estudando galo e codorna, verificaram a 

presença de glândulas intra-epiteliais, com liberação holócrina da secreção pelas 

células epiteliais dos dúctulos eferentes. 

HESS & THURSTON (1977), estudando a ultra-estrutura dos dúctulos eferentes, 

sugeriram que estes seriam as estruturas mais ativas do epidídimo nas funções de 

transporte de espermatozóides, de reabsorção de líquidos e de secreção de material 

protéico. 
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1.5.2.1.3 Dúctulos de ligação 

Os dúctulos de ligação, descritos em peru (HESS et al., 1976; HESS & 

THURSTON, 1977), em galo (LAKE, 1971; TINGARI, 1971; NASU et al., 1985), em 

galinha d’Angola (AIRE et al., 1979) e em pombo (MARUCH et al., 1996), são dúctulos 

inicialmente estreitos, tornando-se mais amplos caudalmente, onde se anastomosam e 

se apresentam progressivamente maiores,  até se unirem ao ducto epididimário. 

O revestimento epitelial dos dúctulos de ligação é pseudoestratificado, com 

células ciliadas em galo (LAKE, 1971; TINGARI, 1971), células ciliadas, não ciliadas e 

basais em peru (HESS & THURSTON, 1977) e células não ciliadas e células basais em 

galinha d’Angola (AIRE et al., 1979) e em pombo (MARUCH et al., 1996). 

TINGARI (1972) descreveu a ultra-estrutura das células epiteliais da porção 

estreita dos dúctulos de ligação, apontando para dois tipos celulares: células ciliadas, 

com função de reabsorção de líquidos secretados pelo epitélio seminífero e células não 

ciliadas do tipo I, caracterizadas pela presença de microvilosidades, abundantes 

mitocôndrias, retículo endoplasmático liso e lisossomos. A porção dilatada dos dúctulos 

de ligação apresenta células não ciliadas do tipo II, que exibem características de 

células que secretam proteínas, como também células basais, com núcleo mais denso, 

irregular e citoplasma pobre em organelas. 

TINGARI (1971) e AIRE et al. (1979) destacaram a presença de grande 

quantidade de espermatozóides na luz dos dúctulos de ligação de galo e de galinha 

d’Angola, respectivamente. 

1.5.2.1.4 Ducto epididimário 

O ducto epididimário, estudado em galo (LAKE, 1957, 1971; TINGARI, 1971; 

NASU et al., 1985), em fringilídeos (BAILEY, 1953), em peru (HESS et al., 1976), em 

galinha d’Angola (AIRE et al., 1979), nas aves em geral (LAKE, 1981; KING, 1986), em 

pombo (MARUCH et al., 1996), em rolinha (MARUCH et al., 1998) e em pardal (BHAT 

& MAITI, 2000), é curto, tortuoso, não apresentando as divisões em cabeça, corpo e 

cauda. 

Inicialmente, o ducto epididimário é estreito, alargando seu diâmetro 

caudalmente, próximo ao ducto deferente (TINGARI, 1971; NASU et al., 1985). O 
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epitélio de revestimento é pseudoestratificado prismático não ciliado, com células 

prismáticas e células basais (LAKE, 1957; FITZGERALD, 1969; TINGARI, 1971; HESS 

et al., 1976; AIRE et al., 1979; LAKE, 1981; NASU et al, 1985; MARUCH et al., 1996, 

1998; CÂMARA, 2000). 

GRAY (1937) observou que o epitélio de revestimento do ducto epididimário em 

galo é pseudoestratificado prismático ciliado e que algumas células apresentam 

grânulos fortemente corados no citoplasma, mostrando atividade secretora. 

Em fringilídeos, BAILEY (1953) descreveu que o epitélio do ducto epididimário é 

pseudoestratificado prismático, com poucas células ciliadas. As células prismáticas são 

secretoras, contendo no citoplasma vários grânulos acidófilos que se acumulam no 

ápice celular e são eliminados por mecanismo apócrino. 

LAKE (1957), estudando as células epiteliais do ducto epididimário de galo, 

verificou não haver nelas positividade às técnicas histoquímicas para lípides, fosfatase 

ácida, fosfatase alcalina e mucossubstâncias, o que indicaria, deste modo, ausência de 

atividade secretora para estas substâncias. 

Em pato, galo, peru e codorna, o ducto epididimário, além de absorver os fluidos 

secretados pelos túbulos seminíferos, possui células epiteliais secretoras, cujo produto 

é liberado por mecanismo merócrino (AIRE, 2000). 

1.5.2.2 Ducto deferente 

Em aves, o ducto deferente é um tubo extenso e convoluto, comprimido ao longo 

de seu trajeto, conforme foi descrito em galo (GRAY, 1937; LAKE, 1957; TINGARI, 

1971), em galinha d’Angola (AIRE et al., 1979), nas aves em geral (KING, 1986), em 

pombo (MERCADANTE et al., 1983; MARUCH et al., 1996) e em rolinha (MARUCH et 

al., 1998). 

Segundo LAKE (1981), em trabalho de revisão das vias genitais de aves, o ducto 

deferente é continuação direta do ducto epididimário, do qual se estende no sentido 

craniocaudal, até abrir-se no compartimento médio da cloaca, o urodeo. 

O ducto deferente de pombo, partindo do epidídimo, estende-se ao longo da 

linha mediana da parede dorsal corporal, medialmente ao ureter, com o qual percorre 

todo o trajeto até a cloaca, envolvido pela mesma bainha de tecido conjuntivo 

(MERCADANTE et al., 1983). 
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De acordo com KING (1986), o ducto deferente corre paralelo à linha média 

corporal, inicialmente medial e a seguir lateral à parte renal do ureter; continua 

caudalmente em posição lateral à parte caudal do ureter e juntos penetram na parede 

cloacal, especificamente na região dorsal do urodeo. 

Para LAKE (1957), o ducto deferente de galo mede aproximadamente 9,0 cm de 

comprimento, enquanto que para TINGARI (1971) mede 14,0 cm. Nas aves em geral, 

mede em torno de 10,0 cm (KING, 1986) e, em peru, 20,0 cm (HESS et al., 1976).  

Ao longo do trajeto craniocaudal, o ducto deferente aumenta, progressivamente, 

seu diâmetro: é estreito na porção inicial, apresentando-se mais dilatado na porção 

caudal (LAKE, 1957,1981; MARVAN, 1969; TINGARI, 1971; HESS et al., 1976; AIRE et 

al., 1979; KING, 1986). 

Com estrutura histológica semelhante à do ducto epididimário, o ducto deferente 

apresenta-se pregueado, principalmente em sua porção cranial (LAKE, 1957; 

MARVAN, 1969; TINGARI, 1971; AIRE et al., 1979; BAKST, 1980). Segundo as 

observações de AIRE et al. (1979), em galinha d’Angola, estas pregas são epiteliais, 

mostrando-se irregulares na porção cranial e regulares nas porções média e caudal. 

O epitélio de revestimento das pregas do ducto deferente é pseudoestratificado, 

mostrando células prismáticas não ciliadas, com núcleo alongado e central, e células 

basais, pequenas e angulares, com núcleo esférico, conforme foi observado em galo 

(GRAY, 1937; LAKE, 1957; MARVAN, 1969; TINGARI, 1971), em fringilídeos (BAILEY, 

1953), em peru (HESS et al., 1976), em galinha d’Angola (AIRE, 1979), nas aves em 

geral (LAKE, 1981; KING, 1986), em pombo (MARUCH et al., 1996), em rolinha 

(MARUCH et al., 1998), bem como em pardal (BHAT & MAITI, 2000). 

BAILEY (1953), estudando fringilídeos, observou que as células do epitélio do 

ducto deferente apresentam citoplasma reduzido, não evidenciando atividade 

secretora. 

LAKE (1957), por sua vez, descreveu, em galo, a presença de grandes vacúolos 

nas células epiteliais do ducto deferente que são, gradativamente, liberados na luz. Nos 

segmentos proximal e distal do ducto deferente verificou, também, intensa secreção 

holócrina, possivelmente de natureza protéica. 

O epitélio pseudoestratificado do ducto deferente de galo, estudado por 

TINGARI (1971), mostrou células não ciliadas claras, células não ciliadas escuras e 
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células basais. As células escuras têm núcleo com cromatina mais compacta, 

ocupando posição mais apical. As células claras têm núcleo vesiculoso e central, com 

um ou mais nucléolos. As células basais, cujos núcleos são esféricos, apresentam-se 

menores e mais abundantes na porção caudal do ducto. Segundo o autor, projeções 

em forma de vesículas ocorrem nas células epiteliais, principalmente na porção cranial 

do ducto deferente. 

De acordo com AIRE et al. (1979), em galinha d’Angola, o epitélio de 

revestimento do ducto deferente é pseudoestratificado prismático, com células não 

ciliadas e células basais, mais abundantes nas porções cranial e média do ducto. 

Foram verificadas pequenas projeções celulares na superfície livre das células 

epiteliais, interpretadas como sinal de atividade secretora apócrina. Os autores não 

descartam, contudo, a possibilidade de ser artefato de técnica. 

Segundo HESS et al. (1976), no peru, o ducto deferente é sinuoso e 

histologicamente semelhante ao epidídimo. O epitélio de revestimento é 

pseudoestratificado, com células prismáticas exibindo projeções apicais semelhantes a 

vesículas. As células basais são mais abundantes em seu segmento caudal. 

Abaixo do epitélio de revestimento do ducto deferente de galo, LAKE (1957) 

descreveu a presença de uma camada de tecido conjuntivo fibroso, denominada, por 

ele, de túnica submucosa. Para TINGARI (1971) e BHAT & MAITI (2000), esta camada 

é fina e de natureza fibromuscular. MARUCH et al. (1996) observaram, em pombo, 

neste mesmo ducto, fibras colágenas finas, entremeadas por fibras musculares. 

TIENHOVEN (1961) descreveu que a túnica muscular está disposta em três 

camadas na parede do ducto deferente de aves domésticas; em galo foram observadas 

duas camadas (MARVAN, 1969). MARUCH et al. (1996, 1998), estudando pombo e 

rolinha, verificaram que as fibras musculares lisas da túnica muscular do ducto 

deferente dispõem-se irregularmente, sem posição definida. Na porção cranial, a túnica 

muscular é mais fina, aumentando progressivamente ao longo do ducto (LAKE, 1957; 

MARUCH et al., 1996, 1998). 

Em aves sexualmente inativas, as paredes do ducto deferente são colabadas, 

sendo a luz bem estreita. A camada fibromuscular é mais fina e contraída. De modo 

geral, todo o ducto deferente é pobremente vascularizado (TINGARI, 1971). 
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Antes de desembocar na cloaca, a porção caudal do ducto deferente dilata-se 

formando uma estrutura de aproximadamente dois milímetros de diâmetro, denominada 

receptáculo do ducto deferente (BAILEY, 1953; DAS et al., 1965; MARVAN, 1969; 

TINGARI, 1971; AIRE et al., 1979; HESS et al., 1976; LAKE, 1981; KING, 1986; 

HAFEZ, 1988; MARUCH et al., 1998; DYCE et al., 1990), cuja função é de 

armazenamento de sêmen (MARVAN, 1969). 

Também denominada vesícula seminal (BAILEY, 1953; LAKE, 1957; 

FITZGERALD, 1969; VANTYNE & BERGER, 1976; BHAT & MAITI, 2000) ou 

receptáculo seminal (FUJIHARA & NISHIYAMA, 1984), esta dilatação na porção final 

do ducto deferente é envolta pelo músculo cloacal (KING, 1986). 

O ducto deferente abre-se na cloaca, lateralmente aos ureteres, através de uma 

elevação cônica, a papila do ducto deferente (BAILEY, 1953; MARVAN, 1969; KING, 

1986), também denominada ducto ejaculatório (LAKE, 1957; TINGARI, 1971), que se 

projeta obliquamente na fossa ejaculatória, presente no assoalho do urodeo. 

Durante o inverno, a papila do ducto deferente de fringilídeos é pequena e difícil 

de ser observada (BAILEY, 1953). 

Em galo, a papila do ducto deferente é revestida internamente por epitélio 

pseudoestratificado prismático; a lâmina própria é constituída por tecido conjuntivo 

frouxo contendo fibroblastos, macrófagos, plasmócitos e linfócitos. Os linfócitos são 

encontrados, ocasionalmente, entre as células epiteliais voltadas para a luz da papila 

(LAKE, 1957). 

Segundo BAILEY (1953), em fringilídeos, o epidídimo e a vesícula seminal 

(porção terminal do ducto deferente) possuem função secretora, cujo produto de 

secreção é eliminado, no momento da ejaculação, junto com os espermatozóides. 

Segundo este autor, a vesícula seminal seria também responsável pelo 

armazenamento de espermatozóides. 

De acordo com LAKE (1957), em galo e HAFEZ (1988), em aves domésticas, o 

ducto deferente é o principal órgão de armazenamento de espermatozóides, uma vez 

que o ducto epididimário é bem curto nesta ave.  

NISHIYAMA, NAKASHIMA, FUJIHARA (1976) verificaram a presença de grande 

quantidade de espermatozóides na porção proximal do ducto deferente de galo, mais 

do que na porção distal. 
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As pesquisas de TINGARI (1972) mostraram que, no testículo, os 

espermatozóides de galo, semelhantes aos de mamíferos, têm capacidade mínima de 

movimento e de fertilização; contudo à medida que passam pelo epidídimo, 

apresentam motilidade moderadamente aumentada, que atinge um máximo no ducto 

deferente, o que leva aproximadamente 24 horas. 

Os trabalhos de inseminação artificial realizados em galo, por HOWARTH 

(1983), mostraram que espermatozóides testiculares, quando depositados diretamente 

na vagina, sem passar pela vias genitais masculinas, exibem fertilidade zero, enquanto 

que espermatozóides ejaculados, depositados artificialmente no magno do oviduto, 

apresentam alto nível de fertilização. 

CLULOW & JONES (1982, 1988), ao estudarem codorna, observaram que a 

motilidade dos espermatozóides e a capacidade destes de ascender no sistema genital 

feminino são adquiridas em sua passagem pelas vias genitais masculinas. 

Outra função provável do ducto deferente, descrita por LAKE (1971) através de 

estudos em microscopia eletrônica, é que os espermatozóides podem ser absorvidos 

através da mucosa do ducto deferente. Há evidências de que macrófagos presentes no 

tecido subepitelial do ducto deslocam-se, passando pela membrana basal, até 

alcançarem o epitélio, já que são observados espermatozóides livres nos espaços 

intercelulares. Este fenômeno ocorre com maior freqüência quando se faz a laqueadura 

dos ductos deferentes (TINGARI & LAKE, 1972). 

A presença de vacúolos citoplasmáticos contendo fluído testicular na porção 

apical das células epiteliais prismáticas do ducto deferente indica, segundo TINGARI & 

LAKE (1972), que este ducto está relacionado também ao mecanismo de reabsorção 

do fluido testicular. 
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2 PROPOSIÇÃO 

Pelos dados encontrados na literatura sobre os órgãos genitais masculinos de 

aves, pode-se perceber que são poucas as espécies estudadas, tendo em vista a 

riqueza da avifauna brasileira. Além disto, nota-se que várias questões sobre os 

mecanismos reprodutivos das aves e os fatores a eles relacionados ainda estão sem 

respostas.  

Com a proposta de estudar a morfologia dos órgãos genitais masculinos de 

Meleagris gallopavo, com ênfase nos aspectos estruturais, histoquímicos e 

morfométricos do testículo, esta pesquisa visa fornecer subsídios ao conhecimento da 

biologia reprodutiva desta espécie, enriquecendo as pesquisas nesta área. 

Neste trabalho, realizado no Laboratório de Histologia Animal da Universidade 

Federal de Minas Gerais, em parceria com o Laboratório da Disciplina de Embriologia 

da Universidade Federal de São Paulo, foram descritos os seguintes aspectos: 

 anatomia dos órgãos genitais masculinos de Meleagris gallopavo, através do 

estudo tópico de seus aspectos macroscópicos e mesoscópicos; 

 histologia e histoquímica do testículo, através de técnicas histológicas de rotina, 

colorações especiais e histoquímicas; 

 caracterização, ao microscópio de luz, das células da linhagem espermatogênica 

e das células de Sertoli, através do estudo da estrutura morfológica de cada tipo 

celular; 

 definição dos estágios ou associações celulares que compõem o ciclo do epitélio 

seminífero, de acordo com a ocorrência e diferenciação dos diversos tipos 

celulares encontrados; 

 morfometria e estereologia do testículo, com a utilização do método Z para 

comparação de médias de análise estatística; 

 histologia e histoquímica das vias genitais intratesticulares e extratesticulares, 

através de técnicas histológicas de rotina, colorações especiais e histoquímicas. 
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3 MÉTODOS 

3.1 Animais 

Para a realização deste trabalho foram utilizados 10 exemplares, machos 

adultos do peru Meleagris gallopavo (Fig. 1A), pertencente à classe Aves; subclasse 

Neornithes; ordem Galliformes; família Phasianidae; gênero Meleagris; espécie 

Meleagris gallopavo (SIBLEY & MONROE, 1990).  

Os animais, pesando em média 5,500 Kg, foram adquiridos de criadores 

particulares, cujas fazendas situam-se próximas à região metropolitana de Belo 

Horizonte, Minas Gerais. 

As capturas, embora realizadas ao longo do ano, ocorreram principalmente entre 

os meses de agosto e fevereiro, época em que algumas aves brasileiras apresentam 

maior atividade reprodutiva (SICK, 1984; BURGER, 1985). 

Levados ao Laboratório de Histologia Animal do Departamento de Morfologia do 

Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), os 

animais foram pesados e, em seguida, anestesiados por inalação de éter etílico. 

3.2 Processamento anatômico 

Após anestesia, procedeu-se a laparatomia para a realização do estudo da 

anatomia macroscópica e mesoscópica os órgãos genitais masculinos e de suas 

relações com os órgãos adjacentes (Fig. 2A). 

Em seguida, os órgãos genitais foram dissecados (Fig. 2C) e medidos (em 

milímetros). Os testículos foram pesados (em gramas), utilizando balança analítica de 

precisão (MARTE, modelo A 500) e medidos em seus eixos maior e menor (em 

centímetros), utilizando paquímetro (Mitutoyo).   

Efetuada a observação macroscópica e mesoscópica de cada órgão, através da 

utilização de microscópio estereoscópio Leica, modelo Zoom 2000, utilizando aumento 

de 45 vezes, os resultados morfológicos foram posteriormente descritos. 
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3.3 Processamento histológico 

3.3.1 Fixação 

Os testículos, epidídimos e ductos deferentes de Meleagris gallopavo, depois de 

dissecados, foram secionados e os fragmentos foram imersos em líquido de Bouin, por 

24 horas (LILLIE, 1954), para estudo, ao microscópio de luz, da histoarquitetura geral 

destes órgãos. 

Como o testículo é um órgão de consistência delicada e que exige cuidados 

especiais em sua fixação, para a determinação das etapas de diferenciação das 

espermátides, bem como para a caracterização dos estágios do ciclo do epitélio 

seminífero, utilizou-se, além do líquido de Bouin, os métodos de fixação por imersão 

em glutaraldeído a 5% em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,2, por 18 horas, em temperatura 

ambiente (SOUZA, 1998). Este método tem sido bastante utilizado nos estudos da 

espermatogênese, tanto em aves (LIN & JONES, 1990, 1992), como em mamíferos 

(CASTRO, 1995). 

3.3.2 Inclusão 

3.3.2.1 Inclusão em parafina e paraplast plus 

Fragmentos do testículo, epidídimo e ducto deferente, após fixação em líquido 

de Bouin, foram desidratados em concentrações crescentes (70 a 100%) de álcool 

etílico, diafanizados em xilol, embebidos e incluídos em parafina ou em paraplast plus 

com dimetil sulfóxido (DMSO), seguindo o procedimento de rotina usado em 

laboratórios de Histologia.  

A embebição e inclusão em paraplast plus permitem infiltração mais rápida e 

obtenção de cortes mais finos à microtomia. 

3.3.2.2 Inclusão de fragmentos de testículo em glicol metacrilato 

Os fragmentos de testículo fixados por imersão em glutaraldeído a 5% 

tamponado foram incluídos em glicol metacrilato, utilizando “kit” de historesina, 

contendo glicol metacrilato (GMA, Leica Instruments), pó acelerador “hardener I” e 
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solução endurecedora “hardener II”, processados segundo indicações de CHIARINI-

GARCIA (1991). 

Após a etapa de desidratação, iniciou-se a pré-infiltração do material em glicol 

metacrilato misturado ao catalisador (0,5 g para cada 50,0 ml de historesina), 

permanecendo por 2 horas à temperatura ambiente. Em seqüência, o material foi 

infiltrado em GMA 100% e mantido em geladeira a temperatura de 4ºC, por 12 horas. 

Posteriormente, os fragmentos foram incluídos em mistura contendo solução de 

infiltração (15ml) e solução endurecedora (1ml). Para a preparação dos blocos, foram 

utilizadas formas plásticas e suporte de metal. 

3.3.3 Microtomia 

Foram obtidas, a partir dos fragmentos incluídos em parafina, seções com 5 a 7 

m de espessura. Dos fragmentos incluídos em paraplast, foram feitas seções com 3 a 

5 m de espessura. Nos dois casos, utilizou-se um micrótomo marca Jung Multicut, 

modelo 2045, e navalhas descartáveis marca Reichert-Jung, modelo 812.  

O material incluído em glicol metacrilato foi secionado empregando-se  

micrótomo marca Sorvall, modelo JB-4, para obtenção de cortes com 2 a 3 m, 

realizados com navalhas de vidro. As lâminas histológicas foram mantidas em estufa 

para secagem e, posteriormente, os cortes foram submetidos às técnicas de coloração. 

3.3.4 Coloração histológica 

Fragmentos dos órgãos genitais (testículo, epidídimo e ducto deferente), fixados 

em líquido de Bouin e incluídos em parafina e paraplast, foram corados pelas técnicas 

da hematoxilina e eosina (HE) e do tricrômico de Gomori (LILLIE & FULLMER, 1976). 

Para o estudo da distribuição de fibras elásticas foi utilizada a técnica de WEIGERT 

modificada por NOGUEIRA & RIBEIRO (1980) e para fibras reticulares, a de GOMORI 

(1952).  

Fragmentos testiculares, fixados em glutaraldeído e incluídos em glicol 

metacrilato, foram corados pela técnica do azul de toluidina.    

Após as colorações, os cortes foram desidratados, diafanizados e montados em 

bálsamo do Canadá, segundo as técnicas histológicas de rotina. Seguiu-se a 

observação histológica do material preparado, análise e descrição dos resultados. Para 
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a documentação fotográfica foram utilizados os fotomicroscópios Olympus CH-30 

(Laboratório de Histologia Animal), Olympus BX-60 (Laboratório de Biologia Celular) e 

Olympus BX-50 (Laboratório de Patologia Geral) do Instituto de Ciências Biológicas/ 

UFMG.     

3.3.5 Métodos histoquímicos 

Para o estudo histoquímico, nos fragmentos de testículo, epidídimo e ducto 

deferente, fixados em líquido de Bouin e incluídos em parafina, foram utilizados os 

métodos do ácido periódico-reativo de Schiff-PAS (MCMANUS, 1946); PAS após 

digestão pela amilase salivar (MICHALANY, 1980); azul de Alcian em pH 0,5 (LEV & 

SPICER, 1964) e o método do azul de Alcian em pH 2,5 (MOWRY, 1956).  

Com o objetivo de identificar o sistema acrossômico e determinar as etapas de 

diferenciação das espermátides, foi utilizado, ainda, o método do PAS, com 

contracoloração pela hematoxilina de Harris, em fragmentos testiculares fixados em 

glutaraldeído e incluídos em glicol metacrilato, uma vez que tal método tem oferecido 

bons resultados para este fim, tanto em aves (YAMAMOTO et al., 1967; 

GUNAWARDANA & SCOTT, 1976; AIRE, et al., 1980), como em mamíferos 

(MIRAGLIA & HAYASHI, 1993; BOTELHO CABRAL, HAYASHI, MIRAGLIA, 1997; 

FREITAS et al., 2002).  

3.3.5.1 Método do ácido periódico-reativo de Schiff - PAS 

Após microtomia, desparafinização e hidratação, os cortes foram colocados em 

solução de ácido periódico a 1%, por 5 minutos; lavados em água destilada; colocados 

no reativo de Schiff (fucsina básica 1,0 g, ácido clorídrico 20ml, bissulfito de potássio 

1,0g e água destilada 200ml) e contracorados pela hematoxilina Harris (hematoxilina 

6,0g, iodato de sódio 0,6 g, sulfato de alumínio 52,8 g, água destilada 690,0 ml, etileno 

glicol 250,0 ml e ácido acético glacial 60,0 ml). 

3.3.5.2 Método do Azul de Alcian 

Os cortes, já hidratados, foram colocados em solução de azul de Alcian (solução 

aquosa de Alcian Blue 8GX em ácido clorídrico 0,1N para pH 1,0 ou em ácido acético a 
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3% para pH 2,5), por 30 minutos; contracorados pela hematoxilina diluída, por 2 

minutos e lavados durante 20 minutos. 

As lâminas processadas histoquimicamente foram lavadas, desidratadas e 

montadas; os cortes foram analisados e fotografados. 

3.4 Morfometria e estereologia do testículo 

O estudo morfométrico do testículo consistiu na determinação: dos pesos 

(relativos e absolutos); dos volumes totais; das medidas de seus eixos maior e menor.  

A análise estereológica incluiu a determinação: das densidades de volume dos 

túbulos seminíferos, da luz tubular e do tecido intersticial testicular (expressas em 

percentagem); do perímetro médio dos túbulos seminíferos (em micrômetros); do 

diâmetro médio nuclear das espermatogônias e dos espermatócitos primários pré-

leptótenos (em micrômetros). 

Para levantamento dos dados propostos neste estudo, foram utilizados os 

testículos direito e esquerdo de oito exemplares de Meleagris gallopavo. 

3.4.1 Determinação do peso testicular 

Os testículos, depois de dissecados, foram pesados utilizando-se balança 

analítica de precisão (MARTE, modelo AS 500) e os dados obtidos foram registrados 

na Tabela 1, apresentada no capítulo de Resultados.  

Em seguida, considerando que o peso testicular relativo representa o peso do 

testículo por 100 gramas de peso corpóreo, foi realizado o seguinte cálculo: 

PREL= Peso do testículo x100 

          Peso corpóreo 

Os dados do PREL dos testículos encontram-se na Tabela 1 (capítulo de 

Resultados).  

Para mostrar a relação entre o peso testicular total e o peso corporal, foi 

calculada a somatória dos pesos testiculares direito e esquerdo dos 8 animais 

analisados e o valor registrado na Tabela 1 (capítulo de Resultados).        
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3.4.2 Determinação do volume testicular 

De acordo com o método proposto por SCHERLE (1970) (Fig. 2), para 

determinação volumétrica de órgãos sólidos, um recipiente contendo solução salina 

isotônica foi colocado sobre a balança analítica de precisão (Marte, modelo A500). 

Logo após, a balança foi tarada, ficando o peso inicial igual a zero (P1=0). 

Suspenso por um fio, cada testículo foi imerso na solução salina, tomando-se o cuidado 

para que ele não tocasse as paredes do recipiente; em seguida, o peso do órgão foi 

registrado (P2).  

Considerando que V=P/G e que G=1 g/ml para órgãos sólidos imersos em água 

(AHERNE & DUNNIL, 1982), ou mais precisamente, G 1.0048g/ml (WEIBEL, 1979), e 

sendo P=P2-P1 (pesos em gramas), então V=P2-P1; e, já que P1=0, então V=P2; 

pôde-se, deste modo, estimar o volume em centímetros cúbicos. Os dados referentes 

ao volume testicular dos testículos direito e esquerdo dos 8 animais analisados 

encontram-se na Tabela 2 (capítulo de Resultados).  

3.4.3 Determinação dos valores médios relativos às medidas dos eixos maiores 
e menores testiculares 

Com a utilização de paquímetro (Mitutoyo), foram tomadas as medidas do eixo 

maior (sentido longitudinal) e do eixo menor (sentido transversal), de cada testículo. 

Para o cálculo do eixo menor, mediu-se a largura e a espessura do órgão, obtendo-se, 

posteriormente, a média aritmética destas duas medidas. Os valores obtidos estão 

registrados na Tabela 3 (capítulo de Resultados).  

3.4.4 Determinação das densidades de volume dos componentes testiculares e 
da luz tubular 

Utilizando o software KS300 contido no analisador de imagens Kontron 

Elektronic/Carl Zeiss, calcularam-se as densidades de volume (expressas em 

percentagem) dos túbulos seminíferos, da luz tubular e do tecido intersticial do testículo 

de Meleagris gallopavo, de acordo com metodologia empregada para captar imagens e 

definir estratégias morfométricas, descrita por CALIARI (1997). 

As imagens das seções histológicas (campos) do testículo, coradas pela técnica 

do tricrômico de Gomori (que diferencia claramente o tecido intersticial do epitélio 
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seminífero), foram obtidas deslocando-se as lâminas histológicas em um só sentido, 

evitando-se, desta maneira, a recontagem do mesmo campo. 

Imagens de 30 campos relativas às seções histológicas testiculares de cada 

animal, 15 do testículo direito e 15 do esquerdo, foram captadas com auxílio de 

microcâmera JVC TK-1270/RGB e, em seguida, digitalizadas utilizando objetiva de 

10X. Cada campo mediu 512 X 512 “pixels” e 743.588 mm2 de área. Para a obtenção 

das percentagens acima citadas, foi criada uma grade de 100 pontos (eixo X = 85 mm 

e eixo Y = 85 mm) sobre cada um dos 30 campos (Fig. 3). O epitélio dos túbulos 

seminíferos, a luz tubular e o tecido intersticial foram contados todas as vezes que as 

imagens destes componentes tocavam um ponto de interseção entre os eixos X e Y. 

Posteriormente, foram calculadas as médias (em percentual) dos 1.500 pontos 

analisados a partir das seções do testículo direito e 1.500 pontos do testículo esquerdo 

de cada animal, referentes a cada um dos elementos estudados.  

Como foram utilizados 8 animais, foram analisados 240 campos de seções 

testiculares (totalizando a análise de 24.000 pontos), cujos dados relativos aos valores 

individuais médios e às médias do grupo referentes às densidades de volume dos 

túbulos seminíferos, da luz tubular e do tecido intersticial estão registrados na Tabela 4 

(capítulo Resultados). 

3.4.5 Determinação do perímetro médio dos túbulos seminíferos 

Para a determinação do perímetro médio dos túbulos seminíferos foi utilizada a 

metodologia descrita por CALIARI (1997), aproveitando os campos digitalizados para o 

procedimento descrito no item anterior. Trinta seções de túbulos seminíferos de cada 

animal (15 do testículo direito e 15 do esquerdo) foram circundadas com o auxílio de 

um cursor, “clicando-se” com o “mouse” do computador e realizando procedimento 

conhecido, em informática, como “clicar e arrastar”. Os valores obtidos dos 8 animais 

analisados estão registrados (em micrômetros) e exibidos na Tabela 5 (capítulo 

Resultados). 
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3.4.6 Determinação do diâmetro nuclear médio das espermatogônias e dos 
espermatócitos primários pré-leptótenos 

A classificação das espermatogônias (espermatogônias A escura, A clara 1, A 

clara 2 e B) e espermatócitos primários pré-leptótenos foi realizada com base nos 

aspectos morfológicos de cada célula, tomando como referência as características 

morfológicas do núcleo (forma, tamanho, condensação da cromatina, disposição do 

nucléolo) e comparando-se com os dados já descritos na literatura para outras 

espécies de aves (YAMAMOTO et al, 1967; ORSI et al., 1984; LIN & JONES, 1992; 

JONES & LIN, 1993). 

Considerando que o tamanho do núcleo tem sido um dos critérios utilizados 

pelos autores para o reconhecimento de tipos celulares, num aumento final de 1000 

vezes, foram feitas 10 medidas do diâmetro nuclear de cada tipo de espermatogônia e 

dos espermatócitos primários pré-leptótenos, em cada um dos 8 testículos analisados, 

utilizando-se, para tanto, o micrômetro ocular Olympus (modelo OSM-4), acoplada ao 

microscópio Olympus (modelo CBA). Neste estudo, não houve a preocupação de 

diferenciar o testículo direito do esquerdo, que foram utilizados aleatoriamente. 

Para os núcleos esféricos foi medido o diâmetro; para os oblongos, foi adotada a 

média aritmética das medidas do maior e menor eixo. O fator de correção da ocular 

micrométrica foi empregado e os valores obtidos, referentes a estas medidas, estão 

registrados na Tabela 6 (capítulo de Resultados).  

3.4.7 Método estatístico 

Foi utilizado, para análise dos dados levantados nos itens anteriores, o teste z 

para comparação de médias de análise estatística, descrito por SOARES & SIQUEIRA 

(1999). Neste estudo foram consideradas HIPÓTESES A SEREM TESTADAS: H0: 1 = 2  e  

H1: 1  2 . 

 

Teste Z para comparação de médias: 

Para fazer-se inferência sobre a diferença de médias (1 – 2) utiliza-se a 

informação amostral contida em  21 XX  , cuja variância é estimada por 2

2

21

2

1 nsns  . A 

estatística do teste para testar a hipótese de igualdade de médias (H0: 1 = 2) é 
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2

2

21

2

1

21

nsns

XX
Z




  

 

Assim, se o valor de | Z | for maior que o valor tabelado da estatística Normal 

(0,1) com  = 0,05, rejeita-se a hipótese nula de igualdade entre as médias, ou seja: 

Região de Rejeição (para  = 0,05): 

 
 

2
1

2

2

21

2

1

21








Z

nsns

XX
  975,0Z = 1,96   ZCALCULADO > 1,96 

ou 

 Valor - p < 0,05 

 

O valor - p é obtido através do valor do Z na tabela da distribuição N (0,1). 

Os valores de p, quando significantes, foram marcados com asterisco, nas 

tabelas e gráficos. 

 

Para a denominação das estruturas, órgãos e regiões do material estudado 

nesta pesquisa, adotou-se, sempre que possível, as indicações da Nomina Anatomica 

Avium (BAUMEL, 1993). 





 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1 A a 1 C - Fotografias de exemplares machos do peru Meleagris 

gallopavo e de órgãos do sistema urogenital. 

 

Figura 1 A – Exemplares machos do Peru Meleagris gallopavo. 

Figura 1B – Vista ventral da cavidade celomática, mostrando a relação topográfica dos 

testículos (T) com os pulmões (P) e os rins (R); nota-se que o testículo 

esquerdo ocupa posição mais alta (asterisco). Observa-se, ainda, o ureter 

esquerdo (U) e os ductos deferentes (DD) em seu trajeto em direção à 

cloaca. Barra= 1 centímetro. 

Figura 1C – Vista ventral do sistema urogenital dissecado e retirado da cavidade 

celomática, destacando-se os testículos (T), ductos deferentes (DD), rins 

(R), ureteres (U) e cloaca. Barra= 1 centímetro. 
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Figura 2 - Esquema demonstrativo da medida de volume de um órgão a partir da 

variação de peso, proposta por SCHERLE (1970).  

 

Como mostra a figura, um recipiente (contendo solução salina isotônica) foi colocado 

sobre a balança e registrado o seu peso inicial (P1). Em seguida, o órgão de interesse, 

preso por um fio, foi imerso nesta solução e o peso final do conjunto foi registrado (P2). 

A partir dos valores obtidos, calculou-se o volume do órgão através da fórmula de 

volume utilizada para órgãos sólidos imersos em líquido (V= P/G); como G1, então 

V=P. V=volume; P=peso e G=densidade específica de um órgão sólido imerso em 

água (1.0048g/ml).  
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Figura 3 - Ilustração do procedimento utilizado para análise morfométrica das 

densidades volumétricas dos componentes testiculares.  

 

 A figura mostra uma imagem digitalizada de seção testicular (campo) sobre a qual foi 

colocada uma grade de 100 pontos. Os túbulos seminíferos, a luz tubular e o tecido 

intersticial foram contados todas as vezes que tocavam os pontos de interseção entre 

os eixos X e Y (ponto vermelho = luz tubular; ponto verde = túbulo seminífero; ponto 

azul = tecido intersticial). A partir das 15 imagens (campos) do testículo direito e 15 do 

esquerdo, obtidas de cada animal, foram calculadas as médias (em percentual) de 

cada um dos três componentes testiculares contados.  
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RESULTADOS 

“Tua única obrigação, em qualquer período da vida, 

consiste em ser fiel a ti mesmo” 
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4 RESULTADOS 

4.1 Aspectos morfológicos dos órgãos genitais masculinos 

Os órgãos genitais masculinos do peru Meleagris gallopavo (Fig. 1A) estão 

localizados simetricamente de cada lado da linha mediana corporal, no interior da 

cavidade celomática (Fig. 1B); apresentam-se constituídos de dois testículos, dois 

epidídimos, dois ductos deferentes e um órgão copulador, denominado fálus, o qual é 

do tipo não intromitente (Fig. 4). 

Pelo fato de estar localizado na cloaca, cujo estudo não constitui objetivo deste 

trabalho, a descrição morfológica do fálus não foi incluída nesta pesquisa.  

4.1.1 Testículo 

O testículo de Meleagris gallopavo está localizado ventralmente à porção cranial 

do rim, relacionando-se cranialmente com a superfície ventral do pulmão (Fig. 1B); 

medialmente com a aorta, veia cava caudal e glândulas adrenais. Foi observado que o 

testículo encontra-se suspenso e preso à parede dorsal da cavidade celomática 

(correspondente à cavidade abdominal de mamíferos) por curta prega constituída de 

tecido conjuntivo frouxo revestida de mesotélio. 

De coloração esbranquiçada, os testículos apresentam forma de feijão, com 

extremidades cranial e caudal rombas, faces dorsal e ventral convexas e bordas lateral 

convexa e medial ligeiramente côncava (Fig. 5A). 

A borda medial encontra-se voltada para o plano corporal mediano e foi 

observado, em alguns exemplares, que o testículo direito apresenta a extremidade 

caudal mais afilada. O testículo esquerdo ocupa posição mais elevada em relação ao 

direito, quando observado in situ (Fig. 1B). 

4.1.2 Epidídimo 

No peru, o epidídimo, que se constitui de um sistema de estruturas tubulares, 

está inserido na borda dorsomedial do testículo, envolvido pela continuação da cápsula 

de tecido conjuntivo denso, procedente do testículo; a distinção anatomica entre 

testículo e epidídimo não é possível (Fig. 5A). Os epidídimos direito e esquerdo, 
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associados aos ductos deferentes, formam as vias genitais extratesticulares direita e 

esquerda, respectivamente. 

4.1.3 Ducto deferente 

O ducto deferente, originado como continuação do ducto epididimário, é um tubo 

retilíneo em seu trajeto inicial, tornando-se convoluto ao longo de seu percurso (Figs. 

1B, 1C e 4); apresenta os segmentos cranial, médio e caudal, cujos limites anatômicos 

exatos, entretanto, não podem ser distinguidos. 

De coloração esbranquiçada e medindo aproximadamente 15 centímetros de 

comprimento, o ducto deferente inicia-se em continuação ao epidídimo, atravessa a 

superfície ventral do rim e estende-se craniocaudalmente e paralelamente à linha 

mediana da parede dorsal do corpo do animal (Figs. 1B, 1C e 4). 

Inicialmente, o ducto deferente ocupa posição medial ao ureter, cruzando-o 

ventralmente, no nível da região caudal do rim, quando, então, torna-se lateral ao 

ureter e, a partir daí, ambos são envolvidos por bainha de tecido conjuntivo, 

percorrendo, juntos, o mesmo trajeto até penetrarem na cloaca. Na parede da cloaca, o 

ducto deferente dilata-se, formando o receptáculo do ducto deferente e abre-se no 

compartimento médio cloacal, o urodeo, através de uma papila cônica, denominada 

papila do ducto deferente. 

Em Meleagris gallopavo não foram observadas glândulas acessórias, tais como 

vesícula seminal, próstata, glândulas de Cowper ou bulbouretrais. Sabe-se, entretanto, 

que no proctodeo ocorrem as glândulas proctodeais dorsais, que são capazes de 

secretar substância espumante, que se mistura ao sêmen no momento da cópula. 

4.2 Histologia testicular 

Os testículos de Meleagris gallopavo são revestidos por delicada túnica 

albugínea de tecido conjuntivo denso modelado, rico em fibras colágenas espessas, 

que se dispõem em feixes paralelos (Figs. 5B, 5C e 5D). As fibras elásticas e 

reticulares são pouco evidentes (Figs. 5E e 5F). 

No interior do órgão, entre os túbulos seminíferos, observou-se o tecido 

intersticial testicular, constituído de tecido conjuntivo frouxo (Figs. 6A, 6B e 6C), bem 

vascularizado, rico em células intersticiais (ou de Leydig) (Figs. 6C e 6D). Fibras 
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colágenas finas foram identificadas envolvendo pequenos agregados de células 

intersticiais (Fig. 6C). As fibras elásticas e reticulares também foram observadas, 

porém em menor quantidade (Figs. 5E e 5F). Septos intertubulares originados da túnica 

albugínea e o mediastino testicular não foram evidenciados nesta espécie. 

As células intersticiais exibem características semelhantes às das células que 

secretam lipídeos: são poliédricas, com citoplasma claro, onde se evidenciam gotículas 

em imagem negativa; núcleo esférico, cromatina frouxa, às vezes marginalizada e 

nucléolo evidente (Figs. 6C e 6D). Estas células estão dispostas no reduzido espaço 

entre os túbulos seminíferos e em íntima associação com os vasos sangüíneos. 

4.2.1 Túbulos seminíferos 

Em Meleagris gallopavo, os túbulos seminíferos ocupam a maior parte do 

testículo e mostram-se anastomosados, formando rede ramificada (Figs. 7A e 7B). 

Cada túbulo é circundado externamente à membrana basal, por um tecido 

conjuntivo denso rico em fibras colágenas, bem coradas pelo tricrômico de Gomori (Fig. 

7B) e entremeadas por núcleos basófilos característicos de fibrócitos. Fibras reticulares 

foram evidenciadas nesta região, assim como fibras elásticas, embora sejam menos 

evidentes. Neste tecido conjuntivo peritubular, denominado túnica própria, foram 

observados, também, núcleos alongados, fracamente basófilos, com cromatina frouxa, 

semelhante aos das células contráteis peritubulares (Figs. 7E e 7G).  

O epitélio dos túbulos seminíferos é constituído pelas células de sustentação (de 

Sertoli) e pelas células da linhagem espermatogênica, em diversas fases de 

desenvolvimento (Figs. 7C e 7D). 

4.2.1.1 Células de Sertoli 

Em Meleagris gallopavo, as células de Sertoli, cujas projeções citoplasmáticas 

não puderam ser visualizadas à microscopia de luz, exibem núcleos próximos à 

membrana basal ou entre as primeiras camadas celulares do epitélio seminífero. Estes 

núcleos são volumosos, apresentando-se esféricos, ovais ou piriformes, com 

reentrâncias. A cromatina mostra-se frouxa, dispersa no núcleo ou com grumos 

grosseiros periféricos, localizados na região correspondente ao envoltório nuclear e o 

nucléolo apresenta-se evidente (Figs. 7E, 7F e 7G).  
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4.2.1.2 Linhagem espermatogênica 

As células da linhagem espermatogênica (Figs. 7E e 7F) localizam-se entre as 

células de Sertoli e foram caracterizadas, principalmente, pelo aspecto morfológico do 

núcleo: forma; afinidade aos corantes básicos; condensação e disposição da cromatina 

e visualização do nucléolo. 

No epitélio seminífero foram observadas as seguintes células: espermatogônias 

A escura (Ae), A clara 1 (Ac1), A clara 2 (Ac 2) e B; espermatócitos primários (pré-

leptótenos leptótenos, zigótenos, paquítenos e diplótenos) e espermatócitos 

secundários, situados nas camadas intermediárias, além de espermátides, em 13 

etapas de diferenciação, localizadas mais próximas à luz tubular. 

Espermatogônia A escura (Ae) (Fig. 8A): núcleo esférico ou ligeiramente 

ovóide (diâmetro médio de 6,46 m), com cromatina frouxa e dispersa de modo 

uniforme, apresentando aspecto “poeirento”, o que justifica sua moderada basofilia. O 

nucléolo mostra-se excêntrico e bem evidente. 

Espermatogônia A clara 1 (Ac1) (Fig. 8B): núcleo esférico (diâmetro médio de 

6,71 m),  exibindo grumos de cromatina, dispersos no nucleoplasma, e grumos 

dispostos perifericamente, em região correspondente ao envoltório nuclear. O nucléolo 

mostra-se evidente e ligeiramente excêntrico. 

Espermatogônia A clara 2 (Ac2) (Fig. 8C): núcleo esférico, maior (diâmetro 

médio de 7,07 m), fracamente basófilo, com cromatina dispersa no nucleoplasma e 

heterocromatina periférica. Nesta célula, observam-se dois nucléolos, pequenos e 

excêntricos, mostrando área basófila entre eles. 

Espermatogônia B (Fig. 8D): núcleo ovóide ou esférico, menor (diâmetro médio 

de 5,94 m), fracamente basófilo, com cromatina em grumos grosseiros, situados 

principalmente na região do envoltório nuclear. Grumos grosseiros dispersos no 

nucleoplasma, embora escassos, mascaram a visualização do nucléolo.   

Espermatócitos primários: células aparentemente maiores do que as 

espermatogônias e que atinge fases diversas, distintas pelo aspecto morfológico do 

núcleo. As seguintes fases foram evidenciadas:1) Pré-leptóteno (Fig. 8E) - núcleo 

ligeiramente esférico (diâmetro médio de 6,08 m) exibindo, além da cromatina 

periférica disposta em grumos grosseiros, curtos filamentos fortemente basófilos, 
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evidenciando início de condensação. Nesta célula, o nucléolo não pode ser 

evidenciado. 2) leptóteno (Fig. 8F) – em que o núcleo perde gradualmente a cromatina 

periférica observada no pré-leptóteno e forma filamentos de cromatina condensada, 

visualizados à microscopia de luz; estes filamentos correspondem aos cromossomos 

em processo de condensação; 3) zigóteno (Fig. 8G) – em que os cromossomos 

mostram-se mais basófilos do que os cromossomas observados na fase leptóteno; 

nesta fase os cromossomas estão dispostos em massas compactas e deslocados para 

um dos lados do núcleo, conferindo aspecto semilunar ao conjunto; 4) paquíteno (Fig. 

8H) – quando os cromossomas, bem individualizados e fortemente basófilos, 

apresentam organização estrutural mais regular e 5) diplóteno (Fig. 8I) - na qual os 

cromossomas se dispõem mais irregularmente, conferindo, a esta fase, aspecto 

variado, em decorrência da dissociação dos cromossomas homólogos, após a 

permutação, “crossing over”. 

Espermatócitos secundários: células dificilmente evidenciadas, resultantes da 

1ª divisão meiótica. Seus núcleos esféricos apresentam intensa basofilia e contém 

grumos grosseiros de cromatina, dispersos no nucleoplasma e na região 

correspondente ao envoltório nuclear. Tais grumos dificultam a visualização do 

nucléolo.  

Espermátides: Em Meleagris gallopavo, foram descritas, no processo de 

espermiogênese, 13 etapas de diferenciação da espermátide, com base na morfologia 

nuclear e no desenvolvimento do sistema acrossômico (grânulos pré-acrossômicos e 

grânulos acrossômicos). Uma das primeiras mudanças observadas nas espermátides é 

o aparecimento do grânulo pré-acrossômico, que reage positivamente quando 

submetido ao método do PAS, facilitando a sua identificação ao microscópio de luz. 

Esta estrutura, no momento em que se aproxima do núcleo, adere ao seu envoltório, 

que é evidenciado, ao microscópio de luz, pela disposição periférica da 

heterocromatina à sua superfície interna. A partir daí, o grânulo pré-acrossômico passa 

a ser denominado grânulo acrossômico. 

Etapa 1 (Fig. 9A) - célula recém formada no processo de espermiogênese 

derivada da divisão do espermatócito secundário, que apresenta núcleo esférico, 

fracamente basófilo, contendo cromatina frouxa ou com poucos e pequenos grumos 
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(dois ou mais) dispersos no nucleoplasma; o grânulo pré-acrossômico não foi 

evidenciado pela microscopia de luz. 

Etapa 2 (Fig. 9B) - núcleo esférico, vesiculoso, contendo cromatina frouxa, 

fracamente basófila, e nucléolo evidente. O grânulo pré-acrossômico é evidenciado em 

posição ligeiramente afastada da área correspondente ao envoltório nuclear. 

Etapa 3 (Fig. 9C) - núcleo esférico exibe cromatina em grumos ligeiramente 

mais basófilos, dispersos no nucleoplasma. O grânulo pré-acrossômico adere-se ao 

envoltório nuclear (evidenciado pela presença de heterocromatina periférica), em 

posição que corresponderá, posteriormente, à região da cabeça do espermatozóide. 

Este grânulo passa a ser denominado grânulo acrossômico e encontra-se voltado para 

a luz tubular.  

Etapa 4 (Fig. 9D) - núcleo esférico, com cromatina fortemente basófila, 

concentrada perifericamente. O grânulo acrossômico continua voltado para a luz do 

túbulo seminífero. 

Etapa 5 (Fig. 9E) - núcleo ainda esférico, com cromatina disposta em grumos 

grosseiros em forma de anel, apresentando área central mais clara. Rotação do núcleo 

de quase 180 foi evidenciada através da mudança de posição do grânulo 

acrossômico. 

Etapa 6 (Fig. 9F) - o núcleo permanece esférico, com cromatina fortemente 

basófila, distribuída de maneira homogênea. O grânulo acrossômico continua a ser 

evidenciado, ligeiramente voltado para a membrana basal do túbulo seminífero, ou 

seja, para a periferia tubular. 

Etapa 7 (Fig. 9G) - núcleo inicia o processo de alongamento, exibindo aspecto 

piriforme; mostra cromatina condensada, fortemente basófila e homogeneamente 

distribuída; o grânulo acrossômico continua evidente, ocupando posição semelhante à 

da etapa anterior. 

Etapa 8: (Fig. 9H) - o núcleo apresenta-se piriforme, contudo ligeiramente mais 

alongado do que o da etapa 7. Observa-se, no núcleo, uma área intensamente basófila, 

em forma de semilua e com grande concentração de cromatina e outra área 

fracamente basófila. O grânulo acrossômico é observado na extremidade afilada do 

núcleo, direcionado para a membrana basal do epitélio seminífero. 
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Etapa 9 (Fig. 9I) - ocorre um alongamento mais pronunciado do núcleo, que 

passa a exibir a área escura mais ampla e a área clara mais estreita. O grânulo 

acrossômico continua evidente na extremidade da área clara do núcleo e se mantém 

voltado para periferia tubular. 

Etapa 10 (Fig. 9J) - Nesta etapa, o núcleo exibe aspecto anguloso. A cromatina, 

finamente granular, distribui-se uniformemente no núcleo, mostrando moderada 

basofilia homogênea, não exibindo, portanto, as áreas claras e escuras descritas nas 

etapas 8 e 9. Na extremidade afilada do núcleo, o grânulo acrossômico continua 

evidente. 

Etapa 11 (Fig. 9K) - o núcleo alongado, exibindo leve sinuosidade, é 

aparentemente maior e mais delgado do que o da etapa anterior; a cromatina, embora 

granular, apresenta-se mais basófila. A partir desta etapa o grânulo acrossômico não é 

evidente. Área de citoplasma na porção caudal da célula foi observada próxima à luz 

do túbulo seminífero. 

Etapa 12 (Fig. 9L) - núcleo mais alongado e retilíneo quando comparado ao da 

etapa anterior, com cromatina fortemente granular, intensamente basófila. Na 

extremidade do núcleo direcionada para a luz do túbulo seminífero, observa-se cauda 

afilada. 

Etapa 13 (Fig. 9M) - núcleo cilíndrico, mais delgado e intensamente basófilo, 

próximo à luz do epitélio seminífero. Nesta etapa, o grânulo acrossômico não pode ser 

visualizado e a cauda da célula projeta-se para a luz tubular. 

4.2.2 Ciclo do epitélio seminífero 

Em Meleagris gallopavo, as células da linhagem espermatogênica estão 

organizadas em associações específicas, correspondentes às várias etapas de 

diferenciação do processo espermatogênico. Cada uma destas associações celulares, 

que constituem um aglomerado determinado de células, foi considerada um estágio 

que, como em outros animais, faz parte de um processo cíclico. 

Na espécie estudada, cada associação celular específica (estágio) ocupa, nas 

seções de túbulos seminíferos, uma área colunar “trapezóide”, cuja base está voltada 

para a membrana basal do túbulo seminífero; em uma mesma seção transversal 

tubular, vários estágios foram observados (Fig. 7D). 
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A série de estágios que aparece entre duas ocorrências sucessivas do mesmo 

padrão de associação celular, em dado local do epitélio seminífero e durante 

determinado tempo, constitui o ciclo do epitélio seminífero.  

O ciclo do epitélio seminífero de Meleagris gallopavo foi dividido em 11 estágios 

(Fig. 10), com base na presença dos subtipos de espermatogônias e de espermatócitos 

primários, na presença de espermátides em fases específicas de diferenciação e na 

associação que estas espermátides mantêm com as demais células da linhagem 

germinativa. 

Estágio I - Este estágio caracteriza-se pela presença de espermátides esféricas 

- etapa 1 e espermátides alongadas - etapa 12. Dispondo-se da base do epitélio à luz 

tubular, até próximo às espermátides, são observadas as espermatogônias A escura, A 

clara 1, A clara 2 e B, como também os espermatócitos primários (leptótenos e 

zigótenos) (Figs. 11, 12 e 13). 

Estágio II - Reconhecido pela presença de espermátides esféricas - etapa 2 e 

espermátides alongadas - etapa 12, este estágio apresenta também espermatogônias 

A escura, A clara 1, A clara 2 e B e espermatócitos primários (leptótenos e zigótenos) 

(Figs. 11, 12 e 13). 

Estágio III - Neste estágio observam-se as espermátides esféricas - etapa 3, 

além das espermátides alongadas - etapa 13, que constituem células em fase final de 

maturação, prestes a serem liberadas para a luz do túbulo. São visualizadas também 

as espermatogônias A escura, A clara 1, A clara 2 e B, e os espermatócitos primários 

(leptótenos, zigótenos e paquítenos) (Figs. 11, 12 e 13). 

Estágio IV - Compondo este estágio notam-se as espermátides esféricas - 

etapa 4, além das espermatogônias A escura, A clara 1, A clara 2, B e espermatócitos 

primários (leptóteno, zigóteno e paquíteno) (Figs. 11, 12 e 13). 

Estágio V - Caracterizando esta associação, encontram-se as espermátides 

esféricas - etapa 5. Neste estágio observam-se, também, as espermatogônias A 

escura, A clara 1, A clara 2 e B, bem como espermatócitos primários (leptótenos, 

zigótenos e paquítenos) (Figs. 11, 12 e 13). 

Estágio VI – Neste estágio são observadas as espermátides esféricas - etapa 6, 

além das espermatogônias A escura, A clara 1, A clara 2 e B e os espermatócitos 

primários (leptótenos, zigótenos e paquítenos) (Figs. 11, 12 e 13). 
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Estágio VII - Neste estágio observam-se as espermátides piriformes - etapa 7, 

além das espermatogônias A escura, A clara 1, A clara 2 e B e espermatócitos 

primários (leptótenos, zigótenos e paquítenos) (Figs. 11, 12 e 13). 

Estágio VIII - A presença de espermátides piriformes - etapa 8 caracteriza este 

estágio. Outros tipos celulares são visualizados, tais como as espermatogônias A 

escura, A clara 1, A clara 2 e B e espermatócitos primários (leptótenos, zigótenos e 

paquítenos) (Figs. 11, 12 e 13). 

Estágio IX - Neste estágio são identificadas as espermátides alongadas - etapa 

9. Espermatogônias A escura, A clara 1, A clara 2, bem como espermatócitos primários 

(pré-leptótenos, zigótenos e paquítenos) são outros tipos celulares evidenciados (Figs. 

11, 12 e 13). 

Estágio X - A característica marcante deste estágio é a presença das 

espermátides - etapa 10. Observam-se, ainda, as espermatogônias A escura, A clara 1, 

A clara 2 e os espermatócitos primários (pré-leptótenos, leptótenos, zigótenos e 

diplótenos) (Figs. 11, 12 e 13). 

Estágio XI - Este último estágio é principalmente identificado pela presença das 

espermátides alongadas -etapa 11 e de espermatócitos secundários. Espermatogônias 

A escura, A clara 1, A clara 2, espermatócitos primários (leptótenos, zigótenos, 

diplótenos), compõem esta associação (Figs. 11, 12 e 13). 
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Figura 4 – Desenho esquemático do sistema urogenital masculino de 

Meleagris gallopavo. 

 

 O desenho ilustra a disposição ventral dos órgãos genitais masculinos do peru 

(testículos, epidídimos e ductos deferentes) em relação aos órgãos excretores 

(rins e ureteres). Mostra, ainda, a cloaca onde se localiza o fálus, órgão copulatório 

desta espécie. Barra= 1cm. 
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Figuras 5 A a 5 F – Fotografia e fotomicrografias do testículo de Meleagris 

gallopavo destacando a cápsula testicular (túnica albugínea). 

 

Figura 5A – Fotografia dos testículos direito (TD) e esquerdo (TE) de peru 

Meleagris gallopavo. O segmento cranial dos ductos deferentes pode 

ser observado (DD). Barra=1 cm. 

Figura 5B – Fotomicrografia de seção testicular evidenciando a organização 

histológica do órgão, que apresenta delicada cápsula de tecido 

conjuntivo denso (C), abundantes túbulos seminíferos anastomosados 

(TS) e escassez de tecido intersticial (setas). Coloração: tricrômico de 

Gomori; 146x. 

Figura 5C – Fotomicrografia de seção testicular destacando a cápsula (C) de tecido 

conjuntivo denso, evidenciada pelo método do ácido periódico-reativo 

de Shifft (PAS), contracoloração pela hematoxilina de Harris (PAS). 

Nota-se ainda, o tecido intersticial (setas) e os abundantes túbulos 

seminíferos (TS). 295x.  

Figura 5D – Fotomicrografia de seção testicular mostrando detalhes da túnica 

albugínea (C), rica em fibras colágenas e núcleos de células do tecido 

conjuntivo (setas). Observe as células do epitélio seminífero (EP). 

Coloração: PAS, contracoloração pela hematoxilina de Harris; 1429x. 

Figura 5E – Fotomicrografia de seção testicular, corado pelo método de Gomori, 

mostrando a distribuição das fibras reticulares na túnica albugínea e 

no tecido intersticial (setas). 383x. 

 Figura 5F – Fotomicrografia de seção de testículo, corado pelo método de 

Weigert, para evidenciar fibras elásticas que ocorrem na cápsula 

(setas) e no tecido intersticial. 440x. 
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Figuras 6 A a 6 F - Fotomicrografias do testículo de Meleagris gallopavo com 

ênfase no tecido intersticial. 

Figura 6A – Fotomicrografia de seção de testículo de peru mostrando a escassez 

de tecido intersticial (seta) por entre os túbulos seminíferos (TS). 

Coloração: tricrômico de Gomori; 139x. 

Figura 6B – Fotomicrografia de seções de túbulos seminíferos destacando o 

epitélio seminífero (Ep), a luz tubular (L) e o tecido conjuntivo 

peritubular, rico em fibras colágenas (seta), que são as fibras mais 

abundantes do estroma testicular. Coloração: tricrômico de Gomori; 

295x. 

Figura 6C – Fotomicrografia de seções de túbulos seminíferos evidenciando o 

epitélio seminífero (barra). Notam-se fibras colágenas (setas) e 

células intersticiais (cabeça de seta) no espaço reduzido de tecido 

conjuntivo intersticial (I), entre os túbulos seminíferos. Coloração: 

tricrômico de Gomori; 629x. 

Figura 6D –Fotomicrografia de seção testicular evidenciando as células intersticiais 

(CI), com núcleos basófilos, vesiculosos e nucléolo evidente (seta); 

note a imagem negativa de gotículas, provavelmente de natureza 

lipídica (asterisco). Coloração: HE; 1429x.  
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Figuras 7A a 7G – Fotomicrografias de seções testiculares com ênfase nos 

túbulos seminíferos. 

Figura 7A – Fotomicrografia de seção testicular onde se observam túbulos 

seminíferos ocupando extensa área. Nota-se o epitélio seminífero 

(Ep), a luz tubular (L) e o tecido conjuntivo peritubular (seta). 

Coloração: HE; 146x.  

Figura 7B – Fotomicrografia de seção testicular exibindo detalhes de túbulos 

seminíferos anastomosados (asterisco), epitélio seminífero (barra), luz 

tubular (L) e tecido conjuntivo peritubular (seta). Coloração: tricrômico 

de Gomori; 295x. 

Figura 7C - Fotomicrografia de seção transversal de túbulo seminífero mostrando, 

no epitélio seminífero (barra), núcleos das células germinativas 

(setas), que se dispõem desde a base do epitélio até o seu ápice. 

Observa-se, ainda, a luz tubular (L). Coloração: HE; 495x.  

Figura 7D – Fotomicrografia de seção transversal de túbulo seminífero 

evidenciando o núcleo das células de Sertoli (S). Observa-se, entre os 

traços pontilhados, a disposição de associações celulares distintas 

(asterisco) em uma mesma seção do túbulo. Nota-se ainda, núcleos 

de células germinativas (setas). Coloração: HE; 495x. 

Figura 7E – Fotomicrografia de seção de túbulo seminífero mostrando núcleo da 

célula de Sertoli (S) e núcleos de células germinativas (setas). Nota-

se também, núcleo semelhante ao de células contráteis peritubulares 

(cabeça de seta) da túnica própria. Coloração: azul de toluidina; 

1429x. 

Figura 7F – Fotomicrografia de seção de túbulo seminífero evidenciando núcleo 

piriforme de uma célula de Sertoli (S) e núcleos de células 

germinativas. Método: PAS; 1650x.  

Figura 7G – Fotomicrografia de seção de túbulo seminífero destacando núcleo da 

célula de Sertoli (S), núcleo de germinativa (E) e núcleos semelhante 

ao de células contráteis peritubulares (setas). Coloração: HE; 1650x. 
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Figuras 8A a 8G – Fotomicrografias de epitélio seminífero destacando 

núcleos de espermatogônias e de espermatócitos. Método: PAS e 

contracoloração pela hematoxilina de Harris; 1429x. 

Figura 8 A – Seção transversal de túbulo seminífero destacando núcleo de 

espermatogônia A escura (Ae).  

Figura 8 B - Seção transversal de túbulo seminífero destacando núcleo de 

espermatogônia A clara 1 (Ac1).  

Figura 8 C - Seção transversal de túbulo seminífero destacando núcleo de 

espermatogônia A clara 2 (Ac2).  

Figura 8 D - Seção transversal de túbulo seminífero destacando núcleo de 

espermatogônia B (B).  

Figura 8 E - Seção transversal de túbulo seminífero destacando núcleo de pré-

leptóteno (PL).  

Figura 8 F - Seção transversal de túbulo seminífero destacando núcleo de 

leptóteno (L).  

Figura 8 G - Seção transversal de túbulo seminífero destacando núcleo de 

zigóteno (Z).  

Figura 8 H - Seção transversal de túbulo seminífero destacando núcleo de 

paquíteno (P). 

Figura 8 I - Seção transversal de túbulo seminífero destacando núcleo de diplóteno 

(D). 
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Figuras 9A a 9M – Fotomicrografias de epitélio seminífero evidenciando, em 

cada figura, uma etapa de diferenciação das espermátides, durante o 

processo de espermiogênese. Método: PAS e contracoloração pela hematoxilina 

de Harris; 1429x. 

Figura 9A – Núcleo da espermátide na etapa 1 da espermiogênese.  

Figura 9B – Núcleo da espermátide na etapa 2 da espermiogênese. 

Figura 9C – Núcleo da espermátide na etapa 3 da espermiogênese.  

Figura 9D – Núcleo da espermátide na etapa 4 da espermiogênese. 

Figura 9E – Núcleo da espermátide na etapa 5 da espermiogênese. 

Figura 9F – Núcleo da espermátide na etapa 6 da espermiogênese.  

Figura 9G – Núcleo da espermátide na etapa 7 da espermiogênese.  

Figura 9H – Núcleo da espermátide na etapa 8 da espermiogênese.  

Figura 9I – Núcleo da espermátide na etapa 9 da espermiogênese.  

Figura 9J – Núcleo da espermátide na etapa 10 da espermiogênese. 

Figura 9K – Núcleo da espermátide na etapa 11 da espermiogênese. 

Figura 9L – Núcleo da espermátide na etapa 12 da espermiogênese. 

Figura 9M – Núcleo da espermátide na etapa 13 da espermiogênese. 

Na Figura 9B, observa-se o grânulo pré-acrossômico (cabeça de seta) próximo ao 

núcleo da espermátide - etapa 2. A partir da etapa 3 (Fig. 9C), o grânulo adere ao 

envoltório nuclear passando a ser denominado grânulo acrossômico e permanece 

evidente até a etapa 10 (Fig 9J). Observa-se, ainda, a partir da etapa 5, a rotação 

do núcleo de quase 180, evidenciada através da mudança de posição do grânulo 

acrossômico.  
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Figura 10 - Diagrama representativo do Ciclo do epitélio seminífero de 

Meleagris gallopavo. 

Cada um dos 11 estágios ou associações celulares, que constituem o ciclo do 

epitélio seminífero, está numerado em algarismo romano; nas colunas 

correspondentes a cada estágio estão enumeradas, através de siglas, as 

células que compõem cada um destes estágios. 

Relação das siglas utilizadas 

Ae = Espermatogônia A escura 8 = Espermátide – etapa 8 
Ac1= Espermatogônia A clara 1 9 = Espermátide – etapa 9 
Ac2 = Espermatogônia A clara 2 10 = Espermátide – etapa 10 
B = Espermatogônia B 11 = Espermátide – etapa 11 
PL = Pré-leptóteno 12 = Espermátide – etapa 12 
L = Leptóteno 13 = Espermátide – etapa 13 

Z = Zigóteno I = Estágio 1 do ciclo do epitélio seminífero 

P = Paquíteno II = Estágio 2 do ciclo do epitélio seminífero 

D = Diplóteno III = Estágio 3 do ciclo do epitélio seminífero 

II = Espermatócito secundário IV = Estágio 4 do ciclo do epitélio seminífero 

1 = Espermátide - etapa 1 V = Estágio 5 do ciclo do epitélio seminífero 

2 = Espermátide - etapa 2 VI = Estágio 6 do ciclo do epitélio seminífero 

3 = Espermátide - etapa 3 VII = Estágio 7 do ciclo do epitélio seminífero 

4 = Espermátide - etapa 4 VIII = Estágio 8 do ciclo do epitélio seminífero 

5 = Espermátide - etapa 5 IX = Estágio 9 do ciclo do epitélio seminífero 

6 = Espermátide - etapa 6 X = Estágio 10 do ciclo do epitélio seminífero 

7 = Espermátide - etapa 7 XI = Estágio 11 do ciclo do epitélio seminífero 
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Figura 11 – Quadro esquemático representando o ciclo do epitélio seminífero de 

Meleagris gallopavo, composto por 11 estágios. 

 

Cada estágio, representado por um algarismo romano específico, localizado abaixo de 

cada associação celular, mostra as espermatogônias, os espermatócitos e as etapas 

de espermátides que o caracterizam: espermatogônias A escura (Ae), A clara 1 (Ac1), 

A clara 2 (Ac2), espermatogônia B (B), espermatócitos em pré-leptóteno (PL), leptóteno 

(L), zigóteno (Z), paquíteno (P), diplóteno (D), espermatócito II (II) e as 13 etapas de 

espermátides, numeradas, de 1 a 13, em algarismos arábicos.  
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Figura 12 – Desenho esquemático ilustrando os 11 estágios que compõem o ciclo 

do epitélio seminífero de Meleagris gallopavo.  

 

Em cada associação celular estão representadas, da base ao ápice do epitélio, as 

células da linhagem espermatogênica que compõem o respectivo estágio: 

espermatogônias A escura (Ae), A clara 1 (Ac1), A clara 2 (Ac2), espermatogônia B (B), 

além dos espermatócitos em pré-leptóteno (PL), leptóteno (L), zigóteno (Z), paquíteno 

(P), diplóteno (D), espermatócito II (II) e espermátides em 13 etapas do processo de 

espermiogênese (1 a 13). Nos estágios de II a XI, estão indicadas por siglas somente 

as espermátides e os demais tipos celulares que diferenciam um estágio do outro. O 

grânulo acrossômico está indicado por cabeça de seta e o seu deslocamento evidencia 

a rotação de quase 180o do núcleo, a partir da espermátide etapa 5. 
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Figuras 13A a 13K – Fotomicrografias dos estágios que compõem o ciclo do 

epitélio seminífero de Meleagris gallopavo, com base na presença de 

espermátides em etapas específicas. Método do PAS e contracoloração pela 

hematoxilina de Harris; 1125x. 

Figura 13A – Estágio I, no qual são observadas, dentre outras células, as espermátides 

nas etapas 1 e 12.  

Figura 13B – Estágio II, no qual são observadas, dentre outras células, as 

espermátides nas etapas 2 e 12. 

Figura 13C – Estágio III, no qual são observadas, dentre outras células, as 

espermátides nas etapas 3 e 13. 

Figura 13D – Estágio IV, no qual são observadas, dentre outras células, as 

espermátides na etapa 4. 

Figura 13E – Estágio V, no qual são observadas, dentre outras células, as 

espermátides na etapa 5. 

Figura 13F – Estágio VI, no qual são observadas, dentre outras células, as 

espermátides na etapa 6. 

Figura 13G – Estágio VII, no qual são observadas, dentre outras células, as 

espermátides na etapa 7. 

Figura 13H– Estágio VIII, no qual são observadas, dentre outras células, as 

espermátides na etapa 8. 

Figura 13I – Estágio IX, no qual são observadas, dentre outras células, as 

espermátides na etapa 9. 

Figura 13J – Estágio X, no qual são observadas, dentre outras células, as 

espermátides na etapa 10.  

Figura 13K – Estágio XI, no qual são observadas, dentre outras células, as 

espermátides na etapa 11.  
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4.3 Análise morfométrica do testículo 

4.3.1 Pesos corpóreos e pesos testiculares 

A Tabela 1 contém os valores dos pesos corpóreos e os dados morfométricos 

relativos aos pesos testiculares absolutos e relativos. Conforme dados obtidos de 8 

exemplares, o testículo direito pesou, em média, 4,75g, com desvio padrão de 1,49, 

enquanto o esquerdo exibiu peso médio de 5,97g, com desvio padrão de 1,65. Estes 

valores correspondem, em média, a 0,09% e 0,11%, respectivamente, dos pesos 

corporais.  

Apesar do testículo esquerdo ter um peso maior do que o direito, esta diferença 

não pode ser considerada estatisticamente significante (p>0,05). No entanto, o teste 

estatístico para comparação das médias dos pesos relativos para os dois testículos 

forneceu um valor-p menor do que 0,05, levando à conclusão de que estes valores 

podem ser considerados estatisticamente diferentes. Os pesos relativos tiveram um 

desvio padrão de 0,02 para cada um dos testículos. 

O peso total dos testículos correspondente à somatória dos pesos testiculares 

direito (D) e esquerdo (E), mostrou-se pequeno em relação ao porte do animal, 

correspondendo, em média, a 0,20% do peso corporal dos animais analisados (desvio 

padrão de 0,03). 
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Tabela 1: DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES INDIVIDUAIS E DAS MÉDIAS RELATIVAS AOS PESOS 

CORPORAIS E AOS PESOS TESTICULARES ABSOLUTOS E RELATIVOS, EM Meleagris 
gallopavo. 

ANIMAIS 
PESO 

CORPORAL 

 
PESO TESTICULAR 

PESO TESTICULAR RELATIVO 

    (g/100g peso corpóreo) 

D E  D E  

1 4500 2,74 4,00 6,74 0,06 0,09 0,15 
2 7500 7,24 9,44 16,68 0,10 0,13 0,22 
3 5000 5,27 6,38 11,65 0,11 0,13 0,23 
4 5000 5,40 6,45 11,85 0,11 0,13 0,24 
5 4900 2,77 4,55 7,32 0,06 0,09 0,15 
6 6000 5,02 6,16 11,18 0,08 0,10 0,18 
7 5000 4,27 5,32 9,59 0,09 0,11 0,20 
8 5600 5,30 5,44 10,74 0,09 0,10 0,19 

X  5438 4,75 5,97 10,72 0,09 0,11 0,20 

 951,6 1,49 1,65 3,08 0,02 0,02 0,03 

Valor p  0,0606  0,0166*  

Legenda: 

D= testículo direito                                              = somatória dos pesos dos testículos direito e esquerdo 

E= testículo esquerdo                                        X = média   

* = p < 0,05, estatisticamente significante.         = desvio padrão 

 

 

 
Figura 14 – Gráfico demonstrativo da distribuição das médias relativas ao peso testicular 

absoluto, em Meleagris gallopavo.  
Legenda:  

 = somatória dos pesos testiculares direito e esquerdo 

* = p< 0,05, estatisticamente significante.  
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Figura 15 – Gráfico demonstrativo da distribuição das médias relativas ao peso 
testicular relativo, em Meleagris gallopavo. 
Legenda:  

 = somatória 
* = p < 0,05, estatisticamente significante.  

4.3.2 Volume testicular 

Na Tabela 2 estão registrados os volumes dos testículos direito e esquerdo (em 

centímetros cúbicos) de 8 exemplares utilizados, cujas médias foram 4,26 e 5,60 cm3, 

respectivamente, com desvios padrões de 1,35 e 1,31, respectivamente. 

Observar que o testículo esquerdo apresenta volume ligeiramente maior do que 

o direito; esta diferença mostrou-se estatisticamente significante (p<0,05). 
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Tabela 2 – DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES INDIVIDUAIS E DAS MÉDIAS RELATIVAS 

AO PARÂMETRO VOLUME TESTICULAR, EM Meleagris gallopavo. 

 

 

ANIMAIS 

VOLUME TESTICULAR (cm3) 

D E 

1 2,47 3,90 

2 6,23 8,13 

3 4,67 5,99 

4 5,05 6,30 

5 2,13 4,40 

6 4,53 5,90 

7 4,14 5,14 

8 4,86 5,00 

X  4,26 5,60 

 1,35 1,31 

Valor p 0,0222* 

Legenda: 

D= testículo direito                                          X = média do volume testicular total  

E= testículo esquerdo                                        =  desvio padrão 

*= p < 0,05, estatisticamente significante 

 

 

 
Figura 16 – Gráfico demonstrativo da distribuição das médias relativas aos volumes 

testiculares direito e esquerdo, em Meleagris gallopavo.  
Legenda:  * = p < 0,05, estatisticamente significante 
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4.3.3 Medidas dos eixos maior e menor do testículo 

 A Tabela 3 mostra os valores médios relativos às medidas dos eixos testiculares 

maior e menor de Meleagris gallopavo. 

As medidas do eixo maior foram obtidas considerando o comprimento do 

testículo e para o eixo menor, mediu-se, no sentido transversal, a largura e a espessura 

do órgão, obtendo-se, posteriormente, a média aritmética destas duas medidas. 

 O testículo esquerdo apresentou-se ligeiramente maior do que o direito para 

ambos os eixos. No entanto, apenas para o eixo menor esta diferença pode ser 

considerada estatisticamente significante (p<0,05).  

 O testículo direito mediu, em média, 3,31 x 1,60 cm (eixo maior x eixo menor), 

com desvio padrão de 0,41 e 0,27, respectivamente, enquanto as medidas efetuadas 

no testículo esquerdo alcançaram, em média, 3,51 x 1,93 cm, com desvios de 0,47 e 

0,29 (Tab. 3). Entretanto, as diferenças observadas entre as medidas dos testículos 

direito e esquerdo, tanto para os eixo maior como para o eixo menor, não foram 

significativas (p>0,05); seus respectivos desvios foram 0,26 e 0,17. 

 
Tabela 3: DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES INDIVIDUAIS E DAS MÉDIAS RELATIVAS DOS 

EIXOS TESTICULARES MAIOR E MENOR, EM Meleagris gallopavo. 

ANIMAIS 

MEDIDAS DOS TESTÍCULOS(cm) 

EIXO MAIOR EIXO MENOR  

D E D E Eixo Maior Eixo Menor 

1 3,60 4,20 1,40 1,50 -0,60 -0,10 

2 3,20 3,60 2,00 2,30 -0,40 -0,30 

3 3,10 3,30 1,60 2,00 -0,20 -0,40 

4 2,60 2,90 1,40 2,00 -0,30 -0,60 

5 3,50 3,40 1,60 2,10 0,10 -0,50 

6 3,30 3,10 1,30 1,60 0,20 -0,30 

7 3,20 3,40 1,50 1,70 -0,20 -0,20 

8 4,00 4,20 2,00 2,20 -0,20 -0,20 

X  3,31 3,51 1,60 1,93 -0,20 -0,33 

 0,41 0,47 0,27 0,29 0,26 0,17 

Valor p 0,1814 0,0099* 0,1230 

Legenda: 

  = desvio padrão                          = diferença  entre os lados direito e esquerdo 

X = média                                      * = p< 0,05, estatisticamente significante 
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Figura 17 - Gráfico demonstrativo da distribuição das médias das medidas dos eixos maior 
e menor dos testículos direito e esquerdo, em Meleagris gallopavo.  
Legenda: *= p< 0,05, estatisticamente significante 

4.3.4 Densidade de volume dos componentes testiculares e da luz tubular. 

 Os dados referentes às densidades de volume dos túbulos seminíferos, da luz 

tubular e do tecido intersticial dos testículos direito e esquerdo (expressos em 

porcentagem) encontram-se na Tabela 4. 

 Os valores registrados para cada animal correspondem à média dos 1.500 

pontos, obtidos a partir da colocação de uma grade de 100 pontos (eixo X = 85 mm e 

eixo Y = 85 mm), sobre cada um dos 15 campos de seções do testículo direito e 15 do 

testículo esquerdo, examinados aleatoriamente. 

De acordo com a Tabela 4, pode-se observar a predominância, tanto no testículo 

direito quanto no esquerdo, do componente túbulo seminífero, com escore médio de 

77,00 (desvio padrão de 2,20) para o testículo direito e 75,63% (desvio padrão de 

3,46) para o esquerdo. A luz apresenta, em média, escores de 15,14% (desvio padrão 

de 1,91) para o testículo direito e 15,18% (desvio padrão de 2,22) para o esquerdo, 

enquanto que para o tecido intersticial é de 7,87% (desvio padrão de 2,09) para o 

direito e 9,20% (desvio padrão de 3,51) para o esquerdo.  
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As diferenças observadas entre os testículos direito e esquerdo (Fig. 18), com 

relação à densidade de volume referentes à luz tubular, ao tecido intersticial e aos 

túbulos seminíferos, não foram significantes para os 3 componentes (p> 0,05). 

 
Tabela 4- DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES INDIVIDUAIS MÉDIOS RELATIVOS ÀS 
DENSIDADES DE VOLUME DOS TÚBULOS SEMINÍFEROS, DA LUZ TUBULAR E DO 
TECIDO INTERSTICIAL E DAS MÉDIAS RESPECTIVAS NO TESTÍCULO DIREITO E 

ESQUERDO, EM Meleagris gallopavo. 

ANIMAL 
LUZ TECIDO INTERSTICIAL TÚBULO SEMINÍFERO 

D E D E D E 

1 13,07 11,13 12,00 15,20 74,93 73,67 

2 17,20 16,00 6,80 9,80 76,00 74,20 

3 12,33 12,60 6,53 7,40 81,13 80,00 

4 16,07 17,07 7,40 5,13 76,53 77,80 

5 15,27 17,07 10,00 12,20 74,73 70,73 

6 17,80 15,93 5,87 9,87 76,33 74,20 

7 15,27 16,87 7,80 9,33 76,93 73,80 

8 14,07 14,73 6,53 4,67 79,40 80,60 

 15,14 15,18 7,87 9,20 77,00 75,63 

 1,91 2,22 2,09 3,51 2,20 3,46 

Valor-p 0,9681 0,3576 0,3421 

Legenda:    X = média                           

   = desvio padrão 

 

 
Figura 18 - Gráfico demonstrativo da distribuição das médias relativas às densidades 
de volume dos túbulos seminíferos, da luz tubular e do tecido intersticial em Meleagris 
gallopavo.  
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4.3.5 Perímetro médio dos túbulos seminíferos 

A Tabela 5 apresenta os valores individuais médios relativos ao perímetro de 15 

seções de túbulos seminíferos do testículo direito e 15 do esquerdo, em cada um dos 8 

animais analisados, bem como as médias do perímetro, em cada lado, com os 

respectivos desvios padrão.  

Os túbulos seminíferos do testículo direito de Meleagris gallopavo apresentaram, 

em média, perímetro de 1.031,25 m e do testículo esquerdo perímetro de 1.129,35m, 

Conforme apresentado na Tabela 5, os desvios padrão são altos, fato constante em 

todos os exemplares, o que mostra ser característica do testículo desta espécie. 

As diferenças observadas entre o testículo direito e esquerdo, com relação ao 

parâmetro “perímetro dos túbulos seminíferos”, não foram significantes (p> 0,05).  

 

Tabela 5 - DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES INDIVIDUAIS RELATIVOS AO PERÍMETRO MÉDIO 
DOS TÚBULOS SEMINÍFEROS E MÉDIAS DOS PERÍMETROS TUBULARES NOS TESTÍCULOS 

DIREITO E ESQUERDO DE Meleagris gallopavo. 

ANIMAIS 
PERÍMETRO 

D E 

1 758,45 1.020,20 

2 1.078,24 1.015,55 

3 885,02 931,77 

4 1.153,63 1.366,54 

5 1.098,55 1.274,15 

6 1.101,88 1.243,71 

7 880,28 935,40 

8 1.293,92 1.247,50 

X  1.031,25 1.129,35 

 174,97 171,46 

Legenda: 

X = média 

 = desvio padrão 
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4.3.6 Diâmetro médio das espermatogônias e dos espermatócitos primários pré-
leptótenos 

Os valores registrados na Tabela 6 correspondem à média de 80 medidas do 

diâmetro nuclear de cada tipo de espermatogônia e dos espermatócitos primários 

pré-leptótenos, com seus respectivos desvios padrão, obtidos de oito animais 

analisados (10 medidas de cada tipo celular por animal). 

Pode-se observar um aumento gradual de diâmetro nuclear a partir da 

espermatogônia A escura até a espermatogônia A clara 2, que exibiu o maior diâmetro, 

correspondente a 7,08 m (desvio padrão 0,38), enquanto que a de menor diâmetro foi 

a espermatogônia B com 5,94 m (desvio padrão 0,35).    

 
Tabela 6 - DISTRIBUIÇÃO DAS MÉDIAS RELATIVAS AO DIÂMETRO DAS ESPERMATOGÔNIAS 

E DOS ESPERMATÓCITOS PRIMÁRIOS PRÉ-LEPTÓTENO, EM Meleagris gallopavo. 

 

CÉLULAS 

 

DIÂMETRO (m)  

Espermatogônia A escura 6,46 0,49 

Espermatogônia A clara 1 6,71 0,39 

Espermatogônia A clara 2 7,08 0,38 

Espermatogônia B 5,94 0,35 

Pre-leptóteno 6,09 0,49 

X  6,46 0,42 

 Legenda: 

    X = média 

     = desvio padrão 
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4.4  Histologia das Vias genitais masculinas 

As vias genitais masculinas de Meleagris gallopavo exibem componentes 

intratesticulares (via genital intratesticular) e componentes extratesticulares (via genital 

extratesticular) (Figs. 19A e 19B). 

A via genital intratesticular inicia-se a partir dos túbulos retos, nos quais os 

túbulos seminíferos se abrem. Os túbulos retos terminam na rede testicular que, por 

sua vez, estende-se do testículo para o epidídimo, no qual se abre. A rede testicular, 

portanto, possui elementos intratesticulares e extratesticulares ou epididimários, 

estabelecendo pontes entre testículo e epidídimo (Figs. 19A, 19B e 20C). 

A via genital extratesticular é constituída pelo epidídimo, conjunto de estruturas 

tubulares que está intimamente inserido na borda dorsomedial do testículo (Fig 20C) e 

pelo ducto deferente, tubo que, partindo do epidídimo, estende-se caudalmente em 

direção à cloaca, onde se abre no urodeo (Fig. 4).  

4.4.1 Via genital intratesticular 

Os túbulos retos são delicados dúctulos condutores retilíneos, que dão início ao 

sistema de ductos intratesticulares (Figs. 19A, 19B e 20A). 

Em sua porção proximal, os túbulos retos exibem epitélio de revestimento com 

escassas células de Sertoli, enquanto que em sua porção distal, próxima à rede 

testicular, o epitélio mostra-se constituído apenas de células simples cúbicas (Fig. 

20B).  

A rede testicular, composta de um conjunto de cisternas e túbulos longitudinais 

(Figs. 20C e 21B), constitui-se de componentes intratesticulares, no qual os túbulos 

retos abrem-se, e de componentes extratesticulares ou epididimários, que saindo do 

testículo dirigem-se para o epidídimo, abrindo-se nos dúctulos eferentes proximais 

(Figs. 21A, 21B e 21C). 

Do ponto de vista histológico, a parede da rede testicular mostra-se fina, 

revestida por epitélio simples cúbico, em algumas áreas, e por epitélio pavimentoso, 

em outras, delimitando luz ampla e irregular (Fig. 21D). Abaixo do epitélio observa-se 

tecido conjuntivo frouxo, rico em fibras colágenas finas (Fig. 21D), além das fibras 

elásticas, fibras reticulares e delicadas fibras musculares lisas. 
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4.4.2 Via genital extratesticular 

4.4.2.1 Epidídimo 

O epidídimo de Meleagris gallopavo é constituído pelos seguintes elementos 

tubulares: rede testicular (componentes extratesticulares ou epididimários), dúctulos 

eferentes (proximais e distais), dúctulos de ligação e ducto epididimário (Figs. 19A, 19B 

e 20C). 

Situado dorsomedialmente a cada testículo, o epidídimo mostra-se envolvido por 

espessa cápsula de tecido conjuntivo denso modelado, com fibras colágenas espessas 

dispostas em feixes paralelos, em continuação à albugínea testicular (Figs. 20C e 20D). 

Abaixo da cápsula, entre os elementos tubulares do epidídimo, observa-se o 

tecido conjuntivo frouxo, muito celular, com fibras colágenas finas e escassas fibras 

reticulares (Fig. 21F) e elásticas (Fig. 21E). Este tecido apresenta-se vascularizado e 

entremeado por fibras musculares lisas esparsas. 

No epidídimo, a rede testicular apresenta características histológicas 

semelhantes àquelas descritas em seu segmento intratesticular. 

4.4.2.1.1 Dúctulos eferentes 

Os dúctulos eferentes foram classificados em proximais e distais. Aqueles que 

se comunicam com a rede testicular foram denominados dúctulos eferentes proximais 

(Figs. 19A, 19B, 20C, 21B e 22A) e aqueles que se abrem nos dúctulos de ligação 

foram intitulados de dúctulos eferentes distais (Figs. 19A, 19B e 22D). 

Os dúctulos eferentes proximais são pregueados e mostram luz irregular (Fig. 

22B), enquanto que os dúctulos eferentes distais são mais estreitos do que os 

proximais e mostram projeções epiteliais menos pronunciadas (Fig. 22D). 

Os dúctulos eferentes proximais apresentam pregas revestidas por epitélio 

pseudoestratificado prismático (Fig. 22C). Este epitélio exibe células ciliadas, células 

não ciliadas, que apresentam projeções citoplasmáticas, além de células basais (Figs. 

22C e 22E). O epitélio de revestimento dos dúctulos eferentes distais (Fig.22D) é 

semelhante ao dos túbulos eferentes proximais.    
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Abaixo do epitélio dos dúctulos eferentes proximal e distal, observa-se uma 

camada de tecido conjuntivo frouxo, bastante celular, com fibras colágenas delicadas 

(Fig. 22B), fibras reticulares e poucas fibras elásticas, em continuidade com as fibras 

do estroma epididimário. 

4.4.2.1.2 Dúctulos de ligação 

Os dúctulos de ligação fazem a ponte de ligação entre os túbulos eferentes 

distais e o ducto epididimário (Figs. 19A e 19B). Sua parede mostra-se espessa, sem 

pregas e sua luz apresenta-se regular, repleta de espermatozóides (Figs. 23A a 23D). 

O epitélio de revestimento é pseudoestratificado apresentando predominância de 

células prismáticas não ciliadas e escassas células basais. As células prismáticas não 

ciliadas exibem núcleos ovóides, vesiculosos, com nucléolos evidentes e as células 

basais apresentam núcleos esféricos, com nucléolos pouco evidentes (Fig. 23D). A 

camada de tecido conjuntivo subjacente ao epitélio exibe características morfológicas 

semelhantes às descritas para os dúctulos eferentes (Figs. 23 B, 23C e 23D). 

4.4.2.1.3 Ducto epididimário 

Em Meleagris gallopavo, o ducto epididimário, que se origina como continuação 

dos dúctulos de ligação, abre-se no ducto deferente e apresenta trajeto tortuoso. Sua 

parede é fina, delimitando luz ampla (Fig. 24A e 24B). 

Seu epitélio de revestimento mostra-se pseudoestratificado prismático, 

constituído de células prismáticas não ciliadas e células basais. As células prismáticas 

não ciliadas exibem projeções citoplasmáticas, núcleos alongados, basófilos e 

nucléolos evidentes, enquanto que as células basais possuem núcleos esféricos, 

fracamente basófilos e nucléolos evidentes (Fig. 24B). 

O tecido conjuntivo adjacente ao epitélio é frouxo, muito celular e apresenta 

fibras colágenas finas (Fig. 24A), fibras elásticas e reticulares (Fig. 21F). Delicada 

camada de fibras musculares lisas foi observada externamente ao ducto epididimário 

(Fig 24B). 
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4.4.2.2 Ducto deferente 

Histologicamente, o ducto deferente de Meleagris gallopavo apresenta parede 

constituída pelas túnicas mucosa, muscular e adventícia; pequenas diferenças entre os 

segmentos cranial, médio e caudal foram notadas (Figs. 25A, 26A, 27A). 

4.4.2.2.1 Segmento cranial do ducto deferente 

O segmento cranial do ducto deferente exibe, em sua túnica mucosa, projeções 

epiteliais baixas e arredondadas (Fig. 25A). Sua luz é ampla e mostra-se preenchida 

por grande quantidade de espermatozóides (Figs. 25A e 25B).  

O epitélio que reveste este segmento é do tipo pseudoestratificado, com células 

prismáticas e células basais. As células prismáticas mostram núcleos elípticos, 

apresentando fraca basofilia e um ou dois nucléolos evidentes, ao passo que as células 

basais mostram núcleos esféricos e basófilos (Fig. 25B).  

O epitélio de revestimento do ducto apresenta, na sua superfície de contato com 

o tecido conjuntivo, uma delicada membrana basal, bem evidenciada pelo método do 

ácido periódico–reativo Shiff (Fig. 29D).  

Abaixo deste epitélio, observa-se delicada camada fibromuscular, com fibras 

colágenas (Fig. 25B), fibras reticulares e poucas fibras elásticas, entremeadas por 

fibras musculares lisas. 

Neste segmento, a túnica muscular (Fig. 25A) mostra-se espessa, apresentando 

camada muscular interna transversal e externa longitudinal, sendo esta última mais 

desenvolvida. O tecido conjuntivo observado entre as fibras musculares apresenta-se 

frouxo, com fibras colágenas finas, fibras reticulares em abundância (Fig. 25D) e fibras 

elásticas observadas, principalmente, na parede de vasos (Fig. 25C).  

Na parede externa do segmento cranial do ducto deferente observa-se a túnica 

adventícia, que apresenta tecido conjuntivo frouxo bem vascularizado, mostrando 

riqueza de fibras reticulares e presença de fibras nervosas esparsas. 

4.4.2.2.2 Segmento médio do ducto deferente 

O segmento médio do ducto deferente exibe parede fina, luz mais ampla em 

relação ao segmento cranial, contendo grande quantidade de espermatozóides (Figs. 
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26A e 26B). Poucas projeções epiteliais são notadas, quando se compara este 

segmento com o anterior. 

O epitélio de revestimento é pseudoestratificado prismático (Fig. 26C); os tipos 

celulares e as características citológicas do epitélio deste segmento são semelhantes 

aos descritos no segmento cranial. 

Subjacente ao epitélio de revestimento, foi observada reduzida camada 

fibromuscular, que se continua com a túnica muscular (Fig. 26B). As fibras musculares 

lisas da túnica muscular (Fig. 26E) tornam-se gradativamente mais espessas ao longo 

do trajeto do ducto deferente até a cloaca. 

Fibras reticulares são abundantes na parede do segmento médio do ducto 

deferente (Fig. 26D), enquanto as fibras elásticas são mais evidentes na parede dos 

vasos sangüíneos (Fig. 26E).  

Mais externamente observa-se, na túnica adventícia, grande quantidade de 

adipócitos e de fascículos nervosos. 

4.4.2.2.3 Segmento caudal do ducto deferente 

O segmento caudal do ducto deferente de Meleagris gallopavo exibe parede 

mais espessa em relação aos segmentos descritos anteriormente (Fig. 27A). 

Na túnica mucosa, as projeções epiteliais apresentam-se mais altas e a luz 

mostra-se irregular (Figs. 27B e 27C). O epitélio de revestimento e a camada 

fibromuscular não apresentam modificações significativas, quando comparados aos 

demais segmentos. 

As fibras reticulares (Fig. 27D) e as fibras elásticas (Fig. 27E) exibem as 

mesmas características observadas no segmento anterior.  

A túnica muscular (Fig. 27A) mostra-se mais espessa, com fibras musculares 

lisas dispostas como nos segmentos cranial e médio. A túnica adventícia, constituída 

de tecido conjuntivo frouxo, apresenta fascículos nervosos e vasos sanguíneos, onde 

também se concentram as fibras elásticas. 

O ducto deferente apresenta, em seu segmento terminal, uma dilatação sacular 

denominada receptáculo do ducto deferente, que desemboca no urodeo da cloaca 

através de uma saliência, a papila do ducto deferente. 
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Figuras 19A e 19B – Desenhos esquemáticos de parte da via genital masculina de 

Meleagris gallopavo, mostrando seus componentes intratesticulares e 

epididimários.  

A Figura 19A representa uma seqüência dos componentes intratesticulares e 

epididimários da via genital masculina de Meleagris gallopavo, no interior do testículo e 

do epidídimo, respectivamente; a Figura 19B representa uma seqüência destes ductos 

separada dos respectivos órgãos. Os túbulos seminíferos (1) abrem-se nos túbulos 

retos (2) que confluem para a rede testicular (3), ainda no interior do testículo 

(elementos intratesticulares da rede). A rede testicular, formada por um conjunto de 

canais e túbulos, deixa o testículo e dirige-se ao epidídimo, constituindo parte deste 

órgão (elementos extratesticulares ou epididimários da rede testicular). A rede 

testicular, através de seus elementos (túbulos e cisternas) extratesticulares, abre-se 

nos dúctulos eferentes proximais (4), que se continuam como dúctulos eferentes distais 

(5). Estes, por sua vez, abrem-se nos dúctulos de ligação (6) que confluem para o 

ducto epididimário (7), a partir do qual origina-se o ducto deferente.  
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Figuras 20 A a 20 E – Fotomicrografias de vias genitais masculinas do peru 

Meleagris gallopavo. 

 

Figura 20 A – Fotomicrografia de seção testicular evidenciando túbulo reto (barra) 

cortado transversalmente. Observa-se o epitélio de revestimento (Ep) e a 

luz (L). Coloração: HE; 146x. 

Figura 20 B – Fotomicrografia mostrando detalhe da parede de um túbulo reto 

mostrando o epitélio de revestimento simples cúbico (Ep), a luz tubular (L) 

e a membrana basal (seta) evidenciada pelo método PAS contracorado 

pela hematoxilina de Harris; 495x. 

Figura 20 C – Fotomicrografia mostrando seções do epidídimo (barra) e sua relação 

com os túbulos seminíferos (TS) e com a rede testicular (asteriscos). 

Observa-se a cápsula de tecido conjuntivo denso (C) e o conjunto de 

túbulos que constituem este órgão: parte da rede testicular (asteriscos), 

dúctulos eferentes proximais (EP), dúctulo eferente distai (ED), dúctulo de 

ligação (DL) e ducto epididimário (DEp). Coloração: tricrômico de Gomori; 

383x. 

Figura 20 D – Fotomicrografia de seção do epidídimo (E) evidenciando cápsula (C) e 

rede testicular (RT), dúctulo eferente proximal (EP) e dúctulo de ligação 

(DL). Coloração: HE; 295x. 

Figura 20 E – Fotomicrografia de seção do epidídimo, exibindo, em aumento maior, 

dúctulo de ligação (DL), seções do ducto epididimário (DEp) e estroma de 

tecido conjuntivo (asterisco).Coloração: tricrômico de Gomori; 1429x. 
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Figuras 21 A a 21 F – Fotomicrografias de epidídimo com ênfase na rede 

testicular do peru Meleagris gallopavo.  

 

Figura 21 A - Fotomicrografia de seção da rede testicular (RT) mostrando seu trajeto do 

testículo (T) até o epidídimo (E). Coloração: tricrômico de Gomori; 139x.  

Figura 21 B - Fotomicrografia de seção da rede testicular (RT) destacando a sua 

abertura em um dúctulo eferente proximal (asterisco). PAS contracorado 

pela hematoxilina de Harris; 139x.  

Figura 21 C - Fotomicrografia de seção da rede testicular (RT) evidenciando o conjunto 

de canais e túbulos que a constituem. Nota-se, ainda, o dúctulo eferente 

proximal (EP). PAS contracorado pela hematoxilina de Harris; 146x. 

Figura 21 D - Fotomicrografia de seção da rede testicular (RT) destacando o epitélio 

simples cúbico (seta), que reveste seus canais e túbulos. Fibras colágenas 

finas (asterisco) estão presentes no tecido conjuntivo entre os 

componentes da rede testicular. Coloração: tricrômico de Gomori; 495x. 

Figura 21 E - Fotomicrografia de seção do epidídimo mostrando a distribuição das 

fibras elásticas (setas) no tecido conjuntivo do estroma.  Coloração: 

método Weigert; 440x. 

Figura 21 F - Fotomicrografia de seção do epidídimo evidenciando fibras reticulares 

(setas) no tecido conjuntivo adjacente à rede testicular (RT), ao dúctulo 

eferente proximal (EP) e ao ducto epididimário (DEp).  Coloração: método 

de Gomori; 121x. 
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Figuras 22 A a 22 D - Fotomicrografias do epidídimo do peru Meleagris gallopavo 

destacando os dúctulos eferentes. 

 

Figura 22 A – Fotomicrografia de seção de epidídimo mostrando a abertura da rede 

testicular (RT) no dúctulo eferente proximal (EP). Nota-se a transição de 

epitélio simples da rede testicular para o epitélio pseudoestratificado 

prismático do dúctulo eferente proximal (cabeça de seta). Coloração: 

tricrômico de Gomori; 495x. 

Figura 22 B – Fotomicrografia de seções de dúctulos eferentes proximais onde se 

observam pregas epiteliais (asterisco) e luz (L). As setas mostram fibras 

colágenas no tecido conjuntivo adjacente aos dúctulos. Coloração: 

tricrômico de Gomori; 295x. 

Figura 22 C – Fotomicrografia de seção de dúctulo eferente proximal destacando 

pregas epiteliais longas e abundantes (asterisco) e luz estreita (L). Nota-

se, no epitélio, núcleos das células basais (ponta de seta) e das células 

prismáticas (setas). Coloração: tricrômico de Gomori; 495x. 

Figura 22 D - Fotomicrografia de seção de dúctulos eferentes distais evidenciando 

pregas epiteliais mais baixas (asterisco) e luz mais ampla (L) do que a do 

dúctulo eferente proximal. O epitélio de revestimento é pseudoestratificado 

prismático, onde se evidenciam células ciliadas (seta). Coloração: 

tricrômico de Gomori; 495x. 

Figura 22 E - Fotomicrografia de seção de dúctulos eferentes proximal evidenciando, 

no epitélio de revestimento pseudoestratificado, as células prismáticas 

com cílios (seta preta), as células prismáticas não ciliadas com projeções 

apicais (cabeça de seta) e o núcleo de célula basal (seta branca). 

Coloração: tricrômico de Gomori; 1429x. 
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Figuras 23 A a 23 D - Fotomicrografias do epidídimo do peru Meleagris gallopavo 

evidenciando os dúctulos de ligação.  

 

Figura 23 A – Fotomicrografia de seções de epidídimo, onde são observados dúctulos 

de ligação (DL), dúctulo eferente proximal (EP) e ducto epididimário (DEp). 

Nota-se, no tecido conjuntivo que envolve os dúctulos do epidídimo, a 

presença de abundantes fibras colágenas (setas). Coloração: tricrômico de 

Gomori; 139x. 

Figura 23 B – Fotomicrografia de seções de dúctulos de ligação evidenciando o epitélio 

pseudoestratificado prismático (E), sem as projeções epiteliais observadas 

nos dúctulos eferentes. A luz tubular é mais regular e está repleta de 

espermatozóides (asterisco). Notam-se fibras colágenas envolvendo os 

dúctulos (setas). Coloração: tricrômico de Gomori; 295x. 

Figura 23 C – Fotomicrografia de seção transversal de um dúctulo de ligação 

destacando detalhes de sua parede. Observa-se o epitélio 

pseudoestratificado prismático (E) e a luz (L), rica em espermatozóides 

(asterisco). PAS contracorado pela hematoxilina de Harris; 440x 

Figura 23 D – Fotomicrografia de seção de dúctulo de ligação mostrando, no epitélio de 

revestimento (E), núcleos das células prismáticas não ciliadas (p) e das 

células basais (b). Fibras colágenas abundantes (setas) são evidenciadas 

pela técnica do tricrômico de Gomori. 629x. 
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Figuras 24 A a 24 C - Fotomicrografias do epidídimo do peru Meleagris gallopavo 

mostrando o ducto epididimário. 

 

Figura 24 A – Fotomicrografia de seções transversais de ducto epididimário (DEp), 

envolvidos por tecido conjuntivo do estroma, que se apresenta rico em 

fibras colágenas (setas). Coloração: tricrômico de Gomori; 295x.  

Figura 24 B – Fotomicrografia de seções de ducto epididimário destacando o epitélio 

pseudoestratificado prismático (Ep), cujas células exibem projeções 

citoplasmáticas apicais (seta). O ducto epididimário não apresenta as 

pregas epiteliais observadas nos dúctulos eferentes e a sua luz (L) é mais 

ampla do que a dos dúctulos de ligação. Núcleos de fibras musculares 

lisas são observados em delicada camada externamente ao ducto 

(cabeças de seta). Coloração: tricrômico de Gomori; 629x. 
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Figuras 25 A a 25 D - Fotomicrografias do segmento cranial do ducto deferente 

de Meleagris gallopavo. 

 

Figura 25 A – Fotomicrografia de seções do segmento cranial do ducto deferente 

evidenciando, em sua parede, as túnicas mucosa (barra), muscular (M) e 

adventícia (A). A túnica mucosa apresenta pregas baixas e arredondadas 

em direção à luz (seta). Coloração: HE; 139x. 

Figura 25 B – Fotomicrografia de seção do segmento cranial do ducto deferente. Nota-

se o epitélio pseudoestratificado prismático (Ep), a camada fibromuscular 

(Fm) e as fibras musculares lisas da túnica muscular (M), além da luz (L) 

repleta de espermatozóides (asterisco). Coloração: HE; 629x. 

Figura 25 C – Fotomicrografia de seção do segmento cranial do ducto deferente, 

evidenciando fibras elásticas (setas) coradas pelo método de Weigert. 

Notam-se ainda abundantes fibras elásticas na parede de um vaso 

sangüíneo (VS). 295x. 

Figura 25 D - Fotomicrografia de seção do segmento cranial do ducto deferente 

mostrando a distribuição das fibras reticulares (setas), evidenciadas pelo 

método de Gomori. 629x. 
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Figuras 26A a 26 E - Fotomicrografias do segmento médio do ducto deferente de 

Meleagris gallopavo. 

 

Figura 26 A - Fotomicrografia de seção do segmento médio do ducto deferente cuja 

parede é fina, com pregas menos evidentes. Pode-se observar as túnicas 

mucosa (Mu), muscular (M) e adventícia (A). A membrana basal (seta) é 

evidente (PAS+) e a luz do órgão mostra-se repleta de espermatozóides 

(asterisco). Método do PAS e contracoloração pela hematoxilina de Harris; 

121x. 

Figura 26 B - Fotomicrografia de seção do segmento médio do ducto deferente 

evidenciando, na túnica mucosa, o epitélio (Ep) e a camada fibromuscular 

(Fm). A luz é ampla (L) contendo espermatozóides (asterisco). Coloração: 

HE; 295x. 

Figura 26 C – Fotomicrografia de seção do segmento médio do ducto deferente 

mostrando detalhes de sua parede. Nota-se o epitélio pseudoestratificado 

prismático (Ep) e espermatozóides (asterisco) na luz. Coloração: HE; 

629x. 

Figura 26 D - Fotomicrografia de seção do segmento médio do ducto deferente 

mostrando a distribuição das fibras reticulares (setas), coradas pelo 

método de Gomori. 440x. 

Figura 26 E – Fotomicrografia da parede do segmento médio do ducto deferente 

evidenciando fibras elásticas (setas), que também são identificadas na 

parede de um vaso sangüíneo (VS), observado no canto direito superior 

da figura. Nota-se, ainda, a túnica muscular (M) e a ampla luz do ducto 

deferente (L). Coloração: método de Weigert; 295x. 
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Figuras 27 A a 27 E - Fotomicrografias do segmento caudal do ducto deferente de 

Meleagris gallopavo. 

 

Figura 27 A - Fotomicrografia de seção do segmento caudal do ducto deferente 

mostrando parede espessa, com pregas pronunciadas (seta). Pode-se 

observar o epitélio (Ep) e a camada fibromuscular (Fm) da túnica mucosa, 

além das túnicas muscular (M) e adventícia (A). Coloração: HE; 139x. 

Figura 27 B - Fotomicrografia de seção do segmento caudal do ducto deferente 

destacando as pregas longas (seta). Nota-se o epitélio pseudoestratificado 

prismático (Ep) e a camada fibromuscular (Fm). Coloração: tricrômico de 

Gomori; 295x. 

Figura 27 C - Fotomicrografia de seção do segmento caudal do ducto deferente 

evidenciando as pregas da túnica mucosa, revestidas por epitélio 

pseudoestratificado prismático (asterisco). Nota-se ainda, camada 

fibromuscular (Fm) e fibras colágenas abundantes (seta). Coloração: 

tricrômico de Gomori; 629x. 

Figura 27 D – Fotomicrografia de seção parcial do segmento caudal do ducto 

deferente, onde se observam fibras reticulares (setas) coradas pelo 

método de Gomori. 629x. 

Figura 27 E - Fotomicrografia de seção do segmento cranial do ducto deferente 

mostrando a distribuição de fibras elásticas (setas), coradas pelo método 

de Weigert. 295x. 
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4.5 Análise histoquímica dos órgãos genitais de MELEAGRIS GALLOPAVO 

4.5.1 Testículo 

As preparações histoquímicas utilizadas nesta pesquisa mostram que a túnica 

albugínea testicular, a membrana basal dos túbulos seminíferos e o tecido conjuntivo 

peritubular apresentam reação positiva aos métodos do ácido periódico-reativo de 

Schiff (PAS), do PAS após tratamento com amilase salivar (Figs. 28 A e 28B) e do azul 

de Alcian em pH 0,5 e em pH 2,5 (Figs. 28C e 28D). Estes resultados indicam a 

presença de glicosaminoglicanas carboxiladas, sulfatadas e de glicoproteínas ricas em 

ácido siálico, nestas regiões. 

O epitélio seminífero mostra-se negativo ao método histoquímico do ácido 

periódico - Schiff (PAS), ao PAS após tratamento com amilase e ao método de azul de 

Alcian em pH 0,5 e pH 2,5, evidenciando ausência de atividade secretora para 

glicogênio, glicoproteínas e glicosaminoglicanas 

No epitélio seminífero, o grânulo acrossômico das espermátides, que se mostra 

positivo ao método do ácido periódico-reativo de Schiff (PAS), facilitou a identificação 

das etapas de diferenciação destas células, durante o processo de espermiogênese 

(Figs. 9B a 9K). 

4.5.2 Vias genitais masculinas 

Nas vias genitais intratesticulares, constituídas pelos túbulos retos e rede 

testicular (porção intratesticular), observou-se que a membrana basal dos túbulos retos 

e da rede testicular é positiva aos métodos histoquímicos utilizados. A positividade ao 

método do ácido periódico-reativo de Schiff (PAS), ao do PAS após tratamento com 

amilase e ao método de azul de Alcian em pH 0,5 e pH 2,5, indica a presença de 

glicosaminoglicanas carboxiladas, sulfatadas e de glicoproteínas ricas em ácido siálico. 

4.5.2.1 Epidídimo 

Envolvido por espessa cápsula de tecido conjuntivo denso modelado, em 

continuidade com a túnica albugínea testicular, o epidídimo apresenta positividade ao 

método do ácido periódico-reativo de Schiff (PAS), ao do PAS após tratamento com 



 
 RESULTADOS 

 

 

106 

 

 

amilase (Figs. 28E e 28F), ao método do azul de Alcian em pH 0,5 e pH 2,5: na 

cápsula, na membrana basal e no tecido conjuntivo que circunda os dúctulos coletores 

de espermatozóides, evidenciando, nestas regiões, a presença de glicosaminoglicanas 

carboxiladas, sulfatadas e glicoproteínas ricas em ácido siálico. 

O epitélio de revestimento dos dúctulos eferentes é o único dos dúctulos do 

epidídimo que exibe, ao microscópio de luz, características de atividade secretora. A 

positividade aos métodos do ácido periódico-reativo de Schiff, PAS após tratamento 

com amilase (Fig. 29B) e azul de Alcian em pH 0,5 (Fig. 29A) e em pH 2,5, indica que 

as células epiteliais do dúctulo eferente secretam glicosaminoglicanas carboxiladas, 

sulfatadas e glicoproteínas ricas em ácido siálico. 

O epitélio de revestimento da rede testicular (porção extratesticular), dos 

dúctulos de ligação e do ducto epididimário é negativo aos métodos histoquímicos 

empregados, evidenciando ausência de atividade secretora para glicogênio, 

glicoproteínas e glicosaminoglicanas. 

4.5.2.2 Ducto deferente 

O epitélio de revestimento do segmento cranial do ducto deferente apresenta-se 

negativo aos métodos do ácido periódico-reativo de Schiff (Fig. 29C), ao PAS após 

tratamento com amilase e ao método do azul de Alcian em pH 0,5 e pH 2,5. 

No segmento médio, por outro lado, é observada, nas porções apicais das 

células epiteliais, leve positividade ao método do PAS (Fig. 29D), ao PAS após 

tratamento com amilase e ao método do azul de Alcian em pH 0,5 e pH 2,5 (Figs. 30B 

e 30D), indicando sinais de atividade secretora.  

A porção apical das células epiteliais do segmento caudal mostra-se positivo aos 

métodos do ácido periódico-reativo de Schiff, do PAS após tratamento com amilase 

(Fig. 30A) e do azul de Alcian em pH 0,5 e pH 2,5. 

A camada fibromuscular do ducto deferente, em seus três segmentos, apresenta 

positividade aos métodos do ácido periódico-reativo de Schiff, do PAS após tratamento 

com amilase (Figs. 29D e 30A) e fraca positividade ao método de azul do Alcian em pH 

0,5 e pH 2,5 (Figs. 30B e 30C). 

 Estes resultados indicam que as células epiteliais do ducto deferente, a partir do 

segmento médio e a camada fibromuscular, nos três segmentos, possuem capacidade 
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de secretar glicosaminoglicanas caboxiladas, sulfatadas e glicoproteínas ricas em ácido 

siálico.  
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Figuras 28 A a 28 F - Fotomicrografias do testículo e do epidídimo de Meleagris 

gallopavo, obtidas após tratamento por métodos histoquímicos. 

Figura 28 A - Fotomicrografia de seção de testículo evidenciando a positividade 

apresentada pela túnica albugínea (C) e membrana basal do epitélio 

seminífero (seta), ao método histoquímico do PAS. O epitélio seminífero 

(Ep) mostra-se negativo ao PAS. 146x. 

Figura 28 B - Fotomicrografia de seção testicular mostrando a positividade ao método 

histoquímico do PAS após tratamento pela amilase, apresentada pela 

túnica albugínea testicular (C), membrana basal e tecido conjuntivo 

peritubular (seta). Assim como na figura anterior, o epitélio seminífero (Ep) 

mostra-se negativo. Método do PAS após tratamento com amilase; 121x. 

Figura 28 C - Fotomicrografia de seção testicular evidenciando a positividade 

apresentada pela túnica albugínea (C), membrana basal e tecido 

conjuntivo peritubular (seta), ao método do azul de Alcian em pH 0,5. O 

epitélio seminífero (Ep) mostra-se negativo ao método utilizado. Método do 

azul de Alcian em pH 0,5; 121x. 

Figura 28 D - Fotomicrografia de seção de testículo evidenciando a positividade ao 

método histoquímico do azul de Alcian em pH 2,5, apresentada pela túnica 

albugínea testicular (C), membrana basal e tecido conjuntivo peritubular 

(setas). O epitélio seminífero (Ep) mostra-se, também, negativo ao método 

do azul de Alcian em pH 2,5. 295x. 

Figura 28 E - Fotomicrografia de seção de epidídimo destacando a positividade ao 

método do PAS, apresentada pelo tecido conjuntivo (setas) que circunda 

seus dúctulos. Método do PAS; 139x. 

Figura 28 F - Fotomicrografia de seção de epidídimo destacando os dúctulos de ligação 

(DL) e o ducto epididimário (DEp), que se mostram negativos ao PAS após 

tratamento pela amilase. Observa-se, porém, a positividade apresentada 

pelo tecido conjuntivo que circunda estas estruturas (setas). Método do 

PAS após tratamento pela amilase; 295x. 
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Figuras 29 A a 29 D - Fotomicrografias do dúctulo eferente e do ducto deferente 

de Meleagris gallopavo, obtidas após tratamento por métodos histoquímicos. 

 

Figura 29 A - Fotomicrografia de seção do dúctulo eferente distal destacando a 

positividade ao método histoquímico do azul de Alcian em pH 0,5, 

observada na região apical das células epiteliais (setas). Método do azul 

de Alcian em pH 0,5; 440x. 

Figura 29 B - Fotomicrografia de seção do dúctulo eferente proximal destacando a 

positividade apresentada pela região apical das células epiteliais (setas), 

ao método histoquímico do PAS após tratamento pela amilase. 440x. 

Figura 29C - Fotomicrografia de seção do segmento cranial do ducto deferente 

evidenciando a positividade ao método do PAS, apresentada pela 

membrana basal (seta). O epitélio (Ep) deste segmento do ducto deferente 

mostra-se negativo a este método. Nota-se a luz tubular (L) repleta de 

espermatozóides (asterisco). Método do PAS; 440x. 

Figura 29D - Fotomicrografia de seção do segmento médio do ducto deferente 

destacando a positividade ao método do PAS, apresentada pela camada 

fibromuscular (cabeças de seta) e pela região apical (seta) das células 

epiteliais (Ep). Espermatozóides (asterisco) são observados na luz tubular. 

Método do PAS; 440x. 
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Figuras 30 A a 30 E - Fotomicrografias do ducto deferente de Meleagris 

gallopavo, obtidas após tratamento por métodos histoquímicos. 

 

Figura 30 A - Fotomicrografia de seção do segmento caudal do ducto deferente 

mostrando a positividade ao método do PAS após tratamento com 

amilase, apresentada pela região apical (seta) das células epiteliais (Ep) e 

pela camada fibromuscular (cabeça de seta). Método do PAS após 

tratamento com amilase; 440x. 

Figura 30 B - Fotomicrografia de seção do segmento médio do ducto deferente que 

apresenta positividade ao método do azul de Alcian em pH 0,5 no ápice 

(seta) das células epiteliais (Ep). A camada fibromuscular (cabeça de seta) 

mostra-se fracamente positiva. Método do azul de Alcian em pH 0,5; 440x. 

Figura 30 C - Fotomicrografia de seção do segmento médio do ducto deferente que se 

mostra positivo ao método do azul de Alcian em pH 2,5, no ápice (seta) de 

suas células epiteliais (Ep). A camada fibromuscular (cabeça de seta) é 

fracamente positiva a este método. Nota-se a presença de 

espermatozóides (asterisco) na luz tubular. Método do azul de Alcian em 

pH 2,5; 440x. 
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“As verdades novas encaixam-se suavemente nas antigas, 

 sem necessidade de costura” 
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5 DISCUSSÃO 

5.1 Considerações gerais 

Por sua importância biológica e econômica e por sua estreita convivência com o 

homem, as aves têm sido objeto de pesquisas científicas que contemplam, 

preferencialmente, áreas como sistemática, manejo, comportamento e morfologia 

externa. 

Trabalhos relacionados com a sua biologia reprodutiva, contudo, são escassos, 

embora já se reconheça a necessidade de conhecimentos biológicos, veterinários e 

sanitários sobre aves em extinção ou de interesse na avicultura, visando a preservação 

de algumas espécies e a exploração racional de outras, para fins comerciais. 

O presente trabalho, que teve por objetivo investigar a morfologia, morfometria e 

histoquímica do testículo, incluindo a definição dos estágios do ciclo do epitélio 

seminífero, além da histologia e histoquímica das vias genitais masculinas do peru 

Meleagris gallopavo, representa um passo importante para o conhecimento das 

estratégias relacionadas à reprodução desta espécie, fornecendo dados para a 

avaliação de seu potencial reprodutivo. 

A sazonalidade, que é comum em aves e que se caracteriza pela alternância de 

períodos de fertilidade com períodos de interrupção da atividade sexual e redução 

temporária dos órgãos genitais, não foi observada em Meleagris gallopavo. As coletas 

foram realizadas ao longo de todo o ano e não foi verificada alteração morfológica do 

testículo, epidídimo e ducto deferente, entre fevereiro e julho, período considerado de 

inatividade sexual para algumas aves brasileiras (BURGER, 1982; SICK, 1984; 

BARALDI-ARTONI et al., 1997). 

Dos vários fatores que afetam o ciclo reprodutivo das aves, como a 

luminosidade, nutrição, temperatura, densidade pluviométrica, variação das estações 

anuais (SICK, 1984), a aparente ausência de sazonalidade em peru pode estar 

relacionada com a oferta abundante de alimentos e com o clima ameno das fazendas 

localizadas nas proximidades de Belo Horizonte, onde os animais são criados. São 

necessárias, porém, investigações mais precisas sobre as variáveis correlacionadas 

com as estações anuais que interferem na atividade sexual de Meleagris gallopavo. 
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Os resultados obtidos nesta pesquisa são aqui discutidos, comparados com os 

órgãos genitais masculinos das aves descritas na literatura e, em algumas vezes, com 

o padrão geral de organização morfológica de mamíferos, sem deter-se em grupos 

específicos de animais. Referindo-se a aves, foram citadas: a espécie, família, ordem 

ou mesmo o nome popular, se o autor consultado assim o fazia em seu artigo; caso 

contrário, quando o grupo pesquisado não era referido, os dados foram considerados e 

discutidos como sendo os de “aves em geral”. 

5.2 Órgãos genitais masculinos 

Os trabalhos realizados sobre os órgãos genitais masculinos de peru Meleagris 

gallopavo, assim como de aves em geral (DOMM, 1939; STOLL & MARAUD, 1955; 

AIRE et al., 1979; KING, 1986; SICK, 1984; BAKST, 1993b) ou, especificamente em 

galo (GRAY, 1937; MARVAN, 1969; TINGARI, 1971; BUDRAS & SAUER, 1975), 

codorna (FITZGERALD, 1969), em fringilídeos (BAILEY, 1953), em pombo 

(MERCADANTE et al., 1983, MARUCH et al. 1995), em rolinha (MARUCH et al., 1991) 

e em galinha d’Angola (PEREIRA et al., 1994), mostraram que existe um padrão de 

organização morfológica comum entre as aves, que difere, contudo, em alguns 

aspectos, do padrão descrito para mamíferos. 

Uma das diferenças mais marcantes é a localização dos órgãos genitais que, 

nas aves, incluindo o peru Meleagris gallopavo, situam-se no interior da cavidade 

celomática, diferentemente do que ocorre em mamíferos, cujos testículos e epidídimos 

localizam-se no escroto, onde a temperatura é menor do que a corporal, o que favorece 

a espermatogênese. 

Segundo COWLES & NORDSTRON (1946), a presença de sacos aéreos 

abdominais circundando os testículos de aves serviria para esfria-los, evitando que a 

alta temperatura prejudique a formação normal de espermatozóides. Esta teoria, 

porém, foi combatida por HERIN, BOOTH, JOHNSON (1960), que provaram não haver 

diferença na qualidade do sêmen produzido após extração dos sacos aéreos. 

Para WORDEN (1956), a espermatogênese ocorre durante a noite, momento em 

que a ave está menos ativa, solucionando, assim, o problema da alta temperatura. 

Pesquisas mais elaboradas, contudo, serão necessárias para que se defina como os 
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testículos de aves se adaptam à alta temperatura corporal, realizando as suas funções 

normalmente. 

Na maioria das aves estudadas (GRAY, 1937; DOMM, 1939; BAILEY, 1953; 

LAKE, 1956; WORDEN, 1956; DAS et al., 1965; FITZGERALD, 1969; HOFFMANN & 

VOLKER, 1969; ANDREW & HICKMAN, 1974; VANTYNE & BERGER, 1976; LAKE, 

1981; MERCADANTE, 1983; KING, 1986; ORR, 1986; SICK, 1984; DYCE et al., 1990; 

MARUCH et al., 1991; BAKST, 1993a; JONES & LIN, 1993; PEREIRA et al., 1994; 

MARUCH et al., 1995), assim como em Meleagris gallopavo, os órgãos genitais 

masculinos são compostos de dois testículos, dois epidídimos, dois ductos deferentes e 

um órgão copulador. 

A presença de um pênis típico semelhante ao de mamíferos não foi observada 

em aves, embora elas possuam um órgão copulador correspondente, denominado 

fálus (FITZGERALD, 1969; KNIGHT, 1970; KOMAREK, 1970; FUJIHARA et al., 1976; 

LAKE, 1981; KING, 1986; BAKST & CECIL, 1983; ORR, 1986; HAFEZ, 1988) ou pênis 

cloacal (VANTYNE & BERGER, 1976). 

O estudo do fálus de Meleagris gallopavo não foi incluído nesta pesquisa, 

porque este órgão está localizado na cloaca, cujo estudo não fez parte do objetivo 

deste trabalho. 

As glândulas acessórias (próstata, vesículas seminais e glândulas bulbouretrais) 

descritas em mamíferos, não são encontradas em Meleagris gallopavo, o que confirma 

as observações feitas em galo (LAKE, 1971; BAKST, 1980), peru (HESS et al., 1976) e 

aves em geral (LAKE, 1981; HAFEZ, 1988; BAKST, 1993b). 

Alguns autores, no entanto, utilizaram o termo vesícula seminal para denominar 

estruturas que, aparentemente, teriam a função correspondente àquela exercida por 

esta glândula, em mamíferos. BAILEY (1953), LAKE (1957), FITZGERALD (1969), 

VANTYNE & BERGER (1976), BHAT & MAITI (2000), por exemplo, descreveram, 

como vesícula seminal, a porção terminal do ducto deferente, cuja parede é pregueada 

e a luz rica em espermatozóides, fragmentos celulares e vesículas secretoras. 

Para TINGARI & LAKE (1972), as células secretoras que revestem os ductos 

genitais das aves funcionam como as glândulas anexas ao sistema genital masculino 

de mamíferos, produzindo a secreção necessária para o transporte dos 

espermatozóides. 
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5.3 Testículo 

5.3.1 Anatomia do testículo 

Simetricamente dispostos em cada lado da linha mediana corporal, no interior da 

cavidade celomática (WORDEN, 1956; LAKE, 1957; DAS et al., 1965; HOFFMANN & 

VOLKER, 1969; ANDREW & HICKMAN, 1974; MERCADANTE et al., 1983; KING, 

1986; HAFEZ, 1988; DYCE et al., 1990; MARUCH et al. 1991; BAKST, 1993 a,b; 

JONES & LIN, 1993; KING, 1993; PEREIRA et al., 1994; MARUCH et al. 1995), os 

testículos de aves, assim como os de Meleagris gallopavo, relacionam-se cranialmente 

com a superfície ventral do rim, medialmente com a artéria aorta e veia cava caudal e, 

caudalmente, com a veia ilíaca comum (LAKE, 1957; ANDREW & HICKMAN, 1974; 

BAKST, 1980; LAKE 1981; MERCADANTE et al., 1983; KING, 1986; DYCE et al., 

1990; BAKST, 1993 b; JONES & LIN, 1993), adjacentes aos sacos aéreos abdominais 

(FITZGERALD, 1969; MERCADANTE, 1983). 

Os testículos de Meleagris gallopavo, semelhante ao que ocorre em outras aves 

(GRAY, 1937; WORDEN, 1956; LAKE, 1957; MERCADANTE et al., 1983; DYCE et al., 

1990), estão suspensos na cavidade celomática por pregas do peritônio (WORDEN, 

1956) e fixados na parede dorsal corporal por delicadas e curtas expansões do 

mesórquio que, ao mesmo tempo em que os fixam, lhes permitem limitada 

flutuabilidade (MERCADANTE et al., 1983; DYCE et al., 1990). O mesentério insere-se 

na superfície ventral do testículo, ocultando o epidídimo (WORDEN, 1956; 

FITZGERALD, 1969; KING, 1986; DYCE et al., 1990, JONES & LIN, 1993). 

De forma elipsóide, ovóide ou em forma de grão de feijão, o testículo de 

Meleagris gallopavo é semelhante ao das aves estudadas (WORDEN, 1956; DAS et 

al., 1965; FITZGERALD, 1969; MERCADANTE et al., 1983; KING, 1986; DYCE et al., 

1990). No entanto, DOMM (1939) descreveu que o testículo, das aves em geral, é 

esférico, enquanto para VANTYNE & BERGER (1976) ele é vermiforme. 

Em Meleagris gallopavo, semelhante ao que foi citado por MERCADANTE et al. 

(1983), foram evidenciadas, no testículo, as extremidades cranial e caudal, faces dorsal 

e ventral e bordas lateral e medial. A borda lateral é convexa e a medial côncava, 

estando esta última voltada para linha corporal média; as extremidades cranial e caudal 
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são rombas, sendo que, em alguns exemplares, a extremidade caudal é mais estreita 

no testículo direito. 

O testículo esquerdo de Meleagris gallopavo apresenta, em média, 3,41cm (eixo 

maior) e 1,93 cm (eixo menor), enquanto que o direito mede 3,31 cm (eixo maior) e 

1,60 cm (eixo menor). Estes valores estão dentro dos limites registrados para as 

demais aves estudadas, cujo comprimento varia de 3,0 a 6,0 cm e a largura de 1,6 a 

2,9 cm. 

Estes dados confirmam que os testículos de aves mostram assimetria bilateral 

(HOCKING, 1992), sendo que o testículo esquerdo é geralmente maior do que o direito 

(DOMM, 1939; WORDEN, 1956; DAS et al., 1965; HOFFMANN & VOLKER, 1969; 

MARVAN, 1969; AIRE et al., 1979; LAKE, 1981; MERCADANTE et al., 1983; SICK, 

1984; KING, 1986). GRAY (1937) e LAKE (1957), diferindo dos demais autores, 

descreveram que, em galo, o testículo direito é maior do que o esquerdo. 

A coloração branco leitosa observada nos testículos de Meleagris gallopavo não 

é característica da maioria das aves, que mostra diferenças na cor dos testículos. Por 

exemplo, o testículo é branco em falcão (WORDEN, 1956), codorna (FITZGERALD, 

1969), galinha d’Angola (AIRE et al., 1979) e nas aves adultas em geral (LAKE, 1981; 

KING, 1986; DYCE et al., 1990); cor amarelo pálido em coruja (WORDEN 1956), com 

ligeira pigmentação em aves adultas (DOMM, 1939; LAKE, 1981) e branco amarelado 

ou prateado em aves jovens (LAKE, 1981; KING, 1986). Em aves inativas, a cor dos 

testículos varia do cinza ao marrom claro ou amarelo forte (LAKE, 1981; DYCE et al., 

1990). 

Em galo (LAKE, 1957), assim como em Meleagris gallopavo, os testículos não 

são firmes ao toque e, quando secionados, liberam líquido leitoso que, segundo LAKE 

(1957), é composto de lipoproteínas e espermatozóides. 

5.3.2 Histologia do testículo 

A organização histológica do testículo de Meleagris gallopavo é semelhante à 

descrita para aves por FITZGERALD (1969), HOFFMANN & VOLKER (1969), 

ANDREW & HICKMAN (1974), MERCADANTE et al. (1983), KING (1986), MARUCH et 

al. (1991), PEREIRA et al. (1994) e MARUCH et al. (1995) e apresenta cápsula de 
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tecido conjuntivo, parênquima testicular rico em túbulos seminíferos e escasso estroma 

intersticial. 

Diversamente do que se observa em mamíferos (DELLMANN & WROBEL, 1982; 

RUSSEL et al., 1990; FRANÇA & RUSSEL (1998), o testículo de Meleagris gallopavo, 

como o de fringilídeo (BAILEY, 1953), codorna (FITZGERALD, 1969), galo (MARVAN, 

1969; LAKE, 1971), pombo (MERCADANTE et al., 1983), rolinha (MARUCH et al., 

1991) e aves em geral (LAKE, 1981; KING, 1986; HAFEZ, 1988; JONES & LIN, 1993), 

não possui mediastino, septos e lóbulos. Poucos autores, como WORDEN (1956) e 

HOFFMANN & VOLKER (1969), descreveram a presença destas estruturas em 

testículo de aves. 

Em peru Meleagris gallopavo, a cápsula testicular, também denominada túnica 

albugínea é membranácea e delgada, de natureza conjuntiva, como em galo (LAKE, 

1957; MARVAN, 1969; LAKE, 1971), codorna (FITZGERALD, 1969), aves em geral 

(WORDEN, 1956; HOFFMANN & VOLKER, 1969; LAKE, 1981; KING, 1986; DYCE et 

al., 1990; JONES & LIN, 1993), rolinha (MARUCH et al., 1991), galinha d’Angola 

(PEREIRA et al., 1994) e pombo (MARUCH et al., 1995). 

A túnica albugínea, embora na maioria das aves estudadas não seja tão 

espessa como descreveu WORDEN (1956), varia com a idade dos animais, sendo, em 

aves jovens, mais delgada do que em aves adultas (GEHAUT et al., 1985; MARUCH et 

al., 1991). 

Escasso tecido conjuntivo, constituído, principalmente, por células intersticiais, 

vasos sangüíneos e poucas fibras reticulares, que apoiam e sustentam as estruturas 

internas do testículo, foi observado no estroma testicular do peru, confirmando as 

observações feitas em aves por WORDEN (1956), LAKE (1957), FITZGERALD (1969), 

HOFFMANN & VOLKER (1969), MARVAN (1969), ROTHWELL & TINGARI (1973), 

AIRE (1979), LAKE (1981), MERCADANTE et al., (1983), KING (1986), HAFEZ (1988), 

MARUCH et al. (1991), PEREIRA et al (1994), MARUCH et al. (1995) e AIRE (1997). 

Esta escassez de estroma intersticial não ocorre na maioria dos mamíferos 

(FAWCETT, 1973; DELLMANN & WROBEL, 1982; KING, 1986; RUSSEL et al., 1990), 

cuja concentração varia de espécie para espécie, apresentando inclusive septos de 

tecido conjuntivo, contendo fibras colágenas, nervos, vasos sangüíneos e linfáticos, 

além das células intersticiais. 
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As células intersticiais do testículo de aves possuem forma poliédrica, núcleo 

esférico com cromatina frouxa e abundantes gotículas lipídicas no citoplasma, visíveis 

nas preparações histológicas rotineiras em imagem negativa.(WORDEN, 1956; 

HOFFMANN & VOLKER, 1969; AIRE, 1979; LAKE, 1981; KOTAK, 1983; 

MERCADANTE et al., 1983; KING, 1986; 1994; MARUCH et al., 1991; PEREIRA et al., 

1994; AIRE 1997). Tais características são semelhantes às observadas nas células 

intersticiais de Meleagris gallopavo, bem como nas de mamíferos (DELLMANN & 

WROBEL, 1982). 

A histoarquitetura do parênquima testicular de Meleagris gallopavo, confirmando 

os dados da literatura (BAILEY, 1953; LAKE, 1957; MARVAN, 1969; LAKE, 1971, 1981 

KING, 1986; HAFEZ, 1988; JONES & LIN, 1993), mostra numerosos túbulos 

seminíferos anastomosados, formando rede disposta em espirais compactas. Esta 

riqueza de anastomoses entre os túbulos seminíferos não permite separá-los 

individualmente, o que dificulta a descrição morfofuncional de seus componentes, 

quando observados ao microscópio de luz, segundo as observações feitas por BAILEY 

(1953), em fringilídeo, LAKE (1957), MARVAN (1969) e LAKE (1971), em galo, LAKE 

(1981), KING (1986) e HAFEZ (1988), nas aves em geral. 

Outro fator que interfere na identificação das células germinativas e na 

caracterização dos estágios do ciclo do epitélio seminífero é a fixação histológica do 

testículo que, principalmente em aves, requer cuidados especiais, pois o conteúdo 

testicular é delicado, com pouca consistência, extravasando-se no momento que o 

órgão é secionado. 

Para tentar solucionar este problema têm sido utilizado, mesmo em microscopia 

de luz, fixadores próprios para microscopia eletrônica, como o glutaraldeído em tampão 

fosfato ou cacodilato, além do paraformaldeído, obtendo-se bons resultados, tanto em 

aves (LIN et al., 1990; LIN & JONES, 1990; TIBA et al., 1993a, b) como em mamíferos 

(HESS, 1990; CASTRO, 1995; FRANÇA et al., 1998). 

5.3.2.1 Túbulos seminíferos 

Os túbulos seminíferos de Meleagris gallopavo, com aspecto histológico 

semelhante ao descrito em outras aves (GRAY, 1937; CLERMONT, 1958; LAKE, 1971; 

REVIERS, 1971, ANDREW & HICKMAN, 1974; AIRE et al., 1980; LAKE, 1981; ORSI et 



 
DISCUSSÃO 

 

 

122 

 

 

al., 1984; HAFEZ, 1988; LIN et al., 1990; MARUCH et al., 1991; JONES & LIN, 1993; 

TIBA et al., 1993a; PEREIRA et al., 1994; MARUCH, 1995; BARALDI-ARTONI et al., 

1999), apresentam tecido peritubular circundante, representado pela túnica própria, de 

tecido conjuntivo com células mióides e epitélio seminífero formado pelas células 

germinativas e células de sustentação (ou de Sertoli). 

Constituído de fibras colágenas, fibroblastos e, principalmente, de células 

contráteis peritubulares, cujos núcleos alongados mostram marginalização da 

cromatina e nucléolos excêntricos, o tecido conjuntivo peritubular em Meleagris 

gallopavo é PAS positivo, indicando a presença de glicosaminoglicanas. Estes dados 

confirmam os estudos realizados por ROTHWELL & TINGARI (1973, 1974), LAKE 

(1981), NASSAUW et al. (1993). 

Assim como em mamíferos, o tecido peritubular do testículo de aves fornece 

suporte mecânico aos túbulos seminíferos; favorece o transporte de espermatozóides 

através de seu mecanismo de contração e atua como barreira fisiológica, regulando a 

passagem de nutrientes e produtos secretados para dentro e para fora dos túbulos 

seminíferos (ROTHWELL & TINGARI, 1974). 

Em Meleagris gallopavo, a positividade aos métodos histoquímicos do ácido 

periódico-reativo de Shiff (PAS), PAS após tratamento com amilase e azul de Alcian em 

pH 0,5 e 2,5 apresentada na túnica albugínea, membrana basal do epitélio seminífero e 

túnica própria, indica a presença de glicosaminoglicanas carboxiladas, sulfatadas e 

glicoproteínas ricas em ácido siálico. O epitélio seminífero mostrou-se negativo aos 

métodos histoquímicos utilizados, indicando ausência de glicogênio, glicoproteínas e 

glicosaminoglicanas. 

5.3.2.2 Epitélio seminífero 

O epitélio seminífero de Meleagris gallopavo é estratificado, formado pelas 

células de sustentação ou de Sertoli e por células da linhagem espermatogênica, 

organizadas de maneira semelhante à observada nas demais aves (GRAY, 1937; 

CLERMONT, 1958; NAGANO, 1959; LAKE, 1971; REVIERS, 1971; ANDREW & 

HICKMAN, 1974; AIRE et al., 1980; LAKE, 1981; ORSI et al., 1984; HAFEZ, 1988; LIN 

et al., 1990; MARUCH et al., 1991; JONES & LIN, 1993; TIBA et al., 1993a; PEREIRA 

et al., 1994; MARUCH et al., 1995; BARALDI-ARTONI et al., 1999). 
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Em Meleagris gallopavo, o epitélio seminífero ocupa 76,31% da área testicular, 

sendo que o restante varia entre interstício (15,16%) e luz tubular (8,53%). Resultados 

semelhantes foram encontrados na maioria dos mamíferos (FRANÇA & RUSSEL, 

1998). Para estes autores, o percentual elevado para o epitélio tubular é um fator 

importante a ser considerado na determinação da eficiência espermática. 

5.3.2.2.1 Células de sustentação ou de Sertoli 

A descrição morfológica das células de sustentação (de Sertoli) apresentada na 

literatura sobre aves (LAKE, 1956, 1971; COOKSEY & ROTHWELL, 1973; LAKE, 

1981; JONES & LIN, 1993) foi confirmada em Meleagris gallopavo: células grandes, 

irregulares, com núcleos ovóides, esféricos ou irregulares, exibindo reentrâncias e 

nucléolos evidentes. Os núcleos das células de Sertoli podem ser observados próximo 

à membrana basal, ou  entre as espermatogônias e os espermatócitos primários. 

As características morfológicas das células de Sertoli de aves indicam, segundo 

JONES & LIN (1993) e RUSSEL & GRISWOLD (1993), que estas células 

desempenham papel fundamental na regulação da espermatogênese, apresentando 

funções semelhantes às das células de sustentação de mamíferos: suporte e nutrição 

das células germinativas em desenvolvimento; fagocitose de células em degeneração e 

restos celulares resultantes da espermiação; compartimentalização do epitélio 

seminífero, evitando o comprometimento da espermatogênese; secreção de fluídos e 

proteínas, dentre outras funções (LEBLOND & CLERMONT, 1952 a; CARR, CLEGG, 

MEEK, 1968; RUSSEL, 1977; FRANÇA & RUSSEL, 1998). 

JONES & LIN (1993), estudando o testículo de galo, descreveram, com base nos 

aspectos estruturais, que as células de Sertoli estão envolvidas na produção de 

hormônios esteróides e peptídeos, de modo similar como atuam as células de Sertoli 

de mamíferos (FAWCETT, 1975).  

5.3.2.2.2 Linhagem espermatogênica 

Dispostas desde a base até o ápice do epitélio seminífero, as espermatogônias, 

espermatócitos primários, espermatócitos secundários, espermátides em suas várias 

etapas de diferenciação e espermatozóides, que constituem a linhagem 

espermatogênica do peru Meleagris gallopavo, mostram organização morfológica 
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semelhante à descrita para as demais aves (GRAY, 1937; CLERMONT, 1958; LAKE, 

1971; REVIERS, 1971, ANDREW & HICKMAN, 1974; AIRE et al., 1980; LAKE, 1981; 

ORSI et al., 1984; HAFEZ, 1988; LIN et al., 1990; MARUCH et al., 1991; JONES & LIN, 

1993; TIBA et al., 1993a; PEREIRA et al., 1994; MARUCH et al., 1995; BARALDI-

ARTONI et al., 1999). 

Espermatogônias 

A caracterização dos tipos de células germinativas de Meleagris gallopavo foi 

realizada com base na morfologia e no tamanho do núcleo bem como no aspecto e 

distribuição da cromatina, observados ao microscópio de luz e, posteriormente, 

comparados com os dados apresentados por CAVAZOS & MELAMPY (1954) e JONES 

& LIN (1993), nas aves em geral, CLERMONT (1958), em pato, YAMAMOTO et al. 

(1967), LIN et al. (1990) e LIN & JONES (1992), em codorna, REVIERS (1971), 

GUNAWARDANA (1977) e TIBA et al. (1993a, b), em galo, AIRE et al. (1980), em 

galinha d’Angola; ORSI et al. (1984), em pombo. Estudos complementares precisam 

ser realizados, principalmente utilizando-se microscopia eletrônica e técnica de 

radioautografia, para que se obtenha a correlação precisa dos tipos celulares com o 

seu papel na renovação do epitélio seminífero. 

Assim como em mamíferos, o número e tipos de espermatogônias não são os 

mesmos para todas as aves descritas na literatura. YAMAMOTO (1967) e ORSI et al. 

(1984), estudando codorna e pombo, respectivamente, identificaram três tipos: 

espermatogônia A, espermatogônia Intermediária e espermatogônia B; AIRE et al. 

(1980), por sua vez, descreveram, para galinha d’Angola, apenas dois tipos: 

espermatogônias A e B. 

Com base na terminologia adotada por CLERMONT (1963) e CLERMONT & 

ANTAR (1973),  para mamíferos, LIN et al. (1990) caracterizaram, em codorna, 3 tipos 

de espermatogônias: A escura, A clara e B. Comparando esta descrição com a de 

YAMAMOTO (1967), LIN et al. (1990) comentaram que as espermatogônias A e B, 

identificadas por aquele autor, corresponderiam às  espermatogônias A clara e B, por 

eles caracterizadas. Quanto à espermatogônia intermediária, não tendo dados 

suficientes para relacioná-la com a espermatogônia A escura, LIN et al. (1990) 

sugeriram novas pesquisas. 
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Em estudos posteriores, LIN & JONES (1992) identificaram, ainda em codorna, 

espermatogônias dos tipos A clara 1 e A clara 2, além das espermatogônias A escura e 

B. Estes autores consideraram as espermatogônias A escura como sendo as células 

tronco, por localizarem-se sempre próximas à membrana basal e não mostrarem 

figuras de divisão celular, como as células A claras. 

Em Meleagris gallopavo, com base nos aspectos estruturais das 

espermatogônias, morfologia e tamanho do núcleo e aspecto e distribuição da 

cromatina, foram descritos quatro tipos celulares, cuja denominação é a mesma usada 

por LIN & JONES (1992): espermatogônia A escura, A clara 1, A clara 2 e B. 

Na Nomina Anatomica Avium (KING, 1993) são citadas as espermatogônias A 

escura, A clara e B, não sendo mencionadas as espermatogônias A clara 1 e A clara 2, 

que podem estar sendo consideradas como variações da espermatogônia A clara. 

Espermatócitos primários 

Os espermatócitos primários, que segundo JONES & LIN (1993) são as maiores 

células da linhagem espermatogênica, persistem por longo período durante a 

espermatogênese. 

CLERMONT (1958), em pato, identificou seis fases de espermatócitos primários: 

interfase, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diacinese e metáfase. YAMAMOTO et al. 

(1967), em codorna, descreveram os espermatócitos primários em  interfase, jovem e 

maduro, enquanto AIRE et al. (1980), estudando galinha d’Angola, reconheceram as 

fases de leptóteno, zigóteno e paquíteno. 

LIN et al. (1990), diferentemente de YAMAMOTO et al. (1967) distinguiram, em 

codorna, espermatócitos primários em pré-leptóteno, leptóteno, zigóteno, paquíteno, 

diacinese, metáfase e anáfase. 

Em Meleagris gallopavo, foram identificadas as fases pré-leptóteno, leptóteno, 

zigóteno, paquíteno e diplóteno; embora não tenham sido observadas, em Meleagris 

gallopavo, as demais fases, não  se descarta a presença das mesmas. 

Espermatócitos secundários 

A identificação das fases da segunda divisão meiótica, em Meleagris gallopavo, 

foi comprometida pelo curto tempo de vida dos espermatócitos secundários. Poucos 

foram os autores que descreveram a morfologia destas células, cujo núcleo é 



 
DISCUSSÃO 

 

 

126 

 

 

levemente maior do que o das espermatogônias, com cromatina disposta em grânulos 

próximos ao envoltório nuclear (ZLOTNIK, 1947; CLERMONT, 1958; YAMAMOTO et 

al., 1967; AIRE et al., 1980; JONES & LIN, 1993). 

Espermátides 

O processo de espermiogênese tem recebido atenção especial dos 

pesquisadores, uma vez que a diferenciação progressiva das espermátides, que 

permite a definição de suas etapas, é fundamental para a determinação dos estágios 

do ciclo do epitélio seminífero, bem como para o conhecimento da espermatogênese 

da espécie em estudo. 

As etapas de diferenciação das espermátides, determinadas com base no 

desenvolvimento do acrossoma e nas mudanças estruturais do núcleo da célula, 

variam de espécie para espécie. No pato, por exemplo, foram descritas 10 etapas de 

diferenciação de espermátides (CLERMONT, 1958); na codorna 12 etapas 

(YAMAMOTO et al., 1967; JONES & LIN, 1993) e na galinha d’Angola também 

descreveram -se 10 etapas (AIRE et al., 1980). 

O sistema acrossômico de aves é difícil de ser identificado ao microscópio de luz 

e como, durante a espermiogênese, o desenvolvimento deste sistema tem sido 

utilizado como um dos critérios para caracterizar as espermátides em diferenciação, há 

controvérsia entre autores quanto ao número de etapas de espermátides que ocorre na 

espermiogênese, não só entre as espécies, como também para a mesma espécie. No 

caso do galo, por exemplo, CAVAZOS & MELAMPY (1954) descreveram a 

diferenciação das espermátides em 15 etapas, enquanto REVIERS (1971) mostrou 

apenas 8 etapas.  

Na tentativa de identificar, mais precisamente, as modificações do acrossoma, 

GUNAWARDANA & SCOTT (1976) e GUNAWARDANA (1977) fixaram fragmentos 

testiculares em glutaraldeído e tampão fosfato, incluíram em araldite e submeteram-nos 

ao método do ácido periódico-reativo de Schiff (PAS). Como resultado deste estudo, 

descreveram, em galo, 10 etapas de diferenciação das espermátides. 

 Em Meleagris gallopavo, foram identificadas 13 etapas de diferenciação das 

espermátides, tendo por base a localização e aspecto do grânulo acrossômico, as 

mudanças na forma do núcleo e a distribuição da cromatina, bem como a disposição 
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das espermátides no epitélio seminífero com outras células. Nesta pesquisa, uma das 

primeiras mudanças observadas nas cromátides foi o aparecimento do grânulo pré-

acrossômico, que reagiu positivamente ao método do PAS, favorecendo a sua 

identificação ao microscópio de luz. No momento que o grânulo pré-acrossômico aderiu 

à superfície externa do núcleo, que é indiretamente, evidenciada pela disposição da 

heterocromatina periférica, ele passou a ser denominado grânulo acrossômico. Esta 

terminologia, adotada para o sistema acrossômico, foi a mesma utilizada por 

YAMAMOTO et al. (1967), em codorna japonesa.    

A presença de vesículas acrossômicas, como descritas em mamíferos, foi 

observada por GUNAWARDANA (1977) e AIRE et al. (1980), nas espermátides de galo 

e galinha d’Angola, respectivamente.  

É interessante notar que, em Meleagris gallopavo, o sistema acrossômico, 

identificado à microscopia de luz, não cobre parte do núcleo, como ocorre em 

mamíferos, embora mostre o deslocamento do grânulo acrossômico, semelhante ao 

que é descrito nestes animais. Em peru, nas espermátides em etapas iniciais de 

diferenciação, o grânulo acrossômico está voltado para a luz tubular; em seguida, 

desloca-se lateralmente, voltando-se para a membrana basal do túbulo seminífero, 

posição em que permanece até a espermátide diferenciar-se em espermatozóides. 

5.3.2.3 Associações celulares 

Segundo JONES & LIN (1993), durante a espermatogênese, as aves mostraram 

sincronia no desenvolvimento das células germinativas em cada geração e entre as 

gerações sucessivas, produzidas a partir de uma mesma célula tronco. Isto gera a 

formação de associações celulares ou estágios, cujas células, na mesma etapa de 

diferenciação, permanecem unidas por pontes celulares, semelhante ao que ocorre em 

mamíferos. Cada estágio está associado a uma célula de Sertoli, que regula o 

desenvolvimento das gerações sucessivas, originadas da mesma célula tronco. 

Na maioria dos mamíferos, as associações celulares são extensas e, 

geralmente, observa-se, no mesmo corte histológico, uma única associação, 

correspondente a um estágio do ciclo (TIBA et al., 1993 a, b). Em aves, entretanto, 

cada estágio ocupa uma pequena área do túbulo seminífero, o que dificulta a 
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determinação de sua composição e de seu arranjo espacial no epitélio seminífero (LIN 

& JONES, 1990). 

A superposição de células germinativas adjacentes, observadas em cortes 

transversais ao microscópio de luz, gera dúvidas sobre a associação à qual célula 

pertence e é outro fator que compromete a caracterização de cada estágio. Estas 

associações celulares atípicas, também observadas em Meleagris gallopavo, foram 

discutidas por CLERMONT (1958), em pato, YAMAMOTO et al. (1967) e LIN et al. 

(1990), em codorna e AIRE et al. (1980), na galinha d’Angola. Estes autores, no 

entanto, desconsideraram estas figuras atípicas na definição dos estágios do ciclo do 

epitélio seminífero destas aves. 

5.3.2.4 Ciclo do epitélio seminífero 

Quando se compara a literatura de aves com a de mamíferos, pode-se perceber 

que poucos autores descrevem a seqüência ordenada de associações celulares ou 

estágios que ocorrem no túbulo seminífero e definem o ciclo do epitélio seminífero. 

Oito estágios do ciclo do epitélio seminífero foram descritos por CLERMONT 

(1958), em pato, YAMAMOTO et al. (1967), em codorna, RIVIERS (1971) e 

GUNAWARDANA (1977), em galo e AIRE et al. (1980), em galinha d’Angola, 

classificados com base nas divisões meióticas, variação morfológica do núcleo das 

espermátides e liberação de espermatozóides na luz do túbulo seminífero. 

LIN et al. (1990, 1992) descreveram 10 estágios em codorna, com base no 

desenvolvimento morfológico do acrossoma (LEBLOND & CLERMONT, 1952 a, b) e na 

morfologia  das espermátides, (ROOSEN-RUGE & GIESEL 1950; ORTAVANT, 1954). 

O estudo do ciclo do epitélio seminífero de Meleagris gallopavo mostrou 11 

estágios ou associações celulares. Cada estágio foi descrito com base na presença de 

espermátides em fases específicas de diferenciação, caracterizadas pelas mudanças 

na localização do grânulo acrossômico, aspecto morfológico do núcleo, aspecto e 

distribuição da cromatina, além de ter sido considerada a associação que as 

espermátides mantêm com as demais células da linhagem germinativa.  

É interessante ressaltar que, em Meleagris gallopavo, assim como ocorre em 

outras aves, numa mesma seção transversal de túbulo seminífero, vários estágios são  

observados e o limite entre o final de um estágio e o inicio de outro é usualmente 
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impreciso. Estes fatos e a presença de associações celulares atípicas geraram 

dificuldades na identificação dos estágios que compõem o ciclo do epitélio seminífero 

desta espécie.  

Com o uso de outras metodologias, inclusive observação à microscopia 

eletrônica e de radioautografia, pretende-se, em trabalhos futuros, elucidar questões 

sobre a espermatogênese em Meleagris gallopavo, que não puderam ser esclarecidas 

somente com o uso da microscopia de luz; dentre estas questões incluem-se, 

principalmente: a renovação da célula tronco, a cinética e a regulação da 

espermatogênese, a proliferação das espermatogônias e a duração do ciclo do epitélio 

seminífero. 

5.4 Vias genitais masculinas 

5.4.1 Vias genitais intratesticulares 

Na maioria das aves estudadas, as vias genitais intratesticulares, formadas a 

partir da continuação dos túbulos seminíferos, são constituídas pelos túbulos retos e 

parte da rede testicular, embora haja controvérsia entre autores, com relação à 

existência ou não de túbulos retos. 

5.4.1.1 Túbulos retos 

Nesta pesquisa, em Meleagris gallopavo, assim como em outras aves (GRAY, 

1937; BAILEY 1953; AIRE et al., 1979; OSMAN, 1980; LAKE, 1981; KING, 1986; 

MARUCH et al., 1996, 1998; BHAT & MAITI, 2000), foram observados os túbulos retos 

ligando os túbulos seminíferos à rede testicular; estes apresentam-se revestidos por 

epitélio simples cúbico, que se torna pavimentoso à medida que se aproxima da rede 

testicular, na qual se abre. 

Para outros autores, porém, os túbulos retos são estruturas transitórias ou nem 

existem. LAKE (1957), por exemplo, observou que entre os túbulos seminíferos e a 

rede testicular de galo, existem estruturas de transição, revestidas por células de 

Sertoli modificadas. TINGARI (1971) e BUDRAS & SAUER (1975), em galo e NICKEL 

et al. (1977), em aves domésticas, descreveram que os túbulos seminíferos terminam 

diretamente na rede testicular, sem a presença de túbulos retos. 
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Para TRACIUC (1967), nas aves em geral, os túbulos seminíferos abrem-se 

diretamente nos dúctulos eferentes, sem a presença da rede testicular. 

OSMAN (1980), tentando esclarecer a presença ou não de túbulos retos em 

galo, verificou que a ligação entre túbulos seminíferos e rede testicular pode ser 

realizada tanto diretamente, como por meio de túbulos retos ou de estruturas de 

transição, ocorrendo, portanto, uma variação deste sistema de túbulos.  

5.4.1.2 Rede testicular (segmento intratesticular) 

Vários estudos sobre as vias genitais masculinas de aves (LAKE, 1971; 

TINGARI, 1971; BUDRAS & SAUER, 1975; BUDRAS & SCHMIDT, 1976; HESS et al., 

1976; AIRE et al., 1979; BARKER & KENDALL, 1984; CLULOW & JONES, 1988; 

MARUCH et al. 1996,1998; BHAT & MAITI, 2000) mostraram que a rede testicular 

estende-se do testículo (segmento intratesticular) ao epidídimo (segmento 

epididimário), abrindo-se nos dúctulos eferentes, embora, para KING (1986), a rede 

testicular seja apenas intratesticular. 

O fato de ser a rede testicular que se estende do testículo até o epidídimo é uma 

das diferenças entre os testículos de mamíferos e de aves. Em mamíferos, a rede 

testicular é exclusivamente intratesticular e são os dúctulos eferentes que partem do 

testículo e se encaminham para a cabeça do epidídimo, unindo-se ao ducto 

epididimário.  

Em Meleagris gallopavo, a rede testicular é constituída de lacunas ou canais 

amplos, de parede fina, semelhante ao que foi descrito em outras aves (GRAY, 1937; 

LAKE, 1971; TINGARI, 1971; HESS et al., 1976; AIRE et al., 1979; CLULOW & 

JONES, 1988; MARUCH et al., 1996, 1998).  

Há, contudo, controvérsia na literatura com relação ao tipo de epitélio de 

revestimento da rede testicular. Em galo, por exemplo, para GRAY (1937), o 

revestimento epitelial da rede testicular é simples pavimentoso; para LAKE (1957) e 

NASU et al. (1985) é simples cúbico e para TINGARI (1971), cúbico baixo ou 

pavimentoso. O epitélio é simples pavimentoso nos fringilídeos (BAILEY, 1953) e em 

galinha d’Angola (AIRE et al., 1979); é cúbico baixo, nas aves em geral (LAKE, 1981), 

em pombo (MARUCH et al., 1996; STEFANINI et al., 1999), em rolinha (MARUCH et 

al., 1998) e em pardal (BHAT & MAITI, 2000); o epitélio pode ser, ainda, cúbico baixo 
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ou pavimentoso, como ocorre em peru (HESS et al., 1976), em aves silvestres 

(BARKER & KENDALL, 1984), em codorna (CLULOW & JONES, 1988) e em perdiz 

(CÂMARA, 2000).  

Em Meleagris gallopavo, estudado neste trabalho, o epitélio de revestimento da 

rede testicular é, em algumas áreas, simples cúbico e, em outras, simples 

pavimentoso, confirmando os dados apresentados por HESS et al. (1976). 

Segundo LAKE (1971), o epitélio de revestimento da rede testicular de galo 

possui função secretora. Atividade secretora para glicogênio, glicoproteínas e 

glicosaminoglicanas não foi observada nas células epiteliais da rede testicular de 

Meleagris gallopavo, que apresentam reação negativa aos métodos histoquímicos do 

ácido periódico-reativo de Schiff  (PAS), ao método do PAS após tratamento pela 

amilase e ao azul de Alcian em pH 0,5 e pH 2,5. 

As características histológicas do tecido conjuntivo subepitelial da rede testicular, 

com fibras musculares lisas e fibras nervosas (GRAY, 1937; TINGARI, 1971; KING, 

1986; HESS et al., 1976) indicam grande capacidade de contração da parede, 

importante no transporte de espermatozóides para os dúctulos eferentes (TINGARI, 

1972). 

5.4.2 Vias genitais extratesticulares 

Nas aves estudadas, assim como em Meleagris gallopavo, as vias genitais 

masculinas extratesticulares são constituídas por um sistema de dúctulos que se 

localiza intimamente aderido à borda dorsomedial do testículo e pelo ducto deferente, 

que partindo desta região, estende-se caudalmente em direção à cloaca, onde se abre 

no urodeo (GRAY, 1937; STOLL & MARAUD, 1955; LAKE, 1957; BRADLEY & 

GRAHAME, 1960; MARAUD, 1963; MARVAN, 1969; TINGARI; 1971; BUDRAS & 

SAUER, 1975; HESS & THURSTON, 1977; AIRE et al., 1979; LAKE, 1981; 

MERCADANTE et al., 1983; KING, 1986; CLULOW & JONES; 1988; MARUCH et al., 

1996; AIRE & SOLEY, 2000). 

5.4.2.1 Epidídimo 

A Nomina Anatomica Avium (BAUMEL, 1993) indica o termo epidídimo para 

nomear o sistema de dúctulos localizado próximo ao testículo que é constituído pela 
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rede testicular (segmento extratesticular ou epididimário), dúctulos eferentes, dúctulos 

de ligação e ducto epididimário. A palavra epidídimo, no entanto, não é utilizada por 

todos os autores, que preferem a denominação “área epididimária” ou simplesmente 

ductos excretores. 

GRAY (1937), BRADLEY & GRAHAME (1960), MARAUD (1963), MARVAN 

(1969), BUDRAS & SAUER (1975), LAKE (1981), MERCADANTE et al. (1983), KING 

(1986), AIRE & SOLEY (2000) e BHAT & MAITI (2000) empregaram o termo epidídimo, 

provavelmente por ser o termo adotado para mamíferos. 

O termo “área epididimária” é empregado por STOLL & MARAUD (1955), LAKE 

(1957), TINGARI (1971), HESS & THURSTON (1977), AIRE et al. (1979), CLULOW & 

JONES (1988) e MARUCH et al. (1996) e “ductos excretores” utilizado por 

FITZGERALD (1969), para nomear este mesmo conjunto estrutural citado no parágrafo 

anterior. 

A terminologia adotada nesta pesquisa sobre Meleagris gallopavo tem 

respeitado, sempre que possível, as indicações da Nomina Anatomica Avium 

(BAUMEL, 1993) que, neste caso, recomenda o termo epidídimo. 

5.4.2.1.1 Rede testicular (segmento extratesticular ou epididimário) 

A organização histológica do segmento da rede testicular que se une aos 

dúctulos eferentes no epidídimo é semelhante ao do segmento intratesticular, não 

sendo observadas modificações significativas em sua estrutura. 

Apenas na transição da rede testicular com os dúctulos eferentes pôde ser 

observada mudança abrupta do epitélio simples cúbico da rede testicular para epitélio 

simples prismático nos dúctulos eferentes (TINGARI, 1971; HESS et al. 1976). 

5.4.2.1.2 Dúctulos eferentes 

BUDRAS & SAUER (1975) e NASU et al. (1985), estudando galo, AIRE et al. 

(1979), em galinha d’Angola, LAKE (1981), nas aves em geral, STEFANINI et al. 

(1999), em pombo, AIRE & SOLEY (2000), em avestruz e CÂMARA (2000) dividiram os 

dúctulos eferentes em proximais e distais. Os dúctulos eferentes proximais originam-se 

da rede testicular e continuam-se como dúctulos eferentes distais; estes, após curto 
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trajeto, abrem-se nos dúctulos de ligação. Em Meleagris gallopavo, também foram 

observados os dúctulos eferentes proximais e distais. 

Em galo, as diferenças observadas entre os dúctulos eferentes proximais e 

distais destacam-se o comprimento maior e a luz mais dilatada do dúctulo eferente 

proximal, quando comparado com o distal (BUDRAS & SAUER, 1975; NASU et 

al.,1985). Em galinha d’Angola, os dúctulos eferentes distais exibem maior quantidade 

de células epiteliais ciliadas do que os dúctulos proximais (AIRE et al., 1979).  

Autores como GRAY (1937), TINGARI (1971) e KING (1986), contudo, não 

fizeram distinção entre os dúctulos eferentes, devido, provavelmente, ao fato de a 

estrutura histológica ser a mesma. 

Nas aves em geral, como em Meleagris gallopavo, o epitélio de revestimento dos 

dúctulos eferentes é pseudoestratificado prismático, com células ciliadas, células não 

ciliadas e células basais (GRAY, 1937; BHAT & MAITI, 2000). Através de estudos ultra-

estruturais, alguns autores identificaram, neste epitélio, células ciliadas, células não 

ciliadas tipo I, células não ciliadas tipo II e células basais (LAKE, 1971; TINGARI, 1971; 

HESS et al. 1976; AIRE, 1979).  

A atividade secretora do epitélio dos dúctulos eferentes tem sido discutida em 

algumas aves. LAKE (1957), em galo e FITZGERALD (1969), em codorna, 

descreveram a presença de glândulas intraepiteliais e de secreção holócrina nas 

células epiteliais. 

As células epiteliais dos dúctulos eferentes de Meleagris gallopavo apresentam 

positividade apical aos métodos do ácido periódico-reativo de Schiff (PAS) e PAS após 

tratamento pela amilase e negatividade ao azul de Alcian em pH 0,5 e pH 2,5, 

indicando serem secretoras de  glicoproteínas neutras. 

HESS & THURSTON (1977), estudando a ultra-estrutura destas células em 

peru, sugeriram que os dúctulos eferentes são os dúctulos mais ativos do epidídimo 

nas funções de transporte de espermatozóides, reabsorção de líquidos e secreção 

protéica. As funções de secreção e de reabsorção destas estruturas foram confirmadas 

em pombo, por STEFANINI et al. (1999).  

Para CÂMARA (2000), contudo, as células ciliadas dos dúctulos eferentes 

distais, em perdiz, não são secretoras, mas estão relacionadas com a função de 
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reabsorção, indicada pela presença de grandes vacúolos presentes no citoplasma 

destas células.  

5.4.2.1.3 Dúctulos de ligação 

A presença dos dúctulos de ligação não tem sido citada em todos os artigos 

sobre vias espermáticas de aves. Para GRAY (1937), BAILEY (1953) e KING (1986), 

por exemplo, em galo, fringilídeos e aves em geral, respectivamente, os dúctulos 

eferentes unem-se diretamente ao ducto epididimário. 

TINGARI (1971), BUDRAS & SCHMIDT (1976) e NASU et al. (1985), estudando 

galo, HESS et al. (1976), em peru, AIRE et al. (1979), em galinha d’Angola, MARUCH 

et al. (1996), em pombo e MARUCH et al. (1998), em rolinha, identificaram os dúctulos 

de ligação entre os dúctulos eferentes e o ducto epididimário. Segundo este autor, 

inicialmente os dúctulos de ligação são estreitos e, à medida que se aproximam do 

ducto epididimário, anastomosam-se, tornando-se progressivamente mais amplos até 

se unirem ao ducto epididimário. 

Em Meleagris gallopavo, o epitélio de revestimento dos dúctulos de ligação é 

pseudoestratificado prismático, exibindo luz repleta de espermatozóides, semelhante 

ao descrito por TINGARI (1971), AIRE et al. (1979), HESS et al. (1976), MARUCH et al. 

(1996, 1998).  

Em Meleagris gallopavo, as células epiteliais do dúctulo de ligação não 

apresentaram positividade às reações histoquímicas empregadas, descartando 

atividade secretora para glicogênio, glicoproteínas, glicosaminoglicanas. 

5.4.2.1.4 Ducto epididimário 

A organização morfológica do ducto epididimário de Meleagris gallopavo não 

difere daquela observada nas aves estudadas. Assim como descrito em galo (LAKE, 

1957; TINGARI, 1971; NASU et al, 1985), codorna (FITZGERALD, 1969), peru (HESS 

et al., 1976), galinha d’Angola (AIRE et al., 1979), aves em geral (KING, 1986), pombo 

(MARUCH et al. 1996), rolinha (MARUCH et al., 1998) e pardal (BHAT & MAITI, 2000), 

o ducto epididimário é uma estrutura tubular curta e tortuosa, revestida por epitélio 

pseudoestratificado prismático não ciliado. 
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A atividade secretora das células epiteliais do ducto epididimário, demonstrada 

por GRAY (1937), em galo e BAILEY (1953), em fringilídeos, não foi confirmada em 

galo, por LAKE (1957). Em Meleagris gallopavo, as reações ao método do ácido 

periódico-reativo de Schiff (PAS),  ao PAS após tratamento com amilase e ao azul de 

Alcian em pH 0,5 e pH 2,5 foram negativas, indicando ausência de atividade secretora 

para glicogênio, glicoproteínas e glicosaminoglicanas. 

Dentre as funções desempenhadas pelo epidídimo, destacam-se a de transporte 

e maturação de espermatozóides, secreção e reabsorção de fluídos, além da remoção 

de espermatozóides em degeneração (TINGARI, 1971; TINGARI & LAKE, 1972; 

CLULOW & JONES, 1982, 1988; AIRE, 2000). 

5.4.2.2 Ducto deferente 

O ducto deferente de Meleagris gallopavo é continuação do ducto epididimário, 

apresentando-se como tubo extenso, cuja organização morfológica é semelhante 

àquela registrada na literatura de aves (GRAY, 1937; LAKE, 1957; TINGARI, 1971; 

AIRE et al., 1979; MERCADANTE et al., 1983; KING, 1986; MARUCH et al., 1996, 

1998). 

Em Meleagris gallopavo, o ducto deferente, partindo do epidídimo, estende-se 

caudalmente ao longo da linha mediana da parede corporal dorsal, medialmente ao 

ureter, ambos envolvidos por bainha de tecido conjuntivo (LAKE, 1981; MERCADANTE 

et al., 1983; KING, 1986). 

De aspecto sinuoso, o ducto deferente de Meleagris gallopavo mede 

aproximadamente 15,0 cm, enquanto que para HESS et al. (1976), em peru, este ducto 

mede 20,0 cm. Nas aves em geral, o comprimento varia de 9,0 cm a 14,0 cm (LAKE, 

1957; TINGARI 1971; KING, 1986). Tais valores aumentam, consideravelmente, 

quando se distendem manualmente os ductos deferentes (KING, 1986). 

O ducto deferente é um tubo estreito em sua porção cranial, dilatando-se 

gradualmente ao longo de seu trajeto (LAKE, 1957, 1981; MARVAN, 1969; TINGARI, 

1971; HESS et al , 1976; AIRE et al., 1979; KING, 1986). Em Meleagris gallopavo, 

confirmando os dados apresentados na literatura para fringilídeos (BAILEY, 1953), galo 

(MARVAN; 1969; TINGARI, 1971), pato (DAS et al., 1965), codorna (FITZGERALD, 

1969), peru (HESS et al., 1976), galinha d’Angola (AIRE et al., 1979), aves em geral 
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(KING, 1986, HAFEZ, 1988, DYCE et al., 1990) e rolinha (MARUCH et al., 1998), a 

porção terminal do ducto deferente mostra uma pequena dilatação, o receptáculo do 

ducto  deferente, que se abre no urodeo da cloaca, através de pequena papila. Esta 

porção terminal dilatada do ducto deferente, para outros autores, é denominada 

vesícula seminal (BAILEY, 1953; LAKE, 1957; FITZGERALD, 1969; VANTYNE & 

BERGER, 1976; BHAT & MAITI, 2000) ou receptáculo seminal (FUJIHARA & 

NISHIYAMA, 1984). 

A maioria dos autores citados na literatura não descreveu, com detalhes, as 

túnicas mucosa, muscular e adventícia, como foi descrita em Meleagris gallopavo. O 

aspecto mais discutido por eles foi a descrição do epitélio de revestimento que, 

semelhante ao de Meleagris gallopavo, é pseudoestratificado prismático não ciliado 

(GRAY, 1937; BAILEY, 1953; LAKE, 1957, 1981; MARVAN, 1969; TINGARI, 1971; 

HESS et al., 1976; AIRE, 1979, LAKE, 1981; KING, 1986; MARUCH et al., 1996, 1998; 

BHAT & MAITI, 2000). 

Pregas na parede do ducto deferente, como as observadas em galo (LAKE, 

1957; MARVAN, 1969; TINGARI, 1971; AIRE et al, 1979) e em galo e peru (BAKST, 

1980), também estão presentes em Meleagris gallopavo, sendo abundantes no 

segmento cranial do ducto, reduzidas  no segmento médio, reaparecendo mais altas no 

segmento caudal. CLULOW & JONES (1988) sugeriram que as pregas devem estar 

relacionadas à função de reabsorver o excesso de líquido da luz do ducto. 

Segundo LAKE (1957), as projeções celulares observadas na luz do ducto 

deferente de aves evidenciam atividade secretora nas células epiteliais, com 

mecanismo de liberação apócrino. BAILEY (1953), no entanto, não observou, em 

fringilídeos, células secretoras neste órgão, enquanto MARVAN (1969) descreveu que 

a luz do ducto deferente de galo é rica em secreção. 

Em Meleagris gallopavo, apenas os segmentos médio e caudal do ducto 

deferente exibiram reações positivas aos métodos histoquímicos do ácido periódico-

reativo de Shiff (PAS), PAS após tratamento com amilase e azul de Alcian em pH 0,5 e 

pH 2,5, indicando presença de glicogênio, glicoproteínas, glicosaminoglicanas 

carboxiladas e/ou sulfatadas. Tais substâncias estão, provavelmente, relacionadas ao 

processo de condução dos espermatozóides, contribuindo, inclusive, para a formação 

do fluído seminal. 
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Em galo (TINGARI, 1971), pombo (MARUCH et al., 1996), pardal (BHAT & 

MAITI, 2000), assim como, nesta pesquisa, em Meleagris gallopavo, observou-se a 

presença de camada fibromuscular abaixo do epitélio de revestimento. LAKE (1957) 

denominou esta camada de túnica submucosa, embora nenhum outro autor tenha 

usado esta denominação. 

A túnica muscular do ducto deferente da maioria das aves não possui as três 

camadas descritas para mamíferos. Em aves, incluindo Meleagris gallopavo, a túnica 

muscular é constituída por duas camadas, a circular interna e a longitudinal externa 

(MARVAN, 1969), embora não sejam bem definidas (GRAY, 1937). 

O aumento progressivo da túnica muscular, principalmente no segmento caudal, 

segundo LAKE (1957), está relacionado ao transporte de espermatozóides. 

Segundo TINGARI (1972), CLULOW & JONES (1982), FUJIHARA, NISHIYAMA, 

KOGA (1986) e WILSON et al. (1988), em aves, os espermatozóides desenvolvem a 

capacidade de motilidade ao passar nos ductos masculinos e este movimento melhora 

sua capacidade de ascender no sistema genital feminino. 

Para HOWARTH (1983), a habilidade do espermatozóide de fertilizar o ovócito 

está relacionada com a motilidade adquirida durante a sua passagem pelo ducto 

deferente e pela vias genitais femininas. 

De acordo com BAILEY (1953), o epidídimo e a vesícula seminal, em aves, são 

os órgãos responsáveis pelo armazenamento de espermatozóides, enquanto que para 

LAKE (1957) e HAFEZ (1988) esta função é exercida pelo ducto deferente. Segundo 

CLULOW & JONES (1988), em codorna, o ducto deferente contém a maior parte dos 

espermatozóides da região, o que confirma ser este o principal local de 

armazenamento de espermatozóides. Além de secretar substâncias que, junto com os 

espermatozóides, compõem o sêmen durante a ejaculação (BAILEY, 1953), o ducto 

deferente exerce função de absorção de fluido testicular e de espermatozóides em 

degeneração ou anormais, que se encontram aderidos em sua mucosa, apresentando, 

inclusive, macrófagos no tecido conjuntivo subepitelial (TINGARI & LAKE, 1972). 

 

Dentre as estratégias reprodutivas apresentadas pelas aves, vários aspectos 

precisam ainda ser elucidados, como a duração do ciclo do epitélio seminífero; controle 

dos fatores que interferem na eficiência da produção espermática; determinação do 
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tempo de transporte dos espermatozóides pelas vias genitais masculinas; capacidade 

de armazenamento de espermatozóides; formação de bancos de sêmen, dentre outros. 

Como toda jornada começa com um primeiro passo, este trabalho representa o 

início dos estudos sobre a biologia reprodutiva de Meleagris gallopavo, visando, entre 

outros objetivos, o de contribuir para o enriquecimento das pesquisas nesta área. 

Além disto, neste momento em que os estudiosos da avifauna brasileira estão 

preocupados com a preservação de espécies em extinção e com a perspectiva de 

criação de bancos de sêmen de aves para povoamento ou emprego na avicultura, o 

peru meleagris gallopavo, por suas características morfofisiológicas, pode vir a ser um 

modelo experimental interessante no desenvolvimento das pesquisas nesta área. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

“A grande maravilha é viver, sentir; ser cônscio de suas possibilidades” 
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6 CONCLUSÃO 

 

De acordo com a metodologia empregada e a partir dos resultados desta 

pesquisa, julgou-se poder concluir, com base nos estudos da morfologia, histoquímica 

e morfometria dos órgãos genitais masculinos do peru Meleagris gallopavo, que: 

1. os órgãos genitais masculinos são pares e estão localizados simetricamente de 

cada lado da linha média corporal, no interior da cavidade celomática e são 

constituídos de dois testículos, dois epidídimos, dois ductos deferentes e um 

órgão copulador; 

2. os testículos apresentam túnica albugínea delicada, riqueza de túbulos 

seminíferos (77% do conteúdo testicular) e escasso tecido intertubular. No 

epitélio seminífero são observadas as células de Sertoli; espermatogônias (A 

escura, A clara 1, A clara 2 e B); espermatócitos e espermátides, em 13 etapas 

de diferenciação; 

3. o ciclo do epitélio seminífero de Meleagris gallopavo dividi-se em 11 estágios, 

descritos com base na presença e disposição das espermatogônias e dos 

espermatócitos primários; na presença das espermátides em cada etapa de 

diferenciação e na associação das espermátides com as demais células 

germinativas; 

4. o peso dos testículos é pequeno em relação ao porte do animal e corresponde a 

0,20% do peso corporal, sendo o testículo esquerdo ligeiramente maior que o 

direito;  

5. o epidídimo constitui-se das seguintes estruturas: pela rede testicular, dúctulo 

eferente, dúctulo de ligação, ducto epididimário; e cada um destes segmentos 

apresenta variações no epitélio de revestimento; 

6. o ducto deferente, cuja parede é fina e constituída de túnicas mucosa, muscular 

e adventícia, estende-se do epidídimo até a cloaca, onde se abre no urodeo, por 

meio da papila do ducto deferente. As diferenças morfológicas entre os três 

segmentos do ducto deferente restringem-se, praticamente, à presença de 

pregas nos segmentos cranial e caudal e à espessura da túnica muscular, que é 

mais espessa no segmento caudal; 
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7. Os resultados histoquímicos indicam a ocorrência de glicosaminoglicanas 

carboxiladas, sulfatadas bem como de glicoproteínas ricas em ácido siálico na 

túnica albugínea, na membrana basal dos túbulos seminíferos, no tecido 

conjuntivo circundante dos componentes tubulares do epidídimo, na camada 

fibromuscular do ducto deferente, além da porção apical das células epiteliais 

dos segmentos médio e caudal do ducto deferente. 

8. Dentre os componentes tubulares do epidídimo, as células epiteliais dos 

dúctulos eferentes são as únicas que mostram características de atividade 

secretora.  
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ABSTRACT 

 
Morphologic study of the male genital organs of Meleagris gallopavo 

(Phasianidae-Galliformes), with emphasis on the testicle.  

 

With the intent to contribute to the knowledge of the reproductive biology of the 

turkey Meleagris gallopavo, this research describes the morphology, histochemistry and 

morphometry of male genital organs of these species, using the histological routine 

technics, histochemical colorations and morphometric analysis of the testicle. The 

testicle, epididymis and deferent duct are pairs organs, located symmetrically on each 

side of the corporal medium line, inside the abdominal cavity. It is covered by the 

delicate testicular capsule, the testis present a large number of seminiferous ducts (77 

% of the testis content) and scarce intertubular tissue. In the seminiferous epithelium, 

the cells of Sertoli are observed; spermatogonias (A dark, A clear 1, A clear 2 and B), 

spermatocytes and spermatids in 13 stages of differentiation. The cycle of the 

seminiferous epithelium presents 11 stages described in agreement with the changes 

observed in the acrosome, form of the nucleus and aspect of the chromatin of the 

spermatids, during the spermiogenesis. The epididymis is composed by the testicular 

system, efferentes ductules, connecting ductules and epididymis ductus, showing 

differences in the epithelium according to the analysed structure. Positive 

hystochemistry methods observed only in the testicular capsule and basal membrane of 

epithelium, indicates the presence of glycosaminoglycans carboxilated, sulfated and 

glycoproteins rich in sialic acid. The seminiferous epithelium is negative to PAS stain 

and Alcian blue. The epithelium of the efferent duct is the only epididymis that shows 

secreting characteristics of glycosaminoglycans carboxilated, sulfated and glycoproteins 

rich in sialic acid. Covered by prismatic pseudostratified epithelium, the deferent duct is 

long and it opens in the urodeum of the cloaca through the papilla. It is positive to the 

histochemistry methods only in the medium and caudal segments, being capable of 

secreting glycosaminoglycans carboxilated, sulfated and glycoproteins rich in sialic acid. 

The anatomy and histology of the male genital organs of the turkey follow, in a general 

way, the pattern of morphologic organization described in the literature of birds. 
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