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152 - EFEITO DA TORTA DE ALGODÃO NA QUALIDADE 00 S~EN DE
OVINOS DA RAÇA SANTA IN~S. - NOTA P~VIA -

J.F. NUNES; E.R. OLIVEIRA; N.N. BARROS e R.C. WANDER-
LEyl

Em um grupo de 30 machos Santa Inês, com idade aproximada de 9 me
ses e peso médio de l7Kg, submetidos a dietas contendo zero, 14 ê
28% de torta de algodão durante 70 dias, foi estudado exelorato-
riamente, o efeito do gossipol presente na torta de algodao sobre
a qualidade do sêmen. Ao final do periodo experimental, os ani-
mais foram abatidos e o aparelho reprodutivo dessecado. Foram pe-
sados os testiculos, epididimos, vesiculas seminais e glândula
bulbo-uretral. O sêmen foi coletado diretamente da cauda do epi-
didirno e determinada a concentração de espermatozóides através de
de espectrofotômetro. Posteriormente, foi feita diluição de esper
matozóides em leite descremado e, após 5 minutos de incubação ã
370C, foi determinada a porcentagem de células vivas e a motilida
de individual progressiva através de microscopia de contraste de
fase aplicando-se uma escala de avaliação de O a 5. No grupo con-
trole 79% dos animais apresentaram espermatozóides vivos e no gru
po que recebeu torta apenas 53%. Por outro lado, a concentraçãode
espermatozóides vivos nos animais considerados férteis foi de 80\
para o grupo sem torta e, 67% para os que receberam torta, enquan
to que a motilidade individual progressiva média foi de 4 e 3 res
pectivamente. Houve também diferença quanto aos pesos médios por
~esticulo (87 e l24gl, epididimo (11,8 e l5,5gl, vesicula seminal
(2 e 4gl e glândula de Cowper (0,54 e 0,75gl, respectivamente pa-
ra os animais que não receberam e para os que recebaram torta de
algodão. Os resultados indicam uma possivel influência do gossl-
pol no desenvolvimento do aparelho genital masculino e na quallda
de do sêmen em ovinos Santa Inês, embora o pequeno número de anl=
mais não permita uma conclusão definitiva sobre o problema. Ou-
tros fatores podem ter contribuido para as diferenças encontra-
das, sendo ~ortanto necessário estudos mais detalhados.
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