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-:t> Produção de sêmen congelado de caprino de raças exóticas em Sobral, Ce a
(Production lIf frozen goat semen lIf exotic breeds in Sobral. Ceara)
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Na Embrapa Caprinos. de janeiro de 1996 a dezembro
de 1998. 29 bodes. 12 da raça Anglo·nubiana. nove Pardo Alpina
e oilO Saanen. numa faixa etária de 18 a 72 meses. foram submeti·
dos à colheita de sêmen em vagina artifidal nas épocas chuvosa.
chuvosa-seca. seca e seca-chuvosa objetivaJJdo a congelação. Os
animais eram confinados recebendo ração concentrada à base de
milho trilUrado. fare/o de soja, c/orelo de sâdio e fosfato bicáldco
na proporção de 74.0%. 22.0%. 3.0% e 1.0%. respectivamellle. e
como volu/lUJso silagem de milho ou sorgo. capim elefante picado
e feno de rebrota de leucena. Foram colhidos 292 ejaculados.
destes 229 (78.4%) foram submetidos à lavagem com solução
Kreb's Ringer FosfalO modificada mediallle duas celllrifugaçíies a
1.400 G. durante 10 minutos. Apenas ejaculados com valores
mínimos para volume (ml). concelllração (x109spz/ml). motilidade
individual progressiva (M1P. %) e vigor (0-5) de 0.3; 1.0; 60.0 e
3.0. respectivamellle foram processados. Foram produzidas 3324
doses das quais 1916 (57.6%)foram aprovadas para uso. Os da-
dos foram submetidos ao Chi-quadrado em comparações binárias
pela elaboração de colllingência 2 x 2. em nível de significânda
de 5%. considerando raça. época e raça delllro de época. Não
!louve diferença (P>0.05) entre as raça.f para o número de ejacu-
lados processáveis. Todavia. a raça Pardo Alpina foi superior
(P<0.05) quanto ao nlÍmero de doses congeladas/aprovadas se-
guida pela Anglo-nubiana e Saanen. nessa ordem_ Dentro de épo-
cas a Pardo Alpina foi superior (P<0.05) as demais exceto. na
época seca onde a Anglo-nubiana mostrou melhor desempenho.
As épocas chuvosa e seca apresentaram o maior (P<0.05) nlÍmero
de ejaculados processáveis. contudo. as épocas chuvosa e chuvo-
sa-secaforam semelhantes e superiores as outras duas no número
de doses congeladas/aprovadas. Em geral. os bodes liberaram
sêmen compatível com a criopreservação ao longo das quatro
épocas do ano elllretanlO. não se recomenda a criopreservação de
sêmen durante a época de seca-chuvosa. devido ao baixo rendi-
menlO no número de doses aprovadas.
PALA VRAS-CHA VE: Caprino; sêmen; congelação

1n the Brazilian Agricultural Research Agency at Na-
tional Goat Research Center from January 1996 to December
1998. 29 bucks being 12 Anglo Nubian. 9 Brmvn Alpine and 8
Saanen. at age from 18 10 72 IlUJnths. \Vere submitted 10 semen
collection in anificial vagina during four seasons: \Vet. \Vet 10 dry.
dry and dry 10 wet with objective 10 freezing. The animais were
maintained in confinement during ali period receiving one con-
centrate mixwre of commeal. soybean meal. sodium chloride and
bicaldum phosphate in proponion of 74.0%. 22.0%. 3.0% and
1.0% and com or sorghum silage. chopped green elephant grass
and leucaenia hay. Were collected 229 ejaculates. these 229
(78.4%) were submitted to washing in /lwdified Kreb's Ringer
Phosphate solution. throughout two centrifugarion ar 1.400 G.
dllring tell millutcs. Ol/Iy ejacu!ates lVith minimum va!orous /IJ

volume (m!). concentration (x109 spz/ml). progressive individual
nlOtiliry (MIP. %) and vigor (O - 5) of 0.3; 1.0; 60.0 and 3.0. re-
spectively. were processing to freezing. Were frozen 3324 doses
and theses 1916 (57.6%) were approved 10 use. Data were ana-
Iyzed by X-square in binary comparations by 2 x 2 contingency
table at 5% significance. considering breed. season and breed into
season. No statistics difference (P>0.05) was observed among
breeds to processable ejaculates. However. the BrOlvn Alpine
breed lVas superior (P<O.OS) to number of frozen/approved doses
following by Anglo Nubian and Saanen. in this order. Into sea-

sons. t!le Bro\Vn Alpine breed lVas superior (P<0.05) /() other MO breeds
except /()d,-y seawn w!lere Anglo NlIbian shmvn grear perfomumce. The lVet
and dr)' seawns shllwl/ the great (P<O.OS) number ofprocessable ejl1culates
/wlVever. the lVetlUld lVet /() dry seaso!lS lVere similar but superior to Olher
Mo in the number offrllzen/approved doses. In general. the bucks liberaled
semen compatible lVith CT)'opreservation during ali seaso!lS ofyear hOlVever.
is 'lOt recommended CT)'opreservation bucks semen in Nonheast Brasil dur-
ing dry 10 \Vet seawn due to 10lVproduction of semen approved doses.
KEY WORDS: gOl1t;semen;frozen.

INTRODUÇÃO

No Brasil, o reduzido número de Centrais de Inseminação Arti-
ficial especializadas no processamento para congelação do sêmen caprino,
associado à falta de machos testados e de organização para a comercializa-
ção do produto limitam a produção e, consequentemente, a implementação
da inseminação artificial como técnica de manejo reprodutivo em nível de
propriedade (Machado & Simplício 1995, Machado et ai. 1997). O objeti-
vo deste trabalho foi avaliar a produção de sêmen caprino congelado e a eficácia
da metodologia de congelaçiio através da congelabilidade do ejaculado.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi conduzido na Central de Inseminação Artificial
da Embrapa Caprinos, em Sobra!, Ceará. de Janeiro/1996 a dezem-
bro/1998. O ano foi dividido em quatro épocas: época chuvosa, fevereiro a
maio; de transição chuvosa-seca, junho.:: julho; seca, agosto a novembro e
seca-chuvosa, dezembro e janeiro. Foro.m utilizados como doadores de
sêmen 29 bodes, sendo 12 da raça Anglo-nubiana, nove Pardo Alpina e
oito Saanen, numa faixa etária de 18 a 72 meses. Os animáir-eram manti-
dos em regime de confinamento, recebendo, no cocho, ração concentrada à
base de milho triturado, farelo de soja, cloreto de sódio e fosfato bicálcico,
na proporção de 74,0%, 22,0%, 3,0% e 1,0%, respectivamente, e como
volumoso silagem de milho ou sorgo, capim elefante picado e feno de
rebrota de leucena (Leucaena leucocephala) com 28 a 42 dias de intervalo
entre cortes. No segundo semestre de 1998 os animais passaram a receber,
também, uma porção de concentrado comercial. A ração concentrada
diária era dividida em duas partes iguais e oferecida pela manhã e a tarde.
O sêmen foi colhido em vagina artificial e, somente aqueles ejaculados
com valores núnimos para volume (mI), concentração (xl09spziml), moti-
lidade individual progressiva (MIP, %) e vigor (1 a 5) de 0,3; 1,0; 60,0 e
3,0, respectivamente, foram submetidos à lavagem com solução Kreb's
Ringer Fosfato modificada por Machado & Simplício (1992), na propor-
ção de 9: I (solução:sêmen), mediante duas centrifugações a 1.400 G,
durante 10 minutos cada uma delas. Apenas os ejaculados que após a
lavagem não se apresentaram aàeridos ao fundo do tubo foram submetidos
ao resfriamento, envase em palheta de 0.5 mI, tipo francesa, contendo 150
x 106 espermatozóides viáveis e subsequente congelação, de acordo com o
protocolo de processamento de sêmen para congelação descrito por Ma-
chado & Simplício (1992) e criopreservado em nítrogênio líquido por, pelo
menos. sete dias antes da avaliação. Uma dose de sêmen, por partida, foi
descongelada em banho-maria a 37 OC por 20 segundos e avaliada cinco
minutos após. Somente partidas com valores núnimos de 30,Õ e 2,0 para
MIP e vigor. respectivamente. foram aprovadas para uso na Unidade ou
comercialização. Os dados foranl tomados em proporções após feita a
correção de continuidade de Yates (Gomes, 1977) e submetidos à análise
estatística não paramétrica através do teste de Chi-quadrado (Minium &
Clarke, 1982) em comparações binárias pela elaboração de contingência 2
x 2, em nível de significãncia de 5%, considerando os efeitos principais
raça, época e raça dentro de época.

O número de ejaculados colhidos, submetidos à lavagem e à
congelação; por época e raça e, de doses congeladas/descongeladas e apro-
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vadas para uso. durante os três anos encontraril-se na Tabela I. Do
total de 292 ejaculados colhidos, 229 (78,4%) foram processados
para congelação sendo produzidas 3324 doses de sêmen congela-
das. das quais 1916 (57,6%) foram aprovadas para uso. Enquanto.
107 e 83 (77.6%); 79 e 61 (77.2'70); 106 e 85 (80,2%) são ejacula-
dos colhidos e processados para a raça Anglo-nubiana. Pardo Alpi-
na e Saanen. nessa ordem não tendo sido observada diferença signi-
ficativa (?>0.05) entre raças para ejaculados processados. Contudo.
o número de doses de sêmen produzidas e aprovadas para uso
foram de 1329 e 841 (63.3%) para a raça Anglo-nubiana; 757 e 544
(71.9%) para a Pardo Alpina; 1238 e 531 (42.9%) para a Saanen. A
raça Pardo Alpina foi superior a Anglo-nubiana (P<O.OI) e a Saa-
nen (P<O,OI) enquanto a Anglo-nubiana foi superior à Saanen
(P<O,OI). Acredita-se que o fato dos machos das três raças terem
sido mantidos em regime de manejo intensivo, as melhorias nas
condições ambientais tenham permitido a raça Pardo Alpina ex-
pressar melhor o seu potencial de adaptação as condições tropicais,
fato este não observado na raça Saanen. Considerando as três raças
Anglo-nubiana, Pardo Alpina e Saanen. nessa ordem, dentro das
épocas do ano, o número de doses produzidas e aprovadas para uso
foram, na chuvosa de 507. 319 (62.9%); 345. 275 (79,7%) e 463,
231 (49,9%) (P<0,05); na chuvosa-seca de 173, 106 (61.3%); 38,
38 (100.0%) e 93, 33 (35.5%) (P<0,05); na seca de 516, 369
(71,5%); 358, 215 (60,1%) e 635, 267 (42,0'70) (P<0.05) e na
seca-chuvosa de 133, 47 (35,3%); 16, 16 (100,0%) e 47, zero
(0,0%) (P<0.05). Ressalta-se que em todas as épocas a raça Saa-
nen mostrou-se inferior (P<0,05) em relação as outras duas

quanto ao número de doses de sêmen produzidas/aprovadas para uso en-
quanto. a Pardo Alpina foi superior (P<O,05) a Anglo-nubiana. no tocante
ao mesmo parãmetro, em todas as épocas, exceto. na época seca. Este fato.
possivelmente, ressalta a melhor adaptação desta raça às condições de
meio ambiente no tocante à temperatura e umidade relativa do ar em rela-
ção à Pardo Alpina e a Saanen que tiveram rendimento inferior, nessa
ordem e que são. provavelmente, mais sensíveis à temperatura ambiente c
umidade relativa do ar elevadas. Na mesma ordem de raça o número de
ejaculados colhidos/processados na época seca-chuvosa foi supenor
(P<0.05) para a raça Anglo-nubiana em relação as outras duas, não haven-
do diferença estatística (?>0.05) entre a Pardo Alpina e a Saanen.

Independente de raça os porcentuais de doses aprovadas para
uso foram: 62,7; 58,2; 56,0 e 32,1 para as épocas chuvosa. chuvosa-seca,
seca e seca-chuvosa. nessa ordem. A época chuvosa não diferiu da chuvo-
sa-seca (?>0,05) mas foi superior (P<O,05) à seca e à seca-chuvosa. A
época chuvosa-seca não diferiu da seca (?>0.05) enquanto, a seca-chuvosa
difcriu das demais (P<O,05) enfatizando o efeito prejudicial da alta tempe-
ratura ambiente quando associada à umidade relativa do ar elevada sobre a
qualidade e a congelabilidade do sêmen.

Machos caprinos de raças exóticas liberam sêmen em vagina
artificial. quanti-qualitativamente compatível com a criopreservação e uso
durante as épocas chuvosa. chuvosa-seca e seca.

Não se recomenda a criopreservação de sêmen durante a época
de transição seca-chuvosa.

Tabela I- Número (N) e porcentagem (%) de ejaculados colhidos e processados e de doses de sêmen produzidas e aprovadas, distribuído por
raça. na Central de Inseminação Artificial da Embrapa Caprinos, em Sobral, Ceará.

Raça Número de ejaculado
COLHIDO Processado

107 83
79 61
106 85
292 229

Anglo-nubiana
Pardo Alpina

Saanen
Total

Núm;:ro de dose
Congelada ' Aprovada

1329 841
575 544
1238 531
3324 1916

%
63,3b

._,.71,9'
42.9c

57.6

%
77,e
77,2'
80.2'
78,4

Tabela 2 - Número (N) e porcentagem (%) de ejaculados colhidos e processados e de doses de sêmen produzidas e aprovadas, por época e
raJa. na Central de Inseminação Artificial da Embrapa Caprinos. em Sobral, Ceará.

Número de doseEpoca Raça Número de ejaculado
COLHIDO Processado % Congelada Aprovada %

Chuvosa AN 44 33 75,0' 507 319 62,9b

PA 37 30 81, I' 345 275 79,7"

SA 40 34 85.0' 463 231 49,9'

Total 121 97 80,2P'l 1315 825 62,7'

Chuvosa AN 17 10 58,8' 173 106 61,3b

Seca PA 09 05 55,6' 38 38 100,0'

SA 14 08 57, I' 93 33 35,5'

Total 40 23 57,5' 304 177 58,2"

Seca AN 36 31 86,1' 516 369 71,5'

PA 29 25 86.2' 358 215 60,lb

SA 46 41 89,1' 635 267 42,0'

Total 111 97 87,4" 1509 851 56,0"

Seca- AN 10 09 90,0' 133 47 35,3b

Chuvosa PA 04 01 25.0b 16 16 100.0"

SA 06 02 33,Ob 47 O O,Oe

Total 20 12 60,OQ' 196 63 32,1"

Total Geral 292 229 78,4 3324 1916 57,6

,bcValores na mesma coluna, dentro de época. seguidos de letras diferentes são estatisticamente distintos (P<0.05).
JX1S1"V Valores na mesma coluna, entre de época, seguidos de letras diferentes são estatisticamente distintos (P<0,05).
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Avaliação do sêmen ovino(ovis aries)congelado em palhetas e "pellets"
com diferentes meios dilui dores.

(Evaluation of rnm semen(ovis aries) cryopreserved in straws and pellets with differents extenders medi uns)

lMédica veterinária - Pesquisadora da Empresa Estadual Agropecuária da Paraíba- EMEPA - Pb
2Professor Titular da Universidade Estadual de São Paulo - campus de Botucatu
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Este trabalho teve por objetivos testar diferentes meios
diluidores e métodos de congelação na sobrevivência espermática
de cinco carneiros da raça Ideal e avaliação da taxa de prenhez..
após a inseminação através de laparoscopia. O total de 90 amos-
Iras de sêmen foi processado em diferentes úatamentos. isto é.
diluídas nos meios Glicina-Gema congeladas em palhetas{T/).
Glicina-GeTTUl-Leite congeladas em palhetas(T2) e Tris-Glicose-
Ácido Cítrico congeladas em "pel/ets" (T3). Em seguida. foram
submetidas a 90 minutos de equilíbrio em geladeira a 5°C e apâs
este período foram congeladas. segundo a metodologia de cada
tratamento. Transcorridos três meses de armazenamento das
a11UJstras congeladas em N2(/). estas foram descongeladas para a
avaliação da motilidade progressiva. As médias obtidas foram
49,00; 60,10 e 51,70%. respectivamente para os tratamentos I, 2 e
3.Não houve diferença significativa(p>0.05) entre os mesmos. Para
avaliação da fertilidade. 148 fêmeas foram divididas em três gru-
pos experimenlais e inseminadas com o sêmen diluído. congelado e
descongelado nos meios Glicina-GeTTUl-Leite- palhetas{GI). Glici-
na-GeTTUl-palhetas(G2) e Tris-Glicose-ÁcidoCílrico- "pel/ets "(G3).
Os resultados de prenhezforam 74.0;64,0 e 75.0%, respectivamente
para os grupos I. 2 e 3.Não houve diferença significativa{p>0.05)
entre eles.
PALAVRAS -CHAVE: carneiro, congelação de sêmen, insemi-
nação por laparoscopia.

Tlze objective of this work \Vas to evaluated dijferents
extenders mediuns and cryopreservation of partem in survival of
spermatic cel/of lhe five Ideal race rams and pregnancy rale after
laparoscol'ic insemination. The total of 90 samples of semen WIIS

I'rocessed in dijferents treatments dilutes in extenders Glycine-egg
)'olk- frozen in stra\Vs{TI). Glycine-egg )'olk-milk-frozen in
straws{T2) and Tris-glicose-citric acid -frozen in pel/ets(T3). Af-
lenvarqs .ramples were sllbmilted 10 90 minllles of equi/ibrium aI
SOC and Iflem frozen according /() each Irewmelll melhod%gy.
Fol/owing three montlzs of slorage of tlze samples frozen in N2{/),
t/lese \Vere thawed. The mean \Vere 49.00; 60.10 and 51.70%. res-
pectively for the treatments I. 2 and 3. There were no significcllve
dijference among them (p>O.OS). For ferlility evaluation. J.l8 she-
eps \Vere divided in three experimental groups alld were insemina-
led by laparoscopic wilh semen frozen in Glycine-egg yolk-milk-
slrlllvs(G/). Glycine-egg yolk-straws(G2) ando Tris-glicose-citric
acid-pel/els(G3). Pregnancy results \Vere 74,0; 64.0 alld 75.0%.
respectively for groups I. 2 and 3. Tlzere \Vas no significative dijfe-
rence (p>0.05) among Ihem.
KEY WORDS: ram, frozen semen, insemination by laparosco-

A rápida multiplicação de indivíduos portadores de ca-
racterísticas zootécnicas e genéticas desejáveis constitui-se num dos
fatores de maior relevância para o aumento da produtividade de um
rebanho(NEVES. 1990). A inseminação artificial(lA) é uma biotec-
nologia que permite a realização deste objetivo. em decorrência da
possibilidade do uso de sêmen ~ngelado de reprodutores seleciona-
dos e utilização de programas e1tratégicos de IA. visando o atendi-
mento das necessidades mercadológicas.

Em contrapartidá. desde as observações 'iríiciais da crio-
preservação de sêmen nos mamíferos. tem sido uemonstrado que,
somente uma pequena população de espermatozóides apresenta-se
biologicamente viável seguido este processo. As trocas das fases
térmicas envolvidas na congelação e descongelação de sêmen. ine-
vitavelmente reduzem a motilidade e causam alterações ultraestrutu-
rais. bioquímicas e funcionais na célula espermática(Salamon &
Maxwell. 1995a). Desta forma. a aditivação de novos compostos aos
meios diluidores tem sido estudada no sentido de preservar a inte-
gridade do gameta sexual masculino. aumentando a sua viabilidade
funcional (Maxwell & Watson. 1996).

Fundamentando-se nestes conhecimentos este trabalho
teve por objetivo testar novos meios diluidores para a criopreserva-
ção do sêmen ovino. baseando-se na fórmula original do diluente
Glicina -Gema confeccionado para a espécie bovina por Papa et
a1.( 1993).

Para o estudo dos meios diluidores na congelação do sê-
men ovino, foram utilizados cinco carneiros da raça ideal com idade
de dois anos e apresentando condiçôes favoráveis de saúde. Durante
o experimento, os animais foram mantidos em regime semi-
extensivo. sendo colocados para pastejo a campo nos horários com-
preendidos entre 7 e 17 horas. Seguido este período. cr~m coloc~dos
em b~ias individu:lis em instalações de madeira com piso ripado e
recebiam concentrado, sal mineral e água ad libitum. A colheita de
sêmen foi realizada com vagina artificial de confecção própria. duas
vezes por semana, até o final do experimento. Em seguida à obten-
ção dos ejaculados e sua avaliação quanto ao volume. motilidade
progressiva(mínima de 50%) e vigor(mínimo de grau 3). estes eram
diluídos e submetidos ao resfriamento em geladeira a 5°C. por um
período de 90 minutos. As amostras de sêmen que foram envasadas
em palhetas, eram resfriadas dentro de um invólucro plástico insu-
flados com ar nos primeiros 30 minutos do período de equilíbrio,
quando então estes foram abertos e seguiu-se desta maneira até o
término do processo. A curva de redução da temperatura de resfria-


