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Resumo: O objetivo do trabalho foi avaliar o comportamento reprodutivo de caprinos de raças
naturalizadas para uso como doadores de sêmen do Banco de Germoplasma de Caprinos e Ovinos
naturalizados (BGCON). Trinta machos foram avaliados, sendo 17 da raça Canindé e 13 da raça Moxotó.
Os animais foram distribuídos em dois grupos experimentais de acordo com a raça. O comportamento
reprodutivo foi estimado com os animais submetidos a avaliação individual, em sala de coleta de sêmen.
Os parâmetros avaliados foram a libido, o tempo de reação frente a uma “manequim” e, em seguida da
avaliação da aceitação à vagina artificial. O tempo de reação foi classificado em: rápido (até dois
minutos), regular (entre dois e quatro minutos) e lento (acima de cinco minutos). Foi analisada a interação
de raça e idade. Os dados foram analisados pelo procedimento do General Linear Models (GLM) e as
comparações de médias pelo teste Tukey, a 5% de significância, utilizando o SAS. Os animais da raça
Moxotó e Canindé apresentaram reação de 61,54% e 17,65%, respectivamente, e de 36,7% independente
de raça. Provavelmente esse fato seja reflexo da melhor adaptação da raça Moxotó às condições de
exploração submetida.

Palavras–chave: ejaculado, germoplasma, libido, nativos

Evaluation of the reproductive behavior of naturalized goats as donors of sperm

Abstract:  The objective this resume was evaluate reproductive behavior of bucks native goats to use
semen donors of the Germoplasm Bank of Naturalized Goats and Sheep (BGCON). Thirty bucks were
evaluate, been  Caninde and Moxoto breed, 17 and 13, respectively. The animals were distributed on two
groups by according with breed. Evaluation was realized in group and individual, to campo (in pen) and
collect room.To libido and time of reaction to teaser and of accept to artificial vagina, on categories: rapid
(until two minutes), regular (two to four minutes) e lento (above of five minutes), on group and
individual. Dates was analyze by General Linear Models (GLM) and corporations of media by test
Turkey to  5% of significance, by SAS. The animals Moxoto and Caninde breed presented reaction of
61.54% and 17.65%, respectable, and 36.70%, independent of breed. Probable that fact is reflex of the
good adaptation of Moxoto breed to conditions explorations submitted.

Keywords: ejaculate, germoplasm, libido, native

Introdução
Introduzidos no Brasil no início da colonização, ovinos e caprinos têm sido criados para a

produção de lã, carne, leite, pele e esterco (ARAÚJO FILHO, 2006). Existem, pelo menos, cinco ecotipos
crioulos no país: Canindé, Gurguéia, Marota, Moxotó e Repartida. Destes, apenas o Canindé e o Moxotó
são reconhecidos como raças. Sabe-se que estes animais naturalizados no Nordeste brasileiro
desenvolveram características adaptativas importantes. Ao longo dos anos adaptaram-se ao clima, as altas
temperaturas, pouca oferta de alimento e água, adquirindo resistência às condições inóspitas da região
mantendo-se férteis e prolíficos mesmo em condições adversas (RÊGO et al., 2006). O mesmo não
acontece com as raças exóticas, que embora possuam um ótimo desempenho produtivo, não expressam
todo o seu potencial genético sendo pouco adaptadas ao clima. A escolha de reprodutores para doadores
de sêmen tem por finalidade melhorar o desempenho reprodutivo dos animais de interesse zootécnico. Por
essa razão é fundamental maiores estudos sobre as características genéticas, produtivas e reprodutivas das
raças localmente adaptadas, visando à sua conservação e preservação, o que possibilitará, posteriormente
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a utilização desses recursos genéticos em programas de melhoramento animal. Este estudo foi delineado
para avaliar o comportamento reprodutivo de reprodutores das raças Moxotó e Canindé para uso como
doadores de sêmen do Banco de Germoplasma de Caprinos e Ovinos naturalizados (BGCON).

Material e Métodos
O estudo foi conduzido no Centro Nacional de Pesquisa de Caprinos, Embrapa Caprinos, no

município de Sobral, Ceará. Está situado a 3o 42’ de latitude Sul e 40o 21’ de longitude Oeste. O clima da
região é do tipo AW de Savana seguindo a classificação climática de Köppen. A temperatura média anual
é de 28oC, a umidade relativa do ar é de 60%, em média. O período experimental correspondeu aos meses
de julho a setembro de 2008, durante a época seca do ano.

Foram utilizados 30 caprinos machos, sendo 17 da raça Canindé e 13 da raça Moxotó, os machos
apresentavam idade entre um ano e meio e quatro anos. Estes foram avaliadas clinicamente e
apresentavam condição saudável. O regime de criação adotado foi o semi-intensivo. O suporte alimentar
consistiu basicamente de pastagem nativa disponível na Caatinga. Os animais eram recolhidos ao aprisco
no período da tarde para pernoite, onde tinham livre acesso a uma mistura de sal mineral e água ad
libitum. O controle sanitário do rebanho incluía mensalmente o controle da verminose, através do método
FAMACHA (VAN WYK et al., 1997).

Os animais foram distribuídos em dois grupos experimentais de acordo com a raça. O
comportamento reprodutivo foi estimado com os animais submetidos a avaliação individual, em sala de
coleta de sêmen. Os parâmetros avaliados foram a libido, o tempo de reação frente a um “manequim” e,
em seguida da avaliação da aceitação à vagina artificial. O tempo de reação foi classificado em: rápido
(até 3 minutos), regular (entre 3 e 4 minutos) e lento (acima de 5 minutos), de acordo com o Colégio
Brasileiro de Reprodução Animal (CBRA, 1998).

Foi analisada a interação da raça e a idade. Os dados foram analisados pelo procedimento do
General Linear Models (GLM) e as comparações de médias pelo teste Tukey, a 5% de significância,
utilizando o Statistical Analysis System (SAS, 2001). 

Resultados e Discussão
Dos animais submetidos ao teste da libido, com reação frente a uma “manequim” obteve-se no

presente estudo uma média de 36,7%. Os testes de avaliação da libido com reação positiva à vagina
artificial geralmente são feitos com animais ainda jovens, e com treinamento prévio. Nesse trabalho todos
os animais das duas raças já eram adultos, com idade acima de 18 meses, e ainda de raça nativa. Para esta
característica foram encontradas diferenças significativas (P<0,05) relacionadas com a raça. Os animais
da raça Moxotó e Canindé apresentaram reação de 61,54% e 17,65%, respectivamente. Provavelmente
esse fato seja reflexo da melhor adaptação da raça Moxotó às condições de exploração submetida
(MACHADO, 2000).

O tempo de reação dos animais que reagiram foi de 100% classificada como rápida, ou seja, com
valores inferiores a três minutos. É um atribuído ligado à maturidade sexual, ou seja, de um animal
adulto. O tempo de reação observado não apresentou diferenças estatísticas (P>0,05) em relação a idade e
a raça, conferindo às duas raças Moxotó e Canindé a possibilidade de serem utilizadas como doadora de
sêmen. Assim, machos destas raças poderão servir para a formação de Banco de Sêmen, sendo uma
reserva estratégica para as raças sob o risco de extinção (RÊGO et al., 2006).

Conclusões
 O comportamento reprodutivo dos caprinos naturalizados mostrou um perfil compatível de doador

de sêmen, sendo uma reserva estratégica para assegurar o patrimônio genético animal.
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