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Resumo
o equilíbrio eletrolítico do sêmen é importante na mantença da sua qualidade e é essencial para o estabelecI-

mento dos métodos de preservação e congelamento. Os objetivos deste trabalho foram determinar os parâmetros
normais do pH; Cálcio; Fósforo e Magnésio do sêmen de três tipos raciais de caprinos e observar possivels varia-
ções biquímicas estacionais no Nordeste do Brasil. Foram utilizados 18 caprinos machos, seis da raça Moxotó, seis
'h sangue Pardo Alpina x Moxotó ('hPAxMo) e seis da raça Pardo Alpina. Verificou-se que, com exceção do cálcio,
todas as demais determinações bioquímicas apresentaram diferenças estatisticas (p<O,05) no período chuvoso com
relação ao período seco Os níveis de fósforo seminal das três raças aumentaram significativamente (p<O,05) no
período seco No período chuvoso o nível de magnésio do tipo racial 'hPAxMo mostrou-se mais alto (p<005) com
relação a raça Pardo Alpina, enquanto no período seco este componente mostrou-se mais elavado tanto para a raça
Moxotó como para a Pardo Alpina. Na determinação do pH verificou-se que a raça Pardo Alpina apresentou um sê-
men mais alcalino (P<0,05) comparado aos outros tipos raciais estudados. Pode-se concluir que a disponibilidade e o
típo de alimento provavelmente influênciam o equibíbrio eletrolítico do sêmen aumentando os níveis de magnésio e
fósforo no sêmen, no período seco, dos tipos raciais estudados.

Abstract
The equilibrium of semen electrolites is essential for the development of preservation and freezing Illethods

The aim of this study was tb determine the normal levels of pH, calcium, phosphorus, magnesium of semen on three
racial type of goats Biochemicals variations were observed during seasonal period on Northeast of Brasil. Eighteen
male goats was utilized, six of Moxoto breeding, six 'h Pardo Alpine x Moxoto (1/2 PAxMO)and six Pardo Alpine. It
was observed that ali the biochemical analysis showed statical difference (p<0,05) on raining season in relatlOnsship
to dry season execpt to calcium. The seminal phosphorus levels increased signifficantly (p<0.05) on dry season in ali
the breed. On the raining season magnesium levels was elevated on racial type 'h PAxMO (p<0.05) iri relation to Par-
do Alpine. On dry season, the magnesium showed an increase on racial (breeding) Moxoto as well as Parda Alpine It
was obselved that Parda Alpine presented an alkaline pH (p>0.05) compared to ali the breeding studied. It was con-
cluded tha food type and availability during dry and raining season probably influence the equillibrium ofsemen elec-
trolites.

Introdução
o equilíbrio eletrolítico do sêmen é importante

na mantença da sua qualidade e é essencial para o
estabelecimento dos métodos de preservação e con-
gelamento. POlAKOSKI & KOPTA (1982) relatam
que numerosos eletrólitos ajudam a manter o sêmen
uma solução isotônica e que vários ions tem impor-
tância na motilidade, respiração e viabilidade esper-
mática. O conhecimento destes elementos do sêmen
auxiliam o diagnóstico de alterações, assim como
fornece bases fisiológicas importantes para o estudo
da motilidade e metabolismo espermático. QUINN &
WRITE (1968) relataram que o pH do sêmen pode
influenciar a susceptibilidade do espermatozoide ao
choque pelo frio e que os cátions cálcio e o magnésio
auxiliam na estabilidade da membrana do espermato-
zoíde.

Os objetivos deste trabalho foram determinar
os parãmetros normais do pH; Cálcio; Fósforo e
Magnésio do sêmen de três tipos raciais de caprinos
e observar possíveis variações biquímicas estacio-
nais. no Nordesté do Brasil.

Material e Métodos
Foram utilizados 18 caprinos machos, seis da

raça Moxotó, seis 'h sangue Pardo Alpina x Moxotó
('hPAxMo) e seis da raça Pardo Alpina com idade
aproximada de 18 meses ao in ício do experimento As
coletas de sêmen, em número de 26 foram realizadas
de 14 em 14 dias durante o período de 12 mC'ses, em
vagina artificial modelo MIES FilHO (1972), na pre-
sença de uma fêmea emestro Os animaiS foram
mantidos semi-intensivamente numa região classifi-
cada por Koppen como Aw de savana caracterizada
por um período chuvoso (inverno) de janeiro élJunho e
um período seco (verão) de julho a dezemblo Pas-
teJavam no campo durante o dia e eram recolhidos ao
capril, no final da tarde ,onde recebiam água e sal
mineral (Nutrimas® fórmula/100g do produto Co-
0,11 mg; 1- 1,49mg; Cu- 59,7mg; Ca- 0,94 mg; CI-
58,74g; Na- 38,05g) "ad libidum".

Nas amostras de sêmen colhidas foram avali-
ados o pH e os seguintes macroelementos cálCIO,
fósfom e magnésio. Para a determinação do pH fOI
utilizado tiras reagentes (MERCK®) e na dosagem do
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calclO, fósforo e magnésio utilizou-se Kit's comercias
(LABTEST®).

O delineamento experimental e a fórmula ma-
tematica utilizados no trabalho estão de acordo com a
metodologia empregada por LEAL( 1979).

Resultados e Discussão
Analizando distintamente os daàos coletados

no periodo chuvoso e seco, (Tabela 1), verificou-se
que os níveis de pH apresentava valores estatistica-
mente inferiores (p<O,05) no período seco, diferente-
mente os níveis de magnésio e fósforo encontraram-
se supellores (P<O,OS) no mesmo período.

Observando, na tabela 2, as determinaões
bioquímicas com relação a raça constatou-se que o
pH da Iaça Pardo Alpina apresentava um pH mais
alcalino (p<O,OS) do que o típo racial YíPAxMo e a
raça Moxotó. Quanto aos macroelementos observou-
se que os níveís de calcío e fósforo foram estatistica-
mente Inferiores (p<O,OS) na raça Moxotó quando
comparados ao do tipo racial YíPAxMo.

Analizando o efeito do período do ano nas do-
sagens bioquímicas de três tipos raciais (Tabela 3)
constatou-se que o calcio do tipo racial Yí Pardo x
Moxotó e as demais determinações bioquímicas
apresentaram diferenças estatísticas (p<O,OS) no pe-
ríodo chuvoso com relação ao período seco. Verifi-
cou-se, ainda, que os níveis de cálcio seminal da
raça Moxotó apresentaram-se inferior (P<O,05) aos
encontrados no tipo racial YíPAxMo e na raça Parda
Alpina, em ambas as épocas. Os níveis de fósforo
seminal das três raças aumentaram (p<O,OS) no perí-
odo seco e destes os valores do tipo racial YíPAxMo
apresentaram a taxa mais elevada. No período chu-
voso o nível de magnésio do tipo racial YíPAxMo
mostrou-se mais alto (p<O,OS) com relação a raça
Pardo Alpina, enquanto que no período seco este
componente mostrou-se mais elavado tanto para a
raça Moxotó como para a Pardo Alpina. Na determi-
nação do pH verificou-se que a raça Pardo Alpina
apresentou um sêmen mais alcalino (P<O,OS) tanto
no período chuvoso como no peródo seco comparado
aos outros tipos raciais estudados, provavelmente
ocasionado por variação racial.

Os valores do cálcio seminal encontrados nos
três tipos raciais são semelhantes aos observadps
por PANDEY et aI. (1982) em caprinos das raças
Saanen e Barbari e superiores aos descritos por
DUNDAR et aI. (1983) mensurados no plasma semi-
nal de bodes da raça Angora. PETERSON (1982)
estudando a capacitação espermática relata que
existem evidências que o cálcio possa aumentar a
motilidade durante a capacitação. Relata, ainda, que
este ion pode aumentar ou inibir a motilidade depen-
dendo da concentração. POLAKOSKI & KOPTA

(1982) analisando o plasma seminal relataram que o
cálcio diminui a motilidade e respiração espermática.

Quanto aos níveis de magnésio somente os
valores encontrados na epoca seca são semelhantes
aos de PANDEY et aI. (1982). Enquanto que os valo-
res verificados na época chuvosa foram ligeiramente
superiores aos encontrados por DUNDAR et aI.
(1983) As determinações de fósforo nos três tipos
raciais ao longo do ano são superiores aos relatados
por PANDEY et aI. (1982) para as raças Barbari e
Saanen. POLAKOSKI & KOPTA (1982) relatam que
para ocorrer uma ótima motilidade do sêmen de bovi-
vos e ovinos é necessário uma variação mínima dos
níveis de fósforo e magnésio

Conclusões
A disponibilidade e a qualidade do alimento

entre os peródos chuvoso e seco provavelmente in-
fluênciam o equilibrio eletrolítico do sêmen de capri-
nos.
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