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possibilita o incremento da qualidade genética do rebanho em
curto espaço de tempo. Dentre vários fatores, a escolha do diluidor
é importante para o sucesso desta tecnologia. Assim, buscandoestudar a efetividade do Meio Essencial Mínimo (MEM) e Tris gema
foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da
Embrapa Caprinos e Ovinos (013/2014). Utilizou-se cinco reprodutores
caprinos da raça Anglo-nubiano, submetidos a vinte coletas de sêmen,
presença de fêmea estrogenada, como “manequim”. Realizou-se
espermograma em cada ejaculado, conforme critérios preconizados
pelo Colégio Brasileiro de Reprodução Animal (CBRA, 2013) para em
seguida formar o pool. Em 10 coletas o pool espermático dos cinco
reprodutores foi diluído em MEM enriquecido com glicose a 0,01M,
e nas outras dez coletas os mesmos animais forneceram um pool
de sêmen para o teste do Tris adicionado de frutose a 0,5%, ácido
cítrico a 1,99% e 2,5% de gema de ovo. Após a adição do diluente
a cada duas horas até um período de quatro horas. Em cada horário
mensurou-se: Movimento Individual Progressivo (MIP), vigor e

30
a reatividade dos espermatozoides ao teste hiposmótico (HO).
Neste último, colocava-se 50µL de sêmen em 500µL, de solução de
citrato de sódio, e água milli-Q, permanecendo 20 minutos, com
posterior avaliação. As características avaliadas nos diferentes
diluidores e horários foram expressas por médias e desvio padrão, e
as características seminais avaliadas denota-se que independente

refrigerado, preconizados pelo CBRA (2013). Não foi observada

sinalizado uma melhoria no resultado. Ao comparar os diferentes
horários de avaliação de cada diluidor, no MEM não foi observada

em relação a zero horas. MEM e Tris gema apresentaram resultados
adotados para a refrigeração de sêmen caprino, visando a IA.

espermáticos; Tris gema.
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