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Uso de sêmen refrigerado de touros Caracu – relato de caso
Use of chilled semen Caracu - case report

INTRODUÇÃO RESULTADOS E DISCUSSÃO

MATERIAL E MÉTODOS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para aumentar a taxa de prenhez, o
sêmen refrigerado vem sendo utilizado
com eficácia, capaz de proteger a
estrutura dos espermatozoides das
crioinjúrias. Assim, seu uso está
aumentando em várias raças após o
protocolo de inseminação artificial em
tempo fixo (IATF).

Figura 1. Fêmeas Caracu; protocolo de 
IATF de três manejos e processamento 
do sêmen.
➢ n=101 fêmeas Caracu,
➢ Touros geneticamente superiores = 4, 

sendo um deles com 14 meses e os 
demais acima dos dois anos,

➢ Os ejaculados foram refrigerados a 
5°C, por 24 horas, em palheta fina 
(DI=30x106 espermatozoides),

➢ Tris-gema, com 6% de glicerol,
➢ Ejaculados dentro do padrão CBRA 

(mínimo de 70% mot e 3 vig, 
máximo 30% de defeitos totais), 

➢ Análise por meio do Glimmix do SAS . 

✓ O uso do sêmen refrigerado foi acima 
dos 50% esperado como média para a 
taxa de prenhez na IATF,

✓ É uma alternativa relevante, visto que 
em anos anteriores, nesse rebanho, 
os índices históricos de prenhez eram 
no máximo de 40%,

✓ Possibilidade do uso de touro jovem 
(14 meses) que apresentou 56% de 
prenhez, diminuindo intervalo de 
geração. 

❖ A prenhez do lote foi de 51,5%
(101/52).

❖ Não houve diferença (P>0,05) dos
aspectos físicos e morfológicos do
sêmen dos touros.
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Figura 2. Prenhez com a utilização do
sêmen refrigerado de quatro touros
Caracu. Letras minúsculas diferem
entre si. (P<0,05%).

❖ Efeito touro - o touro 1 (19/27)
diferiu do touro 4 (9/25), não
diferindo do touro 2 (14/25) e do
touro 3 (10/24).
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