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RESUMO 

 
 

ARAKAKI, P. R. Avaliação de duas concentrações de glicerol na 
criopreservação do sêmen de duas espécies de primatas neotropicais. 
[Evaluation of two glycerol concentrations on semen cryopreservation from two 
Neotropical primates species]. 2013. 84 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2013. 
 

Estudos sobre a biologia reprodutiva de primatas não humanos são importantes para 

o desenvolvimento de biotecnologias da reprodução, visando a conservação das 

espécies. O objetivo deste estudo foi avaliar métodos de criopreservação do sêmen 

de Callithrix jacchus e C. penicillata. O sêmen foi colhido pelo método da 

vibroestimulação peniana, de animais adultos mantidos em cativeiro. Imediatamente 

após a colheita, foram analisadas as variáveis volume, pH, concentração, 

motilidades total e progressiva, integridade de membrana plasmática, integridade de 

acrossomo, atividade citoquímica mitocondrial, fragmentação de DNA e morfologia 

espermática. As amostras foram então refrigeradas em diluidor TEST gema de ovo 

sem glicerol; após este período, foi adicionado o glicerol a 4 e 6% de concentração e 

novas análises foram realizadas. O sêmen foi congelado em vapor de nitrogênio e 

finalmente em imersão em nitrogênio. As amostras foram descongeladas após um 

período mínimo de um mês e meio, e novas análises realizadas aos 10, 40 e 80 

minutos pós-descongelação. Foi observado que o sêmen fresco de C. jacchus e C. 

penicillata são semelhantes em muitos aspectos. O diluidor TEST gema de ovo com 

o glicerol tanto a 4 como a 6% de concentração não foi eficaz para a proteção dos 

espermatozoides das duas espécies durante a criopreservação. São necessários 

outros estudos para o desenvolvimento de um protocolo de criopreservação do 

sêmen das duas espécies. Contudo, este trabalho contém informações que podem 

nortear futuros estudos sobre a criopreservação do sêmen destas e de outras 

espécies de primatas neotropicais.    

 

Palavras-chave: Callithrix. Crioprotetor. Espermatozoide. Reprodução. 

 

 
 



 

ABSTRACT 

 
 

ARAKAKI, P. R. Evaluation of two glycerol concentrations on semen 
cryopreservation from two Neotropical primates species. [Avaliação de duas 
concentrações de glicerol na criopreservação do sêmen de duas espécies de 
primatas neotropicais]. 2013. 84 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 
 

Studies on the reproductive biology of nonhuman primates are important for the 

development of reproductive biotechnologies, in order to species conservation. The 

aim of this study was to evaluate methods for sperm cryopreservation from Callithrix 

jacchus and C. penicillata. Semen was collected by penile vibrostimulation from adult 

animals kept in captivity. Immediately after collection, the variables analyzed were 

volume, pH, concentration, total and progressive motility, plasma membrane integrity, 

acrosome integrity, cytochemical mitochondrial activity, DNA fragmentation and 

morphology. The samples were then chilled in TEST egg yolk extender without 

glycerol; after this period, the glycerol was added at concentrations of 4 and 6% and 

further analyzes were performed. The semen was frozen in nitrogen vapour and 

finally immersion in nitrogen. After a minimum of one month and a half, the samples 

were thawed and further analysis performed at 10, 40 and 80 minutes after thawing. 

Fresh semen from C. jacchus and C. penicillata were found to be similar in many 

aspects. The extender TEST egg yolk with glycerol as much as 4 to 6% 

concentration was not effective for the protection of spermatozoa from both species 

during cryopreservation. Further studies are needed to develop a protocol for 

cryopreservation of semen from both species. However, this work contains 

information that can guide future studies on sperm cryopreservation of these and 

other Neotropical primates species. 

 

Keywords : Callithrix. Cryoprotectant. Reproduction. Sperm. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A conservação da diversidade biológica representa um grande desafio nos 

dias atuais, em decorrência da crescente ação antrópica no meio ambiente. Em todo 

o mundo, a região neotropical destaca-se por estar entre as regiões que apresentam 

maior biodiversidade (MYERS et al., 2000). No entanto, algumas áreas desta região 

estão sob risco de perda da biodiversidade. O aumento do crescimento da 

população humana e a redução das áreas de floresta leva a uma significante 

diminuição da fauna e de espécies vegetais (ESTRADA, 2009). 

Os primatas não humanos estão entre as espécies animais ameaçadas. Das 

25 espécies de primatas mais ameaçadas de extinção do mundo, cinco ocorrem na 

região neotropical, sendo que duas são endêmicas do Brasil – Cebus kaapori e 

Alouatta guariba guariba (MITTERMEIER et al., 2012). Segundo o Primate Specialist 

Group, da International Union for Conservation of Nature – IUCN (União 

Internacional para a Conservação da Natureza), o Brasil possui 133 espécies e 

subespécies de primatas, das quais 22% estão ameaçadas de extinção (IUCN, 

2007). As principais ameaças aos primatas são a caça, a perda de habitat e o 

comércio ilegal, fatores que levam à diminuição do tamanho da população, 

isolamento de populações e extinção de populações e de espécies (ESTRADA, 

2009; MITTERMEIER et al., 2012). 

Diante deste cenário, a aplicação de biotecnologias da reprodução se faz 

necessária. Tais biotecnologias podem contribuir de forma importante para a 

conservação das espécies, com apoio à viabilidade das populações existentes, em 

associação com um manejo genético adequado,  que possibilita a reprodução de 

animais em um espaço de tempo indefinido ou em locais geograficamente distantes 

(HOLT, 2001). 

Contudo, o sucesso no uso de tecnologias da reprodução depende de 

avanços no conhecimento da biologia básica das espécies em questão. Neste 

contexto, expandir o conhecimento sobre a biologia reprodutiva de diferentes 

espécies tem grande relevância científica. Tais estudos sobre a biologia reprodutiva 

de diversas espécies, ameaçadas ou não, devem ser executados com o intuito de 

gerar dados que possam salvar estas espécies, antes mesmo destas serem 

consideradas ameaçadas (HOLT, 2001; HOLT et al., 2003). 
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O estudo dos processos reprodutivos de tais espécies é de grande 

importância, para que os conhecimentos adquiridos sejam aplicados em sua 

conservação. Assim, este estudo teve como objetivo avaliar métodos de 

criopreservação do sêmen de Callithrix jacchus e de Callithrix penicillata, que podem 

contribuir para a conservação destas espécies e para futuros estudos com outras 

espécies de primatas neotropicais.      
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Os primatas não humanos representam uma Ordem de mamíferos que é 

dividida nas Subordens Strepsirrhini e Haplorrhini. A primeira é dividida nas 

Infraordens Lemuriformes (lêmures), Chiromyiformes (aye-aye) e Lorisiformes (lóris 

e galagos) e a segunda é dividida nas Infraordens Tarsiiformes (társios) e 

Simiiformes. A Infraordem Simiiformes se divide em duas Parvordens: Catarrhini e 

Platyrrhini. Catarrhini compreende um grupo conhecido como Primatas do Velho 

Mundo, encontrados, originariamente, nos continentes Africano e Asiático e 

Platyrrhini compreende o grupo dos Primatas do Novo Mundo, ou Primatas 

Neotropicais, encontrados no continente Americano, com ocorrências no México e 

nas Américas Central e do Sul (GROVES, 2005).  

 Existem 5 famílias, 19 gêneros e 199 espécies e subespécies de primatas 

neotropicais – o equivalente a 31% de todos os primatas não humanos.  Na região 

neotropical, o Brasil é o país que apresenta a maior diversidade de primatas, 

seguido pelo Peru e pela Colômbia (ESTRADA, 2009; RYLANDS; MITTERMEIER, 

2009).   

A Família Callitrichidae compreende o gênero Callithrix, assim como Cebuella, 

Callibella, Mico, Saguinus, Leontopithecus e Callimico. As espécies do gênero 

Callithrix são: C. kuhlii, geoffroyi, aurita, flaviceps, nigriceps, mauesi, argentata 

marcai, saterei, humilis, manicorensis, acariensis, jacchus e penicillata (RYLANDS; 

MITTERMEIER, 2009). Contudo, a taxonomia não é definitiva; mudanças são 

frequentes, pelas descobertas de novas análises filogenéticas e pela revisão de 

grupos de gêneros e espécies baseados na morfologia e no estudo de espécimes de 

museus. 

Os primatas do gênero Callithrix são animais de pequeno porte, sendo que os 

adultos podem chegar a 450 gramas de peso. Altamente adaptados à vida saltatória 

arbórea, possuem cauda com comprimento maior do que o corpo com a cabeça, o 

que garante equilíbrio ao indivíduo. Suas unhas são em forma de garras (com 

exceção do hálux), o que facilita a captura de insetos para a alimentação, já que são 

animais onívoros. Os dentes incisivos inferiores são especializados para perfuração 

de casca de árvores gumíferas, sendo a goma parte importante de sua dieta 

(AURICCHIO, 1995; NORCONK et al., 2009). Formam grupos de cinco a quinze 

indivíduos, nos quais existe uma fêmea reprodutora, e supressão reprodutiva das 
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fêmeas subordinadas. A gestação, geralmente gemelar, dura de 140 a 150 dias. No 

grupo, ocorre cuidado cooperativo dos infantes (AURICCHIO, 1995; ZIEGLER et al., 

2009; PISSINATTI et al., 2010).  

A espécie C. jacchus (Linnaeus 1758) é conhecida pelo nome popular de 

Sagui de Tufo Branco ou, em inglês, Common Marmoset. Ocorre nos estados do 

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe e no norte e litoral da Bahia. Sua distribuição abrange dois domínios 

morfoclimáticos – a Caatinga e a  Floresta Atlântica. A espécie foi introduzida em 

várias matas do Brasil, principalmente na região Sudeste (VIVO, 1991; AURICCHIO, 

1995; GROVES, 2005).  

Os animais desta espécie apresentam o corpo manchado de preto, cinza e 

amarelo, o terço posterior do dorso com padrão estriado de coloração, cauda 

anelada com anéis cinza claro e negros agrisalhados alternados, mancha branca na 

testa e tufos brancos com cerca de 30 milímetros de comprimento, os quais formam 

um arco semicircular acima e na frente das orelhas (VIVO, 1991; GROVES, 2001). 

 C. penicillata (É. Geoffroy, 1812) é conhecida pelo nome popular de Sagui de 

Tufo Preto ou, em inglês, Black-tufted Marmoset. Ocorre nos estados de Goiás, 

Minas Gerais, Bahia, Maranhão e São Paulo, abrangendo os domínios 

morfoclimáticos Tropical Atlântico, Cerrado e Caatinga (VIVO, 1991; GROVES, 

2005). 

  Apresentam pelagem como em C. jacchus e C. geoffroyi, porção posterior do 

corpo com padrão estriado de coloração, cauda anelada, mancha branca mediana 

na testa e tufos pretos com cerca de 45 milímetros de comprimento, os quais 

surgem apenas na frente das orelhas (VIVO, 1991; GROVES, 2001). 

 Tentativas de criopreservar o sêmen de primatas não humanos, 

principalmente das espécies mais frequentemente encontradas em cativeiro, têm 

ocorrido nas últimas décadas. Porém, informações confiáveis sobre as metodologias 

mais adequadas ainda são limitadas (MORRELL; HODGES, 2001).  

A colheita de sêmen de primatas não humanos pode ser realizada por 

diversas técnicas. O sêmen pode ser obtido por ejaculados naturais, punção direta 

do epidídimo, masturbação, lavagem do canal vaginal após a cópula, uso de vagina 

artificial, eletroejaculação por via retal e vibroestimulação peniana (KRAEMER; 

CRUZ, 1969; BADER, 1983; LANZENDORF et al., 1992; GOULD; YOUNG, 1996; 
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MORRELL et al., 1996; POPE et al., 1997; YEOMAN et al., 1997; CHYE NG et al., 

2002).  

Em primatas neotropicais, o método mais utilizado tem sido a eletroejaculação 

por via retal, sendo descrito seu uso para colheita de sêmen em Callithrix jacchus 

(CUI et al., 1991), Alouatta caraya (VALLE et al., 2004; CARVALHO, 2012), Saimiri 

sciureus (BENNETT et al., 1967), Saimiri boliviensis (YEOMAN et al., 1997), Sapajus 

apella (BARNABE et al., 2002; OLIVEIRA et al., 2011), Ateles geoffroyi 

(HERNÁNDEZ-LÓPEZ et al., 2002a), Ateles paniscus e A. marginatus (SILVA et al., 

2013), Leontopithecus chrysomelas (VIDAL, 2007) e Callimico goeldii (ARAKAKI et 

al., 2012).  

No entanto, apesar da eletroejaculação por via retal ser um método eficaz 

para colheita de sêmen nas espécies descritas anteriormente, a necessidade do uso 

de anestesia é um fator de risco para o animal. Assim, a técnica de colheita por 

vibroestimulação peniana é uma opção a ser considerada, principalmente para 

espécies de pequeno porte.  

Comparações entre a eletroejaculação por via retal e a vibroestimulação 

peniana foram realizadas em Saimiri boliviensis e Callithrix jacchus. Em S. 

boliviensis, a colheita por vibroestimulação peniana apresentou sêmen de melhor 

qualidade, com volume, concentracão espermática, e percentual de 

espermatozoides móveis maiores do que quando colhido por eletroejaculação por 

via retal (YEOMAN et al., 1998). O uso da vibroestimulação peniana em Callithrix 

jacchus também mostrou-se com melhores resultados, com maiores concentração 

espermática, número total de espermatozoides por ejaculado, e percentual de 

espermatozoides móveis. Além disso, o coágulo nos ejaculados obtidos por 

eletroejaculação por via retal eram mais firmes e mais resistentes à dissolução em 

comparação com os ejaculados obtidos pela vibroestimulação peniana 

(SCHNEIDERS et al., 2004).  

A maioria das espécies de primatas apresenta coágulo seminal (MORRELL; 

HODGES, 2001). Foram realizados estudos utilizando enzimas proteolíticas para 

dissolver o coágulo, como a tripsina em sêmen de chimpanzés  e a quimotripsina em 

ejaculados de bonobos (BADER, 1983; MATERN, 1983). Com relação aos primatas 

neotropicais, em Sapajus apella, as enzimas hialuronidase e tripsina a 0,1% foram 

testadas para dissolução do coágulo seminal. Em ambos os casos, as soluções com 

as enzimas eram adicionadas ao sêmen na proporção de 25% do volume do 
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ejaculado, e incubados a 37°C, por 15 minutos. Houve redução na motilidade e no 

vigor espermático na fração coagulada diluída com as enzimas em comparação com 

a fração líquida do sêmen, porém não houve diferença significativa entre a 

integridade de acrossomo. Contudo, nenhuma enzima foi eficiente na dissolução 

completa do coágulo (PAZ et al., 2006).  

Em um segundo estudo com a mesma espécie, foi obtida a dissolução 

completa do coágulo seminal pela fragmentação mecânica do coágulo em conjunto 

com uso de diluidor à base de água de coco (50% de água de coco, 25% de citrato 

de sódio a 5% e 25% de água destilada), após incubação a 37°C por uma a duas 

horas. Não houve diferença significativa no percentual de espermatozoides com 

membrana plasmática íntegra entre a fração líquida e o coágulo após a liquefação 

(ARAÚJO et al., 2009).  O mesmo grupo de pesquisadores, em outro estudo com S. 

apella, dividiu o coágulo seminal em duas partes iguais, e cada uma foi diluída com 

diluidor TES-Tris e  com diluidor à base de água de coco. Em ambos os casos, o 

coágulo passou por fragmentação mecânica até a completa dissolução. Maior 

percentual de espermatozoides móveis foi obtido com o diluidor TES-Tris, e não 

houve diferença significativa entre os diluidores com relação ao vigor espermático e 

à integridade de membrana plasmática dos espermatozoides (OLIVEIRA et al., 

2011).  

Um estudo com Ateles geoffroyi comparou dois métodos para a dissolução do 

coágulo seminal: a agitação manual do sêmen continuamente por 10 minutos imerso 

em banho-maria a 37°C e a adição de tripsina a 0,25% na proporção de 2:3 (solução 

de tripsina: sêmen), também por 10 minutos em banho-maria a 37°C. Na amostra 

diluída com tripsina, foram obtidos maiores valores na concentração espermática e 

na porcentagem de espermatozoides móveis e de espermatozoides com membrana 

plasmática íntegra (HERNÁNDEZ-LÓPEZ et al., 2002b).  

 Em Saimiri sciureus, foi avaliada a tripsina a 5, 1 e 0,5% em 20 e 40 minutos 

de incubação com o coágulo, porém nenhum dos tratamentos foi eficaz para a 

dissolução do coágulo seminal (KUGELMEIER, 2011).  

 Contudo, o tratamento enzimático do coágulo seminal não é realizado em 

alguns protocolos de criopreservação, visto que seu uso pode afetar a qualidade 

espermática após a descongelação (MORRELL; HODGES, 2001). 
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 Os meios diluidores utilizados para sêmen de primatas não humanos 

geralmente contêm gema de ovo e tampões como TES, Tris e citrato de sódio, 

sendo o glicerol o crioprotetor mais utilizado (MORRELL; HODGES, 2001).  

Em primatas neotropicais, um estudo com Saimiri boliviensis utilizou o diluidor 

TEST (TES + Tris) gema de ovo com glicerol a 8%, onde a motilidade do sêmen 

fresco foi de 71% e no sêmen descongelado 41%, com queda de 42,25% na 

motilidade (YEOMAN et al., 1997). Em Sapajus apella, foram comparados dois 

diluidores, o TEST gema de ovo com glicerol a 3,5% e um diluidor à base de água 

de coco com glicerol a 2,5%. Após a descongelação do sêmen, a porcentagem de 

células com membrana plasmática íntegra foi de 26,2% no primeiro diluidor e de 

13,2% no segundo diluidor;  a motilidade espermática em ambos diluidores foi nula 

(OLIVEIRA et al., 2011). O diluidor TEST gema de ovo com glicerol a 4% foi utilizado 

na congelação do sêmen de Callithrix jacchus, onde a motilidade espermática total e 

a motilidade progressiva na pré-congelação foram de 63,93% e 56,07% 

respectivamente, e na pós-descongelação de 7,38% e 4,23% respectivamente, com 

queda de 88,46% na motilidade total e de 92,45% na motilidade progressiva 

(VALLE, 2007). Em Alouatta caraya, foram comparados dois diluidores para a 

criopreservação do sêmen – TEST gema de ovo com glicerol a 3 ou 4% e TEST 

lecitina de soja com glicerol a 3 ou 4%, sendo que o diluidor à base de gema de ovo 

com glicerol a 4% apresentou o melhor resultado para a criopreservação do sêmen 

(CARVALHO, 2012).  

Em estudos onde não foi realizada a congelação do sêmen, foram utilizados a 

solução de ringer com lactato para Alouatta caraya (VALLE et al., 2004), o diluidor 

Ham’s F-10 para Leontopithecus chrysomelas (VIDAL et al., 2007), TALP-Hepes 

para Callithrix penicilatta (MASSAROTTO, 2009) e diluidor à base de água de coco 

para Callimico goeldii (ARAKAKI et al., 2012).  

 O espermatozoide precisa apresentar a membrana plasmática intacta para 

manter-se viável. Tal integridade é essencial não apenas para limitar o meio 

intracelular, mas também para permitir as interações célula-célula, como entre os 

espermatozoides e o epitélio do trato genital feminino e entre o espermatozoide e o 

oócito (RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ, 2003). A avaliação da integridade de membrana 

plasmática pode ser realizada por diversas técnicas, as quais incluem teste 

hiposmótico, microscopias eletrônicas de transmissão e de varredura, corantes 

supravitais e colorações fluorescentes (RODRIGUEZ-MARTINEZ et al., 1997).  
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 Nos primatas neotropicais, a avaliação da integridade de membrana 

plasmática dos espermatozoides tem sido realizada por meio de corantes, como por 

exemplo, a coloração com eosina-nigrosina descrita em Callithrix jacchus, Callithrix 

penicillata, Callimico goeldii, Sapajus apella, Saimiri sciureus e Alouatta caraya 

(VALLE et al., 2008; MASSAROTTO et al., 2010; ARAKAKI et al., 2011a; 

KUGELMEIER, 2011; OLIVEIRA et al., 2011; CARVALHO, 2012); coloração com 

eosina B descrita em Ateles geoffroyi (HERNÁNDEZ-LÓPEZ et al., 2002a); e 

coloração com eosina Y descrita em Callithrix jacchus e Alouatta caraya 

(KUEDERLING et al., 2000; VALLE et al., 2004).  

O acrossomo é uma vesícula que contém enzimas hidrolíticas necessárias 

para a penetração do espermatozoide na zona pelúcida do oócito (FLESCH; 

GADELLA, 2000). Assim, a integridade do acrossomo é fundamental para que 

ocorra a fecundação. Técnicas para avaliação do acrossomo de espermatozoides de 

primatas não humanos incluem o corante comercial Spermac®, descrita para sêmen 

de Callithrix jacchus (VALLE, 2007), Callimico goeldii (ARAKAKI et al., 2011a) e 

Alouatta caraya (CARVALHO, 2012); a coloração por fluorescência FITC-PSA 

(Fluorescein isothiocyanate-Pisum sativum agglutinin) descrita para sêmen de 

Callithrix jacchus (VALLE et al., 2008) e a coloração simples para acrossomo (POPE 

et al., 1991), validada para sêmen de Callithrix jacchus (VALLE et al., 2008) e 

descrita em Callithrix penicillatta (MASSAROTTO et al., 2010), Callimico goldii 

(ARAKAKI et al., 2011a) e Alouatta caraya (CARVALHO, 2012).  

A análise da atividade citoquímica mitocondrial avalia a respiração celular e o 

metabolismo energético da célula – pré-requisito para a função osmótica, motilidade 

e manutenção da estrutura celular, por meio da enzima citocromo c oxidase (CcO). 

A CcO é intimamente associada ao citocromo C, um produto da cadeia respiratória. 

A técnica citoquímica usada para avaliação da atividade mitocondrial é baseada na 

oxidação do 3,3’ diaminobenzidina (DAB), pelo complexo do citocromo C, incluindo o 

CcO, em uma reação em cadeia na qual o reagente é polimerizado e depositado nos 

locais da reação – membrana mitocondrial interna (HRUDKA, 1987). A deposição do 

reagente é identificada pela visualização de uma cor castanha na peça intermediária 

do espermatozoide, onde as mitocôndrias estão dispostas. Esta técnica foi descrita 

em sêmen de Callithrix jacchus (VALLE, 2007), Callithrix penicillata (MASSAROTTO 

et al., 2010) e Alouatta caraya (CARVALHO, 2012).  
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 Espermatozoides que apresentam danos no DNA são capazes de fecundar 

um oócito, mas o desenvolvimento embrionário é muito relacionado com o grau do 

dano no DNA; nestas situações, baixas taxas de desenvolvimento embrionário 

podem ocorrer (AHMADI; NG 1999). Algumas técnicas podem ser utilizadas para 

avaliar a integridade do DNA espermático in vitro, como o ensaio de eletroforese em 

gel de célula única – Cometa, o ensaio Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP 

Nick End Labeling – TUNEL, o Acridine Orange Test – AOT e o Sperm Chromatin 

Structure Assay – SCSA (MOCÉ; GRAHAM, 2008).  

O SCSA (ensaio da estrutura da cromatina do espermatozoide) é uma técnica 

que avalia a suscetibilidade do DNA à desnaturação ácida e baseia-se na marcação 

do DNA com laranja de acridina,  sendo a estrutura da cromatina avaliada pela 

técnica de citometria de fluxo (EVENSON et al., 1980). O teste fornece diagnóstico e 

prognóstico do potencial do macho para a infertilidade. A vantagem do SCSA sobre 

os outros métodos de avaliação da integridade do DNA é que o procedimento é 

relativamente simples, de rápida execução e avalia milhares de espermatozoides de 

maneira objetiva (EVENSON et al., 2002). A técnica foi descrita para sêmen de 

homens (LEWIS; AITKEN, 2005) e de algumas espécies animais como cachaço 

(DIDION et al., 2009), touro (WATERHOUSE et al., 2006), rato (KEMPINAS et al., 

1998), gato (PENFOLD et al., 2003) e garanhão (GIANNOCCARO et al., 2010). Em 

primatas não humanos, foi descrita para algumas espécies como Macaca 

fascicularis (FOSTER et al., 1996), Macaca radiata (KRISHNAMURTHY et al., 2000), 

Alouatta caraya (CARVALHO, 2012) e Callimico goeldii (ARAKAKI et al., 2012).  

A avaliação da morfologia espermática pode ser realizada pela utilização de 

morfometria automatizada ou visualmente; neste último caso, podem ser realizados 

esfregaços corados ou preparação úmida; no preparo úmido, a leitura das lâminas é 

feita em microscópio de contraste de fase. As células anormais podem ser 

classificadas em defeitos maiores e defeitos menores. Espermatozoides 

morfologicamente anormais podem apresentar um potencial para fecundação 

inferior, e ejaculados com alta porcentagem de espermatozoides anormais têm sido 

relacionados com fertilidade reduzida (CBRA, 1998; MOCÉ; GRAHAM, 2008; WHO, 

2010). 
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3 OBJETIVOS 

 

 
• Comparar o sêmen fresco de Callithrix jacchus e Callithrix penicillata; 

• Avaliar os efeitos da criopreservação nos espermatozoides de Callithrix 

jacchus e Callithrix penicillata, por meio da integridade da membrana plasmática, da 

integridade de acrossoma, da atividade citoquímica mitocondrial e da integridade de 

DNA;   

• Avaliar a eficácia de duas concentrações de glicerol para a 

criopreservação dos espermatozoides de Callithrix jacchus e Callithrix penicillata.   
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no uso de animais da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – FMVZ, da Universidade de São 

Paulo – USP (protocolo no 2275) e autorizado pelo Sistema de Autorização e 

Informação em Biodiversidade – SISBIO, do Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade – ICMBio, Ministério do Meio Ambiente – MMA (no 28608-2).   

 

4.1 ANIMAIS  

 

Neste estudo foram utilizados 6 machos adultos de Callithrix jacchus e 4 de 

Callithrix penicillata (Figura 1), mantidos em cativeiro no Centro Nacional de 

Primatas – CENP, Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS, do Ministério da Saúde 

– MS, localizado em Ananindeua – Pará. A descrição dos sujeitos experimentais 

pode ser observada no quadro 1. Os animais ficaram alojados em um galpão de 

alvenaria disposto no sentido norte-sul, o qual possuía recintos de aço inoxidável de 

1,5 metro de comprimento, 0,9 metro de largura e 2 metros de altura. Cada recinto 

acomodava, geralmente, um macho, uma fêmea e seus filhotes. A lateral do galpão 

era telada, por onde entravam ventilação e luz natural; ainda havia iluminação 

artificial das 8 às 16 horas. A limpeza dos recintos era realizada diariamente, e era 

feito desinfecção com água e amônia quaternária três vezes por semana. 

Diariamente, os animais recebiam água à vontade, ração peletizada Megazoo® P25 

(Masterzoo Indústria e Comércio de Rações Ltda., Betim, Minas Gerais) pela manhã 

e frutas e legumes a tarde; recebiam larvas de tenébrio duas vezes na semana. 
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Figura 1 - Espécies estudadas no projeto: Callithrix jacchus (A) e Callithrix 

penicillata (B)  

 
                         Fotos: Luis Cláudio Marigo  
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Quadro 1 - Descrição dos indivíduos utilizados. Indivíduos com origem IBAMA/PA possuem 
ascendência desconhecida, podendo ser originários de qualquer região do país; indivíduos com 
origem CENP nasceram no local. Composição do grupo descreve os animais residentes no mesmo 
recinto do indivíduo experimental 

Espécie Indivíduo 
Peso 

(gramas) 
Origem 

Faixa 

etária 

Composição do 

grupo 

Número de 

colheitas 

BDS 300 CENP adulto 
1 fêmea e 5 

descendentes 
3 

BCV 195 CENP adulto 
1 fêmea e 2 

descendentes 
3 

BDF 255 IBAMA/PA adulto 1 fêmea 3 

BFA 235 IBAMA/PA adulto 1 fêmea 3 

BBE 350 CENP adulto 
1 fêmea e 2 

descendentes 
3 

 

 

 

 

Callithrix 

jacchus 

 

BCT 300 CENP adulto 1 fêmea 3 

BEG 390 CENP adulto 
1 fêmea e 2 

descendentes 
1 

BEA 235 CENP adulto 6 descendentes 3 

BFF 475 CENP adulto - 1 

 

Callithrix 

penicillata 

 
BGV 335 CENP adulto 1 fêmea 1 

 

4.2 MORFOMETRIA TESTICULAR 

 

Para a realização da morfometria testicular, os animais foram contidos 

fisicamente, ambos os testículos medidos com auxílio de um paquímetro digital e a 

circunferência escrotal medida com fita métrica (Figura 2).  O volume testicular foi 

calculado pela fórmula empírica de Lambert (HSIEH et al., 2009): Volume = 
comprimento x largura x espessura x 0,71 – já utilizada para outra espécie de 

primata neotropical, Alouatta caraya (CARVALHO, 2012).  
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Figura 2 - Medição do comprimento testicular (A) e 
medição da circunferência escrotal (B) em um 
indivíduo de Callithrix penicillata 

 
                                     Fotos: Leonardo Dutra Henriques 

 

4.3 COLHEITA DO SÊMEN  

 

As colheitas eram realizadas no período da manhã; os machos eram 

separados e mantidos sozinhos no dia anterior às colheitas, as quais ocorriam com 

intervalo mínimo de uma semana. Os animais eram contidos fisicamente e a região 

genital lavada com sabonete líquido (Sabonete vegetal de glicerina, Casa Granado® 

Laboratórios, Farmácias e Drogarias S. A., Belém, Pará) e água aquecida, para 

minimizar o desconforto do animal (Figura 3).  
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Figura 3 - Limpeza da região genital com água aquecida, antes 

da colheita do sêmen 

 
Foto: Leonardo Dutra Henriques 

 

 

Durante a colheita, o indivíduo permanecia contido pelas mãos de um 

assistente treinado; uma mão continha a região anterior do corpo do animal (cabeça, 

tórax e membros anteriores) e a outra continha o membro posterior esquerdo e a 

cauda, deixando livre a região genital para os estímulos (Figura 4).  
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Figura 4 –Callithrix penicilatta durante a colheita de sêmen 

 
Foto: Leonardo Dutra Henriques 

 

Para a colheita do sêmen, foi utilizada a técnica de vibroestimulação peniana, 

por meio do uso de um vibrador peniano FertiCare® (Multicept ApS, Rungsted, 

Denmark), conforme protocolo descrito por Valle et al. (2008). O aparelho de 

vibroestimulação peniana foi adaptado para que funcionasse como suporte para 

uma vagina artificial (KUEDERLING et al., 2000), onde foi acoplado um tubo de vidro 

cilíndrico com bordas arredondadas, mantido a 37°C, que recebia o sêmen colhido 

(Figura 5).  
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Figura 5 – Aparelho de vibroestimulação 
peniana adaptado para colheita de sêmen 
de primatas de pequeno porte, com tubo 
de vidro acoplado para a colheita do 
sêmen 

 
 Foto: Rodrigo del Rio do Valle 

 

Esse tubo era suavemente aproximado do pênis e da região perianal a fim de 

que ocorresse a estimulação. Esta técnica foi escolhida por não causar danos aos 

animais e por não ser necessário o uso de anestesia. Durante a colheita, o animal 

recebia leite condensado Manacá® (Lacel Laticínios Ceres Ltda., Mãe do Rio, Pará) 

com o auxílio de um abaixador de língua, como recompensa. 

Os estímulos utilizados para a obtenção dos ejaculados variaram de acordo 

com as respostas dos indivíduos e entre as espécies. Estes foram: frequência de 70 

a 80 Hz e amplitude de 1,0 mm para C. jacchus e frequência de 75 a 85 Hz e 

amplitude de 1,0 a 1,5 mm para C. penicillata. O procedimento de colheita consistia 

de uma repetição de séries de dois minutos de estimulação e um intervalo de 30 

segundos de descanso, durante o qual o animal recebia recompensa. As séries 

eram realizadas até que o animal ejaculasse ou até que fosse atingido o tempo limite 

de quinze minutos de manipulação do indivíduo. Caso os animais não ejaculassem, 

o procedimento era repetido após o intervalo estipulado.    
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4.4  ANÁLISE DO SÊMEN 

 

Todas as análises foram realizadas no Laboratório de Reprodução Animal do 

Centro Nacional de Primatas (CENP), exceto pelo Ensaio de Suscetibilidade da 

Cromatina à Desnaturação Ácida (SCDA), realizado no Laboratório de Fecundação 

in vitro, Clonagem e Transgenia Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP).  

 
4.4.1 Processamento do Sêmen 

 

Imediatamente após a ejaculação, o pH seminal era mensurado com fita 

medidora de pH (Merck®, Darmstadt, Alemanha) (Figura 6). Em seguida, um volume 

fixo de 200 µL do meio diluidor TALP-Hepes (Apêndice A), era adicionado ao mesmo 

tubo de colheita (Figura 7), para aumentar o volume da amostra e possibilitar tanto a 

realização das análises do sêmen a fresco quanto a armazenagem do mesmo em 

nitrogênio líquido.     

 
Figura 6 – Leitura do pH seminal de 
Callithrix jacchus 

 
Foto: José Augusto P. C. Muniz 

 

Após a diluição do sêmen, o volume seminal era determinado com a pesagem 

do tubo contendo o sêmen diluído em uma balança analítica digital (Chyo JK-180, 

YMC Co. Ltd., Kyoto, Japão), pela subtração do peso do tubo e a quantidade de 

diluidor utilizada, assumindo que a densidade do sêmen seja de 1g/mL (WHO, 



 34 

2010). A amostra era então transferida para um tubo tipo eppendorf, mantido em 

banho-maria a 37°C durante todo o período da realização das análises.   

 
Figura 7 – Diluição do sêmen com o meio diluidor TALP-

Hepes 

 
Foto: José Augusto P. C. Muniz 

 

O sêmen foi avaliado para determinar a motilidade total e motilidade 

progressiva, concentração espermática, integridade de membrana plasmática, 

integridade de acrossomo, atividade citoquímica mitocondrial, índice de 

fragmentação de DNA e morfologia espermática. As avaliações citadas foram 

realizadas imediatamente após a colheita (a fresco), após a refrigeração (exceto 

concentração espermática e índice de fragmentação de DNA) e após a 

criopreservação (exceto concentração espermática) (Figura 8). Todos os dados 

obtidos eram registrados em fichas individuais que continham dados do animal, das 

colheitas e das análises (Apêndice B).  
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Figura 8 - Representação esquemática das etapas do processamento e análise do sêmen em ordem 
cronológica. Todo o processamento e análises até o momento da criopreservação foram realizados 
no dia da colheita. As análises em quadro vermelho foram realizadas com o sêmen a fresco, após a 
refrigeração e após a descongelação. A análise em quadro azul foi realizada com o sêmen a fresco e 
após a descongelação 
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4.4.2 Motilidade Total e Motilidade Progressiva 

 

Após a diluição do sêmen e medição de seu volume, as amostras foram 

avaliadas para determinar o percentual de espermatozoides móveis (motilidade total) 

e de espermatozoides móveis com movimentos progressivos (motilidade 

progressiva). Para tanto, 10 µL da amostra diluída foram colocados entre lâmina e 

lamínula (preparação úmida), e observados em microscópio na objetiva de 40x.  

 

4.4.3 Concentração Espermática 
 

A concentração espermática é definida como o número de espermatozoides 

encontrados no sêmen divididos pelo volume seminal (WHO, 2010). Para o cálculo 

da concentração espermática, 10 µL do sêmen diluído eram colocados em um tubo 

contendo 90 µL de solução de formol salina a 10% e homogeneizados. 

Aproximadamente 10 µL desta solução eram dispostos em cada lado da câmara de 

Neubauer improved e contados os espermatozoides em microscópio na objetiva de 

40x.     

 

4.4.4 Integridade de Membrana Plasmática 
 

A avaliação da integridade de membrana plasmática foi realizada por meio da 

coloração com Eosina - nigrosina (VitaScan®, Lucron Bioproducts, Holanda), 

conforme protocolo validado para Callithrix jacchus por Valle et al. (2008). Para 

tanto, 5 µL de sêmen diluído eram dispostos em um tubo tipo eppendorf, onde eram 

adicionados 5µL de eosina e incubados por 30 segundos. Então, eram adicionados 

5µL de nigrosina e, imediatamente após a homogeneização, era realizado esfregaço 

em lâmina de vidro (Figuras 9 e 10). Foram avaliados 200 espermatozoides em 

microscópio na objetiva de 100x, sob óleo de imersão, logo após a confecção dos 

esfregaços.  
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Figura 9 – Fotomicrografia de espermatozoides de Callithrix jacchus 
corados com eosina nigrosina, objetiva de 100x sob óleo de imersão. 
A. Membrana plasmática íntegra. B. Membrana plasmática não íntegra 

 
Fotos: Paloma Rocha Arakaki 

 
Figura 10 – Fotomicrografia de espermatozoides de Callithrix penicillata 
corados com eosina nigrosina, objetiva de 100x sob óleo de imersão. 
A. Membrana plasmática íntegra. B. Membrana plasmática não íntegra 

            
Fotos: Paloma Rocha Arakaki 

 

4.4.5 Integridade de Acrossomo 

 

O método de coloração simples para acrossomo (POPE et al., 1991) validado 

por Valle et al., 2008 para Callithrix jacchus, foi utilizado para verificação da 

integridade de acrossomo (Figuras 11 e 12). Em 5 µL de sêmen diluído eram 

adicionados 5 µL de corante simples para acrossomo. Após incubação de 90 

segundos, era realizado esfregaço em lâmina de vidro. Nas amostras 

descongeladas, o sêmen era novamente diluído com TALP-Hepes na proporção de 

1:1 previamente à adição do corante, pois sem esta nova diluição as células não 

coraram como o esperado, devido à presença do meio crioprotetor, além de reduzir 
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a presença de debris no fundo da lâmina. Foram avaliados 200 espermatozoides em 

microscópio na objetiva de 100x, sob óleo de imersão, logo após a confecção dos 

esfregaços.  

 
Figura 11 – Fotomicrografia de espermatozoides de Callithrix penicillata 
corados com corante simples para acrossomo, objetiva de 100x sob óleo de 
imersão. A. Acrossomo íntegro. B. Acrossomo não íntegro 

 
Fotos: Paloma Rocha Arakaki 

 
Figura 12 – Fotomicrografia de espermatozoides de Callithrix jacchus corados 
com corante simples para acrossomo, objetiva de 100x sob óleo de imersão, 
análise com sêmen descongelado. A. Acrossomo íntegro. B. Acrossomo não 
íntegro 

 
Fotos: Paloma Rocha Arakaki 
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4.4.6 Atividade Citoquímica Mitocondrial 

 

A atividade citoquímica mitocondrial foi avaliada com o uso do corante 3,3’ 

diaminobenzidina (DAB). Previamente à colheita, um tubo tipo eppendorf âmbar 

contendo 10 µL de DAB era descongelado e mantido em banho-maria a 37°C até o 

momento do uso. No tubo âmbar eram adicionados 10 µL de sêmen diluído e a 

solução era incubada por 60 minutos em banho-maria a 37°C, na ausência de luz. 

Após este período, era realizado um esfregaço em lâmina de vidro, a qual secava 

em temperatura ambiente em uma caixa escura. A lâmina seca era, então, fixada no 

formol a 10% por 10 minutos. A leitura era realizada em microscópio de contraste de 

fase na objetiva de 100x, sob óleo de imersão. Foram avaliados 200 

espermatozoides por lâmina (Figura 13), de acordo com a atividade mitocondrial da 

peça intermediária dos espermatozoides, seguindo a escala dividida em quatro 

classes proposta por Hrudka (1987): 

Classe I: quase todas as mitocôndrias estão ativas (coradas), e a peça 

intermediária apresenta aparência de um cilindro compacto;  

Classe II: peça intermediária apresenta segmentos ativos e inativos, com 

maior presença de segmentos ativos; 

Classe III: menos da metade das mitocôndrias estão ativas;   

Classe IV: peça intermediária apresenta mitocôndrias completamente inativas. 
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Figura 13 – Fotomicrografia de espermatozoides de Callithrix 
jacchus corados com 3,3’ diaminobenzidina (DAB), objetiva de 100x 
sob óleo de imersão. A. Classe I. B. Classe II. C. Classe III. C. 
Classe IV 

 
Fotos: Paloma Rocha Arakaki  

 

4.4.7 Índice de Fragmentação de DNA 
  

Para realizar a análise do índice de fragmentação de DNA foi realizado o  

Ensaio de Suscetibilidade da Cromatina à Desnaturação Ácida (SCDA), adaptado do 

Sperm Chromatin Structure Assay (SCSA), descrito por BoeHansen et al. (2005).  O 

volume de sêmen utilizado neste ensaio foi calculado a fim de se obter 250 mil 

espermatozoides; esta quantidade era separada em um criotubo, congelada 

diretamente no nitrogênio líquido e mantida a -20°C até a realização do ensaio, tanto 

com o sêmen fresco como com o sêmen congelado. Foi necessário realizar a 

validação do ensaio para as duas espécies do estudo, e todo o procedimento foi 

realizado em sala escura. 

Para a validação, foram utilizadas uma palheta de sêmen de cada espécie. 

Cada palheta foi dividida em duas alíquotas: a primeira foi tomada como o controle 

negativo – células não suscetíveis à ação do detergente ácido (fluorescência verde); 
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e a segunda como o controle positivo – células suscetíveis à ação do detergente 

ácido (fluorescência vermelha), submetidas a uma fragmentação induzida. Para isto, 

a amostra do controle positivo foi incubada com peróxido de hidrogênio 30%, na 

proporção de 1:2, por uma hora e meia em banho-maria a 37°C. Após a incubação, 

tanto a amostra do controle positivo, quanto a amostra do controle negativo – 

apenas descongelada – foram lavadas com 500 µL de PBS, e aos pellets foram 

adicionados 50 µL de tampão TNE e 100 µL de detergente ácido. Após 30 segundos 

foram acrescentados 300 µL de solução de Laranja de Acridina (Apêndice C). A 

leitura era realizada após 2-5 minutos em citômetro de fluxo  Guava EasyCyte™ Mini 

System (Guava Technologies, Inc. – Hayward, CA – EUA). Após a leitura das 

amostras, os resultados foram analisados com o auxílio do programa FlowJo® (Tree 

Star, Inc., Ashland, OR – EUA). Foram então avaliadas a quantidade de 

fragmentação no controle negativo, no controle positivo e em combinações de 75/25, 

50/50 e 25/75. Com os valores obtidos, foi gerado um histograma de AlfaTYlog com 

um pico único para o controle negativo, outro pico único para o controle positivo e 

para a mistura de 50/50 dos dois controles obteve-se um gráfico com dois picos; o 

ponto médio entre os dois picos foi estabelecido como ponto de corte para 

determinar as células positivas e as células negativas. Pela divisão da fluorescência 

vermelha pela fluorescência total (vermelho + verde), foi obtido o AlfaTYlog, para 

quantificar a extensão da desnaturação da estrutura da cromatina de cada 

espermatozoide.  

Tanto as amostras de sêmen fresco como as de sêmen criopreservado foram 

descongeladas sobre mesa aquecedora a 37°C e foram lavadas com 500 µL de PBS 

(após a adição de PBS, as amostras foram centrifugadas e o sobrenadante 

descartado). Aos pellets foram adicionados 50 µL de tampão TNE e 100 µL de 

detergente ácido. Após 30 segundos foram acrescentados 300 µL de solução de 

Laranja de Acridina. Após 2-5 minutos era feita a leitura em citômetro de fluxo e os 

dados analisados no programa FlowJo®. A análise foi realizada baseada nos pontos 

de corte estabelecidos pela validação. Os resultados foram apresentados como 

Índice de Fragmentação de DNA (IFDNA) – a porcentagem de espermatozoides com 

estrutura de cromatina anormal.  
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4.4.8 Morfologia Espermática 

 
A análise da morfologia espermática foi realizada pela leitura de lâminas em 

preparo úmido. Para cada análise, foram separados 10 µL do sêmen diluído e 

homogeneizados com 90 µL de formol salina a 10%. Aproximadamente 5 µL dessa 

solução era disposta em lâmina de vidro para microscopia e coberta com lamínula. 

Foram avaliados 200 espermatozoides em microscópio na objetiva de 100x, sob 

óleo de imersão, com diferenciação das células que apresentaram morfologia normal 

e das células que apresentaram anormalidades. Os espermatozoides foram 

classificados em espermatozoides normais, espermatozoides com defeitos maiores 

e espermatozoides com defeitos menores, conforme avaliação descrita para 

Callithrix jacchus (VALLE, 2007).  

 
4.4.9 Refrigeração 

 

Após a realização das análises com o sêmen fresco, a amostra restante foi 

diluída com meio diluidor TEST- gema de ovo clarificada, sem glicerol – fração A 

(Apêndice D), e disposta em dois tubos tipo eppendorf. O volume do diluidor 

utilizado foi calculado de acordo com a concentração espermática da amostra. Foi 

determinada concentração fixa de 25 x 106 espermatozoides/mL por palheta. 

Quando o número de espermatozoides não era suficiente para alcançar esta 

concentração, apenas uma palheta por tratamento foi congelada.   Os tubos com a 

amostra diluída eram encaixados em um suporte e transferidos para uma caixa 

acrílica, contendo 150 mL de água a 25°C, a qual era fechada com uma tampa de 

acrílico e levada ao refrigerador por 2 horas (Figura 14).  
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Figura 14 – Caixa acrílica contendo os tubos 
com o sêmen, imersos em água a  25°C 

 
Foto: Paloma Rocha Arakaki  

  

 Ao final das 2 horas no refrigerador, a temperatura dentro do tubo atingia  

4°C, o que permitia uma curva de resfriamento de 0,25°C em média por minuto. 

Após a retirada das amostras do refrigerador, as mesmas eram novamente diluídas, 

com lenta adição do meio diluidor TEST- gema de ovo clarificada, com glicerol a 4 e 

a 6% – fração B, um tubo para cada concentração de glicerol. Neste momento, 

foram realizadas análises de motilidade total e motilidade progressiva, integridade de 

membrana plasmática, integridade de acrossomo, atividade citoquímica mitocondrial 

e morfologia espermática.   

  

4.4.10 Criopreservação 
 

Imediatamente após o preparo das lâminas, as amostras foram envazadas 

em palhetas que foram cortadas para atingir capacidade final de 100 µL (VALLE, 

2007). As mesmas eram identificadas de acordo com a espécie e concentração de 

glicerol, e foram vedadas com álcool polivinílico. Então, as palhetas eram 

transferidas para o vapor de nitrogênio em um balde térmico (Figura 15A), dispostas 
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sobre uma armação de ferro (Figura 15B), onde permaneciam a 5 cm do nitrogênio 

líquido por 10 minutos. Ao final deste período, as palhetas eram imersas no 

nitrogênio liquido e armazenadas no botijão criogênico.  

 
Figura 15 – A. Balde térmico. B. Armação de ferro. C. Parte móvel da armação 
de ferro, que facilitava a transferência das palhetas para o nitrogênio líquido 

 
Fotos: Rodrigo del Rio do Valle 

 
4.4.11 Descongelação 

 
As amostras foram descongeladas com imersão em água a 37°C por 15 

segundos. Após este período, as palhetas eram secas e cortadas com tesoura; o 

sêmen era transferido para um tubo tipo eppendorf a 37°C e mantido nesta 

temperatura no banho-maria até a realização da última análise. As análises 

motilidade total, motilidade progressiva, integridade de membrana plasmática, 

integridade de acrossomo, atividade citoquímica mitocondrial e morfologia 

espermática foram realizadas aos 10, 40 e 80 minutos após a descongelação, no 

Laboratório de Reprodução Animal do Centro Nacional de Primatas. A análise do 

índice de fragmentação de DNA foi realizada na FMVZ/USP; para tanto, assim que a 

palheta era descongelada, o sêmen era separado em um criotubo, congelado 

diretamente no nitrogênio líquido e mantido a -20°C até a realização do ensaio. 
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4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados obtidos foram analisados com o uso do programa SAS System for 

Windows (SAS, 2000).  

Os dados foram testados, por meio do aplicativo Guided Data Analisys, 

quanto à normalidade dos resíduos (distribuição normal) e homogeneidade das 

variâncias. Caso não obedecessem a estas premissas, foram transformados 

(logaritmo na base 10 - Log10X; Raiz quadrada - RQ X; Quadrado - X2) e se a 

normalidade não fosse obtida, empregava-se, então, o procedimento NPAR1WAY 

de análise de variância não paramétrica. Na avaliação do efeito do tempo e do 

tratamento nas variáveis resposta, foram utilizados os testes LSD (Least Significant 

Difference; comparações múltiplas) e t de Student para variáveis paramétricas e o 

teste de Wilcoxon para variáveis não paramétricas.  

Para descrição dos resultados, foram empregadas as médias e seus 

respectivos erros padrões (média ± erro padrão da média) dos dados originais.  

O nível de significância utilizado para rejeitar H0 (hipótese de nulidade) foi de 

5%, isto é, para um nível de significância menor que 0,05, considerou-se que 

ocorreram diferenças estatísticas entre os tratamentos.  

As correlações de Pearson e Spearman (PROC CORR) foram utilizadas para 

calcular a relação entre as variáveis paramétricas e não paramétricas, 

respectivamente, sendo os resultados expressos através do coeficiente de 

correlação (r) e respectivo nível de significância (p).  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 MORFOMETRIA TESTICULAR 

 

Os valores obtidos pela mensuração dos testículos das duas espécies de 

primatas estão descritos na tabela 1. O volume testicular total de C. jacchus teve 

média de 1880,22 mm3, variando de 1498,91 a 2444,66 mm3. Já o volume testicular 

de C. penicillata apresentou média de 2518,31 mm3, com variação de 1079,00 a 

4210,66 mm3. Não foram encontradas diferenças nos valores do volume dos 

testículos e na circunferência escrotal entre as duas espécies (Tabela 2).  

  

Tabela 1 – Valores absolutos da morfometria testicular de C. jacchus e C. penicillata 

Testículo direito Testículo esquerdo 

Espécie Animal Comp. 

(mm) 

Larg. 

(mm) 

Espes. 

(mm) 

Vol. 

(mm3) 

Comp. 

(mm) 

Larg. 

(mm) 

Espes. 

(mm) 

Vol. 

(mm3) 

Vol. tot.  

(mm3) 

C.E. 

(cm) 

BCV 10,71 7,39 7,32 411,34 17,33 12,58 12,54 1941,04 2352,38 4,7 

BDF 14,6 8,28 9,0 772,47 14,87 8,78 8,30 769,38 1541,85 5,2 

BCT 11,48 8,82 8,05 578,71 19,80 8,56 7,83 942,23 1520,94 5,6 

BDS 15,82 8,61 8,09 782,38 15,07 8,02 8,35 716,53 1498,91 5,4 

BBE 16,42 11,53 6,98 938,24 14,17 11,79 12,7 1506,42 2444,66 5,2 

 

 

 

 

Callithrix 

jacchus 

 

BFA 16,57 8,26 7,69 747,29 14,65 8,56 13,2 1175,29 1922,58 5,6 

BEA 13,58 7,61 8,12 595,80 11,28 8,45 7,14 483,20 1079,00 5,9 

BEG 15,28 12,24 10,16 1349,14 14,98 10,41 8,25 913,43 2262,57 6,1 

BFF 19,05 10,64 10,33 1486,60 15,02 10,0 9,7 1034,43 2521,03 5,4 

 

 

 

Callithrix 

penicillata 

 
BGV 17,51 13,62 13,28 2248,64 18,96 13,19 11,05 1962,02 4210,66 5,4 

Comp.= comprimento; Larg.= largura; Espes.= espessura; Vol.= volume; Vol. tot.= volume total;        
C. E.= circunferência escrotal. 
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Tabela 2 – Comparação dos valores da morfometria testicular de C. jacchus e C. penicillata 

 

 
Callithrix jacchus Callithrix penicillata P 

Comp. (mm) 14,26±1,05 16,35±1,21 0,2332 

Larg. (mm) 8,81±0,58 11,03±1,30 0,1150 

Espes. (mm) 7,85±0,29 10,47±1,06 0,0865 

 

Testículo 

direito 

 

 Vol. (mm3) 705,07±75,04 1420,05±338,55 0,1230 

Comp. (mm) 15,98±0,88 15,06±1,57 0,5943 

Larg. (mm) 9,71±0,79 10,51±0,99 0,5454 

Espes. (mm) 10,49±1,05 9,03±0,85 0,3529 

 

Testículo 

esquerdo 

 

 Vol. (mm3) 1108,89±222,92 1098,27±311,26 0,9780 

Vol. tot. (mm3) 1880,22±176,25  2518,31±645,56 - 

C.E. (cm) 5,28±0,14 5,70±0,18 0,0977 

Comp.= comprimento; Larg.= largura; Espes.= espessura; Vol.= volume; Vol. tot.= volume total;        
C. E.= circunferência escrotal.  
 

5.2 AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DO SÊMEN FRESCO DE C. JACCHUS E C. 

PENICILLATA 

 

 As primeiras análises realizadas logo após a colheita do sêmen 

compreendem a avaliação do sêmen fresco. Em C. jacchus, foram obtidos 18 

ejaculados de seis animais, sendo três ejaculados por animal; em C. penicillata, 

foram analisados 6 ejaculados provenientes de 4 animais – 3 ejaculados de um 

mesmo macho, e os demais ejaculados provenientes de 3 machos diferentes.  

 A comparação das características seminais de C. jacchus e C. penicillata 

demonstrou haver diferença significante (p<0,05) entre o sêmen das duas espécies 

apenas para as variáveis integridade de membrana plasmática, classe II da atividade 

citoquímica mitocondrial e índice de fragmentação de DNA. Os resultados estão 

apresentados na tabela 3. Para as demais variáveis, não houve diferença estatística. 
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Tabela 3 – Valores (média ± erro padrão), com as comparações das médias e Análise de Variância 
(ANOVA), entre o sêmen fresco de C. jacchus e C. penicillata 

  C. jacchus C. penicillata P 

pH 7,48±0,05 7,53±0,08 0,5753 

Volume 15,61±3,51 16,83±4,14 0,8545 

Concentração (x106sptz/mL) 1238,58±191,21 1473,85±216,23 0,5163 

Motilidade total (%) 51,11±4,19 56,67±2,11 0,2491 

Motilidade progressiva (%) 35,00±4,80 41,67±1,67 0,2041 

Membrana plasmática íntegra (%) 48,56±2,84 62,83±6,90 0,0330 

Acrossomo íntegro (%) 66,56±2,81 76,67±5,10 0,0891 

ACM Classe I (%) 44,67±4,16 29,17±5,78 0,0649 

ACM Classe II (%) 29,22±3,32 43,83±5,48 0,0369 

ACM Classe III (%) 4,00±0,73 3,00±1,60 0,5256 

ACM Classe IV (%) 22,11±4,76 24,00±8,35 0,8452 

IFDNA (%) 9,55±2,06 0,37±0,23 0,0004 
Sptz/ml = espermatozoides/mL; ACM = atividade citoquímica mitocondrial; IFDNA = índice de 
fragmentação de DNA.  
 

 A análise da morfologia espermática demonstrou haver diferença significante 

(p<0,05) entre o sêmen das duas espécies apenas para as variáveis cabeça isolada 

anormal, cauda dobrada e cauda enrolada, sendo que não houve diferença 

significante para o total de células anormais encontradas nas duas espécies. Os 

resultados podem ser verificados na tabela 4.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 49 

Tabela 4 – Valores (média ± erro padrão), com as comparações das médias e Análise de Variância 
(ANOVA), da morfologia espermática entre o sêmen fresco de C. jacchus e C. penicillata 
 C. jacchus C. penicillata P 

Cabeça isolada anormal 0,22±0,10 0 0,0416 

Cabeça piriforme 0,05±0,05 0 0,3313 

Cabeça com pouch formation 0,05±0,05 0 0,3313 

Cauda enrolada na cabeça 1,38±0,44 0,50±0,34 0,2801 

Cauda fortemente dobrada/enrolada 19,61±1,65 17,67±1,84 0,5344 

Cauda dobrada com gota 3,50±1,00 5,33±1,45 0,3532 

Defeito na peça intermediária 0,50±0,14 0,16±0,16 0,2336 

Gota proximal 6,89±1,32 5,83±1,40 0,6698 

Formas duplas 0,11±0,08 0,33±0,21 0,2232 

Total defeitos maiores 32,33±1,60 29,83±2,61 0,4351 

Cabeça delgada 0,16±0,09 0 0,0827 

Cabeça gigante 0,38±0,18 0,33±0,21 0,8726 

Cabeça curta 0,05±0,05 0,16±0,16 0,4159 

Cabeça isolada normal 11,11±2,60 12,16±2,71 0,8287 

Cauda dobrada 19,22±1,69 26,0±0,93 0,0020 

Cauda enrolada 1,83±0,54 0,33±0,21 0,0178 

Retroimplantação 0,05±0,05 0 0,3313 

Implantação oblíqua 0,05±0,05 0 0,3313 

Gota distal 0,05±0,05 0 0,3313 

Cabeça isolada com peça intermediária 0,50±0,14 1,00±0,68 0,5035 

Total defeitos menores 35,72±2,38 40±2,61 0,3433 

Total células anormais  68,05±2,50 69,83±2,84 0,7071 

 

 A análise para verificar a  existência de correlação entre as variáveis e do tipo 

de correlação (positiva ou negativa) demonstrou haver correlação entre algumas 

delas. No quadro 1, estão presentes as análises de correlação em C. jacchus, e no 

quadro 2, as mesmas análises para C. penicillata.   

 

 



 50 

Quadro 2 – Análise da correlação entre os parâmetros avaliados no sêmen fresco de C. jacchus. O 
primeiro valor é o coeficiente de correlação (r) e o segundo valor, a probabilidade estatística (P) 

 MotT MotP IMP IA ACM I ACM II ACM III ACM IV IFDNA sptz an. 

MotT 
1,00 

 

0,89763 
<0,0001 

0,53164 
0,0232 

0,59482 
0,0092 

0,46014 

0,0547 

-0,06803 

0,7885 

0,11696 

0,6439 

-0,15513 

0,5388 

0,05137 

0,8396 

-0,59252 
0,0096 

MotP  1,00 
0,40512 

0,0954 

0,39197 

0,1077 

0,34637 

0,1591 

-0,14897 

0,5552 

0,14272 

0,5721 

0,05064 

0,8418 

0,21245 

0,3974 

-0,64867 
0,0036 

IMP   1,00 
0,67820 
0,0020 

0,33333 

0,1765 

0,08992 

0,7227 

-0,09733 

0,7008 

-0,26152 

0,2945 

-0,37790 

0,1221 

-0,39421 

0,1055 

IA    1,00 
0,61447 
0,0067 

0,08010 

0,7520 

-0,10161 

0,6883 

-0,57846 
0,0119 

-0,42747 

0,0768 

-0,31712 

0,1998 

ACM I     1,00 
-0,17528 

0,4866 

-0,31248 

0,2068 

-0,60622 

0,0077 

-0,32025 

0,1951 

-0,28571 

0,2504 

ACM II      1,00 
0,21991 

0,3806 

-0,52332 

0,0258 

-0,37397 

0,1263 

-0,06729 

0,7908 

ACM III       1,00 
0,02681 

0,9159 

0,00000 

1,0000 

0,13284 

0,5993 

ACM IV        1,00 
0,70911 

0,0010 

0,08195 

0,7465 

IFDNA         1,00 
-0,10755 

0,6710 

sptz an.          1,00 

MotT = motilidade total; MotP = motilidade progressiva; IMP = integridade de membrana plasmática; 
IA = integridade de acrossomo;  ACM I = atividade citoquímica mitocondrial classe I; ACM II = 
atividade citoquímica mitocondrial classe II; ACM III = atividade citoquímica mitocondrial classe III; 
ACM IV = atividade citoquímica mitocondrial classe IV; IFDNA = índice de fragmentação de DNA; sptz 
an. = espermatozoides com morfologia anormal.  
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Quadro 3 – Análise da correlação entre os parâmetros avaliados no sêmen fresco de C. penicillata. O 
primeiro valor é o coeficiente de correlação (r) e o segundo valor, a probabilidade estatística (P) 

 MotT MotP IMP IA ACM I ACM II ACM III ACM IV IFDNA sptz an. 

MotT 
1,00 

 

0,31623 

0,5415 

0,84017 
0,0363 

0,82808 
0,0418 

0,00000 

1,0000 

0,00000 

1,0000 

0,10502 

0,8430 

-0,10502 

0,8430 

-0,70711 

0,1817 

-0,82808 
0,0418 

MotP  1,00 
0,53137 

0,2780 

0,65465 

0,1583 

0,13093 

0,8047 

0,66421 

0,1502 

-0,13284 

0,8019 

-0,66421 

0,1502 

-0,70711 

0,1817 

0,13093 

0,8047 

IMP   1,00 
0,89865 
0,0149 

0,37685 

0,4615 

0,45588 

0,3635 

0,08824 

0,8680 

-0,55882 

0,2490 

-0,56429 

0,3217 

-0,40584 

0,4247 

IA    1,00 
0,02857 

0,9572 

0,52179 

0,2883 

0,17393 

0,7417 

-0,55078 

0,2574 

-0,90000 
0,0374 

-0,42857 

0,3965 

ACM I     1,00 
0,40584 

0,4247 

-0,55078 

0,2574 

-0,57977 

0,2278 

0,60000 

0,2848 

0,31429 

0,5441 

ACM II      1,00 
-0,08824 

0,8680 

-0,97059 

0,0013 

-0,20520 

0,7406 

0,52179 

0,2883 

ACM III       1,00 
0,25000 

0,6328 

-0,41039 

0,4925 

-0,11595 

0,8268 

ACM IV        1,00 
0,10000 

0,8729 

-0,43483 

0,3889 

IFDNA         1,00 
0,30000 

0,6238 

sptz an.          1,00 

MotT = motilidade total; MotP = motilidade progressiva; IMP = integridade de membrana plasmática; 
IA = integridade de acrossomo;  ACM I = atividade citoquímica mitocondrial classe I; ACM II = 
atividade citoquímica mitocondrial classe II; ACM III = atividade citoquímica mitocondrial classe III; 
ACM IV = atividade citoquímica mitocondrial classe IV; IFDNA = índice de fragmentação de DNA; sptz 
an. = espermatozoides com morfologia anormal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

5.3 AVALIAÇÃO DO EFEITO DA CRIOPRESERVAÇÃO NAS CARACTERÍSTICAS 

SEMINAIS DE CALLITHRIX JACCHUS 

  

 A análise do efeito da concentração do glicerol (4 ou 6%) no sêmen foi 

realizada em quatro tempos: 1. logo após a adição do glicerol, quando o sêmen já 

havia sido resfriado, 2. 10 minutos após a descongelação, 3. 40 minutos após a 

descongelação e 4. 80 minutos após a descongelação. Os resultados podem ser 

verificados nas tabelas 5 a 8. No sêmen resfriado, o diluidor com 4% de glicerol 

obteve melhor desempenho na variável atividade citoquímica mitocondrial classe I e 

classe IV, quando comparado com o diluidor com 6% de glicerol. Não houve 

diferença significativa entre as concentrações de glicerol nas análises realizadas aos 

10 minutos após a descongelação. Já aos 40 minutos após a descongelação, a 

concentração de 4% de glicerol obteve melhor desempenho nas variáveis motilidade 

total, integridade de membrana plasmática e total de células com morfologia 

anormal. Aos 80 minutos após a descongelação, o diluidor com 4% de glicerol 

obteve melhor desempenho na variável integridade de acrossomo.         
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Tabela 5 – Valores (média ± erro padrão), das características seminais de C. jacchus no sêmen 
resfriado 

 Glicerol 4% Glicerol 6%     P 

Motilidade total 29,72±4,09 27,22±3,84 0,6588 

Motilidade progressiva 20,83±3,53 19,72±3,37 0,8212 

Integridade de membrana plasmática 54,16±4,62 48,22±5,03 0,3903 

Integridade de acrossomo 63,50±2,94 60,55±2,75 0,4694 

ACM classe I 39,94±3,22 25,22±4,16 0,0085 

ACM classe II 30,50±3,71 25,83±4,70 0,4414 

ACM classe III 3,22±0,40 4,38±0,73 0,1741 

ACM classe IV 26,33±2,79 44,55±7,12 0,0262 

Total defeitos maiores 34,50±1,71 33,38±2,04 0,6792 

Total defeitos menores 34,11±1,90 35,83±1,88 0,5241 

Total células anormais  68,61±1,83 69,22±2,10 0,8273 

ACM = atividade citoquímica mitocondrial  
 

Tabela 6 – Valores (média ± erro padrão), das características seminais de C. jacchus no sêmen 10 
minutos após a descongelação 

 Glicerol 4% Glicerol 6%     P 

Motilidade total 3,11±0,58 2±0,40 0,1215 

Motilidade progressiva 2,61±0,57 1,38±0,31 0,0724 

Integridade de membrana plasmática 20,83±2,40 14,88±2,08 0,0706 

Integridade de acrossomo 18,11±1,50 14,77±1,60 0,1371 

ACM classe I 8,72±1,0 8,11±1,64 0,7521 

ACM classe II 46,83±2,88 44,16±3,61 0,5679 

ACM classe III 5,33±0,60 6,16±0,80 0,4109 

ACM classe IV 39,11±2,98 41,55±4,50 0,6537 

IFDNA 0,65±0,07 0,85±0,13 0,1849 

Total defeitos maiores 39,05±1,66 37,44±2,03 0,5430 

Total defeitos menores 32,16±1,50 32,33±1,76 0,9430 

Total células anormais  71,22±1,80 69,77±1,03 0,4917 

ACM = atividade citoquímica mitocondrial; IFDNA = índice de fragmentação de DNA  
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Tabela 7 – Valores (média ± erro padrão), das características seminais de C. jacchus no sêmen 40 
minutos após a descongelação 

 Glicerol 4% Glicerol 6%     P 

Motilidade total 1.83±0.41 0.72±0.21 0,0246 

Motilidade progressiva 1.33±0.32 0.61±0.18 0,0625 

Integridade de membrana plasmática 19.33±2.24 15.50±1.91  0,2025 

Integridade de acrossomo 13.55±1.29 12.11±1.26 0,4285 

ACM classe I 8.22±1.02 5.38±0.96 0,0508 

ACM classe II 43.88±2.80 42.22±3.86 0,7290 

ACM classe III 5.50±0.70 5.83±0.66 0,7328 

ACM classe IV 42.38±2.84 46.55±4.64 0,4496 

Total defeitos maiores 36.05±1.56 38.55±1.76 0,2954 

Total defeitos menores 28.05±2.52 32.55±1.53 0,1383 

Total células anormais  65.94±1.58 71.11±1.49 0,0230 
ACM = atividade citoquímica mitocondrial  
 

Tabela 8 – Valores (média ± erro padrão), das características seminais de C. jacchus no sêmen 80 
minutos após a descongelação 

 Glicerol 4% Glicerol 6%     P 

Motilidade total 0,77±0,29 0,22±0,10 0,0815 

Motilidade progressiva 0,72±0,27 0,22±0,10 0,1052 

Integridade de membrana plasmática 20,33±2,27 15,05±1,80 0,0779 

Integridade de acrossomo 12,83±0,94 9,50±0,99 0,0200 

ACM classe I 7,50±0,95 6,00±0,91 0,2608 

ACM classe II 42,72±2,39 41,44±4,19 0,7929 

ACM classe III 6,88±0,62 6,05±0,49 0,2986 

ACM classe IV 42,88±2,36 46,50±4,84 0,5089 

Total defeitos maiores 35,58±1,81 40,83±1,90 0,0537 

Total defeitos menores 32,12±0,87 30,05±1,36 0,2171 

Total células anormais  67,70±1,94 70,88±1,90 0,2502 

ACM = atividade citoquímica mitocondrial  
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Também foram realizadas comparações das características seminais em 

cada concentração de glicerol entre os quatro tempos. A tabela 9 mostra os 

resultados no diluidor com glicerol a 4% e a tabela 10 mostra os resultados no 

diluidor com glicerol a 6%. Em ambas as concentrações, as motilidades total e 

progressiva diminuíram significativamente do sêmen fresco ao sêmen resfriado 

(queda de 41,85% na motilidade total em glicerol a 4% e de 46,74% em glicerol a 

6%), assim como do sêmen resfriado ao sêmen descongelado aos 10 minutos, e se 

mantiveram dos 10 aos 80 minutos pós descongelação. A integridade de membrana 

plasmática nas duas concentrações manteve-se do sêmen fresco ao sêmen 

resfriado, diminuiu significativamente do sêmen resfriado ao sêmen descongelado 

aos 10 minutos e manteve-se dos 10 aos 80 minutos pós descongelação. Na 

concentração de glicerol a 4%, a integridade de acrossomo manteve-se do sêmen 

fresco ao resfriado, e diminuiu significativamente dos 10 aos 80 minutos pós 

descongelação; em glicerol a 6%, a mesma variável diminuiu significativamente do 

sêmen fresco ao resfriado, assim como do sêmen resfriado ao descongelado aos 10 

minutos, mantendo-se assim até aos 80 minutos pós-descongelação. A classe I da 

atividade citoquímica mitocondrial em glicerol a 4% manteve-se do sêmen fresco ao 

sêmen resfriado, e diminuiu significativamente do sêmen resfriado ao descongelado 

aos 10 minutos, mantendo-se assim até aos 80 minutos pós-descongelação. Em 

glicerol a 6%, a mesma variável diminuiu significativamente do sêmen fresco ao 

resfriado, assim como do sêmen resfriado ao descongelado aos 10 minutos, 

mantendo-se assim até aos 80 minutos pós descongelação. Em ambas as 

concentrações, o índice de fragmentação de DNA diminuiu significativamente do 

sêmen fresco ao descongelado. O número de espermatozoides morfologicamente 

anormais manteve-se o mesmo em todos os tempos nas duas concentrações de 

glicerol.   
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Tabela 9 – Resultados (média ± erro padrão) do teste de comparação de médias (LSD) das 
características seminais de C. jacchus no diluidor com glicerol a 4%, nos diferentes tempos 
    Tempo   

 Fresco Resfr. Desc.10 min  Desc. 40 min Desc.80 min 

Motilidade total 51,11±4,19 a 29,72±4,10 b 3,11±0,58c 1,83±0,41c 0,77±0,29c 

Motilidade progressiva 35,00±4,80 a 20,83±3,53b 2,61±0,57c 1,33±0,32c 0,72±0,27c 

Integridade de m. plasmática 48,55±2,84 a 54,16±4,62a 20,83±2,41b 19,33±2,25b 20,33±2,27b 

Integridade de acrossomo 66,55±2,81 a 63,50±2,94a 18,11±1,50b 13,55±1,29b,c 12,83±0,94c 

ACM classe I 44,66±4,16 a 39,94±3,22a 8,72±1,0b 8,22±1.02b 7,50±0,95b 

ACM classe II 29,22±3,32 a 30,50±3,71a 46,83±2,88b 43,88±2,80b 42,72±2,39b 

ACM classe III 4,00±0,73 a,b 3,22±0,40b 5,33±0,60b,c 5,50±0,70b,c 6,88±0,62c 

ACM classe IV 22,11±4,76 a 26,33±2,79a 39,11±2,97b 42,38±2,84b 42,88±2,36b 

IFDNA 9,55±2,06 a - 0,65±0,07 b - - 

Total defeitos maiores 32,33±1,59 a 34,50±1,71a,b 39,05±1,66b 36,05±1,56a,b 35,58±1,81a,b 

Total defeitos menores 35,72±2,37 a 34,11±1,90a 32,16±1,50a,b 28.05±2,52b 32,12±0,87a,b 

Total células anormais  68,05±2,50 a 68,61±1,83a 71,22±1,80a 65,94±1,58a 67,70±1,94a 

Resfr. = sêmen resfriado; Desc. 10 min = 10 minutos após a descongelação; Desc. 40 min = 40 
minutos após a descongelação; Desc. 80 min = 80 minutos após a descongelação; Integridade de m. 
Plasmática = integridade de membrana plasmática; ACM = atividade citoquímica mitocondrial; IFDNA 
= índice de fragmentação de DNA  
Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística significante (p<0,05) pelo teste LSD  
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Tabela 10 – Resultados (média ± erro padrão) do teste de comparação de médias (LSD) das 
características seminais de C. jacchus no diluidor com glicerol a 6%, nos diferentes tempos 
    Tempo   

 Fresco Resfr. Desc.10 min  Desc. 40 min Desc.80 min 

Motilidade total 51,11±4,19 a 27,22±3,84b 2,00±0,40c 0,72±0,21c 0,22±0,10c 

Motilidade progressiva 35,00±4,80 a 19,72±3,37b 1,38±0,31c 0,61±0,18c 0,22±0,10c 

Integridade de m. plasmática 48,55±2,84 a 48,22±5,03a 14,88±2,08b 15,50±1,91b 15,05±1,80b 

Integridade de acrossomo 66,55±2,81 a 60,55±2,75b 14,77±1,59c 12,11±1,26c 9,50±0,99c 

ACM classe I 44,66±4,16 a 25,22±4,16b 8,11±1,64c 5,38±0,96c 6,00±0,91c 

ACM classe II 29,22±3,32 a 25,83±4,70a 44,16±3,61b 42,22±3,86b 41,44±4,18b 

ACM classe III 4,00±0,73 a,b 4,38±0,73a,b 6,16±0,80b 5,83±0,66a,b 6,05±0,48b 

ACM classe IV 22,11±4,76 a 44,55±7,12b 41,55±4,51b 46,55±4,64b 46,50±4,84b 

IFDNA 9,55±2,06 a - 0,85±0,13 b - - 

Total defeitos maiores 32,33±1,59 a 33,38±2,04a,b 37,44±2,03a,b,c 38,55±1,76b,c 40,83±1,89c 

Total defeitos menores 35,72±2,37 a 35,83±1,88a 32,33±1,76a,b 32,55±1,54a,b 30,05±1,36b 

Total células anormais  68,05±2,50 a 69,22±2,09a 69,77±1,03a 71,11±1,49a 70,88±1,90a 

Resfr. = sêmen resfriado; Desc. 10 min = 10 minutos após a descongelação; Desc. 40 min = 40 
minutos após a descongelação; Desc. 80 min = 80 minutos após a descongelação; Integridade de m. 
Plasmática = integridade de membrana plasmática; ACM = atividade citoquímica mitocondrial; IFDNA 
= índice de fragmentação de DNA  
Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística significante (p<0,05) pelo teste LSD  
 

5.4 AVALIAÇÃO DO EFEITO DA CRIOPRESERVAÇÃO NAS CARACTERÍSTICAS 

SEMINAIS DE CALLITHRIX PENICILLATA 

 

 A análise do efeito da concentração do glicerol (4 ou 6%) no sêmen foi 

realizada como descrito para C. jacchus. Os resultados podem ser verificados nas 

tabelas 11 a 14. No sêmen resfriado e aos 40 minutos após a descongelação, não 

houve diferença significativa entre as concentrações de glicerol nas análises 

realizadas. Aos 10 minutos após a descongelação, a concentração de 4% de glicerol 

obteve melhor desempenho na variável motilidade progressiva e a concentração de 

6% de glicerol obteve melhor desempenho no total de espermatozoides com células 

morfologicamente anormais. As variáveis motilidade total e motilidade progressiva 

apresentaram maiores valores na concentração de glicerol a 4% aos 80 minutos 

após a descongelação.  
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Tabela 11 – Valores (média ± erro padrão), das características seminais de C. penicillata no sêmen 
resfriado  

 Glicerol 4% Glicerol 6%     P 

Motilidade total 24,16±7,12 20,83±5,23 0,7138 

Motilidade progressiva 18,33±5,72 15,00±3,87 0,6400 

Integridade de membrana plasmática 44,66±6,68 39,33±5,48 0,5508 

Integridade de acrossomo 71,16±4,20 69,83±5,65 0,8535 

ACM classe I 17,33±3,89 22,33±2,23 0,2907 

ACM classe II 48,00±5,10 47,00±5,89 0,9004 

ACM classe III 5,33±1,26 5,00±0,93 0,8355 

ACM classe IV 29,33±7,33 25,66±6,16 0,7097 

Total defeitos maiores 32,66±4,00 33,16±1,58 0,9099 

Total defeitos menores 35,33±3,70 32,50±3,21 0,5760 

Total células anormais  68,00±4,99 65,66±3,53 0,7107 

ACM = atividade citoquímica mitocondrial  
 

 
Tabela 12 – Valores (média ± erro padrão), das características seminais de C. penicillata no sêmen 
10 minutos após a descongelação 

 Glicerol 4% Glicerol 6%     P 

Motilidade total 2,83±0,87 0,83±0,31 0,0722 

Motilidade progressiva 1,83±0,54 0,50±0,22 0,0464 

Integridade de membrana plasmática 21,50±4,40 17,16±6,33 0,5866 

Integridade de acrossomo 17,16±3,58 13,83±2,84 0,4829 

ACM classe I 10,66±1,58 7,83±1,74 0,2564 

ACM classe II 60,16±6,70 59,66±7,20 0,9604 

ACM classe III 5,00±1,50 8,83±3,03 0,2833 

ACM classe IV 24,16±6,86 23,66±7,33 0,9612 

IFDNA 1,03±0,41 0,56±0,09 0,3193 

Total defeitos maiores 34,33±2,26 31,33±0,84 0,2576 

Total defeitos menores 35,16±1,80 29,00±2,35 0,0638 

Total células anormais  69,50±2,60 60,33±2,82 0,0379 
ACM = atividade citoquímica mitocondrial; IFDNA = índice de fragmentação de DNA  
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Tabela 13 – Valores (média ± erro padrão), das características seminais de C. penicillata no sêmen 
40 minutos após a descongelação 

 Glicerol 4% Glicerol 6%     P 

Motilidade total 2,33±0,95 0,16±0,16 0,0725 

Motilidade progressiva 1,33±0,61 0,16±0,16 0,1190 

Integridade de membrana plasmática 21,50±5,17 15,66±5,85 0,4720 

Integridade de acrossomo 13,33±2,64 11,50±2,17 0,6036 

ACM classe I 8,16±1,22 6,83±0,40 0,3396 

ACM classe II 57,33±7,12 58,16±7,51 0,9374 

ACM classe III 7,33±1,20 10,33±3,12 0,3902 

ACM classe IV 27,16±7,23 24,66±6,06 0,7965 

Total defeitos maiores 32,50±2,60 34,50±2,95 0,6217 

Total defeitos menores 30,50±1,99 27,50±1,54 0,2619 

Total células anormais  63,00±3,41 62,00±3,61 0,8447 

ACM = atividade citoquímica mitocondrial  
 
 
Tabela 14 – Valores (média ± erro padrão), das características seminais de C. penicillata no sêmen 
80 minutos após a descongelação 

 Glicerol 4% Glicerol 6%     P 

Motilidade total 0,83±0,31 0 0,0422 

Motilidade progressiva 0,66±0,21 0 0,0250 

Integridade de membrana plasmática 19,16±6,13 18,33±6,36 0,9267 

Integridade de acrossomo 13,16±3,47 11,66±2,75 0,7422 

ACM classe I 7,50±1,26 5,33±1,36 0,2690 

ACM classe II 58,16±6,68 50,33±8,07 0,4721 

ACM classe III 10,00±1,15 11,33±2,43 0,6310 

ACM classe IV 24,33±7,00 33,00±8,47 0,4490 

Total defeitos maiores 33,50±1,38 31,66±0,95 0,3012 

Total defeitos menores 30,00±1,57 32,50±1,06 0,2160 

Total células anormais  63,50±1,28 64,16±1,30 0,7230 

ACM = atividade citoquímica mitocondrial  
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 Como para C. jacchus, foram realizadas comparações das características 

seminais em cada concentração de glicerol entre os quatro tempos. A tabela 15 

mostra os resultados no diluidor com glicerol a 4% e a tabela 16 mostra os 

resultados no diluidor com glicerol a 6%. Nas duas concentrações, as motilidades 

total e progressiva diminuíram significativamente do sêmen fresco ao sêmen 

resfriado (queda de 57,36% na motilidade total em glicerol a 4% e de 63,24% em 

glicerol a 6%), assim como do sêmen resfriado ao sêmen descongelado aos 10 

minutos, e se mantiveram dos 10 aos 80 minutos pós-descongelação. A integridade 

de membrana plasmática nas duas concentrações diminuiu significativamente do 

sêmen fresco ao sêmen resfriado, assim como do sêmen resfriado ao sêmen 

descongelado aos 10 minutos e manteve-se dos 10 aos 80 minutos pós-

descongelação. A integridade de acrossomo manteve-se do sêmen fresco ao 

resfriado, diminuiu significativamente do sêmen resfriado ao descongelado aos 10 

minutos, mantendo-se assim até aos 80 minutos pós-descongelação nas duas 

concentrações de glicerol. A classe I da atividade citoquímica mitocondrial em 

glicerol a 4% diminuiu significativamente do sêmen fresco ao sêmen resfriado, e 

diminuiu significativamente dos 10 aos 80 minutos após a descongelação; a mesma 

variável em glicerol a 6% manteve-se do sêmen fresco ao sêmen resfriado, e 

diminuiu significativamente do sêmen resfriado ao descongelado aos 10 minutos, 

mantendo-se assim até aos 80 minutos pós-descongelação. Em ambas as 

concentrações, o índice de fragmentação de DNA manteve-se o mesmo do sêmen 

fresco ao descongelado. O número de espermatozoides morfologicamente anormais 

manteve-se o mesmo em todos os tempos em glicerol a 4%. Já em glicerol a 6%, os 

espermatozoides anormais diminuíram significativamente do sêmen fresco ao 

sêmen descongelado aos 40 minutos.  
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Tabela 15 – Resultados (média ± erro padrão) do teste de comparação de médias (LSD) das 
características seminais de C. penicillata no diluidor com glicerol a 4%, nos diferentes tempos 

    Tempo   

 Fresco Resfr. Desc.10 min  Desc. 40 min Desc.80 min 

Motilidade total 56,66±2,11a 24,16±7,12b 2,83±0,87c 2,33±0,95c 0,83±0,31c 

Motilidade progressiva 41,66±1,66 a 18,33±5,72b 1,83±0,54c 1,33±0,61c 0,66±0,21c 

Integridade de m. plasmática 62,83±6,90a 44,66±6,68b 21,50±4,40c 21,50±5,17c 19,16±6,13c 

Integridade de acrossomo 76,66±5,10a 71,16±4,20a 17,16±3,58b 13,3±2,64b 13,16±3,47b 

ACM classe I 29,16±5,80a 17,33±3,89b 10,66±1,58b,c 8,16±1,22b,c 7,50±1,26c 

ACM classe II 43,83±5,48a 48,00±5,10a 60,16±6,70a 57,33±7,12a 58,16±6,68a 

ACM classe III 3,00±1,60a 5,33±1,26a,b 5,00±1,50a,b 7,33±1,20a,b 10,00±1,15b 

ACM classe IV 24,00±8,35a 29,33±7,33a 24,16±6.86a 27,16±7,23a 24,33±7,01a 

IFDNA 0,37±0,23a - 1,03±0,41a - - 

Total defeitos maiores 29,83±2,61a 32,66±4,00a 34,33±2,26a 32,50±2,60a 33,50±1,38a 

Total defeitos menores 40,00±2,61a 35,33±3,70a.b 35,16±1,80a.b 30,50±1,99b 30,00±1,57b 

Total células anormais  69,83±2,84a 68,00±4,99a 69,50±2,60a 63,00±3,41a 63,50±1,28a 

Resfr. = sêmen resfriado; Desc. 10 min = 10 minutos após a descongelação; Desc. 40 min = 40 
minutos após a descongelação; Desc. 80 min = 80 minutos após a descongelação; Integridade de m. 
Plasmática = integridade de membrana plasmática; ACM = atividade citoquímica mitocondrial; IFDNA 
= índice de fragmentação de DNA  
Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística significante (p<0,05) pelo teste LSD  
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Tabela 16 – Resultados (média ± erro padrão) do teste de comparação de médias (LSD) das 
características seminais de C. penicillata no diluidor com glicerol a 6%, nos diferentes tempos 

    Tempo   

 Fresco Resfr. Desc.10 min  Desc. 40 min Desc.80 min 

Motilidade total 56,66±2,11a 20,83±5,23b 0,83±0,31c 0,16±0,16c 0c 

Motilidade progressiva 41,66±1,66 a 15,00±3,87b 0,50±0,22c 0,16±0,16c 0c 

Integridade de m. plasmática 62,83±6,90a 39,33±5,48b 17,16±6,33c 15,66±5,85c 18,33±6,36c 

Integridade de acrossomo 76,66±5,10a 69,83±5,65a 13,83±2,84b 11,50±2,17b 11,66±2,75b 

ACM classe I 29,16±5,80a 22,33±2,23a 7,83±1,74b 6,83±0,40b 5,33±1,36b 

ACM classe II 43,83±5,48a 47,00±5,88a 59,66±7,20a 58,16±7,51a 50,33±8,07a 

ACM classe III 3,00±1,60a 5,00±0,93a,b 8,83±3,03a,b 10,33±3,12b 11,33±2,43b 

ACM classe IV 24,00±8,35a 25,66±6,16a 23,66±7,33a 24,66±6,06a 33,00±8,48a 

IFDNA 0,37±0,23a - 0,56±0,09a - - 

Total defeitos maiores 29,83±2,61a 33,16±1,58a 31,33±0,84a 34,50±2,95a 31,66±0,95a 

Total defeitos menores 40,00±2,61a 32,50±3,21b 29,00±2,35b 27,50±1,54b 32,50±1,06b 

Total células anormais  69,83±2,84a 65,66±3,53a,b 60,33±2,82b 62,00±3,61a,b 64,16±1,30a,b 

Resfr. = sêmen resfriado; Desc. 10 min = 10 minutos após a descongelação; Desc. 40 min = 40 
minutos após a descongelação; Desc. 80 min = 80 minutos após a descongelação; Integridade de m. 
Plasmática = integridade de membrana plasmática; ACM = atividade citoquímica mitocondrial; IFDNA 
= índice de fragmentação de DNA  
Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística significante (p<0,05) pelo teste LSD  
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 MORFOMETRIA TESTICULAR 

 

 O volume testicular encontrado para Callithrix jacchus não diferiu 

significativamente do volume encontrado para C. penicillata, semelhança que era 

esperada, pois as duas espécies pertencem ao mesmo gênero e possuem peso 

corpóreo semelhante (AURICCHIO, 1995; RYLANDS; MITTERMEIER, 2009). 

Usando machos de vida livre de C. jacchus e uma diferente metodologia para o 

cálculo do volume testicular, Araújo e Sousa (2008) encontraram valores 

semelhantes ao do presente estudo, onde a média do volume do testículo direito foi 

de 750 mm³. Segundo estes autores, o volume testicular em C. jacchus adultos 

depende do status reprodutivo do macho e de sua posição social no grupo; assim, 

mesmo sendo os machos do presente estudo animais de cativeiro, os mesmos eram 

reprodutores, e portanto, apresentaram volume testicular semelhante ao relatado.     
 

6.2 AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DO SÊMEN FRESCO DE CALLITHRIX 

JACCHUS E C. PENICILLATA 

 
 Para C. jacchus, foram realizadas 23 tentativas de colheita de sêmen, com 

obtenção de ejaculado em 18 delas (taxa de sucesso de 78,26%). Já para C. 

penicillata, o sucesso na obtenção do ejaculado foi muito inferior: 17,65%, com 34 

tentativas e apenas 6 ejaculados. Na espécie C. jacchus, de um total de 8 animais, 6 

ejacularam, e em C. penicillata, de 10 animais estimulados, foram obtidos ejaculados 

de apenas 4 indivíduos.  

Em C. jacchus, a colheita por vibroestimulação peniana apresentou uma taxa 

de sucesso de 89,2% em estudo realizado com animais de cativeiro na Alemanha 

(SCHNEIDERS et al., 2004) e de 83,3% em animais de cativeiro na Alemanha e no 

Brasil (VALLE, 2007), valores um pouco acima do encontrado no presente trabalho, 

mas ainda assim, próximos. Não foram encontrados relatos na literatura sobre a taxa 

de sucesso na obtenção de sêmen por vibroestimulação peniana em C. penicillata, 

pois o único estudo encontrado na literatura relata colheita de sêmen desta espécie 
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em animais de vida livre, mas não relata a taxa de sucesso da técnica de colheita 

(MASSAROTTO et al., 2010).  

Em ambas as espécies, os animais foram submetidos às mesmas condições 

durante os procedimentos de colheita (local da colheita, contenção física, estímulos 

com o tubo de vidro acoplado ao aparelho de vibroestimulação), e não foi notado 

desconforto durante a manipulação em machos de C. penicillata, o que talvez 

pudesse justificar uma taxa de sucesso tão baixa; porém, pode ser que ocorra uma 

variabilidade na resposta à vibroestimulação entre as espécies. Ajustes para 

melhorar o sucesso da vibroestimulação peniana em C. penicillata devem ser 

realizados, pelo desenvolvimento de um protocolo de colheita modificado, com 

mudanças no método de contenção e na estimulação peniana.   

 O valor do pH seminal não diferiu significativamente entre as espécies e foi 

semelhante ao relatado para C. jacchus e C. penicillata, com médias de 7,62 e 7,30, 

respectivamente (VALLE, 2007; MASSAROTTO et al., 2010).  

O volume seminal apresentado pelas duas espécies foram estatisticamente 

iguais, porém muito maior do que o relatado para C. penicillata – média de 7,02 µL 

(MASSAROTTO et al., 2010) e menor da média descrita em C. jacchus – 27,04 µL 

(VALLE, 2007). O método de colheita influencia no valor do volume seminal, sendo 

obtidos maiores valores pela vibroestimulação peniana, em comparação com a 

eletroejaculação por via retal (YEOMAN et al., 1998; SCHNEIDERS et al., 2004). 

Porém, nos três estudos o método de colheita foi a vibroestimulação peniana. A 

diferença nos valores obtidos pode ser resultado do método de medição do volume.  

Valle (2007) utilizou pipeta tipo aspiração positiva e Massarotto et al. (2010), pipeta 

automática. No presente estudo, o volume seminal foi medido pela pesagem do tubo 

contendo o sêmen em balança analítica digital, pois em colheitas prévias ao projeto 

realizadas no CENP, não foi possível medir o volume seminal com o uso de pipetas 

automáticas. Assumindo que a densidade do sêmen seja de 1g/mL, a medição do 

volume seminal pela pesagem é uma alternativa viável, principalmente com 

amostras viscosas, onde obter pipetagens precisas é mais difícil (MATSON et al., 

2010).  

 As motilidades total e progressiva não diferiram significativamente entre as 

espécies, porém apresentaram valores menores do que os relatados para C. 

jacchus: média de motilidade total de 81,82% e média de 75,00% de motilidade 

progressiva (VALLE, 2007); e para C. penicillata, com média de 81,2% de motilidade 
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total (MASSAROTTO et al., 2010). Em outro estudo com C. jacchus, Kuederling et 

al. (2000) relataram motilidade total de 59,6%, valor mais próximo ao encontrado no 

presente estudo.  

  As duas espécies apresentaram valores estatisticamente iguais para 

concentração espermática. Estudos com C. jacchus relataram concentrações de 

1154,2x106 e 1096,99x106 espermatozoides/mL (KUEDERLING et al., 2000; VALLE, 

2007), valores próximos ao encontrado neste estudo. Para C. penicillata, a média 

encontrada foi muito mais alta da descrita para a espécie, 29,53 x106 

espermatozoides/mL (MASSAROTTO et al., 2010), sendo que nos quatro estudos, o 

método de colheita foi a vibroestimulação peniana.      

O valor da média de espermatozoides que apresentaram membrana 

plasmática íntegra foi diferente para as duas espécies. C. jacchus apresentou média 

de 48,56%, muito abaixo da média de 74,6% e 85,25% descritas para a espécie 

(KUEDERLING et al., 2000; VALLE, 2007), assim como C. penicillata, que 

apresentou média de 62,83%, abaixo da média de 84,7% relatada por Massarotto et 

al. (2010).   

A média do valor dos espermatozoides com acrossomo íntegro não diferiu 

entre as espécies. O valor encontrado para C. penicillata foi próximo do relatado 

para a espécie, de 78,9% (MASSAROTTO et al., 2010). Já para C. jacchus, a média 

foi menor da descrita por Valle (2007), de 85,04%.  

Para as duas espécies, correlações positivas foram encontradas entre 

motilidade total, integridade de membrana e integridade de acrossomo. Avaliações 

destas três variáveis são importantes tanto no sêmen fresco como no descongelado, 

pois espermatozoides móveis, viáveis e com acrossomo íntegro são necessários 

para que ocorram a reação acrossômica e encontro do espermatozoide com o 

oócito, resultando na fecundação.  

A classe I da atividade citoquímica mitocondrial (alta atividade mitocondrial), 

não apresentou diferença significativa entre as espécies, mas a média foi mais baixa 

em comparação com a descrita para C. penicillata, de 78,3% (MASSAROTTO et al., 

2010), e para Saimiri sciureus, de 72,17% (KUGELMEIER, 2011), e bem mais 

elevada da média de 7,50%, encontrada em Alouatta caraya (CARVALHO, 2012).  

O índice de fragmentação de DNA apresentou valores extremamente 

diferentes entre as duas espécies. Em C. jacchus, a média foi de 9,55% e em C. 

penicillata, 0,37%. Como o teste foi realizado pela primeira vez para estas espécies, 
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foi necessário realizar a validação do mesmo. Provavelmente a diferença encontrada 

seja devido ao efeito de alguma etapa do processamento das amostras, que não foi 

possível de ser detectado. Seria necessária a realização de novos testes com o 

sêmen fresco, o que não é viável visto que os animais estão alojados no Pará.  

Em outros primatas não humanos, a média do índice de fragmentação de 

DNA foi de 14,54% para Alouatta caraya (CARVALHO, 2012) e de 3,08% para 

Callimico goeldii (ARAKAKI et al., 2012); em Macaca mulatta foi de 1,9% para 

animais sob dieta com restrição calórica e de 8,5% para animais com dieta controle 

(SITZMANN et al., 2010).  

 Com relação à morfologia espermática, a média da porcentagem de 

espermatozoides anormais não diferiu entre as espécies, mas foi maior do que a 

relatada por Valle (2007) para C. jacchus, de 36,42%. Em comparação com outras 

espécies de primatas, o valor obtido neste estudo foi semelhante; em Saimiri 

sciureus, 66,56% de espermatozoides anormais (KUGELMEIER, 2011), e em 

Callimico goeldii, média de 72,5% de espermatozoides anormais (ARAKAKI et al., 

2011b). No estudo de Valle (2007), a análise da morfologia foi realizada por 

coloração com kit comercial Spermac®; nos demais, o método utilizado foi a 

preparação úmida.  

Para as duas espécies deste estudo, dentre os defeitos maiores, o mais 

frequente foi cauda fortemente dobrada/enrolada e dentre os defeitos menores, 

cauda dobrada. A grande quantidade de cauda dobrada encontrada, provavelmente, 

está relacionada com algum choque térmico sofrido pelos espermatozoides durante 

o processamento do sêmen, o que elevou o número de células anormais. Nas duas 

espécies, a porcentagem de espermatozoides morfologicamente anormais 

correlacionou negativamente com a motilidade total, fato que provavelmente se deve 

à grande quantidade de células com cauda dobrada.    

 

6.3 AVALIAÇÃO DO EFEITO DA CRIOPRESERVAÇÃO NAS CARACTERÍSTICAS 

SEMINAIS DE CALLITHRIX JACCHUS E C. PENICILLATA 

 

 Em geral, a criopreservação do sêmen de C. jacchus e C. penicillata com o 

meio diluidor TEST gema de ovo nas duas concentrações de glicerol (4 e 6%), pelo 

protocolo de congelação (fase de equilíbrio com curva de resfriamento de 25°C a 

4°C em 2 horas, 10 minutos no vapor de nitrogênio e imersão em nitrogênio líquido), 
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não alcançou resultados satisfatórios. Quando comparadas as concentrações de 

glicerol, a concentração de 4% obteve melhores resultados.  

  O uso de sêmen criopreservado apresenta fertilidade reduzida em 

comparação com o sêmen fresco, resultado da perda da viabilidade de parte dos 

espermatozoides e de uma diminuição da capacidade funcional da população de 

espermatozoides sobreviventes. Durante o processo de criopreservação, o sêmen é 

submetido a etapas que podem ser potencialmente prejudiciais, como mudanças na 

temperatura, estresse osmótico pela exposição às concentrações molares dos 

crioprotetores, além de formação e dissolução de gelo no meio extracelular 

(WATSON, 2000). 

 O glicerol, apesar de ser o crioprotetor mais utilizado na criopreservação 

seminal, apresenta efeito tóxico à célula, sendo que a sensibilidade celular a este 

efeito tóxico varia entre as espécies (LI et al., 2005; VALLE, 2007).  

 Para ambas as espécies do presente estudo todas as variáveis, exceto o 

índice de fragmentação de DNA e a morfologia espermática, apresentaram piora na 

qualidade do sêmen após a refrigeração e adição de glicerol e/ou descongelação.  

 Em C. jacchus, após a refrigeração, a concentração de 4% de glicerol 

mostrou melhores resultados nas classes I e IV da atividade citoquímica mitocondrial 

(maior número de mitocôndrias ativas), em comparação com a concentração de 6%. 

Porém, não podemos afirmar que maior concentração de glicerol afeta o 

funcionamento desta organela.  

Ao estudar os efeitos  tóxicos do glicerol na célula espermática de garanhões, 

García et al. (2012) avaliaram, entre outras variáveis, o potencial de membrana 

mitocondrial dos espermatozoides incubados em concentrações de 0 a 5% de 

glicerol com o uso de sondas fluorescentes associadas à citometria de fluxo; 

descobriram que as mitocôndrias dos espermatozoides foram afetadas pela 

presença de glicerol a 5% somente após uma hora de incubação, e concluíram que 

ou o glicerol se difunde lentamente ou que há uma maior resistência dessa organela 

à toxicidade do glicerol, o que pode ocorrer em outras espécies.  

As variáveis motilidade total, motilidade progressiva, integridade de 

membrana, integridade de acrossomo e porcentagem de células morfologicamente 

anormais apresentaram, em algum momento das análises (após a refrigeração, ou 

após 10, 40 ou 80 minutos da descongelação), melhores resultados na concentração 
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de 4% de glicerol, o que evidencia o efeito prejudicial do glicerol ao espermatozoide 

destas espécies. A concentração de 6% de glicerol obteve melhores resultados 

somente no tempo 10 minutos após a descongelação no sêmen de C. penicillata, 

onde apresentou menor quantidade de células anormais.  

As médias da motilidade total de ambas as espécies no pós-descongelação 

ficaram dentro dos resultados obtidos por Valle (2007) para C. jacchus, os quais 

variaram de 0 a 7,38%. O mesmo ocorreu para a motilidade progressiva, com os 

resultados dentro do relatado para C. jacchus, de 0 a 4,23% (VALLE, 2007). Quando 

estas variáveis são comparadas com os resultados obtidos para o sêmen de 

Alouatta caraya pós-descongelação, que variaram de 20,15 a 26,40% de motilidade 

total e de 8,80 a 16,80% de motilidade progressiva (CARVALHO, 2012), os valores 

foram muito menores. Dois fatores podem explicar esta diferença: trata-se de uma 

espécie que pertence à outra Família de primatas, e os protocolos de congelação 

utilizados foram diferentes; em A. caraya foi utilizado um congelador automático para 

congelação de sêmen, o que pode ter promovido maior regularidade nas curvas de 

resfriamento e congelação.    

Em Saimiri boliviensis, Yeoman et al. (1997) observaram motilidade pós-

descongelação de 41%, usando o diluidor TEST gema de ovo com glicerol a 8%. 

Neste estudo, foi utilizado um outro protocolo de congelação do sêmen, com a 

adição do glicerol em temperatura ambiente, fase de equilíbrio mais curta e em 

temperatura mais alta e exposição ao vapor de nitrogênio pelo dobro do tempo. 

Novamente, a diferença pode ser devido ao protocolo de congelação utilizado ou ao 

fato de se tratar de outra espécie.  

Com relação ao momento e temperatura da adição do glicerol, Vidament et al. 

(2000) em um estudo com sêmen de garanhões, observaram que a motilidade 

espermática obteve maiores valores quando a adição do glicerol foi realizada a 22°C 

em comparação com 4°C (40 e 36% de motilidade). Os autores concluíram que isto 

ocorre provavelmente devido a diferenças na estrutura da membrana e no 

metabolismo do espermatozoide de garanhões nestas temperaturas. Em um outro 

estudo com babuínos, o sêmen foi refrigerado e congelado no vapor de nitrogênio, 

com a adição de glicerol a 4% em dois momentos: antes ou depois da refrigeração. 

O tempo da adição do glicerol não afetou significativamente a motilidade 

espermática após a descongelação (DURRANT et. al, 1999). 
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Os valores das médias da integridade de membrana plasmática pós-

descongelação foram semelhantes às descritas para C. jacchus, criopreservados 

com o glicerol a 4% (VALLE, 2007). Nas duas espécies, o sêmen congelado com 4% 

de glicerol obteve valores parecidos quando o protocolo de congelação tinha a fase 

de equilíbrio e de vapor, o mesmo utilizado no presente trabalho, de 24,6%. Já na 

concentração de 6% de glicerol, o sêmen pós-descongelação obteve valores 

parecidos quando o protocolo de congelação foi realizado sem a fase de equilíbrio, 

18%. Esses dados mostram que para estes callitriquídeos, a congelação com 

glicerol a 4% com protocolo de congelação que tenha a fase de equilíbrio e de 

vapor, são melhores para a manutenção da integridade de membrana.  

Com relação à integridade de acrossomo, os valores pós-descongelação 

obtidos por Valle (2007) para C. jacchus, 33,38%, foram bem maiores dos obtidos no 

presente estudo para ambas as espécies. Cabe ressaltar que os métodos de 

avaliação utilizados foram diferentes: Valle (2007) utilizou o corante Spermac®, e no 

presente estudo foi utilizado o corante simples para acrossomo, descrito por Pope et 

al. (1991). Nas avaliações do acrossomo pós-descongelação com o corante simples 

para acrossomo, foi necessário diluir o sêmen na proporção de 1:1 antes da adição 

do corante, devido à presença do crioprotetor. Seria interessante realizar a avaliação 

da integridade acrossomal pós-descongelação com os dois métodos, a fim de 

verificar se há ou não diferença entre eles. Em Callimico goeldii, não foram 

encontradas diferenças nos valores obtidos com as duas colorações em análise do 

sêmen fresco (ARAKAKI et. al, 2011a).     

As porcentagens das classes I e II da atividade citoquímica mitocondrial 

indicam alta atividade mitocondrial. Para C. penicillata, a somatória das médias 

destas duas classes resultou em um valor muito próximo ao relatado por Valle 

(2007) para C. jacchus, 73,02%. Já os valores obtidos para C. jacchus neste estudo 

ficaram um pouco menores, o que não era esperado.  

Os espermatozoides de ambas as espécies apresentaram queda nos valores 

das classes I e II após a refrigeração/descongelação. Ainda assim, estes valores 

podem ser considerados como elevados, indicando a presença de respiração celular 

e, portanto, metabolismo energético após a criopreservação, embora a motilidade 

espermática pós-descongelação tenha sido baixa. De acordo com Hrudka (1987), a 

atividade da citocromo c oxidase não pode ser automaticamente correlacionada com 
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a motilidade espermática e, embora proximamente relacionadas, elas representam 

duas funções distintas e envolvem conjuntos de diferentes de organelas.  

As médias do índice de fragmentação de DNA pós-descongelação variaram 

de 0,56 a 1,03%, dependendo da espécie e da concentração de glicerol. Na espécie 

C. penicillata, o valor pós-descongelação manteve-se o mesmo do observado no 

sêmen fresco. Já em C. jacchus, o valor encontrado no pós-descongelação (0,65 e 

0,85%) foi muito menor em comparação com o sêmen fresco (9,55%), porém 

próximos para os valores de C. penicillata; o que nos leva a crer que algum efeito 

indesejado tenha ocorrido no processamento e/ou avaliação das amostras de sêmen 

fresco de C. jacchus, e que, portanto, esses valores não são confiáveis e novas 

análises deverão ser realizadas com estas espécies. Em Alouatta caraya, as médias 

pós-descongelação variaram de 19,12 a 30,60% (CARVALHO, 2012). 

Quanto à morfologia espermática, as médias pós-descongelação das duas 

espécies ficaram próximas das obtidas para C. jacchus, com médias de 32,61% para 

defeitos maiores, 29,11% para defeitos menores e 61,72% para número de 

epermatozoides com morfologia anormal (VALLE, 2007). No estudo de Valle (2007), 

foram utilizados esfregaços corados com SpermOscan® e Spermac®, e no presente 

estudo, lâminas em preparo úmido.  
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7 CONCLUSÕES 
 

 

 

- O sêmen fresco de Callithrix jacchus e C. penicillata foram semelhantes, na 

maioria das variáveis avaliadas, e diferiram apenas para integridade de 

membrana plasmática; 

 

- A colheita de sêmen pelo método de vibroestimulação peniana para C. 

penicillata precisa ser aprimorada, a fim de se obter o mesmo sucesso que já 

havia sido descrito para C. jacchus;  

 

- O uso do diluidor TEST gema de ovo com o crioprotetor glicerol tanto a 4 

como a 6% de concentração não foi eficaz para proteção dos 

espermatozoides das duas espécies durante a criopreservação; 

 

- A concentração de 4% de glicerol apresentou melhores resultados quando 

comparada com a concentração de 6%;  

 

- Não foi possível desenvolver um protocolo adequado de criopreservação de 

sêmen de C. jacchus e de C. penicillata.  
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Apêndice A 

Composição do meio diluidor TALP-HEPES 

 

 

 

 

Componentes 
Concentração 

g/500 mL 

NaCL 3,710 

KCl 0,118 

NaHCO3 0,084 

NaH2PO4 0,01826 

Na lactate 930 µL 

MgCl2 x 6H2O 0,050 

Glucose 0,4505 

Hepes (Na salt) 0,651 

Hepes (acid) 0,596 

Phenol red 0,0050 

Bi dest. H2O /500 mL 

pH 7,33 

 

 

 

No momento do uso 

1. Separar 10 mL do diluidor TALP – HEPES em tubo Falcon estéril, e 

adicionar 30 mg (0,3%) de BSA Fraction V (diluir em repouso a 37°C); 

2. Retirar 100 µL do TALP – HEPES com BSA e adicionar 100 µL da solução 

de Piruvato de Sódio (27,5 mg/ 10 mL de H2O bidestilada);  

3. Medir pH (7,3); 

4. Filtrar em filtro estéril de 0,2 µm; 

5. Manter a 37°C.  
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Apêndice B 

Modelo de ficha individual 

 

Dados do Animal 

Espécie: Idade: 

Marcação: Peso: 

Nº Colheitas:  

Biometria Testicular 

Medida                                             Test. D Test. E  

Comprimento:  

Largura:  

Espessura:  

Circunferência Escrotal: 

Colheitas e Exame do Sêmen 

Colheita VVVVVVVV VVVVVVVV VVVVVVVV VVVVVVVV VVVVV 

Data      

Horário      

Freq./Ampl.      

Aspecto      

Coágulo      

Cor      

Volume (µL)      

pH      

Conc. (x106 sptz/ml)      

Motildd. total (%)       

Motildd. progr. (%)      

E/N (% m I/NI) / / / / / 

Pope (% a I/NI) / / / / / 

DAB  I    II  

         III  IV 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

SCSA (%)      
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Morfologia 

Defeitos Maiores 

Def. Acrossomo      

Cabeça subdes.        

isolada patol.      

estreita//to base      

piriforme      

pequena anormal      

contorno anormal      

pouch formation      

Cauda enrol.cab.      

forte//e dobr./enr.      

dobrada c/ gota      

Defeito na P.I.      

Gota proximal      

Formas teratol.      

Formas duplas      

Defeitos Menores 

Cabeça delgada      

gigante      

curta      

pequena normal      

larga      

isolada normal      

Cauda dobrada      

enrolada      

Retroimplantação      

Implant. abaxial      

Implant. oblíqua      

Gota distal      

Cab. isol.  + P.I.       
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Apêndice C 

Composição das soluções para o SCDA  

Tampão TNE 

Reagente Quantidade 

Tris-HCl 0,01 M 

NaCl 0,15 M 

EDTA 1 mM 

Água destilada (q.s.p.) 500 mL 

Solução pH 7.4   

 
Solução detergente ácida  

Reagente Quantidade 

HCl 0,08 M 

NaCl 0,15 M 

Triton x-100 0,1% (v/v) 

Água destilada 500 mL 

Solução pH 1.2 

 
Solução Laranja de Acridina (L.A.) – estoque 

Reagente Quantidade 

Laranja de Acridina 1 mg/mL 

Água destilada (q.s.p.) 10 mL 

 

Solução de Laranja de Acridina – uso   

Reagente Quantidade 

Ácido cítrico 0,1 M 

Na2HPO4 0,2 M 

EDTA 0,001 M 

NaCl 0,15 M 

L.A. estoque 6 µg/mL 

Água destilada (q.s.p.) 120 mL 

Solução pH 6.0 
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Apêndice D 

Composição do meio diluidor TEST- gema de ovo clarificada com concentração de 

glicerol de 4 e 6% 

 

 

Componentes Quantidade Concentração 

Gema de ovo clarificada 32 mL  

TES 229,2 g/mol 1,928 g  210 mM 

TRIS base (C4H11NO3) 

121,1 g/mol 
0,46 g 95,04 mM 

Glicose 180,2 g/mol 0,16 g 221,98 mM 

Pen./estreptomicina  

5000 U/ 5 mg/ mL 
0, 4 mL 5 mg/mL 

H2O bidestilada estéril q.s.p.  

1,6 Glicerol 4% Glicerol (C3H8O3)  

ou 2,4 Glicerol 6% 

H2O bidest. estéril q.s.p. Sem glicerol 

Total 40 mL  

 

 

Preparo da gema de ovo clarificada 
1. Lavar o ovo, secar bem e separar a gema da clara;  

2. Colocar a gema sobre um papel filtro para secar o restante da clara;  

3. Furar com agulha e pipetar de uma só vez o conteúdo; 

4. Colocar a gema em cilindro graduado e adicionar água bidestilada estéril, 

três vezes o volume da gema de ovo; 

5. Homogeneizar por 15-30 minutos em agitador magnético e centrifugar por 1 

hora a 4500 U/min a 4°C; 

6. Colocar o sobrenadante em um tubo estéril para posterior adição dos 

químicos e descartar o pellet. 


