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O resfriamento e o refrigeramento de sêmen através dos contêineres e da 
geladeira se mostraram eficientes para preservar o sêmen equino de 
forma satisfatória, mantendo os parâmetros desejáveis para a fertilização 
de acordo com o CBRA (1998), o que viabiliza ainda mais a inseminação 
artificial.

Não foi observada diferença significativa quanto aos parâmetros
avaliados nas três amostras avaliadas. Deve-se ressaltar que o sêmen de
um dos três animais utilizados não apresentou resistência ao
resfriamento, demonstrando o grande efeito individual dos garanhões,
havendo necessidade de avaliar e conhecer os animais utilizados na
rotina de diferentes plantéis.

O sêmen coletado foi avaliado quanto aos seguintes parâmetros:
motilidade total e vigor, avaliadas por preparação de lâminas
previamente aquecidas em placa aquecedora e visualização em
microscópio óptico em objetivas de 10x e 40x e concentração realizada
pelo método de câmara de neubauer. Para tal, dilui-se o sêmen em água
destilada (taxa de diluição 1:20). A contagem foi realizada sobre objetiva
de 40x sendo o valor da concentração ajustado em função do número de
espermatozóides e da taxa de diluição (sendo a concentração ideal de
350 milhões de espermatozoides). O sêmen foi então acondicionado em
frascos de plástico, retirou-se o ar e colocou- se a tampa. Em outro
frasco igual, colocou – se água (50 ml), com o objetivo de ajustar o
volume de 150 ml para os 200ml desejados. Três alíquotas foram
preparadas, sendo duas refrigeradas a 5ºC nos containers e outra
colocada na geladeira. Após 24 horas à 5ºC as três amostras foram
novamente avaliadas e comparadas.

Apesar da grande utilização da inseminação artificial (IA) com o sêmen
resfriado de equinos, existem poucos estudos sobre a qualidade e a
eficácia dos containers de resfriamento usados para a preservação
seminal. Com o objetivo de ampliar os conhecimentos sobre este
assunto, o seguinte trabalho utilizou dois containers de resfriamento e
uma geladeira de refrigeração, onde foram armazenadas amostras do
sêmen de três garanhões à 5o C por um período de 24h. As avaliações
antes e após o resfriamento, referentes á motilidade e vigor, foram
comparados e não foi observada diferença significativa, quanto aos
parâmetros avaliados, nas três métodos de resfriamento avaliados.
Conclui-se que os métodos de resfriamento e refrigeração testados
foram igualmente eficazes para manter a viabilidade dos
espermatozoides.

In spite of the great use of artificial insemination with cooled equine

sperm, there are few studies about the quality and the efficacy of

containers used for seminal preservation.. With the aim of increasing the

knowledge of this issue, the experience was done with two containers

for cooling and one fridge for refrigeration, where the sperm samples of

three stallions were stored at a temperature of 5ºC, during 24 hours.

Sperm evaluations were done before and after cooling, referring to the

motility and vigor. No significant difference was noticed on the assessed

parameters, considering the three methods of cooling semen. It can be

concluded that the three methos of seminal cooling were evenly

effective to preserve sperm viability.

Atualmente a equideocultura nacional tem utilizado em larga escala a
inseminação artificial (IA). Tal biotecnologia oferece muitas vantagens
como a segurança, tanto para a égua e quanto para o garanhão, redução
do risco de transmissão de doenças infecciosas e a inconveniência do
transporte. Nesse contexto, o estudo da avaliação da eficácia de
containers para o resfriamento e transporte de sêmen se torna
importante, uma vez que têm por finalidade manter viáveis os
espermatozoides até o momento da IA. As características de um bom
container de transporte de sêmen equino devem seguir algumas
condições, tais como: completo isolamento ambiente; baixo custo; ser
inócuo para os espermatozóides; manutenção da temperatura durante o
período proposto; propiciar a realização de curva de resfriamento lenta;
poder ser usado para o transporte aéreo e terrestre e ser seguro contra
violações.

No setor de Equideocultura da UFV, foram comparados duas formas de
preservação do sêmen, o resfriamento utilizando dois tipos de
containers comerciais (Botuflex® e Botutainer®) e a refrigeração em
geladeira comercial (Minitube®), com objetivo de verificar a eficiência
destes. Os três garanhões da raça Mangalarga Marchador utilizados
não estavam em regime de monta ou coleta de sêmen, então foram
submetidos a esgotamento das reservas extragonáticas, através de
duas coletas durante 3 dias consecutivos. A coleta de sêmen foi
realizada pelo método de vagina artificial (Botupharma®) com a água
aquecida a 45 ºC e foram utilizadas éguas em estro como manequim.

Figura 1: Contêineres e a 
geladeira utilizados no 
experimento

Figura 2: coleta de 
sêmen

Tabela 1-
Resultados obtidos 
antes e depois da 
diluição e após 
resfriamento por 24 
horas a 5ºC nos 
containers e na 
geladeira.


