
INTRODUÇÃO  
O trabalho consiste em 10 coletas de 4 garanhões com vagina 
artificial modelo Hannover. O ejaculado é avaliado a fresco 
quanto ao aspecto e coloração, e então retirada a fração gel. 
Após isso é feita a concentração e avaliação de motilidade e 
vigor. A diluição é feita ajustando as concentração para 25 X 106 
sptz/mL para as 3 alíquotas (Elegê®, Bom Gosto® e Piá®), 
reavaliada quanto aos parâmetros citados acima e ainda é feito 
os teste de integridade funcional de membrana plasmática 
(HOST) e integridade física de membrana plasmática (CFDA/PI). 
As amostras são mantidas refrigeradas à 4ºC e reavaliadas em 
24 e 48 horas. 
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REFERÊNCIAS    

O Brasil é o segundo país que mais utiliza o sêmen refrigerado por isso 
o desenvolvimento de técnicas adequadas para preservação e 
armazenamento de sêmen é de extrema importância, uma vez que 
possibilita melhor aproveitamento de animais de grande potencial 
genético, redução de custos de transporte de animais além de 
proporcionar um melhor controle sanitário do local. O resfriamento e 
transporte do sêmen a temperatura de +4ºC para posterior 
inseminação nas éguas é uma prática rotineira na criação de cavalos  
apresentando vantajosos resultados. A redução da temperatura do 
sêmen auxilia na sua conservação por diminuição do crescimento 
bacteriano, redução do metabolismo espermático e consequente 
controle da acidificação do meio diluidor, além da diminuição da 
formação de espécies reativas de oxigênio. O diluente assume um 
papel importantíssimo nesse resfriamento, sendo a substância capaz 
de proteger o espermatozoide dos possíveis danos causados pelo 
estresse térmico, além de fornecer  nutrientes para sua sobrevivência 
até que  seja depositado no trato da fêmea. 
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OBJETIVO 

  

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

   

Emprego de três marcas comerciais de leite UHT desnatado que 
apresentem melhores resultados na avaliação do sêmen após a 
diluição e refrigeração. No experimento serão utilizadas três marcas 
comerciais de leite UHT desnatado: Elegê®, Bom Gosto® e Piá®. 

A média final dos valores  será realizada através do teste ANOVA, e a 
comparação de médias entre grupos  pelo teste Tukey. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Coleta 

Avaliação à fresco 

Diluição 

Avaliação diluído 

Armazenagem à 4ºC 

Avaliação 24h 

Avaliação 48h 


