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RESUMO 

BAO, Tarragó O. F. Sêmen refrigerado bovino reduz os danos espermáticos e aumenta a 

taxa de prenhez na IATF? (Does the bovine cooled semen reduces sperm damage and 

increases the pregnancy rate in the FTAI?). 2017. 85f. Tese (Doutorado em Ciências) – 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassunuga, 

2017. 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a viabilidade da refrigeração do sêmen bovino 

comparada com a criopreservação. Este estudo foi realizado em dois experimentos. No 

primeiro experimento foram comparados os efeitos in vitro do sêmen refrigerado em três 

meios diluidores comerciais a 5°C por até 48 horas, e criopreservado em dois meios. Para 

este experimento foram utilizados ejaculados de 10 touros da raça Nelore. Cada ejaculado foi 

dividido em três alíquotas, sendo diluídas nos meios Botubov®, Steridyl® e Bovidyl®. Após a 

diluição o sêmen foi envasado em palhetas e refrigerado nos três diluidores e criopreservado 

utilizando somente os meios Botubov® e Steridyl®. A refrigeração do sêmen foi realizada a 5º 

C por até 48 horas em sistema passivo de refrigeração BotuFlex® e a criopreservação 

realizada em sistema automatizado TK 3.000®. O sêmen foi avaliado nos tempos 0, 24, 36 e 

48 horas após a refrigeração e após a descongelação, para cada diluidor. Foram realizadas 

análises dos padrões de cinética espermática pelo sistema computadorizado de análise 

espermática (CASA, programa SCA - Sperm Class Analyser), integridade das membranas 

plasmática e acrossomal, potencial de membrana mitocondrial e estresse oxidativo por sondas 

fluorescentes, sob microscopia de epifluorescência e morfologia espermática por microscopia 

de contraste de interferência diferencial (DIC). Notou-se efeito de tempo de refrigeração para 

os três diluidores de 0 para 24h, se mantendo semelhante até 48 h. Os diluidores Botubov® e 

Steridyl® preservaram as características espermáticas de forma semelhante até 48 horas de 

refrigeração diferindo apenas na variável de velocidade curvilinear; no entanto, ambos foram 

superiores ao diluidor Bovidyl®, para as variáveis, motilidade total, motilidade progressiva, 

células rápidas, velocidade curvilinear, velocidade progressiva, velocidade do trajeto, 

retilinearidade, integridade da membrana plasmática, alto potencial de mitocondrial e 

espermatozoides com membranas plasmática e acrossomal íntegras e alto potencial 

mitocondrial. O segundo experimento foi realizado, baseado nos resultados do primeiro 

experimento, para avaliar os efeitos da refrigeração e da criopreservação do sêmen sobre a 

fertilidade in vivo. Foram utilizados ejaculados de três touros das raças Brangus, Braford e 

Angus, com idade entre 5 e 7 anos. O sêmen foi colhido por meio de vagina artificial, o 

ejaculado foi dividido em três alíquotas, sendo duas alíquotas para refrigeração e uma para 

criopreservação. Para a refrigeração o sêmen foi diluído nas concentrações de 15x106 (R15) e 

30x106 (R30) espermatozoides/palheta e para a criopreservação diluído na concentração de 

30x106 espermatozoides/palheta (CRIO). Para todas as diluições foi utilizado o meio 

Botubov® e o sêmen armazenado em palhetas de 0,5 mL. A refrigeração foi realizada a 

temperatura de 5º C por 48 horas em sistema passivo de refrigeração BotuFlex® e a 

criopreservação em sistema automatizado TK®. Foram sincronizadas 552 vacas da raça 

Brangus em programas de inseminação artificial em tempo fixo. Os resultados da taxa de 

prenhez para os grupos de vacas inseminadas foram de 49,4% para R15, 43,38% para R30 e 

47,59% para o sêmen criopreservado. Pode-se concluir que a refrigeração do sêmen a 5º C 

por 48 horas resulta em taxa de prenhez semelhante às obtidas com o sêmen criopreservado, 

sendo que esses resultados indicam que a refrigeração por até 48 horas pode ser uma opção 

de uso para IATF. 

 

Palavras-chave: Refrigeração. Criopreservação. Inseminação artificial em tempo fixo.   



 

 

ABSTRACT 

 

BAO, Tarragó O. F. Does the bovine cooled semen reduces sperm damage and increases 

the pregnancy rate in the FTAI? (Sêmen refrigerado bovino reduz os danos espermáticos e 

aumenta a taxa de prenhez na IATF?). 2017. 85f Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade 

de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassunuga, 2017. 

 

The objective of the present study was to evaluate the viability of cooling bovine semen 

compared to cryopreservation. This study was carried out in two experiments. In the first 

experiment, the in vitro effects of cooled semen were compared in three commercial 

extenders at 5°C for up to 48 hours, and cryopreserved in two extender. For this experiment 

were used ejaculates of 10 Nellore bulls. Each ejaculate was divided into three aliquots, being 

diluted in the Botubov®, Steridyl® and Bovidyl® extenders. After dilution, the semen was 

cooled into three extenders and cryopreserved using the Botubov® and Steridyl®. Semen 

refrigeration was performed at 5°C for up to 48 hours in BotuFlex® passive refrigeration 

system and cryopreservation performed in TK 3.000® automated system. Semen was 

evaluated at 0, 24, 36 and 48 hours after refrigeration and after thawing, for each diluent. The 

sperm kinetics of the spermatic kinetics (CASA, SCA - Sperm Class Analyzer), plasma and 

acrosomal membrane integrity, mitochondrial membrane potential and oxidative stress by 

fluorescent probes were analyzed under epifluorescence microscopy and sperm morphology 

By Differential Interference Contrast Microscopy (DIC). The Botubov® and Steridyl® 

diluents were very similar after 48 hours of cooling differing significantly only in the 

Curvilianear Velocity (VCL) 106.04 μm/s and 124.56 μm/s. The Bovidyl® diluent yielded 

results significantly lower than the 48 hours of refrigeration for the variables: total motility 

(MT), progressive motility (MPRO), fast cells (RAP), curvilinear velocity (VCL), 

progressive velocity (AP), plasma membrane integrity (PI), high mitochondrial potential 

(AP), and spermatozoa with intact plasma and acrosomal membranes and high mitochondrial 

potential (PIAIA). The second experiment was carried out, based on the results of the first 

experiment I, to evaluate the effects of cooled and cryopreservation of semen on in vivo 

fertility. We used ejaculates of three bulls of the Brangus, Braford and Angus breeds of a IA 

center, aged between 5 and 7 years. The semen was collected by artificial vagina, the 

ejaculate was divided into three aliquots, two aliquots for refrigeration and one for 

cryopreservation. For cooling, the semen was diluted in the concentrations of 15x106 (R15) 

and 30x106 (R30) spermatozoa/straw, for cryopreservation diluted in the concentration of 

30x106 spermatozoa / vane (CRIO). For all dilutions, the Botubov® medium and the semen 

stored in 0.5 mL vial were used. Refrigeration was carried out at a temperature of 5 ° C for 48 

hours in BotuFlex® passive refrigeration system and cryopreservation in an automated TK® 

system. 552 Brangus cows were synchronized in fixed-time artificial insemination programs. 

The results of the pregnancy rate for the groups of inseminated cows were 49.4% for R15, 

43.38% for R30 and 47.59% for cryopreserved semen. It can be concluded that the cooling of 

the semen at 5º C for 48 hours results in pregnancy rate similar to those obtained with 

cryopreserved semen, and these results indicate that refrigeration for up to 48 hours may be 

an option of use for FTAI. 

 

Key words: Cooled Semen. Cryopreservation. Fixed time artificial insemination. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Mercosul é o maior produtor de carne bovina do mundo, sendo a pecuária uma 

atividade de extrema importância para a economia do Brasil, visto que o país possui o maior 

rebanho comercial de bovinos do mundo com 215 milhões de cabeças (IBGE, 2015) e se 

destaca pelo elevado potencial efetivo e as perspectivas de crescimento. Todas as biotécnicas 

reprodutivas que possam contribuir para aumentar e melhorar a produção de bovinos são de 

extrema importância. Diante da necessidade de aumento da produtividade, o agronegócio 

vem apresentando oportunidades para profissionais e empresas que atuam no setor. 

Entretanto, a produção pecuária precisa lidar com diversos desafios para obter lucratividade e 

se manter competitiva no mercado, pois a concorrência pela terra e pelo capital estão cada 

vez mais acirradas (RABELO, 2012). A cadeia produtiva brasileira da carne bovina 

movimenta cerca de R$ 167,5 bilhões, por ano, e gera aproximadamente 7 milhões de 

empregos. O setor produz 9,5 milhões de toneladas, sendo 7,6 milhões destinadas ao mercado 

interno e 1,8 milhão exportadas para mais de 140 países, segundo dados do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Projeções do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento apontam que o Brasil será responsável por cerca de 45% do mercado mundial 

de carnes até 2020. No entanto, devido aos efeitos multiplicadores na economia, o 

agronegócio ganhará importância na geração de empregos no Brasil, sobretudo aqueles 

gerados pelo aumento do consumo decorrente da expansão da renda no país (MAPA, 2015). 

No caso do número de empregos, a expansão desses setores promoverá um aumento de 5,9 

milhões de pessoas (um aumento estimado de 34,3%), contribuindo com 22% de todo o 

crescimento do número de empregos esperado para o Brasil de 2010 a 2022 (27,1 milhões de 

novos empregos de 2010 a 2022 para atender ao crescimento da população economicamente 

ativa) (RABELO, 2012). 

A inseminação artificial em tempo fixo (IATF) é hoje uma biotécnica inserida nas 

fazendas do Brasil como importante ferramenta de eficiência produtiva e de melhoramento 

genético, porém tem sido relatada grande variação das taxas de prenhez quando utilizado o 

sêmen criopreservado, como relatado por Nogueira e colaboradores em 2011, que notaram 

variação na taxa de prenhez de 40,9 a 61,9% após IATF. A possibilidade de utilização de 

sêmen refrigerado torna-se uma possibilidade interessante que vem sendo estudada 

novamente no Brasil e no Mundo, sendo que o primeiro trabalho reportado na literatura, com 

o uso de sêmen refrigerado bovino para IATF realizado por Garcia et al., (1999). Outra 
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vantagem do uso do sêmen refrigerado refere-se à possibilidade de utilizar esta biotécnica 

para o sêmen de reprodutores de alto valor genético e zootécnico que não toleram a 

criopreservação. 

Desta forma, são necessárias mais pesquisas no que refere ao uso de sêmen 

refrigerado na IATF, devendo ser avaliados diferentes tipos de diluidores, a doses 

inseminante ideal, bem como o tempo de refrigeração, para que os resultados proporcionem 

maiores taxas de prenhez e assim podendo demonstrar que esta técnica pode ser uma 

excelente opção, eficiente e prática, levando sempre em consideração as individualidades à 

tolerância aos processos de refrigeração e/ou criopreservação do sêmen de touros, com o 

objetivo principal na produção mais econômica de bezerros. 

Aproximadamente 50% de todos os espermatozoides são danificados pela congelação, 

limitando a total eficiência e eficácia da preservação do sêmen (WATSON, 1995; 

CELEGHINI et al., 2008). A reduzida fertilidade do sêmen congelado é amplamente 

atribuída a alterações da estrutura e função da membrana durante a refrigeração, 

criopreservação e descongelação (PARKS; GRAHAM, 1992).  

O aumento da taxa de prenhez na IATF é um dos desafios para tornar ainda mais 

eficiente este processo de relevância nos índices zootécnicos de uma propriedade. O uso de 

sêmen refrigerado por 48 horas poderia aumentar a taxa de prenhez na IATF quando 

comparado ao uso de sêmen criopreservado. Desta forma, destaca-se a importância de se 

avaliar o sêmen bovino refrigerado até 48 horas utilizando diferentes diluidores para buscar o 

que melhor preserva as características espermáticas in vitro, comparando ao sêmen 

criopreservado, bem como avaliar os efeitos dos processos da refrigeração e da 

criopreservação sobre os índices de fertilidade in vivo em programas de IATF.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Biotecnologia: Inseminação Artificial em Tempo Fixo – IATF 

 

O melhoramento genético é o melhor aliado da eficiência reprodutiva que possibilita 

selecionar indivíduos com características de interesse comercial. A inseminação artificial 

além de ser a primeira biotécnica da reprodução utilizada com o fim de melhorar os índices 

reprodutivos (CREPALDI et al., 2009) é o método de escolha para a disseminação da 

melhoria genética, assim em contraste ao que acontece no acasalamento natural, onde são 

ejaculados aproximadamente 10x109 espermatozoides no momento da cobertura natural, 

durante a inseminação artificial são depositados apenas 20x106 espermatozoides no trato 

reprodutivo da fêmea, ou seja 0,2% da concentração de uma cobertura natural 

(VISHWANATH; SHANNON, 1997; VISHWANATH; SHANNON, 2000).  

Do ponto de vista da produtividade e eficiência nas propriedades rurais, a inseminação 

artificial está ligada fortemente a tornar este processo uma atividade mais eficiente. Umas das 

biotécnicas mais utilizadas atualmente e que merece destaque é a inseminação artificial em 

tempo fixo (IATF), que elimina a necessidade de observação de cio, aumenta a eficiência 

reprodutiva e genética, tem o potencial de diminuir a estação de monta, produzir bezerros 

mais homogêneos e ainda simplificar o uso da inseminação artificial (BARUSELI, 2016). 

Sem dúvida o emprego da IATF, é uma ferramenta de alto impacto econômico nas fazendas 

no Brasil e na região que mais produz carne bovina para o mundo: América do Sul.  

Outro fator de forte impacto sócio-econômico gira em torno dos dados que apontam 

que a IATF emprega 3.500 veterinários e gera um mercado que movimenta mais de dez 

milhões de inseminações, representado por 178 milhões de reais de venda de fármacos e 

aproximadamente em torno do mesmo valor para os serviços veterinários no ano de 2015. 

Mercadologicamente a IATF se apresenta como um produto excelente, já que está inserida no 

mercado e cresceu do ano 2015 para 2016 em 11,2% sendo a tendência a de ir em aumento 

ano a ano, isto torna a IATF um excelente produto e serviço de projeções ideais. A 

inseminação artificial em tempo fixo é uma ferramenta que utiliza alta tecnologia e que 

trouxe e trará grandes benefícios econômicos e sociais à pecuária (BARUSELI, 2016). 
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Porém, ainda que os protocolos de sincronização de estro e ovulação quando 

realizados mesmo cumprindo os horários de aplicação e as recomendações, apresentam taxas 

de prenhez variáveis, de 36 a 64,7% (OLIVEIRA et al., 2014).  

A relevância do tempo de dispersão da ovulação nos protocolos de IATF e sua relação 

com o tipo de sêmen a utilizar nas inseminações (in natura, refrigerado ou criopreservado), 

situa-se Ana limitada vida média dos espermatozoides no trato reprodutivo, segundo a 

literatura em torno de 20 a 48 horas em ejaculados de monta natural ou in natura (HAFEZ; 

HAFEZ, 2004);. Vishwanath e Shannon (2000) mostram que o sêmen armazenado 

refrigerado por 48 horas foi eficiente quando empregado na inseminação com taxas de não 

retorno ao cio de 68,1%, trabalho que concorda com Crespilho et al. (2008), onde após 48 

horas de refrigeração a taxa de prenhez foi de 60,24% com uso de sêmen refrigerado versus o 

criopreservado que resultou em 39,06% de prenhez, ou seja 20% maior quando o sêmen 

utilizado foi na forma líquida (refrigerada), indicando que os danos da criopreservação são 

menores e a população espermática refrigerada ao estar mais conservada ou com menos 

danos estruturais e funcionais, possuem um maior potencial de permanência e fertilização no 

trato reprodutivo da fêmea. 

 

 

2.2. Impacto da qualidade do sêmen na IATF 

 

Para cumprir a função principal, a fertilização, os espermatozoides devem possuir 

morfologia normal, atividade metabólica (motilidade), e integridade das membranas 

plasmática, acrossomal e potencial mitocondrial, como pré-requisito para que os eventos 

relacionados ao processo de fertilização, capacitação, ligação à zona pelúcida e fusão com o 

oolema possam acorrer (YANAGIMACHI, 1994; RODRIGUEZ-MARTINEZ et al., 1997, 

citado por ARRUDA et al., 2004). 

Embora sejam diversas as análises laboratoriais empregadas para avaliar a qualidade 

ou potencial de fertilização de uma partida de semen criopreservada, a correlação dos 

parâmetros espermáticos com os índices de fertilidade in vivo ainda continua variável. Os 

principais testes utilizados são a da motilidade subjetiva, análises espermáticas 

computadorizadas , análises de morfologia espermática, testes de funcionalidade com o 

emprego de sondas fluorescentes, utilizadas na microscopia de epifluerescencia e na 

citormetria de fluxo, mas nehuma delas isoladamente tem capacidade de predizer com 
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acurácia sensibilidade suficiente para definir o potencial de fertilização de uma amostra 

seminal avaliada (ARRUDA et al., 2004; ARRUDA et al., 2006; PAPA et al., 2008). 

Uma técnica que proporciona dados de maior repetibilidade para a avaliação da 

motilidade é a avaliação computadorizada da motilidade espermática (CASA), assim 

programas computadorizados para avalição espermática podem ser mais objetivos e imprimir 

maior repetibilidade nas avaliações do que a habilidade humana em identificar padrões de 

motilidade ou de normalidade espermática, além de possibilitar a identificação de 

subpopulações espermáticas (ARRUDA et al., 2004). Farrel et al. (1998) demonstraram que a 

associação de múltiplas variáveis pela técnica do CASA apresenta uma importante correlação 

com a fertilidade in vivo, quando comparado apenas parâmetros individuais de cinética 

espermática.   

A microscopia de epifluorescência associada a sondas fluorescentes permite avaliar a 

capacidade funcional de compartimentos da célula espermática. Assim a funcionalidade das 

organelas espermáticas ou de seus compartimentos tem sido monitorados pela capacidade de 

que possuem as sondas a se ligarem a pontos específicos das células permitindo um 

diagnóstico mais direto (CELEGHINI et al., 2004). A membrana plasmática espermática 

cumpre um papel fundamental, visto que sua integridade garante a homeostase celular 

(PARK; GRAHAN, 1992). A integridade desta organela pode ser determinada pelo uso das 

seguintes sondas, iodeto de propídio (PI), SYBR-14, Hoechst 33528 (H258) e 33342 (H342), 

diacetato de carboxifluoreceina (CDFA) e a Concanavalina A (ConA) associada ao 

isotiocionato de flouresceina (FITC). Sondas fluorescentes utilizadas para outra estrutura 

essencial do espermatozoide, as mitocôndrias, dispostas de forma helicoidal na peça 

intermediária produzem o ATP que serve como suplemento para os batimentos flagelares 

para haver motilidade espermática. As sondas fluorescentes utilizadas para marcar função 

mitocondrial são Rodamina 123 (R123), MitoTraker Green FM (MITO) e MitoTraker Red ou 

CMXRos, flourocromos capazes de corar mitocôndrias e promover imagens de alta 

fluorescência de mitocôndrias em células vivas (BENEL et al., 1896). O JC-1 (Iodeto de 

5,5´6,6´ - tetracloro - 1,1,3,1´ - tetraetilbenzimidazollilcaboniacina), que identifica 

populações mitocôndrias com diferentes potenciais de membrana através de códigos de cor 

(REERS et al., 1991; GRAVANCE et al., 2000). Para a avaliação da integridade do 

acrossomo tem-se utilizado aglutininas, tais como aglutinina de Ricinus communis (RCA), 

aglutinina de Pisum sativum (PSA), aglutinina de Arachis hypogea (PNA) (CROSS; 

MEIZEL, 1989; CHENG et al., 1996) que possuem especificidade a glicoproteínas da 

membrana acrossomal, para serem visualizadas em microscopia de epifluorescência estas 
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aglutininas devem ser conjugadas a fluoresceínas, tais como o isiocionato de flouresceina 

(FITC) (FARLIN et al., 1992). Em trabalho realizado por Oliveira et al. (2014) a associação 

de sondas fluorescentes mostrou-se uma ferramenta que permitiu diferenciar amostras 

seminais que resultaram com diferentes taxas de gestação empregado na IATF. Assim, foram 

achadas de acordo com a qualidade do sêmen utilizado diferenças de 28,5% entre os grupos 

de vacas que receberam na IATF sêmen com bom potencial, ou seja, as amostras seminais 

com 44,5% de membranas plasmáticas e acrossomais íntegras e alto potencial de 

mitocôndrias (64,7% de prenhez) e as vacas inseminadas com sêmen de baixo potencial, 

aquelas que possuíam 8,5% de membranas plasmáticas e acrossomais íntegras e alto 

potencial de mitocôndrias (36,2% de taxa de prenhez), concluindo os autores que esta 

metodologia de avaliação do sêmen utilizando sondas fluorescentes pode ser utilizada com 

um bom preditor da capacidade de fertilização de amostras criopreservadas.  

Uma combinação de várias análises e métodos de avalição seminal oferecere maior 

acurácia para definir uma complexa funcionalidade e não deve se esperar que um teste 

simples do sêmen possa predizer a fertilidade de um reprodutor ou uma partida de sêmen 

(ARRUDA et al., 2004). 

No que refere ao número de espermatozoides necessários, que garanta boas taxas de 

prenhez na IATF e que acompanhe bom valor de custo e benefício é ainda um entrave a ser 

determinado, porem as diferenças individuais entre touros mostrasse bastante grande, assim 

Crespilho et al. (2007) trabalhando em função de dose inseminante comprovaram que o 

aumento do número de espermatozoides na dose inseminante, aumentou as taxas de prenhez, 

sendo o primeiro tratamento 12x106  espermatozoides/mL com taxa de prenhez de 51,7%; 

porém, quando a dose inseminante aumentou para 100x106 espermatozoides/mL a taxa de 

prenhez foi para 66,2%. Porém, os mesmos autores quando trabalharam apenas com o 

diluidor Botubov®, com doses inseminantes de 12x106, 25x106, 50x106 e 100x106 

espermatozoides/mL não observaram taxas de prenhez com diferença estatística, não havendo 

diferenças nas taxas de prenhez de vacas inseminadas em tempo fixo. 

 

 

2.3.  Uso do sêmen refrigerado e criopreservado na IATF 

 

O emprego de sêmen refrigerado na inseminação artificial em tempo fixo em bovinos 

no mundo é de data relativamente recente, começa no ano 1999 com a primeira publicação de 
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Garcia et al. (1999). A partir daí inúmeros trabalhos, vêm sendo desenvolvidos com o 

objetivo de melhorar a eficiência da IATF, que depende de múltiplos fatores para seu sucesso 

(SÁ FILHO et al., 2012), assim vários pesquisadores vem a procura de colaborar nesse 

objetivo visando e sendo como um ponto pilar, a qualidade do sêmen, um fator de grande 

impacto nos resultados das taxas de prenhez. 

A procura de mensurar ou predizer de maneira acurada por meios de ensaios 

laboratoriais o potencial de fertilidade de uma amostra seminal, seja in natura, refrigerada ou 

criopreservada é um objetivo que desde muitos anos atrás vem sendo estudado (ARRUDA et 

al., 2010; CELEGHINI et al., 2007). Assim, para que o espermatozoide seja considerado 

qualitativamente viável e potencialmente fértil é necessário que possua morfologia, atividade 

metabólica como também a presença de membranas íntegras sendo pré-requisito para que os 

eventos relacionados ao processo de fertilização, como a capacitação espermática, penetração 

nos revestimentos do ovócito, ligação à zona pelúcida e fusão com o oolema possam ocorrer 

(ARRUDA et al., 2006). Nesse sentido, vários estudos mostram que a refrigeração 

espermática por até 24 horas produz menos danos espermáticos e melhores taxas de prenhez 

na IATF quando comparados aos danos durante a congelação do sêmen (PAPA et al., 2015; 

BORGES-SILVA et al., 2015; CRESPILHO et al., 2008). Ainda, quando o tempo de 

refrigeração do sêmen foi de 48 horas (CRESPILHO, 2012), observou-se que a taxa de 

prenhez foi superior utilizando amostras seminais refrigeradas versus o sêmen 

criopreservado. Porém, os mesmos autores, em trabalho posterior (CRESPILHO et al., 2014) 

utilizando touros mais jovens da mesma raça obteve resultados de prenhez menores para o 

sêmen diluído nos meios a base de gema de ovo, quando o sêmen foi refrigerado por 48 

horas, dados que sugerem que o fator individual (touro) e talvez com mais importância a 

idade devido a diferente composição lipídica das membranas plasmáticas possam ser fatores 

determinantes no sucesso ou não do uso de sêmen refrigerado (MURPHY et al., 2016). 

Embora seja inquestionável a vantagem de que a biotécnica da criopreservação 

espermática mantenha o potencial de fertilização e permita a distribuição do sêmen pelo 

mundo inteiro, este processo demanda mais custos comparativamente ao uso do sêmen na 

forma líquida, seja refrigerado ou a temperatura ambiente. Países como Nova Zelândia, 

utilizam a inseminação artificial em uma porcentagem de 95% de sêmen no estado 

refrigerado ou a temperatura ambiente até por 3 dias com boas taxas de prenhez, diminuindo 

assim custos com botijões criogênicos, abastecimentos dos mesmos com nitrogênio líquido e 

realizando de maneira mais prática o procedimento da IA (CRESPILHO, 2012). Shannon 

(2000) e Bucher et al. (2009) mostram nessas pesquisas que mediante a utilização de sêmen 
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refrigerado e a temperatura ambiente é possível reduzir o número da dose inseminante nas 

inseminações. Aassim no estudo de Wishwanath e Shannon (2000) os resultados de taxas de 

não retorno ao cio foram desde 67 a 69% utilizando 4x106 espermatozoides; 6x106  

espermatozoides e 8x106  espermatozoides por IA. Valor próximo das doses inseminantes dos 

trabalhos citados anteriormente, foram utilizado por Bucher et al. (2009) inseminando vacas 

com sêmen estocados a temperatura ambiente por 24 horas de touros da raça Angus, 

contendo como doses inseminante 3x106 espermatozoides na palheta vs sêmen 

criopreservado com 20x106 espermatozoides na palheta, obtendo como resultados taxas de 

prenhez sem diferenças estatística, mesmo utilizado uma concentração 15 vezes menor no 

sêmen refrigerado. Diversos estudos (CRESPILHO, et al., 2008; BORGES-SILVA, et al., 

2016; PAPA, et al., 2015) mostram que o emprego de sêmen refrigerado é uma técnica válida 

que impacta positivamente os índices zootécnicos (taxa de prenhez) e aumenta o potencial de 

uso de reprodutores quando utilizando touros que toleram o processo de refrigeração. 

 

2.4.  Meios diluidores do sêmen bovino para refrigeração  

 

Antes da utilização e a otimização do sêmen criopreservado para seu uso na 

inseminação artificial, o sêmen era utilizado na forma in natura ou refrigerado (PHILIPS, 

1939). Assim o sêmen in natura antes do seu uso era diluído em sustâncias que poderiam ser 

desde simples soluções salinas aos mais complexos meios tamponantes, formulados para 

manter por um período de tempo determinado os espermatozoides com potencial de 

fertilização. Um dos primeiros componentes (até hoje em dia utilizado) é a gema de ovo 

adicionada de outras soluções como os fosfatos e citratos, catalase e até nitrogênio na forma 

de gás de modo a reduzir o metabolismo espermático (PHILIPS, 1939; VERBERCKMOES 

et al., 2005).  

Um dos países que mais utiliza até o dia de hoje o sêmen bovino refrigerado ou in 

natura é a Nova Zelândia, com emprego de 95% das inseminações com uso de sêmen na 

forma refrigerada ou a temperatura ambiente (em torno de 17ºC a 27ºC) com diluidores 

específicos desenvolvidos para este uso, utilizando na composição dos meios a gema de ovo, 

Tris, antibióticos, antioxidantes, nitrogênio na forma de gás no meio diluidor para diminuição 

do metabolismo espermático e catalase para reduzir os níveis de peróxidos no meio 

(VERBERCKMOES et al., 2005).  
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Outros estudos tem mostrado que diferentes diluidores, mostram diferentes 

capacidades de manter viável ou íntegros os compartimentos espermáticos, com dependência 

do tempo de refrigeração e com forte impacto nos resultados quanto a idade e raças dos 

touros, mostrando que as injúrias do tempo de refrigeração não apenas dependem da 

composição do diluidor e sim com bastante importância da tolerância do reprodutor e sua 

idade a este processo (VERBERCKMOES et al., 2005; PAPA et al., 2015; MURPHY et al., 

2016; CRESPILHO et al., 2012). Assim, o diluidor Caprogen® mostrou-se eficiente na 

conservação das amostras seminais, por ter na sua composição a catalase, protegendo a 

membrana plasmática da ação das espécies reativas de oxigênio e mantendo sua integridade 

mediante a redução dos níveis de peróxidos gerados pelo metabolismo espermático. As 

composições dos meios diluidores podem exercer um efeito protetor e regular as injúrias que 

podem ser causadas pelas espécies reativas ao oxigênio (ROS) sobre a integridade das 

membranas plasmáticas, acrossomais e potencial mitocondrial. Estas injúrias ocorrem por 

efeito principal do ataque das ROS aos lipídios de membrana. Em trabalho onde foi 

comparado dois diluidores o Triladyl e o CEP-2 mostraram que ambos diluidores 

conseguiram manter sem diferenças significativas as membranas plasmática, acrossomal e 

potencial de mitocôndria durante seis dias de armazenamento, mas com diferenças 

significativas para os padrões de cinética espermática, sendo que o diluidor CEP-2, contendo 

catalase mostrava maior velocidade espermática (VSL/BCF) e maior retilinearidade (STR) 

quando comparado ao diluidor Triladyl (VERBECKMOES, et al., 2005).   

Os meios diluidores para seu uso na forma refrigerada, tem como princípio a 

diminuição do metabolismo espermático e a conservação de uma maior população 

espermática com potencial de fertilizar; porém, por um período curto de tempo segundo a 

maioria dos trabalhos entre 24 e 72 horas (BORGES-SILVA et al., 2015; CRESPILHO et al., 

2012; PAPA et al., 2015; VISHWANATH; SHANNON, 2000). 

Os componentes utilizados no preparo dos meios para a diluição do sêmen na forma 

refrigerada são principalmente: gema de ovo, fosfatos e citratos (PHILLIPS, 1939). 

Posteriormente o uso do leite desnatado e leite de coco foi utilizado com eficiência para 

preservar a fertilidade (MERLOROSE, 1962; NORMAN et al. 1962) citado por Vishwanath 

e Shannon (2000). Referente ao uso do glicerol no semen refrigerado, recente estudo mostrou 

efeito benéfico do uso do glicerol no meio diluidor a base de gema de ovo quando empregado 

o sêmen refrigerado, com taxas de prenhez maiores para o meio diluidor adicionado de 

glicerol, refrigerado a 5ºC por 24 horas (PAPA et al., 2015). Os componentes e as qualidades 

dos meios diluidores cumprem um papel fundamental para manter viáveis e assim obter altas 
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taxas de fertilização nos programas de inseminação artificial, no que diz respeito ao uso do 

sêmen na forma líquida (refrigerado) (PAPA et al., 2008). 

 



 

 

 

Hipóteses 
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3. HIPÓTESES 

 

Com base na literatura foram delineados dois experimentos com as seguintes 

hipóteses: 

 

3.1. Experimento I 

 

1. Diferentes diluidores podem apresentar variações na capacidade de preservar a 

integridade dos espermatozoides bovinos com o decorrer do tempo (0, 24, 36 e 48 horas) 

de refrigeração a 5º C. 

 

2. A refrigeração do sêmen a 5º C até 48 horas é melhor preservado com o diluidor 

Bovidyl®, diluidor comercial recentemente lançado ao mercado para seu uso exclusivo 

com sêmen refrigerado. 

 

3. A refrigeração do sêmen a 5º C por 48 horas, causa menos injúrias ao espermatozoide 

bovino quando comparado à criopreservação do sêmen. 

 

3.2.  Experimento II 

 

1. A utilização de sêmen refrigerado a 5º C por 48 horas proporciona melhor taxa de 

concepção do que a utilização de sêmen criopreservado após IATF em bovinos. 

 

2. A refrigeração do sêmen bovino durante 48 horas a 5ºC em palhetas contendo menor 

concentração espermática (15.106 vs 30.106 espermatozoides/palheta) melhora a taxa de 

prenhez na IATF. 

 



 

 

 

Objetivos 
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5. OBJETIVOS 

 

Os objetivos deste estudo foram avaliar in vitro e in vivo os efeitos da refrigeração e 

da criopreservação do sêmen bovino utilizando diferentes diluidores, sendo os objetivos 

específicos: 

 

5.1. Experimento I 

 

Avaliar in vitro os efeitos da refrigeração do sêmen bovino a 5º C por até 48 horas 

utilizando três diluidores comerciais (BotuBov®, Steridyl® e Bovidyl®) e da criopreservação 

do sêmen em dois diluidores comerciais (BotuBov® e Steridyl®).  

 

5.2. Experimento II 

 

Avaliar a fertilidade in vivo de sêmen refrigerado com diferentes concentrações 

espermáticas na palheta e compará-las ao criopreservado por IATF em vacas de corte. 



 

 

 

Material e métodos 
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6. MATERIAL E MÉTODOS 

 

6.1. EXPERIMENTO I: Efeitos do tempo de refrigeração a 5ºC por 48 horas em 

três meios diluidores sobre a qualidade espermática comparados ao sêmen 

criopreservado em dois meios diluidores 

 

O experimento foi conduzido no Centro de Biotecnologia em Reprodução Animal do 

Departamento de Reprodução Animal (CBRA), local onde os touros foram alojados e no 

Laboratório de Andrologia e Tecnologia de Embriões de Suínos (LATES), onde as amostras 

seminais foram processadas e avaliadas, ambos locais pertencentes à Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP), localizados no Campus 

da USP “Fernando Costa”, na cidade de Pirassununga, SP. Este experimento foi realizado de 

fevereiro a junho 2015. 

 

6.1.1. Animais, Manejo Experimental e Zootécnico 

 

Foram utilizados 10 touros da raça Nelore, PO, com idade em torno de 22 ± 1 meses e 

com o peso médio de 430±25 kg. Os animais permaneceram em piquetes de dois hectares 

contendo predominantemente capim Brachiaria brizantha. A alimentação foi constituída por 

forragem verde (pastejo), suplementação mineral e água ad libitum. Cada touro passou por 

avaliação visual da condição corporal (escore de 1 a 9) sendo que todos apresentavam 

condição corporal entre 6 e 7. Previamente ao início do experimento, os touros foram 

submetidos a duas colheitas de sêmen para nivelamento biológico, sendo escolhidos para 

participar do experimento os touros que apresentavam ejaculados contendo motilidade 

espermática visual ≥60% e anormalidades espermáticas ≤30%. 

 

6.1.2. Colheita do Sêmen 

 

Foram colhidas amostras seminais, por eletroejaculação (Eletroejaculador 

Profissional Automático e Manual AUTOJAC V3 – NEOVET) sendo estabelecido como 

critérios mínimos de qualidade para inclusão no trabalho a motilidade total do sêmen in 

natura ≥60%, vigor ≥3 e porcentagem de defeitos maiores ≤10%, menores ≤20% 
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considerando como critério os padrões mínimos exigidos pelo Colégio Brasileiro de 

Reprodução Animal (CBRA, 2013). Figura 1 e 2. 

 

Figura 1– Materiais utilizados para a colheita do sêmen 

 
 Fonte: (Bao Tarragó. O. F., 2017) 

 

 

Figura 2 – Colheita de sêmen com uso de eletroejaculador para processamento do sêmen e análises do in 

vitro 

 
Fonte: (Bao Tarragó. O. F., 2017) 
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6.1.3. Processamento do sêmen e tratamentos 

 

Após a colheita do sêmen cada ejaculado foi fracionado em três alíquotas iguais em 

tubos cônicos de 50 mL, pré-diluídas em meio Botubov® (BB, Botupharma), Steridyl® (ST, 

Minitube) e Bovidyl® (BVD, Minitube), de forma a atender a concentração necessária para 

80×106 espermatozoides/mL. O sêmen diluído foi envasado em palhetas francesas de 0,5 mL 

(IMV® Technologies, L'Aigle Cedex, France). 

A refrigeração do sêmen foi realizada utilizando-se os diluidores BB, ST e BVD 

(Figura 3), enquanto a criopreservação do sêmen foi realizada com os diluidores BB e ST. 

Foram colocadas 10 palhetas de sêmen de cada tratamento BB, ST e BVD em caixas de 

refrigeração Botuflex® por períodos de 24 horas (T1), 36 horas (T2) e 48 horas (T3). Outras 

10 palhetas dos tratamentos BB e ST foram submetidas ao processo de criopreservação em 

sistema automatizado de congelação, (TK 3000, TK® Equipamentos para Reprodução – 

Uberaba/Brasil) figura 4, utilizando curva padrão para o sêmen bovino P1S2: taxa de 

refrigeração de 0,5º C por minuto até 5º C, o tempo de equilíbrio foi de 2 horas para todos os 

processos de criopreservação, finalizado o tempo de equilíbrio a curva negativa de 

congelamento obedeceu a uma queda de 20º C/minuto até -80º C e 15º C/minuto até -120º C 

para imediatamente serem as palhetas imersas no nitrogênio líquido (-196º C) e armazenadas.  

O efeito de cada meio de refrigeração foi avaliado laboratorialmente em duplicata 

através da análise computadorizada do movimento espermático (Programa SCA - Sperm 

Class Analyser; MICROPTIC, Barcelona, Espanha), anormalidades espermáticas pela 

técnica da câmara úmida por contraste de interferência diferencial (DIC), avaliação da 

integridade das membranas plasmática e acrossomal, potencial de membrana mitocondrial 

e avaliação do estresse oxidativo espermático foram avaliados utilizando sondas 

fluorescentes sob microscopia de epifluorescência. 
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Figura 3 –  Diluidores utilizados para o Experimento I 

 
 Fonte: (Bao Tarragó. O. F., 2017) 

 

 

Figura 4 – Máquina de Criopreservação de sêmen, modelo TK 3000® 

 

 Fonte: (Bao Tarragó. O. F., 2017) 
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Foram usadas caixas devidamente identificadas para cada tratamento e tempo de 

avaliação (24, 36 e 48 horas) e permaneceram a temperatura ambiente, sendo um total 9 

caixas utilizadas por ejaculado (Figura 5). 

 

Figura 5 – Disposição das palhetas de sêmen nas caixas isotérmicas BotuFlex® para refrigeração a 5º C 

 

Fonte: (Bao Tarragó O. F., 2017) 

 

6.1.4. Avaliação computadorizada das características da cinética espermática 

 

As amostras de sêmen foram avaliadas nos tempos 24 horas (T1), 36 horas (T2) e 48 

horas (T3) do processo de refrigeração. Para cada avaliação foram homogeneizadas duas 

palhetas de cada tratamento, depositadas em tubos de microcentrífuga de 1,5 mL, pré-

aquecidas em banho-Maria a 37°C por 5 minutos. 

A cinética espermática foi avaliada pelo sistema computadorizado de análise 

espermática (CASA, programa SCA - Sperm Class Analyser; MICROPTIC, Barcelona, 

Espanha). O setup foi ajustado previamente para análise de espermatozoides bovinos. Para 

a avaliação, a amostra seminal foi diluída em meio TALP sperm (BAVISTER; LORRAINE, 

1983), pré-aquecido a 37º C, para uma concentração final de 12,5 a 106 espermatozoides/mL. 

A câmara de Makler® (Selfi-Medical Instruments, Haifa, Israel) foi utilizada na avaliação. 

As variáveis consideradas foram motilidade total (MT, %), motilidade progressiva (MPROG, 

%), velocidade do trajeto (VAP, µm/s), velocidade progressiva (VSL, µm/s), velocidade 
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curvilinear (VCL, µm/s), deslocamento lateral da cabeça (ALH, µm), frequência de 

batimento (BCF, Hz), retilinearidade (STR, %) e linearidade (LIN, %). 

 

6.1.5. Avaliação da morfologia espermática 

 

Para a avaliação da morfologia espermática foram colhidas amostras espermáticas 

fixada em solução de formol salino tamponado 4% previamente aquecido a 37º C. Foram 

avaliadas 200 células pela técnica da câmara úmida por microscopia de contraste de 

interferência diferencial (DIC, modelo 80i, Nikon, Tokio, Japão) com aumento de 1.000 x 

e classificadas de acordo com Barth e Oko (1989) em defeitos maiores e menores e totais.  

 

6.1.6. Integridade das membranas plasmática e acrossomal e potencial de membrana 

mitocondrial 

 

Para a avaliação da integridade das membranas plasmática e acrossomal e potencial 

de membrana mitocondrial, foi realizado um pré-experimento para validação do protocolo da 

tripla coloração, sendo testados nove tratamentos para avaliar qual resultava em melhor 

avaliação para os três diluidores utilizados. Estes testes apontaram os melhores resultados 

quando o sêmen foi diluído em meio TALP sperm acrescido de BSA e na concentração 

espermática de 10 x106 sptz/mL.  

Assim uma amostra de 150 µL de sêmen diluído em TALP a 10 x 106 

espermatozoides/mL foi adicionada às sondas fluorescentes: 2 µL de Hoescht 33342 (0,5 

mg/mL, Molecular Probes), 3 µL de iodeto de propídio (0,5 mg/mL, Sigma-Andrich), 20 µL 

de lectina obtida de Pisum sativum conjugada com isotiocionado de fluoresceína (FITC-PSA, 

100 µg/mL, Sigma-Andrich) e 6 µL de iodeto de 5,5’,6,6’tetracloro 

1,1’,3,3’tetraetilbenzimidazolil carbocianina (JC-1, 153 µM, Sigma-Andrich) preparadas 

conforme descrito por Celeghini et al. (2007) e com as modificações realizadas e validadas 

no pré-experimento. Após a adição das sondas fluorescentes, a amostra foi incubada por 8 

minutos a 37º C. A leitura foi feita sob microscopia de epifluorescência (modelo 80i, Nikon 

Tóquio, Japão) em aumento de 1.000 x, utilizando-se o filtro triplo (D/F/R, C58420) 

apresentando os conjuntos UV-2E/C (excitação 340-380 nm e emissão 435-485 nm), B-

2E/C (excitação 465-495 nm e emissão 515-555 nm) e G-2E/C (excitação 540-525 nm e 

emissão 605-655 nm). 
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Foram avaliadas 200 células por amostra, sendo classificadas nas seguintes 

categorias: membrana plasmática intacta, membrana acrossomal intacta, alto potencial de 

membrana mitocondrial (PIAIA), membrana plasmática intacta, membrana acrossomal 

intacta, baixo potencial de membrana mitocondrial (PIAIB), membrana plasmática intacta, 

membrana acrossomal lesada, alto potencial de membrana mitocondrial (PIALA), membrana 

plasmática intacta, membrana acrossomal lesada, baixo potencial de membrana mitocondrial 

(PIALB), membrana plasmática lesada, membrana acrossomal intacta, alto potencial de 

membrana mitocondrial (PLAIA), membrana plasmática lesada, membrana acrossomal 

intacta, baixo potencial de membrana mitocondrial (PLAIB), membrana plasmática lesada, 

membrana acrossomal lesada, alto potencial de membrana mitocondrial (PLALA) e 

membrana plasmática lesada, membrana acrossomal lesada, baixo potencial de membrana 

mitocondrial (PLALB). Foram considerados nos resultados os percentuais de células 

PIAIA, de membrana plasmática íntegra (PI), de acrossoma íntegro (AI) e de alto potencial 

de membrana mitocondrial (AP). 

 

6.1.7. Preparo do sêmen para a avaliação do estresse oxidativo 

 

Após a colheita e determinação da concentração, o sêmen foi diluído em meio 

TALP sperm (BAVISTER; LORRAINE, 1983) (25 a 10
6 

espermatozoides/mL) e 

adicionados 0,5 µL de CellROX (1 mM, em DMSO) e 2 µL de Hoescht 33342 (2,5 mg/mL) 

e incubados por 30 minutos a 37º C. O Hoescht 33342 foi adicionado com o objetivo de 

tornar possível a visualização das células que não tiveram a peça intermediária corada com o 

CellROX. Procedido ao tempo de incubação, a solução foi centrifugada por 5 minutos a 

2.000 g. Ao fim da centrifugação, foi retirado o sobrenadante e o pellet foi 

ressuspendido em 200 µL de TALP. Em seguida, uma gota de 5 µL da solução foi colocada 

entre lâmina e lamínula. A leitura foi feita sob microscopia de epifluorescência (modelo 80i, 

Nikon, Tóquio, Japão) em aumento de 1.000x, utilizando-se o filtro triplo (D/F/R, C58420) 

apresentando os conjuntos UV-2E/C (excitação 340-380 nm e emissão 435-485), B-2E/C 

(excitação 465-495 e emissão 515-555) e G-2E/C (excitação 540-525 e emissão 605-655). 

Foram avaliadas 200 células e estas foram classificadas em: espermatozoides sem 

ou sob leve estresse oxidativo (peça intermediária não corada), espermatozoides sob 

moderado estresse oxidativo (peça intermediária fracamente corada em vermelho) e 
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espermatozoides sob intenso estresse oxidativo (peça intermediária fortemente corada em 

vermelho). 

 

6.1.8. Delineamento experimental resumido do experimento I. 
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6.2. EXPERIMENTO II: Efeitos da refrigeração do sêmen a 5ºC por 48 horas em 

relação ao sêmen criopreservado sobre a fertilidade 

Para este experimento foram inseminadas um total de 552 vacas, pluríparas e lactantes 

(45 - 60 dias pós-parto) mantidas exclusivamente em pastagem predominantemente de 

Brachiaria brizantha, sendo oferecido sal mineral e acesso à água ad libitum. Os programas 

de sincronização do estro e da ovulação e IATF foram realizados durante o verão do 

Hemisfério Sul (dezembro de 2015 a fevereiro de 2016) em duas fazendas localizadas no 

Departamento de San Pedro e Departamento de Presidente Hayes, na República do 

Paraguai. 

 

6.2.1. Seleção dos animais 

 

6.2.1.1.  Touros 

 

Previamente ao início do experimento II, os touros, disponibilizados por uma central 

de congelação de sêmen bovino, foram submetidos a uma colheita de sêmen, para escolher os 

que estavam dentro das características exigidas para ingressar no experimento seguindo como 

padrão mínimo do Manual do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal, 2013 (motilidade 

espermática visual ≥ 60% e anormalidades espermáticas ≤ 30%). 

 

6.2.1.2. Vacas 

 

Foi utilizado como método de seleção o escore de condição corporal e classificado de 

1 a 5 (AYRES et al., 2009), sendo 1 corresponde a uma vaca extremamente magra 

(caquética) e 5 a uma vaca obesa. Nenhum dos animais utilizados no experimento apresentou 

escore de condição corporal <3. Além da seleção por escore corporal, todas as vacas 

passaram por um tratamento sanitário de vacinação contra doenças de relevância contra 

agentes infecciosos que afetam a reprodução bovina, utilizando-se especificamente a vacina 

Bovisan Total-SE, 30 e 10 dias antes de iniciar o protocolo de IATF. Na ocasião da primeira 



 

Octavio Fabián Bao Tarragó 

44 MATERIAL E MÉTODOS 

vacinação foi feita também aplicação na linha dorsal do animal produto a base de 

cipermetrina, clorpirifos e citronelal (Colosso Pour On® – Ouro Fino) contra ectoparasitas. 

 

6.2.2. Colheita e processamento do sêmen 

 

Para este estudo foram utilizados três reprodutores, um da raça Brangus, outro da 

raça Braford e um da raça Angus, mantidos em regime de colheita em centrais de 

congelação de sêmen, com histórico de fertilidade conhecido. As amostras de sêmen foram 

obtidas por meio de vagina artificial e colhidas segundo as datas programadas para a IATF, 

48 horas antes dos horários da inseminação para realizar o processamento do sêmen para 

criopreservação e refrigeração. Todos os ejaculados foram avaliados subjetivamente logo 

após a colheita quanto à motilidade espermática total e vigor sob microscopia de contraste 

de fase. Após as  a v a l i a ç õ e s  cada amostra de sêmen foi fracionada em 3 alíquotas 

iguais e diluídas no meio de criopreservação BotuBov® tanto para criopreservação na 

concentração de 30×10
6 

espermatozoides/palheta (Grupo CRIO), como para refrigeração nas 

concentrações de 30 a 10
6 

espermatozoides/palheta (Grupo R30) e 15×10
6 

espermatozoides/palheta (Grupo R15). Após o envase em palhetas de 0,5 mL (IMV® 

Technologies, L'Aigle Cedex, France), as amostras criopreservadas e refrigeradas foram 

submetidas a dois tipos de processamento. A criopreservação do sêmen foi realizada em 

máquina de criopreservação TK 4000, utilizando-se a curva padrão P1S2, similar a utilizada 

no experimento 1. A refrigeração do sêmen, dos grupos R30 e R15 foi realizada em sistema 

passivo até a temperatura de 5ºC em caixas isotérmicas BotuFlex® (Botufarma Ltda, 

Botucatu, São Paulo, Brasil), permanecendo no sistema até a utilização nas inseminações 

com 48 horas de estocagem (Figuras 6, 7, 8 e 9). Todas as amostras refrigeradas e 

criopreservadas foram avaliadas subjetivamente no dia da utilização na inseminação artificial 

em tempo fixo, sendo que a motilidade total foi ≥ 50% para sêmen criopreservado e ≥ 60% 

para o sêmen refrigerado. 
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Figura 6 – Identificação das palhetas de sêmen dos tratamentos criopreservado (amarelo), refrigerado na 

concentração de 30x106 espermatozoides/palheta (vermelho) e 15x106 espermatozoides/palheta (verde) 

para uso na IATF 

 
 Fonte: (Bao Tarragó. O. F., 2017)  

 

 

Figura 7 – Máquina para embase das amostras seminais e diluídas no meio Botubov® com os tratamentos 

R15, R30 e Crio – Experimento II 

 
 Fonte: (Bao Tarragó. O. F., 2017) 
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Figura 8 - Disposição das palhetas de sêmen para a refrigeração a 5º C nas caixas isotérmicas BotuFlex® 

para uso na IATF 

 
 Fonte: (Bao Tarragó. O. F., 2017)   

 

 

Figura 9 – Coleta do Sêmen dos touros para o processamento antes da IATF 

 
                                Fonte: (Bao Tarragó. O. F., 2017) 
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6.2.3. Protocolo de sincronização para a IATF 

 

Em dia aleatório do ciclo estral (D0: 07:00) todos os animais receberam 2,0 mg de 

Benzoato de Estradiol Sintex® (Benzoato de estradiol, Sintex/Argentina) associado ao 

dispositivo intravaginal de progesterona monodose contendo 500 mg de progesterona 

(Syntex/Argentina). No D8 (07:00) os implantes foram retirados procedendo-se a 

administração de 400 UI de eCG (Novormon®, Syntex, Argentina), 500 µg cloprostenol 

sódico (Ciclase DL®, Sintex, Argentina) e 1 mg de Cipionato de Estradiol (Cipiosyn®, Sintex, 

Argentina). A IATF foi realizada entre 48-52 horas após a retirada da fonte de progesterona 

(D10). 

 

 

Figura 10 – Protocolo de tratamento hormonal utilizado para a sincronização das vacas para a IATF 

 

            Fonte: (Bao Tarragó. O. F., 2017) 
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6.2.4.  Delineamento – Experimento II 

 

  

Colheita de Sêmen

Refrigeração x 48 horas 

Concentração de 15x106

sptz/ml (R15)

IATF

Diagnóstico 

aos 30 dias (USS)

Refrigeração x 48 horas 

Concentração de 30x106

sptz/ml (R30)

IATF

Diagnóstico 

aos 30 dias (USS)

Criopreservação

30x106 sptz/ml (CRIO 30)

IATF

Diagnóstico 

aos 30 dias (USS)

Tratamentos
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6.2.5.  Exames ultrassonográficos 

 

Todas as vacas foram submetidas a dois exames ultrassonográficos dos órgãos 

reprodutivos (Aloka-SSD 500, probe de 5 MHz, Tokyo, Japan), um realizado no momento 

da implantação do dispositivo intravaginal de progesterona (início do protocolo de IATF) 

e o segundo, após 30 dias da IATF para determinar a taxa de prenhez, sendo considerado 

como positivo quando visualizada a vesícula embrionária e confirmado os batimentos 

cardíacos embrionário. 

 

6.3.  Análise Estatística 

 

No experimento 1 foram avaliados os efeitos fixos dos tratamentos do sêmen 

refrigerado (Botubov, Steridyl e Bovidyl) e dos tempos (tempo 0, 24 horas, 36 horas e 48 

horas), assim como sua interação, além dos efeitos dos tratamentos do sêmen criopreservado 

(Botubov X Steridyl) e comparados os efeitos do sêmen refrigerado X criopreservado foram 

avaliados empregando PROC GLIMMIX do SAS. 

No experimento 2, os efeitos fixos do tratamento (R15, R30 e Crio) e dos touros 

(Angus, Brangus e Bradford), assim como a interação Tratamento * Touro, foram avaliadas 

empregando o PROC GLIMMIX do SAS. Ainda foram considerados os efeitos aleatórios da 

vaca também. Devido a tendência de interação touro * tratamento (p=0,06) os resultados de 

touros e tratamentos são apresentados separados. 

Foi considerada diferença estatística quando o valor de p foi ≤ 0,05 e tendência 

estatística quando o valor de p foi entre 0,06 e 0,10. 



 

 

 

Resultados 
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7. RESULTADOS 

 

7.1.  EXPERIMENTO I: Efeitos do tempo de refrigeração a 5ºC por 48 horas em 

três meios diluidores sobre a qualidade espermática e comparados ao sêmen 

criopreservado em dois meios diluidores  

 

Os efeitos do tempo de refrigeração a 5º C para o sêmen diluído nos meios Botubov®, 

Steridyl® e Bovidyl® sobre as características espermáticas: motilidade total (MT, %), 

motilidade progressiva (MPRO, %), células rápidas (RAP, %), velocidade curvilinear (VCL, 

µm/s), velocidade progressiva (VSL, µm/s), velocidade do trajeto (VAP, µm/s), linearidade 

(LIN, %), retilinearidade (STR, µm/s), índice de oscilação WOB (VAP/VCL, %), 

deslocamento lateral da cabeça (ALH, µm), frequência de batimentos (BCF, Hz), defeitos 

maiores (MAI, %), defeitos menores (MEN, %), defeitos totais (TOT, %), membranas 

plasmáticas íntegras (PI, %), membranas acrossomais íntegras (AI, %), alto potencial 

mitocondrial (AP, %), células espermáticas com as membranas plasmáticas e acrossomais 

íntegras e alto potencial mitocondrial (PIAIA, %) e detecção de espécies reativas de oxigênio 

(CRSEM, %) encontram-se respectivamente nas Tabelas 1, 2 e 3. 

Como constatado na Tabela 1 para o diluidor Botubov® notou-se redução dos valores 

médios de MT, MPRO, RAP, ALH, PI, AI, AP, PIAIA a partir de 24 horas de refrigeração, 

mantendo-se sem alteração até 48 horas de refrigeração, ainda foram notados algum efeito de 

tempo para as características VSL, VAP e WOB; no entanto, não foram observados efeitos 

para as demais características (MAI, MEI, TOT, VCL, LIN, STR, BCF e CRSEM). 

Para o diluidor Bovidyl® (Tabela 2) foi observada redução dos valores médios de 

MT, MPRO, RAP, VCL, VSL, VAP, BCF, PI, AP e PIAIA a partir de 24 horas de 

refrigeração, sendo mantidos até 48 horas sem alterações, também foram notados alguns 

efeitos de tempo para as características WOB, ALH, AI e CRSEM não sendo observados 

efeitos para as outras características espermáticas (MAI, MEN, TOT, LIN e STR). 

Quando foi utilizado o diluidor Steridyl®, foram observadas quedas nos valores 

médios de MT, RAP, VAP, STR, WOB, ALH, BCF, PI, AI, AP e PIAIA, além de aumento 

nas células CRSEM de 0 para 24 horas de refrigeração, não notando efeitos para as variáveis 

MPRO, MAI, MEN, TOT, VCL, VSL e LIN (Tabela 3). 



 

Octavio Fabián Bao Tarragó 

52 RESULTADOS 

Tabela 1 – Média ± erro padrão das características espermáticas de sêmen bovino diluído em meio Botubov® e refrigerado a 5º C nos tempos 0, 24, 36 e 48 horas 

Características 

espermáticas 
In natura* 

Tempo após diluição e refrigeração 
Valor P 

Tempo 0 h Tempo 24 h Tempo 36 h Tempo 48 h 

MT (%) 90,87 ± 2,00 

 

83,83 ± 3,09 A 59,04 ± 6,08 B 59,44 ± 5,63 B 55,31 ± 6,47 B 0,0003 

MPRO (%) 64,29 ± 1,37 

 

69,59 ± 2,70 A 50,36 ± 4,92 B 51,92 ± 4,57 B 47,28 ± 5,65 B 0,0009 

RAP (%) 79,55 ± 2,39 

 

77,96 ± 2,90 A 54,37 ± 5,77 B 55,28 ± 5,40 B 51,15 ± 6,11 B 0,0002 

VCL (µm/s) 112,07 ± 4,99 

 

114,4 ± 3,55 

 

109,16 ± 3,56 

 

115,79 ± 3,69 

 

106,04 ± 6,86 

 

0,3221 

VSL (µm/s) 75,19 ± 3,15 

 

88,08 ± 3,15 A 80,05 ± 2,03 AB 87,78 ± 1,90 AC 77,74 ± 5,29 B 0,0495 

VAP (µm/s) 90,37 ± 6,20 

 

104,21 ± 3,52 A 91,59 ± 2,56 BC 97,74 ± 1,84 AC 88,88 ± 5,65 BC 0,0122 

LIN (%) 67,43 ± 1,20 

 

76,93 ± 0,98 

 

73,76 ± 1,06 

 

76,48 ± 1,32 

 

69,29 ± 4,39 

 

0,1037 

STR (%) 74,61 ± 4,01 

 

84,48 ± 0,72 

 

87,64 ± 1,11 

 

89,83 ± 0,95 

 

82,38 ± 5,02 

 

0,235 

WOB (%) 81,39 ± 4,33 

 

91,02 ± 0,50 A 84,28 ± 1,18 AB 85,21 ± 1,40 AB 79,42 ± 4,84 B 0,0224 

ALH (µm) 2,67 ± 0,09 

 

2,35 ± 0,06 A 2,87 ± 0,14 B 2,98 ± 0,17 B 2,85 ± 0,22 B 0,0124 

BCF (Hz) 8,25 ± 0,14 

 

8,27 ± 0,14 

 

9,54 ± 0,21 

 

10,01 ± 0,37 

 

13,46 ± 4,42 

 

0,4147 

MAI (%) 9,63 ± 1,45 

 

13,64 ± 2,60 

 

13,82 ± 3,47 

 

14,29 ± 2,58 

 

11,63 ± 1,85 

 

0,6196 

MEN (%) 1,17 ± 0,27 

 

1,89 ± 0,43 

 

1,82 ± 0,81 

 

1,92 ± 1,08 

 

1,5 ± 0,51 

 

0,9678 

TOT (%) 12,96 ± 2,45 

 

15,54 ± 2,50 

 

15,64 ± 3,32 

 

16,21 ± 2,38 

 

13,13 ± 1,63 

 

0,5379 

PI (%) 67,88 ± 3,70 

 

55,93 ± 4,95 A 37,18 ± 5,52 B 35,59 ± 5,03 B 33,89 ± 5,12 B 0,0002 

AI (%) 72,33 ± 3,31 

 

67,56 ± 4,23 A 51,32 ± 5,12 B 53,29 ± 5,20 B 51,75 ± 4,99 B 0,009 

AP (%) 68,8 ± 4,22 

 

56,59 ± 5,16 A 35,45 ± 5,20 B 36,06 ± 5,55 B 35,03 ± 5,59 B 0,0001 

PIAIA (%) 64,19 ± 4,18 

 

55,77 ± 5,10 A 33,72 ± 5,04 B 34,21 ± 5,25 B 32,17 ± 5,16 B <.0001 

CRSEM (%) 27,08 ± 6,68 

 

88,5 ± 4,41   86,33 ± 3,70   94,19 ± 2,06   88,75 ± 4,22   0,3932 

Valores seguidos por letras diferentes (A, B) dentro da mesma linha denotam as diferenças estatísticas (p < 0,05). 

*Dados de referência (não incluído nas avaliações estatísticas) 

Legenda: MT: Motilidade Total; MPROG: Motilidade Progressiva; RAP: Porcentagem de espermatozoides rápidos; VCL: Velocidade curvilinear; VSL: Velocidade 

progressiva; VAP: Velocidade de trajeto; LIN: Linearidade; STR: Retilinearidade; WOB: Oscilação do movimento; BFC: Frequência de batimento; MAI: Defeitos 

espermáticos maiores, MEN: Defeitos espermáticos menores, TOT: Total de defeitos, PI: Espermatozoides com membrana plasmática intacta; AI: Espermatozoides com 

acrossoma Intacto; AP: Espermatozoides com alto potencial mitocondrial; PIAIA: Espermatozoides com membranas plasmática e acrossomal íntegras e alto potencial 

mitocondrial; CRSEM: espermatozoides sem produção de espécies reativas ao oxigênio 

Fonte (Bao Tarragó O. F, 2016)  
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Tabela 2– Média ± erro padrão das características espermáticas de sêmen bovino diluído em meio Bovidyl® e refrigerado a 5º C nos tempos 0, 24, 36 e 48 horas 

Características 

espermáticas 
In natura* 

Tempo após diluição e refrigeração 
Valor P 

Tempo 0 h Tempo 24 h Tempo 36 h Tempo 48 h 

MT (%) 90,87 ± 2,00 

 

83,96 ± 3,59 A 30,77 ± 6,80 B 25,27 ± 7,37 B 28,19 ± 6,82 B <.0001 

MPRO (%) 64,29 ± 1,37 

 

54,02 ± 3,81 A 20,48 ± 4,28 B 17,11 ± 4,65 B 21,19 ± 5,25 B  <.0001 

RAP (%) 79,55 ± 2,39 

 

73,25 ± 4,51 A 24,34 ± 5,95 B 20,19 ± 6,28 B 22,08 ± 5,47 B  <.0001 

VCL (µm/s) 112,07 ± 4,99 

 

121,29 ± 5,42 A 102,29 ± 6,04 B 100,02 ± 5,22 B 86,28 ± 11,12 B 0,0095 

VSL (µm/s) 75,19 ± 3,15 

 

74,68 ± 4,44 A 59,47 ± 3,33 B 59,92 ± 4,01 B 53,85 ± 7,69 B 0,0162 

VAP (µm/s) 90,37 ± 6,20 

 

103,24 ± 5,73 A 76,01 ± 4,54 B 73,91 ± 4,05 B 69,39 ± 9,56 B 0,0008 

LIN (%) 67,43 ± 1,20 

 

61,16 ± 2,52 

 

58,96 ± 2,40 

 

60,04 ± 2,86 

 

53,31 ± 6,72 

 

0,4411 

STR (%) 74,61 ± 4,01 

 

72,07 ± 1,89 

 

79,17 ± 2,81 

 

80,96 ± 2,91 

 

66,71 ± 8,03 

 

0,0608 

WOB (%) 81,39 ± 4,33 

 

84,36 ± 1,84 A 74,70 ± 1,94 AB 74,02 ± 1,98 AB 68,44 ± 8,07 B 0,0532 

ALH (µm) 2,67 ± 0,09 

 

2,84 ± 0,10 AB 3,39 ± 0,27 A  3,18 ± 0,22 A  2,41 ± 0,33 B 0,0319 

BCF (Hz) 8,25 ± 0,14 

 

7,80 ± 0,28 A 9,25 ± 0,47 B 9,39 ± 0,60 B 6,72 ± 0,82 A 0,003 

MAI (%) 9,63 ± 1,45 

 

14,27 ± 2,36 

 

15,68 ± 3,79 

 

10,08 ± 2,44 

 

11,50 ± 1,93 

 

0,8321 

MEN (%) 1,17 ± 0,27 

 

1,23 ± 0,34 

 

2,27 ± 1,58 

 

0,83 ± 0,21 

 

1,00 ± 0,34 

 

0,6326 

TOT (%) 12,96 ± 2,45 

 

15,50 ± 2,32 

 

17,95 ± 3,52 

 

10,92 ± 2,46 

 

12,50 ± 1,82 

 

0,4863 

PI (%) 67,88 ± 3,70 

 

57,38 ± 5,27 A 18,30 ± 5,74 B 14,92 ± 6,46 B 19,74 ± 6,48 B  <.0001 

AI (%) 72,33 ± 3,31 

 

66,22 ± 4,14 A 40,77 ± 5,38 BC 36,54 ± 5,94 B 54,07 ± 8,06 C 0,0002 

AP (%) 68,8 ± 4,22 

 

59,00 ± 5,45 A 16,53 ± 4,47 B 15,33 ± 7,01 B 19,13 ± 6,61 B  <.0001 

PIAIA (%) 64,19 ± 4,18 

 

57,77 ± 4,98 A 15,80 ± 4,46 B 13,71 ± 6,22 B 18,01 ± 6,23 B  <.0001 

CRSEM (%) 27,08 ± 6,68 

 

91,22 ± 2,63 A 80,78 ± 4,68 B 91,21 ± 3,38 A 93,88 ± 2,44 A 0,0152 

Valores seguidos por letras diferentes (A, B) dentro da mesma linha denotam as diferenças estatísticas (p < 0,05) 

*Dados de referência (não incluído nas avaliações estatística) 

Legenda: MT: Motilidade Total; MPROG: Motilidade Progressiva; RAP: Porcentagem de espermatozoides rápidos; VCL: Velocidade curvilinear; VSL: Velocidade 

progressiva; VAP: Velocidade de trajeto; LIN: Linearidade; STR: Retilinearidade; WOB: Oscilação do movimento; BFC: Frequência de batimento; MAI: Defeitos 

espermáticos maiores, MEN: Defeitos espermáticos menores, TOT: Total de defeitos, PI: Espermatozoides com membrana plasmática intacta; AI: Espermatozoides com 

acrossoma Intacto; AP: Espermatozoides com alto potencial mitocondrial; PIAIA: Espermatozoides com membranas plasmática e acrossomal íntegras e alto potencial 

mitocondrial; CRSEM: espermatozoides sem produção de espécies reativas ao oxigênio 

Fonte (Bao Tarragó O. F, 2016)  
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Tabela 3 – Média ± erro padrão das características espermáticas de sêmen bovino diluído em meio Steridyl® e refrigerado a 5º C nos tempos 0, 24, 36 e 48 horas 

Características 

espermáticas 
In natura* 

Tempo após diluição e refrigeração 
Valor P 

Tempo 0 h Tempo 24 h Tempo 36 h Tempo 48 h 

MT (%) 90,87 ± 2,00 

 

80,23 ± 3,90 A 60,44 ± 6,11 B 57,72 ± 5,23 B 58,38 ± 5,87 B 0,0044 

MPRO (%) 64,29 ± 1,37 

 

56,67 ± 2,93 

 

47,47 ± 4,36 

 

45,20 ± 4,01 

 

47,72 ± 4,54 

 

0,1756 

RAP (%) 79,55 ± 2,39 

 

75,83 ± 3,08 A 55,11 ± 5,69 B 51,84 ± 4,81 B 52,51 ± 5,58 B 0,0006 

VCL (µm/s) 112,07 ± 4,99 

 

120,04 ± 7,46 

 

124,17 ± 4,28 

 

125,95 ± 3,87 

 

124,56 ± 3,36 

 

0,7398 

VSL (µm/s) 75,19 ± 3,15 

 

79,27 ± 2,41 

 

74,46 ± 2,72 

 

75,13 ± 3,45 

 

75,81 ± 1,97 

 

0,4854 

VAP (µm/s) 90,37 ± 6,20 

 

107,00 ± 3,48 A 90,34 ± 2,83 B 90,36 ± 3,15 B 89,41 ± 2,11 B  <.0001 

LIN (%) 67,43 ± 1,20 

 

63,54 ± 1,77 

 

60,34 ± 1,74 

 

59,63 ± 1,91 

 

61,11 ± 1,17 

 

0,3324 

STR (%) 74,61 ± 4,01 

 

74,36 ± 1,41 A 82,43 ± 1,48 B 82,81 ± 1,59 B 84,78 ± 0,83 B  <.0001 

WOB (%) 81,39 ± 4,33 

 

85,26 ± 0,91 A 73,13 ± 1,45 B 68,14 ± 3,53 B 72,15 ± 1,44 B  <.0001 

ALH (µm) 2,67 ± 0,09 

 

2,95 ± 0,12 A 3,96 ± 0,20 B 4,17 ± 0,18 B 4,21 ± 0,20 B  <.0001 

BCF (Hz) 8,25 ± 0,14 

 

8,14 ± 0,18 A 9,83 ± 0,28 B 9,91 ± 0,27 B 9,83 ± 0,26 B   <.0001 

MAI (%) 9,63 ± 1,45 

 

11,79 ± 1,92   14,17 ± 2,88   12,82 ± 2,62   9,79 ± 1,72   0,1228 

MEN (%) 1,17 ± 0,27 

 

1,54 ± 0,29 

 

1,29 ± 0,34 

 

2,36 ± 1,15 

 

1,67 ± 0,54 

 

0,612 

TOT (%) 12,96 ± 2,45 

 

13,32 ± 2,00 

 

15,46 ± 2,96 

 

15,18 ± 2,51 

 

11,46 ± 1,66 

 

0,1349 

PI (%) 67,88 ± 3,70 

 

58,99 ± 5,55 A 39,61 ± 5,99 B 33,07 ± 5,31 B 38,23 ± 5,67 B 0,0006 

AI (%) 72,33 ± 3,31 

 

74,32 ± 3,57 A 54,36 ± 5,25 B 52,47 ± 4,98 B 59,19 ± 5,67 B 0,0006 

AP (%) 68,8 ± 4,22 

 

59,71 ± 5,75 A 39,06 ± 5,60 B 34,51 ± 5,41 B 38,86 ± 5,69 B 0,0003 

PIAIA (%) 64,19 ± 4,18 

 

57,46 ± 5,58 A 36,14 ± 5,40 B 32,45 ± 5,24 B 36,66 ± 5,55 B 0,0003 

CRSEM (%) 27,08 ± 6,68 

 

85,20 ± 5,28 A 87,57 ± 3,87 AC 94,83 ± 1,87 BC 96,92 ± 1,12 B 0,0511 

Valores seguidos por letras diferentes (A, B) dentro da mesma linha denotam as diferenças estatísticas (p < 0,05) 

*Dados de referência (não incluído nas avaliações estatísticas) 

Legenda: MT: Motilidade Total; MPROG: Motilidade Progressiva; RAP: Porcentagem de espermatozoides rápidos; VCL: Velocidade curvilinear; VSL: Velocidade 

progressiva; VAP: Velocidade de trajeto; LIN: Linearidade; STR: Retilinearidade; WOB: Oscilação do movimento; BFC: Frequência de batimento; MAI: Defeitos 

espermáticos maiores, MEN: Defeitos espermáticos menores, TOT: Total de defeitos, PI: Espermatozoides com membrana plasmática intacta; AI: Espermatozoides com 

acrossoma Intacto; AP: Espermatozoides com alto potencial mitocondrial; PIAIA: Espermatozoides com membranas plasmática e acrossomal íntegras e alto potencial 

mitocondrial; CRSEM: espermatozoides sem produção de espécies reativas ao oxigênio 

Fonte (Bao Tarragó O. F, 2016) 
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Quando foram comparados os diluidores Botubov®, Bovidyl® e Steridyl® em 

relação a capacidade de preservar as características espermáticas após a refrigeração a 

5º C por 48 horas (Tabela 04) notou-se que Botubov® foi semelhante ao Steridyl® e 

ambos foram superiores ao Bovidyl® para MT, MPRO, RAP, VSL, VAP, STR e PI. 

Para VCL Steridyl apresentou valor superior ao Botubov® e ambos mostraram 

resultados superiores para Bovidyl®. As outras características não apresentaram 

diferenças entre os diluidores.  

 

Tabela 4 – Média ± erro padrão das características espermáticas de sêmen bovino diluído nos meios 

Botubov® (BB), Bovidyl® (BV) e Steridyl® (ST) e refrigerado por 48 horas a 5 ºC 

Características 

espermáticas 

Diluidores Valor 

do P Botubov® Bovidyl® Steridyl® 

MT (%) 55,31 ± 6,46 A 28,18 ± 6,81 B 58,37 ± 5,87 A 0,0004 

MPRO (%) 47,28 ± 5,65 A 21,19 ± 5,24 B 47,72 ± 4,54 A 0,0001 

RAP (%) 51,15 ± 6,10 A 22,07 ± 5,46 B 52,51 ± 5,57 A  <.0001 

VCL (µm/s) 106,04 ± 6,86 A 86,27 ± 11,12 B 124,56 ± 3,35 C 0,0014 

VSL (µm/s) 77,73 ± 5,29 A 53,85 ± 7,694 B 75,805 ± 1,97 A 0,0021 

VAP (µm/s) 88,88 ± 5,64 A 69,38 ± 9,563 B 89,40 ± 2,11 A 0,0213 

LIN (%) 69,29 ± 4,39 A 53,31 ± 6,71 B 61,11 ± 1,16 AB 0,0321 

STR (%) 82,38 ± 5,02 A 66,70 ± 8,02 B 84,77 ± 0,82 A 0,0347 

WOB (%) 79,41 ± 4,83 

 

68,44 ± 8,06 

 

72,15 ± 1,44 

 

0,2061 

ALH (µm) 2,85 ± 0,22 A 2,41 ± 0,33 A 4,21 ± 0,20 B <.0001 

BCF (Hz) 13,45 ± 4,42 

 

6,72 ± 0,82 

 

9,82 ± 0,25 

 

0,2613 

MAI (%) 11,62 ± 1,84 

 

11,50 ± 1,93 

 

9,79 ± 1,71 

 

0,214 

MEN (%) 1,50 ± 0,50 

 

1,00 ± 0,34 

 

1,66 ± 0,54 

 

0,6016 

TOT (%) 13,12 ± 1,62 

 

12,50 ± 1,81 

 

11,45 ± 1,65 

 

0,3183 

PI (%) 33,88 ± 5,12 A 19,74 ± 6,47 B 38,23 ± 5,67 A 0,0044 

AI (%) 51,75 ± 4,99 

 

54,07 ± 8,06 

 

59,18 ± 5,66 

 

0,3535 

AP (%) 35,02 ± 5,58 A 19,12 ± 6,61 B 38,86 ± 5,69 A 0,0024 

PIAIA (%) 32,16 ± 5,15 A 18,00 ± 6,22 B 36,65 ± 5,54 A 0,0034 

CRSEM (%) 88,7500 ± 4,22   93,88 ± 2,43   96,91 ± 1,11   0,0686 

Valores seguidos por letras diferentes (A, B) dentro da mesma linha denotam as diferenças estatísticas (p 

< 0,05). 

Legenda: MT: Motilidade Total; MPROG: Motilidade Progressiva; RAP: Porcentagem de 

espermatozoides rápidos; VCL: Velocidade curvilinear; VSL: Velocidade progressiva; VAP: Velocidade 

de trajeto; LIN: Linearidade; STR: Retilinearidade; WOB: Oscilação do movimento; BFC: Frequência de 

batimento; MAI: Defeitos espermáticos maiores, MEN: Defeitos espermáticos menores, TOT: Total de 

defeitos, PI: Espermatozoides com membrana plasmática intacta; AI: Espermatozoides com acrossoma 

Intacto; AP: Espermatozoides com alto potencial mitocondrial; PIAIA: Espermatozoides com membranas 

plasmática e acrossomal íntegras e alto potencial mitocondrial; CRSEM: espermatozoides sem produção 

de espécies reativas ao oxigênio 

Fonte (Bao Tarragó O. F, 2016) 
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De acordo com os dados apresentados na Tabela 05, quando os dois meios 

diluidores para criopreservação do sêmen foram comparados, Botubov® apresentou 

menor LIN, maior WOB, PI e PIAIA do que Steridyl®, sendo as outras características 

semelhantes.  

 

Tabela 5 – Média ± erro padrão das características espermáticas de sêmen bovino 

criopreservado nos meios Botubov® e Steridyl® 

Características 

espermáticas 

Sêmen Criopreservado 
Valor do P 

Botubov Steridyl 

MT (%) 47,24 ± 5,53 
 

46,27 ± 5,65 
 

0,9025 

MPRO (%) 37,16 ± 4,79 
 

38,52 ± 5,32 
 

0,8512 

RAP (%) 43,51 ± 5,35 
 

43,47 ± 5,71 
 

0,9961 

VCL (µm/s) 152,56 ± 5,36 
 

141,61 ± 5,66 
 

0,1720 

VSL (µm/s) 76,60 ± 3,04 
 

79,50 ± 2,77 
 

0,4665 

VAP (µm/s) 92,04 ± 2,91 
 

94,03 ± 2,46 
 

0,5880 

LIN (%) 50,41 ± 1,41 A 57,34 ± 2,59 B 0,0256 

STR (%) 82,94 ± 1,20 
 

84,32 ± 1,52 
 

0,4776 

WOB (%) 60,58 ± 0,99 A 67,56 ± 2,16 B 0,0067 

ALH (µm) 3,01 ± 0,13 
 

2,66 ± 0,13 
 

0,0781 

BCF (Hz) 23,62 ± 0,48 
 

22,12 ± 1,00 
 

0,1905 

MAI (%) 11,06 ± 2,14 
 

9,03 ± 1,68 
 

0,1468 

MEN (%) 2,66 ± 1,05 
 

1,25 ± 0,67 
 

0,1455 

TOT (%) 13,72 ± 2,26 
 

10,28 ± 1,72 
 

0,0765 

PI (%) 28,08 ± 4,68 A 14,97 ± 2,24 B 0,0075 

AI (%) 43,52 ± 4,51 
 

35,83 ± 3,06 
 

0,0875 

AP (%) 35,07 ± 5,31 
 

33,68 ± 4,54 
 

0,7626 

PIAIA (%) 26,72 ± 4,55 A 13,00 ± 2,15 B 0,0044 

CRSEM (%) 79,82 ± 4,55   80,76 ± 4,93   0,8893 

Valores seguidos por letras diferentes (A, B) dentro da mesma linha denotam as 

diferenças estatísticas (p < 0,05) 

Legenda: MT: Motilidade Total; MPROG: Motilidade Progressiva; RAP: 

Porcentagem de espermatozoides rápidos; VCL: Velocidade curvilinear; VSL: 

Velocidade progressiva; VAP: Velocidade de trajeto; LIN: Linearidade; STR: 

Retilinearidade; WOB: Oscilação do movimento; BFC: Frequência de batimento; 

MAI: Defeitos espermáticos maiores, MEN: Defeitos espermáticos menores, TOT: 

Total de defeitos, PI: Espermatozoides com membrana plasmática intacta; AI: 

Espermatozoides com acrossoma Intacto; AP: Espermatozoides com alto potencial 

mitocondrial; PIAIA: Espermatozoides com membranas plasmática e acrossomal 

íntegras e alto potencial mitocondrial; CRSEM: espermatozoides sem produção de 

espécies reativas ao oxigênio 

Fonte (Bao Tarragó O. F, 2016) 

.
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Na Tabela 06 são apresentados os valores das amostras de sêmen refrigerado a 

5º C por 48 horas e pós-criopreservação utilizando o diluidor Botubov®. Foram 

encontradas diferenças estatísticas apenas para as variáveis VCL, LIN, WOB e BCF. O 

sêmen refrigerado apresentou maiores valores para LIN e WOB e menores valores para 

VCL e BCF do que o sêmen criopreservado. 

 

Tabela 6 – Média ± erro padrão características espermáticas de sêmen bovino 

refrigerado a 5º C por 48 horas e criopreservado utilizando o diluidor Botubov® 

Características 

espermáticas 
Refrigerado Criopreservado Valor do P 

MT (%) 55,31 ± 6,47 
 

47,24 ± 5,53 
 

0,3184 

MPRO (%) 47,28 ± 5,65 
 

37,16 ± 4,79 
 

0,1602 

RAP (%) 51,15 ± 6,11 
 

43,51 ± 5,35 
 

0,3251 

VCL (µm/s) 106,04 ± 6,86 A 152,56 ± 5,36 B <.0001 

VSL (µm/s) 77,74 ± 5,29 
 

76,60 ± 3,04 
 

0,8511 

VAP (µm/s) 88,88 ± 5,65 
 

92,04 ± 2,91 
 

0,6181 

LIN (%) 69,29 ± 4,39 B 50,41 ± 1,41 A 0,0004 

STR (%) 82,38 ± 5,02 
 

82,94 ± 1,20 
 

0,9143 

WOB (%) 79,42 ± 4,84 B 60,58 ± 0,99 A 0,0008 

ALH (µm) 2,85 ± 0,22 
 

3,01 ± 0,13 
 

0,5250 

BCF (Hz) 13,46 ± 4,42 B 23,62 ± 0,48 A 0,0308 

MAI (%) 11,63 ± 1,85 
 

11,06 ± 2,14 
 

0,9192 

MEN (%) 1,50 ± 0,51 
 

2,66 ± 1,05 
 

0,3377 

TOT (%) 13,13 ± 1,63 
 

13,72 ± 2,26 
 

0,8836 

PI (%) 33,89 ± 5,12 
 

28,08 ± 4,68 
 

0,2306 

AI (%) 51,75 ± 4,99 
 

43,52 ± 4,51 
 

0,0855 

AP (%) 35,03 ± 5,59 
 

35,07 ± 5,31 
 

0,9935 

PIAIA (%) 32,17 ± 5,16 
 

26,72 ± 4,55 
 

0,2523 

CRSEM (%) 88,75 ± 4,22   79,82 ± 4,55   0,1147 

Valores seguidos por letras diferentes (A, B) dentro da mesma linha denotam as 

diferenças estatísticas (p < 0,05) 

Legenda: MT: Motilidade Total; MPROG: Motilidade Progressiva; RAP: Porcentagem 

de espermatozoides rápidos; VCL: Velocidade curvilinear; VSL: Velocidade 

progressiva; VAP: Velocidade de trajeto; LIN: Linearidade; STR: Retilinearidade; 

WOB: Oscilação do movimento; BFC: Frequência de batimento; MAI: Defeitos 

espermáticos maiores, MEN: Defeitos espermáticos menores, TOT: Total de defeitos, 

PI: Espermatozoides com membrana plasmática intacta; AI: Espermatozoides com 

acrossoma Intacto; AP: Espermatozoides com alto potencial mitocondrial; PIAIA: 

Espermatozoides com membranas plasmática e acrossomal íntegras e alto potencial 

mitocondrial; CRSEM: espermatozoides sem produção de espécies reativas ao oxigênio 

Fonte: (Bao Tarragó O. F, 2016) 
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7.2.  EXPERIMENTO II: Efeitos da refrigeração do sêmen a 5ºC por 48 horas 

em relação ao sêmen criopreservado sobre a fertilidade 

 

Não houve diferenças significativas (P> 0,05) entre os tratamentos de sêmen 

criopreservado, R15 e R30 na taxa de gestação. No Gráfico 1 são apresentados os 

valores para os grupos de vacas prenhes ou vazias. 

 
Gráfico 1 – Taxa de prenhez do sêmen bovino refrigerado nas concentrações de 15x106 sptz/palheta 

(R15) ou 30x106 sptz/palheta (R30) e sêmen criopreservado (CRIO) de vacas submetidas à IATF 

 
 

 

 
 

Fonte (Bao Tarragó O. F, 2016) 

(p > 0,05) 

 

 

Quando investigado o efeito do touro, foi verificada tendência a efeito 

significativo do touro Braford no tratamento R15 apresentar os melhores resultados, 

como visto no Gráfico 02. 
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Gráfico 2 – Taxa de prenhez do sêmen bovino de diferentes touros e refrigerado nas concentrações de 

15x106 sptz/palheta (R15) ou 30x106 sptz/palheta (R30) e sêmen criopreservado (CRIO) de vacas 

submetidas à IATF 

 

 

Fonte (Bao Tarragó O. F, 2016) 

a,b letras diferentes sobre as barras, dentro de cada raça, denotam diferença estatística (p < 0,05) 
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8. DISCUSSÃO  

 

Este estudo foi realizado para avaliar se a refrigeração do sêmen bovino poderia 

ser uma alternativa viável e/ou mais eficiente para o uso em programas de IATF em 

gado de corte como uma metodologia a mais ao sêmen criopreservado, sendo formulada 

a hipótese de que o sêmen submetido submentido à refrigeração, sem passar pelo 

processo de congelação e descongelação poderia resultar em redução aos danos nas 

células espermáticas e aumento na taxa de fertilidade. Para este estudo, foram 

delineados dois experimentos, sendo o primeiro para comparar in vitro os danos da 

refrigeração X criopreservação sobre os espermatozoides, além de permitir a escolha do 

melhor diluidor para este fim e do tempo de refrigeração; enquanto, o segundo 

experimento para comparar in vivo a fertilidade de sêmen submetido à 

refrigeração X criopreservação, utilizando-se o diluidor e o tempo de refrigeração 

escolhidos no primeiro experimento. 

 

8.1. Experimento I 

 

Variados e numerosos são os fatores que podem influenciar a taxa de prenhez ou 

fertilidade dos espermatozoides congelados bovinos, como tipo de diluidor, 

concentração espermática na palheta, entre outros. Assim, o objetivo deste experimento 

foi testar in vitro uma opção de metodologia para o uso no momento de realizar as 

inseminações em tempo fixo, na procura de um meio diluidor e tempo máximo de 

refrigeração ótimo. Entretanto, baseados que os processos que envolvem a fertilidade 

são multifatoriais, torna-se improvável que a avaliação de um único atributo 

espermático possa refletir a real capacidade de fertilização de uma amostra seminal 

(HALLAP, 2005). Parâmetros classicamente utilizados na rotina de análise laboratorial 

do sêmen congelado, como a avaliação subjetiva da motilidade espermática e da 

morfologia dos espermatozoides, apresentam um valor limitado para o estudo do efeito 

de diferentes meios diluidores sobre a viabilidade espermática (GIL et al., 2000, citado 

por CRESPILHO, 2007). Desta forma, para este estudo foram considerados durante a 

avaliação as características de movimento espermático determinadas por sistema 

computadorizado (ARRUDA, 2000), morfologia espermática avaliada sob microscopia 

DIC (CELEGHINI et al., 2008), ainda foram utilizadas sondas fluorescentes específicas 
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para avaliar as membranas plasmática, acrossomal e mitocondrial (CELEGHINI et al., 

2007) e a produção de espécies reativas ao oxigênio (ALVES et al., 2015). 

Neste experimento foi avaliado o efeito do tempo de refrigeração do sêmen a 

5ºC até 48 horas em diluidores comerciais (Botubov®, Bovidyl® e Steridyl®) em 

palhetas de 0,5 mL armazenado em containers BOTUFLEX® sobre a viabilidade 

espermática in vitro. Notou-se que a motilidade total após 24 horas de refrigeração a 

5ºC, apresentou uma queda significativa para os três diluidores e se manteve estável até 

48 horas de refrigeração. Para o sêmen diluído com os meios Botubov® e Steridyl® a 

queda foi de 24,8% e 19,79%, respectivamente; estes valores foram superiores aos 

observados em pesquisas recentes como as de Crespilho et al. (2014); Papa et al. 

(2015); Murphy et al. (2016) e Borges et al. (2015); porém, inferiores aos valores 

obtidos por Mushtaq et al. (2013). Já o diluidor Bovidyl® apresentou capacidade inferior 

em manter a motilidade total, perdendo 53,2% nas primeiras 24 horas. 

Segundo Farrel et al. (1998) a motilidade progressiva representa um dos 

parâmetros de maior repetibilidade quando analisadas amostras espermáticas pelo 

CASA. Assim neste estudo a motilidade progressiva demonstrou queda nas primeiras 

24 horas para todos os diluidores Botubov® (19,2%) e Bovidyl® (33,5%) e manteve-se 

semelhante até 48 horas de refrigeração. A motilidade progressiva é um índice 

altamente desejável de qualidade espermática, associado a integridade de características 

estruturais do espermatozoide (BARNABÉ et al., 1981).O efeito do tempo para 

motilidade progressiva observado no presente trabalho também foi observado por outros 

pesquisadores, sendo maiores aos valores demonstrados nas pesquisas realizadas por 

Crespilho et al. (2014); Papa et al. (2015); Murphy et al. (2016); Borges et al. (2015), 

porém menores aos valores obtidos por Mushtaq et al. (2013). Também notou-se 

estabilidade da motilidade progressiva de 24 até 48 horas de refrigeração em todos os 

meios testados. 

Em relação às variáveis velocidade curvilinear (VCL), velocidade progressiva 

(VSL) e velocidade de trajeto (VAP), que expressam a velocidade espermática ao longo 

de sua trajetória, foram observados efeitos do tempo apenas para o VSL e VAP no 

diluidor Botubov®, já para as amostras diluídas no meio Bovidyl®, foram encontrados 

efeitos de tempo para VCL, VSL e VAP, apresentando queda nestas velocidades 

somente até 24 horas de refrigeração e se mantendo até 48 horas de refrigeração. O 

diluidor Steridyl® para estas velocidades sofreu apenas queda nas primeiras 24 horas de 

refrigeração para a variável VAP, mantendo-se sem variações até as 48 horas estudadas. 
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Estes achados variados poderiam ser atribuídos as diferentes viscosidades particulares 

de cada diluidor.  

Em relação ao percentual de células rápidas verificou-se comportamento 

semelhante à motilidade total para os três diluidores testados, ou seja, encontrou-se 

queda com 24 horas de refrigeração e se manteve semelhante até 48 horas de 

refrigeração, dados que coincidem aos danos espermáticos na ultraestrutura e nas 

características física, bioquímicas e/ou funcionais do espermatozoides que foram 

submetidos a refrigeração (WATSON, 2000; CELEGHINI et al., 2008). 

A linearidade espermática (LIN) representa uma variável de alta correlação com 

o potencial de fertilização do sêmen bovino congelado (JANUSKAUSKAS et al., 2001; 

MARTÍNEZ-RODRIGUEZ, 2005). Januskauskas et al. (2001) observaram uma 

correlação significativa (r = 0,82) entre a linearidade espermática e motilidade total pós-

descongelação. No presente trabalho não foram observadas diferenças significativas 

quando avaliados efeitos dos tempos para cada diluidor, mas interessantemente valores 

superiores foram encontrados para o diluidor Botubov® após 48 horas de refrigeração. 

Este resultado foi levado em consideração para a eleição como melhor meio diluidor 

para o teste de fertilidade no experimento II. 

Em relação à porcentagem de espermatozoides com membrana plasmática 

intacta (PI), observou-se danos significativos durante as primeiras 24 horas de 

refrigeração, resultado similar aos de Garcia et al. (1999) e Crespilho et al. (2014), 

porém Papa et al. (2015) não observaram diferenças significativas nas primeiras 24 

horas de refrigeração quando utilizado o mesmo diluidor do presente trabalho 

(Botubov®). Perda da integridade das membranas acrossomais e do potencial de 

membrana mitocondrial ocorreram também do momento imediatamente após a diluição 

até 24 horas de refrigeração. O meio diluidor Botubov® foi melhor que o Bovidyl®, mas 

igual ao Steridyl® após 48 horas de refrigeração, a mesma situação aconteceu com o 

potencial de mitocôndrias, para todas estas variáveis estudadas houve interação 

significativa entre tempo de refrigeração e o diluidor. 

Neste estudo também foram comparados dois diluidores para criopreservação do 

sêmen, Botubov® e Steridyl®. Notou-se que ambos se comportaram de forma 

semelhante, uma característica que foi diferente entre eles foi o percentual de células 

PIAIA que foi superior no Botubov® (26,7%) do que no Steridyl® (13%), o que 

fortaleceu sua escolha para o experimento II. 



 

Octavio Fabián Bao Tarragó 

64  DISCUSSÃO 

Neste experimento o sêmen refrigerado foi comparado ao criopreservado (como 

grupo controle), já que o sêmen criopreservado é a forma mais utilizada atualmente para 

a IATF em bovinos no campo.  

Contudo, verificou-se que tanto a criopreservação como a refrigeração 

ocasionam danos sobre as membranas plasmáticas, membranas acrossomais tanto 

quanto sobre o potencial de membrana mitocondrial. Observou-se que as amostras 

seminais refrigeradas por 48 horas ou criopreservadas, ambas no diluidor Botubov®, 

apresentam características muito semelhantes, diferindo estatisticamente apenas para 

VCL (106,04 vs 152,56 µm/s) e linearidade (69,29 vs 50,41%) principalmente. Desta 

maneira, se justifica a realização do teste de fertilidade para verificar sua eficiência. 

 

8.2. Experimento II 

 

Este experimento foi realizado para verificar se o uso de sêmen refrigerado a 5ºC 

por 48 horas melhora a fertilidade após IATF em relação ao sêmen criopreservado, além 

de avaliar duas concentrações espermáticas na palheta do sêmen refrigerado. Contudo, 

não foi observada diferença entre os tratamentos, ou seja, o sêmen refrigerado tanto 

quanto o sêmen criopreservado apresentaram taxa de prenhez similar, o que reflete o 

comportamento observado in vitro no experimento I, no qual ambos apresentaram 

características espermáticas semelhantes. Porém, quando se avaliou os touros 

individualmente constatou-se tendência (p=0,06) para o sêmen refrigerado na 

concentração de 15x106 sptz/palheta (R15) ser melhor para o touro Brangus utilizado 

neste trabalho. Resultado interessante, já que isto mostra que mesmo com a metade da 

dose inseminante, comparado ao R30 (doses inseminante de 30x106 sptz/palheta) a 

porcentagem de prenhez foi melhor. No trabalho de Bucher et al. (2009), foi 

demonstrado que as doses inseminantes podem ser menores, quando se utiliza sêmen 

mantido a temperatura ambiente em meio diluidor Caprogen por 48 horas utilizando 

3x106 sptz/palheta e sêmen criopreservado com 20x106 sptz/palheta, obtendo resultados 

estatisticamente semelhantes para a taxa de prenhez, sendo de 51,5% para sêmen a 

temperatura ambiente e de 50,4% para sêmen criopreservado. 

O objetivo deste trabalho não era buscar a substituição do sêmen criopreservado 

para a IATF, apenas demonstrar que o sêmen refrigerado também pode ser utilizado 

como uma ferramenta a mais para este processo, que não precisa de botijões 
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criogênicos, nem de energia elétrica para descongelar as palhetas, economizando tempo 

no momento de inseminar grande número de vacas. Ambas as técnicas, tanto a 

criopreservação como a refrigeração têm suas vantagens e desvantagens muito bem 

determinadas. Também não foi testado neste estudo o uso de sêmen refrigerado com 24 

horas ou até menos, com 12 horas de refrigeração, dado que seria muito interessante 

continuar pesquisando, já que trabalhos recentes como de Papa et al. (2015) e Borges et 

al. (2015), mostram maior eficiência quando o sêmen refrigerado é utilizado até 24 

horas a temperatura de 5ºC.  

No decorrer deste trabalho foram observadas situações que devem ser 

destacadas. Em primeiro a opção de utilizar sêmen refrigerado mostrou-se mais prático, 

rápido e menos oneroso quando comparado à utilização de sêmen criopreservado. O 

fato de não ter que descongelar as palhetas (processo que leva tempo quando os lotes de 

vacas para IATF são grandes) poupa tempo e torna mais ágil o processo da IA. As vacas 

ficam menos tempo no curral, menos estressadas e retornam ao pasto mais rapidamente. 

Inseminar com sêmen refrigerado também demonstrou menos oneroso, já que dispensa 

o custo de botijões criogênicos (valor médio de R$ 2.500,00 cada) e da manutenção 

com reabastecimentos de nitrogênio líquido (R$ 7,00 a R$ 9,00 por litro de N2 líquido), 

e deve ser feito em várias ocasiões, que irá depender da quantidade de lotes e número de 

vacas, temperatura ambiente, manejo do botijão. Pelo contrário, o dispositivo utilizado 

para refrigerar o sêmen neste estudo, tem um valor aproximado de R$ 17,00, assim se 

um botijão criogênico custa em torno de R$ 2.500,00, poderia ser comprado com o 

mesmo valor 147 dispositivos BotuFlex® para uso na IA podendo ainda, o BotuFlex® 

ser reutilizado. Assim, vemos que o emprego do sêmen refrigerado poderia se tornar 

uma ocasião de empregar ou de oferecer mais um serviço eficiente aos pecuaristas 

aumentando as possibilidades de emprego de médicos veterinários independentes. Neste 

trabalho, não foi observado aumento de eficiência do sêmen refrigerado sobre a taxa de 

prenhez, mas em trabalhos anteriores (PAPA et al., 2015; CRESPILHO et al., 2012; 

BORGES-SILVA et al., 2016), utilizando menos tempo de refrigeração e ainda um 

período de refrigeração maior, foram observadas porcentagens altamente mais eficientes 

para a taxa de prenhez após inseminação artificial, sendo desta maneira uma 

metodologia de serviço interessante para o pecuarista. Mais uma observação, se deve 

aos custos da biotécnica, sendo que os valores inicias utilizando sêmen criopreservado 

são mais altos, comparando ao sêmen refrigerado, assim com a diminuição de custos e 
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aumento da eficiência, continua a atrair mais o interesse de pecuarista e torna a 

produção de bezerros uma atividade econômica mais rentável. 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 

 



 

Octavio Fabián Bao Tarragó 

68   CONCLUSÕES 

9. CONCLUSÕES 

 

Os resultados deste estudo permitiram concluir que: 

 

9.1. Experimento I 

 

1. Os diluidores Botubov® e Steridyl® são similares em preservar o sêmen 

bovino refrigerado a 5º C por até 48 horas, porém o diluidor Bovidyl® 

apresenta capacidade inferior que estes. Nota-se que após 24 horas de 

refrigeração houve uma queda na qualidade do sêmen, mas percorrido este 

período os parâmetros seminais avaliados se mantem por até 48 horas. 

2. A criopreservação do sêmen com os diluidores Botubov® e Steridyl® 

apresenta-se semelhante na preservação das características espermáticas pós-

criopreservação, mas Botubov® preserva melhor a integridade das membranas 

plasmáticas. 

3. Os danos causados às células espermáticas após o processo da refrigeração a 

5º C por 48 horas são semelhantes aos causados pela criopreservação do 

sêmen. 

 

9.2.  Experimento II 

 

1. A taxa de prenhez após IATF em vacas é semelhante quando se utiliza sêmen 

refrigerado ou criopreservado. 

2. A refrigeração do sêmen bovino com 15x106 ou 30x106 

espermatozoides/palheta resulta em taxa de prenhez semelhante após IATF. 
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