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Avaliou-se a motilidade total e progressiva do sêmen diluído e descongelado de garanhões da raça
Nordestina submetido ao teste de termo resistência (TTR). Ejaculados (N= 18) de dois garanhões clinicamente saudáveis, férteis e com média de 9,5 anos, foram diluídos (1:1) com Botu-Sêmen® a 37°C,
tiveram a motilidade total (MT) e progressiva (MP) avaliadas utilizando-se o CASA® (T0) e após
centrifugação a 2200rpm/15min, e resuspensão com diluente Botu-Crio®, congelados em palhetas de
0,5mL. Após descongelamento em banho maria a 37°C/30s, palhetas de sêmen diluído e descongelado
foram incubadas em banho-maria a 37°C observando-se os tempos de 10 (T10), 30 (T30) e 150 (T150)
minutos para avaliação da MT e MP. As variáveis foram avaliadas pela ANOVA com post hoc teste
de SNK (P<0,05). Este estudo foi aprovado pelo CEDEP/UNIVASF (protocolo nº 0006/161012). No
sêmen diluído a MT foi de 71,29±2,11% (T0); 68,41 ± 2,57% (T10); 66,20 ± 2,64% (T30) e 54,52 ±
5,01% (T150) e a MP de 58,62 ± 2,99% (T0); 55,10 ± 2,96% (T10); 52,24 ± 3,50% (T30) e 39,00 ±
5,22% (T150). A MT e MP foram decrescentes à medida que aumentava o tempo transcorrido no TTR
proposto. No sêmen descongelado a MT foi 30,24 ± 3,07% (T0); 26,10 ± 3,30% (T10); 23,64 ± 3,13%
(T30) e 14,18 ± 2,90% (T150) e a MP de 17,10±2,83% (T0); 12,88±2,78% (T10); 11,83±3,02%
(T30) e 5,44±1,53% (T150). Conclui-se que os animais podem ser classificados como de sêmen de baixa
congelabilidade, pois tiveram motilidade progressiva abaixo de 25% pós-descongelamento, com queda
gradual na motilidade durante o TTR aos 150 min para sêmen diluído e descongelado.
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