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A ra9a bovina pe-duro encontra-se em serio perigo de extin9ao, estando sua popula9ao muito
reduzida. Esses animais sac dotados de grande rusticidade e capacidade de adapta9ao as severas
condi90es ambientais da zona semi-arida nordestina. Esta rusticidade possibilita que os animais desta
ra9a sejam utilizados, sem grandes investimentos, na explora9ao de pastagens naturais de baixa
qualidade, onde muitas ra9as melhoradas nao conseguem produzir satisfatoriamente, ou tern ate
dificuldade para sob reviver . Alem disso, atraves de cruzamentos, 0 gada pe-duro podera ser utilizado
em program as de melhoramento genetico, visando a obten9ao de animais mais resistentes e mais
produtivos. Trata-se, portanto, de importante recurso genetico, que deve ser preservado e que podera ter
grande utilidade no melhoramento da pecuaria nordestina (Carvalho, 1983; 1985).

A conserva9ao de ra9as e de especies animais em risco de extin9ao e hoje preocupa9ao mundial,
sendo as atividades de conserva9ao desses recursos geneticos enquadradas em tres tipos: 1) animais vivos,
tanto in situ como ex situ; 2) armazenamento criogenico de tecidos reprodutivos; e 3) conserva9ao
molecular (Hodges, 1992).

Dentre as tecnicas de armazenamento de tecidos reprodutivos, a criopreservayao do semen e a
que vem sendo utilizada ha mais tempo e a que, atualmente, dispoe de tecnologia mais avan9ada. Vma
das vantagens da criopreserva9ao do semen e que nao apresenta muito dos problemas associados a
preserva9ao in situ de animais, tais como ocorrencia de doen9as, perdas por acidentes de campo e deriva
genetica acumulada ao longo dos anos. Alem disso a conserva9ao, tanto de semen como de embri5es,
embora apresente altos custos iniciais, tern custos de manutenyao muito baixos (Smith, 1983).

A criopreservayao do semen do gado pe-duro constitui atividade complementar as a90es de
conserva9ao in situ que vem sendo desenvolvidas pel a Embrapa Meio-Norte. Alem disso, possibilitara
que semen de reprodutores de aha qualidade torne-se disponivel a criadores interessados.

o trabalho vem sendo conduzido na Fazenda Experimental Octavio Domingues, da Embrapa
Meio-Norte, em Sao Joao do Piaui, PI, onde e mantido urn nucleo de conserva9ao do gada pe-duro, e
no Laborat6rio de Reprodu9ao Animal da Embrapa Meio-Norte, em Teresina, PI.
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o processo de coleta, avaliayao e congelamento do semen vem sendo feito na Fazenda
Experimental, utilizando-se doadores com born padrao racial e em boas condiyoes de reproduyao. Em
periodos previos it coleta de semen, os doadores sac separados das femeas e colocados em pastagens de
melhor qualidade.

Na coleta de semen, vem sendo utilizada a vagina artificial, usando-se como manequim uma
femea em cio natural ou induzido. Imediatamente apos a coleta, 0 semen e submetido a avaliayao,
levando-se em conta as seguintes caracteristicas: volume, aspecto, turbilhonamento, motilidade, vigor
e concentrayao. No processo de avaliayao e congelamento do semen, vem sendo utilizado 0 meio "tris-
gema-glicerol", mantendo-se concentrayao minima de 12milhoes de celulas viaveis por dose inseminante
de 0,50 ml. 0 semen que nao atingirum padrao minimo e descartado, conforme as norm as estabelecidas
para a avaliayao de semen destinado ao congelamento (Fonseca et aI., 1992).

Na avaliayao pos-congelamento, sac descartadas as partidas que apresentarem motilidade
individual progressiva inferior a 30% (escala de 0 a 100) e vigor de motilidade inferior a 3 (escala de 0
a 5).

Na Tabela 1 estao sumarizados os resultados da avaliayao do semen antes do congelamento . A
media obtida para volume (2,35 ml) e inferior it media registrada na especie bovina, que se situa entre
4 a 5 mI. Entretanto, sabe-se que 0 volume do semen ejaculado apresenta amplas variayoes, que sac
relacionadas ao individuo, it raya, ao numero de ejaculayoes e a fatores ambientais diversos. As demais
caracteristicas estudadas enquadram-se nos limites normais estabelecidos para semen de bovino.

TABELA 1. Valores medios de caracteristicas do semen de touros da ra~a pe-duro, avaliadas
em dois periodos de coleta, em Sao Joao do Piaui, 1996/97.

Periodos de coleta Total

Caracteristicas do semen 11 a 14/07/96 14 a 19/08/97
N° de Media N° de Media N° de Media

amostras amostras amostras

Volume (ml) 26 2,84 23 1,87 49 2,35
Concentrayao (x 106/mm3) 21 0,815 20 0,877 41 0,846
Numero de espermatozoides/ejaculados(xl09

) 21 2,314 20 1,633 41 1,988
Motilidade em % (escala: 0 -100) 19 72,63 18 72,77 37 72,72
Vigor (escala 0 - 5) 19 2,94 18 3,38 37 3,16

Verificou-se ampla variayao entre os doadores quanto ao indice de aproveitamento do semen
processado, variando de zero a 100%, na avaliayao pos-descongelamento (Tabela 2). Estas variayoes
podem ser consideradas normais e ocorrem com freqiiencia durante 0 processo de congelamento do
semen.

o indice de aproveitamento total do semen process ado foi de 62,78% (Tabela 3). Nas condiyoes
em que 0 trabalho vem sendo executado, considera-se que estes resultados sac bastante satisfatorios.



PESQUISA EM ANDAMENTO
PA/82, Embrapa Meio-Norte, nov./98, p.3

TABELA 2. Total de doses de semen processadas e aprovadas, por touro da ra~a pe-duro

N° do touro N°de Doses Doses % de doses
ejaculados processadas aprovadas aprovadas

207 11 514 455 88,00
189 03 116 44 37,93
333 04 287 92 33,05
224 05 210 0 0,00
417 07 149 81 54,36
339 03 298 160 54,22
59 05 172 95 55,23
14 01 67 67 100,00
39 05 120 105 87,50

137 02 133 0 0,00
193 03 299 179 59,86
72 04 116 87 75,75
74 05 372 372 100,00

216 01 37 37 100,00
89 02 25 25 100,00

225 01 23 23 100,00
427 04 130 130 100,00
455 02 76 22 28,94

Total 18 68 3.144 1.974
Media 3,78 174,67 109,67 62,78

TABELA 3. Sumario do processamento do semen de touros da ra~a pe-duro referentes aos tres
period os de coleta.

Periodo de coleta N° de Doses Doses % de doses
ejaculados processadas aprovadas aprovadas

13 a 18/05/96 33 1.853 840 45,78
11 a 14/07/96 18 759 730 96,17
14 a 19/08/97 17 532 404 75,93

Total 68 3.144 1.974
Media 22,67 1.048 658 62,78

Dedicarnos este trabalho ao colega pesquisador Assis Roberto de Bern (1950-1997), cujo
entusiasrno, dinarnisrno e esforyo tanto contribuirarn para a conservayao dos recursos geneticos anirnais
do Brasil.
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