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Introdução 

 

A demanda por carne no mundo esta em constante crescimento e por isso os produtores tem como desafio aumentar a 

produção com qualidade e sem prejudicar o meio ambiente, sempre lutando contra as condições climáticas de cada 

região que afetam a produção e reprodução dos animais. E para obter sucesso em todo o processo é necessário 

desenvolver formas de superar o baixo índice reprodutivo do rebanho brasileiro, que apesar de ser bem avançado na 

produção de carne, quando se fala em fertilidade a realidade fica bem diferente. 

Diversas biotecnologias são utilizadas associadas ao manejo e a nutrição, para esquivar-se das dificuldades 

reprodutivas, e a mais utilizada é a inseminação artificial (IA) que pode ser feita com observação de cio ou 

sincronização de estro. A inseminação artificial em tempo fixo (IATF) temuma grande vantagem sobre a tradicional por 

não ser preciso observar cio, e tem se tornado uma importante ferramenta para os produtores por ajudar a controlar os 

fatores que podem gerar uma variação na resposta reprodutiva da vaca. Dentre as variáveis podemos citar o 

inseminador, o manejo, o tempo de exposição da vaca ao touro, as raças da vaca e do touro. O repasse ao touro no lote 

das vacas que não emprenharam quando submetidas à IATF é uma tática que vem sendo usada para tentar aumentar a 

taxa de prenhez dos rebanhos durante a estação de monta.Assim sendo, objetivou-se com este trabalho avaliar 

utilizando modelos lineares generalizados os efeitos do lote, da raça da vaca e do touro, da ordem de parição, protocolo 

de inseminação, inseminador e do manejo dos animais sobre a ocorrência de prenhez de vacas de corte submetidas à 

inseminação artificial em tempo fixo (IATF) e posterior repasse. 

 

Material e métodos 

A. Origem dos dados 

Foram utilizadas 4159 observações do arquivo zootécnico cedido pela empresa de prestação de serviços veterinários 

de 33 fazendas da região Norte do Estado de Minas Gerais, referentes às estações de monta dos anos 2012 e 2013. 

 

B. Caracterização das variáveis 

As vacas pertenciam a 20 lotes. O manejo desses animais era realizado em dois períodos, manhã e tarde. Com relação 

à ordem de parição, havia vacas nulíparas, multíparas e vacas “solteiras”. 

As fêmeas submetidas à IATF pertenciam às raças Brahman, Caracu, Guzerá, Nelore, Red Angus e animais cruzados. 

Os touros cujos sêmens foram utilizados eram das raças Brahman, Aberdeen Angus, Guzerá, Nelore, Nelore mocho, 

Senepol e Simental. 

No dia da IATF as vacas foram avaliadas visualmente quanto à condição corporal, recebendo escores que variaram 

de 1,0 (magra) a 5,0 (gorda). 

Foram seguidos nove diferentes protocolos de sincronização para IATF (descritos na tabela 1), e a IATF foi realizada 

por 11 diferentes inseminadores. O diagnóstico de gestação foi realizado aos 100 dias após a inseminação artificial, por 

palpação retal para determinar a ocorrência de prenhez, observando também o retorno ao estro. Os animais que não 

apresentaram prenhez foram submetidos a repasse do touro. A ocorrência de prenhez das vacas submetidas ao repasse 

(OPRe), foi classificada como 1 (vacas prenhas) e como 0 (vacas vazias).  

 

C. Efeitos fixos 

Analisou-se a significância das variáveis independentes lote, raça da vaca e do touro, e ordem de parição sobre a 

característica OPRe.  
 

D. Analises 

______________ 
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A verificação de quais efeitos estariam influenciando a característica OPRe foi realizada por meio do procedimento 

PROC GLIMMIX do pacote computacional SAS
®
. A variável-resposta OPRe foi assumida por apresentar distribuição 

binomial (1 = prenhe; 0 = vazia). Neste caso, a função de ligação utilizada foi a logit [3].  
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Resultados e Discussão 

 

As fêmeas submetidas à IATF apresentaram taxa de prenhez de 18,08%(tabela 2). O que apresentou valor diferente 

do encontrado por ERENO et.al. (2007) [1] no qual se observou uma taxa de 50,6% de prenhez em vacas nelore aos 54 

a 60 dias pós-parto. A divergência nos percentuais pode ser explicada devidaaos fatores como o clima da região, tipos 

de protocolos e forma de aplicação dos mesmos. 

A média e o desvio padrão para ocorrência de prenhez das vacas submetidas ao repasse foi, respectivamente, 0,18 e 

0, 384 (Tabela 2) para a característica OPRe. 

A raça da vaca não teveefeito significativo sobre a OPRe dessas fêmeas(P>0,05), assim como o 

manejo(P>0,05),quando inadequado, como estresse do animal na hora de manejar ou durante a estação de monta, 

interfere na taxa de prenhez VIANA et.al. (2015) [2].Desta forma, neste trabalho pelo fato desta variável não ter sido 

significativa sobre a OPRe constata-se, portanto, que foi realizado um manejo correto. 

Com relação a raça dos animais, FREITAS et.al. (2010) [3] avaliando vacas de diferentes genótipos enfatizaram que 

a raça afeta pelo menos uma das características reprodutivas de importância para a produção. Já com relação à raça do 

touro foi possível observar influência sobre a OPRe (P˂0,05). Na literatura há trabalhos que indicam diferenças na 

prenhez com a utilização de touros de diferentes potenciais reprodutivos. 

Os protocolos de inseminação assim como o inseminador interferiram na OPRe (P>0,05). Porém GOTTSCHAL e 

SILVA (2012) [4] observaram em seus resultados que o uso dos protocolos pode afetar a taxa de prenhez na IATF, mas 

não apresenta diferença na prenhez após o repasse com o touro, pois o efeito touro acaba reduzindo a resposta negativa 

à inseminação. 

SÁ FILHO et.al. (2009) [5], após análise dos resultados de 64.033 vacas utilizando IATF, concluiu que o 

inseminador exerce influência significativa na taxa de prenhez. Os resultados do trabalho dependem, em grande parte, 

de sua habilidade e de seu comprometimento profissional. Somente com responsabilidade, eficiência, interesse e 

equipamentos adequados o inseminador desempenha corretamente essa função. 

Com relação à ordem de parição e efeito do lote, no trabalho em questão afetaram a OPRe (P<0,05). O impacto da 

ordem de parição foi em virtude das categorias animais presentes, pois normalmente as nulíparas possuem uma taxa de 

prenhez superior as demais. Como apresentado em trabalho realizado por DAYANNASCHIAVIE E URBANO 

GOMES (2009) [6] em que as nulíparas obtiveram taxa de 84% maior que as outras categorias. 

 

Conclusão 

 

Diante do exposto pode-se concluir que lote, ordem de parição, o protocolo, o inseminador e a raça do touro exercem 

efeito sobre a ocorrência de prenhez das fêmeas de bovino de corte submetidas ao repasse de touro. Sendo assim deve-

se dar maior ênfase a estas variáveis, pois estas influenciam na reprodução que é um dos mais importantes fatores para 

se ter sucesso na produção. 
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Tabela 1. Protocolo de sincronização para IATF 

Protocolo Descrição 

Lutalyse 

 (dia da 
aplicação) 

Estímulo ovulatório 

(ml ECP) 

Estímulo final eCG 

(UI) 

 

7 0,3  RB + ECG 200 Uso da retirada do bezerro e aplicação do 

eCG como estímulo final 
7 0,3  RB - Uso apenas da retirada do bezerro como 

estímulo final 

7 0,3  ECG 200 Aplicação eCG como estímulo final 
7 0,3  ECG 300 Aplicação eCG como estímulo final 

9 0,3  RB + ECG 200 Uso da retirada do bezerro e eCG como 

estimulo final 
9 0,3  RB - Retirada do bezerro como estimulo final 

9 0,3  ECG 300 Aplicação eCG como estímulo final 

9 0,5  RB - Retirada do bezerro como estímulo final 
9 0,5  ECG - Aplicação eCG como estímulo final 

 

Tabela 2. Número de dados (N), valores mínimos (MIN), máximos (MAX), média e desvio-padrão (DP) e porcentagem (%) para a característica 
ocorrência de prenhez após repasse (OPRe) 

Característica N MIN MAX Média± DP Escore N % 

OPRe 4159 0 1 0,18± 0,384 0 3407 81,92 

     1 752 18,08 

 

 
Tabela 3. Efeito do lote (LOT), das raças da vaca (Rvaca) e dos touros (Rtouro), e da ordem de parição (OP) sobre a ocorrência de prenhez, 

considerando 5% de significância 

Efeito GL F value Pr> F 

LOT 19 7,45 ˂0,0001* 

Rvaca 6 0,46 0,8393ns 

OP 3 7,64 ˂0,0001* 
Rtouro 5 3,81 0,0019* 

Protoc 6 6,14 ˂0,0001* 

Inse 10 5,94 ˂0,0001* 
Manejo 1 3,68 0,0550ns 

*afetou significativamente a ocorrência de prenhez após repasse; ns: não afetou a ocorrência de prenhez (P>0,05) 

http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/96836/1/Cardoso-eficiencia-prod.pdf

