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A eficiência econômica da pecuária de corte está vinculada à produção de bezerros, sendo 

estes destinados à produção de carne ou reposição do rebanho. Neste contexto, a eficiência 

reprodutiva apresenta papel fundamental na viabilidade e lucratividade da atividade. Assim, 

programas de melhoramento genético através do uso da inseminação artificial, necessariamente, 

não podem comprometer a eficiência reprodutiva do rebanho. 

Durante os últimos anos, novas tecnologias aplicadas à reprodução animal vêm 

contribuindo de maneira importante para o melhoramento genético. Dentre elas, a inseminação 

artificial em tempo fixo (IATF) se tornou uma das principais biotecnologias reprodutivas de 

impacto econômico na produção de bovinos, pois possibilita a utilização em massa de touros 

com características produtivas desejáveis, viabiliza o cruzamento industrial em regiões tropicais 

e aumenta a produção de carne por hectare.  

Em termos gerais, os programas de IATF consistem na formação de um grupo de fêmeas 

que irá receber uma sequência de sucessivos tratamentos hormonais, conhecidos como protocolo 

de sincrozinação. Após o término do protocolo este lote de fêmeas é inseminado em horário 

previamente determinado, ou seja, em tempo fixo. Para a utilização efetiva da IATF em larga 

escala em fazendas comerciais no Brasil é necessária a utilização de sêmen congelado. Este 

sêmen congelado tem origem de diversos reprodutores e diversas partidas de sêmen. Desta 

forma, possíveis diferenças em termos de fertilidade individual de touros ou mesmo de variações 

entre partidas de sêmen de um mesmo reprodutor podem afetar a fertilidade do lote sincronizado, 

determinando baixos resultados e prejuízos econômicos.  

O Departamento de Reprodução Animal da FMVZ-USP realizou um levantamento de 

dados de 31.982 IATFs realizadas em rebanhos em diversas regiões do Brasil (Baruselli e 

colaboradores, dados não publicados). Os resultados demonstram que somente 50.7% dos touros 
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utilizados promoveram índices satisfatórios (≥ 50% de prenhez por inseminação) de gestação à 

IATF (Gráfico 1). Em outro levantamento de uma fazenda comercial do estado do Mato Grosso 

do Sul, Penteado L. e colaboradores (2005, FIRMASA-IATF, Campo Grande-MS) demonstram 

diferenças entre touros e entre partidas de sêmen de cada touro na taxa de concepção à IATF em 

vacas Nelore (Gráfico 2). Estes resultados comprovam a existência de diferenças na fertilidade 

individual de touros como também na variação existente entre as partidas do mesmo touro.  

 

Gráfico 1- Efeito de diferentes touros sobre a taxa de prenhez em fêmeas bovinas sincronizadas e 

inseminadas em tempo fixo  (31.982 IATFs utilizando 73 touros). 

 
Gráfico 2 – Distribuição da taxa de concepção conforme o touro e partida (7.377 inseminações) 

em vacas Nelore (dados de campo – FIRMASA-IATF, Campo Grande-MS). 
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Em um ultimo estudo realizado em fazendas comerciais nos estados do Mato Grosso do 

Sul e Paraná, Martins Júnior, A. e colaboradores (dados não publicados), sincronizaram 962 

vacas paridas utilizando na IATF quatro diferentes touros. As doses de sêmen de cada touro 

foram distribuídas de maneira equitativa entre as fêmeas de cada lote sincronizado. Todas 

partidas de cada touro foram previamente analisadas em laboratório e apresentavam boa 

qualidade. Os resultados podem ser observados no Gráfico 3. Foi observada variação de até 

15.6% na taxa de prenhez à IATF determinada pelo uso do Touro 4 (61.1%) e do Touro 1 

(45.5%). Estes resultados mais uma vez comprovam existência efeito individual de touros em 

programas de IATF.  

 
Gráfico 3- Efeito touro na taxa de prenhez à IATF de vacas de corte lactantes (n=962 IATFs). 

Colunas com letras diferentes (a≠b) demonstra que o resultado da taxa de prenhez à IATF foi 

significativamente diferente entre os touros.  

 

Diante de tal realidade, o proximo passo seria estabelecer estratégias para evitar baixos 

resuldados decorrentes desta variação individual e entre partidas de sêmen de touros. Dentre as 

possíveis estratégias para a escolha do sêmen a ser destinado para programas de IATF podem-se 

citar: 1) Dar prefência para a utilização de sêmem oriundo de centrais especializadas; 2) Realizar 

análise laboratorial do sêmen por partida; 3) Utilizar de somente touros com histórico prévio de 

alta fertilidade em programas de IATF e 4) Identificar e selecionar touros de alta fertilidade a 

serem destinados à programas futuros. 
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A utilização de sêmen oriundo de centrais especializadas determina menor risco de 

ocorrência de variações entre partidas de sêmen de um determinado touro. O diferencial 

determinante destas centrais de sêmen é o rigoroso controle dos procedimentos de coleta e 

processamento do sêmem, bem como da ambiência das instalações para garantia do bem estar 

dos reprodutores. No entanto, vale ressaltar que a realização desta conduta não evita a ocorrência 

da variação dos resultados originados da variação individual da fertilidade dos touros. 

A realização de análise laboratorial por partida de sêmem é extremamente importante 

para a segurança, certificação e profissionalização dos programas de IATF. Inúmeros são os 

problemas relacionados ao transporte e armazenamento do sêmen em botijões de nitrogênio. 

Estes problemas podem afetar sobremaneira a qualidade e viabililidade do semên pós 

decongelamento. Desta forma a análise laboratorial por partida certificam a fecundidade do 

sêmen, evitando a utilização partidas de baixa qualidade nos programas de IATF . 

A identificação e seleção de touros a serem utilizados em programas futuros é a principal 

estratégia que determina bons resultados em programas de IATF. É necessário realizar esta 

identificação para a criação e atualização de banco de informação sobre touros de alta fertilidade 

em programas de IATF. Para a correta identificação dos touros de alta fertilidade deve-se 

realizar, em lote de sincronização contemporâneo, as inseminações utilizando touros com 

histórico prévio e touros com resultados desconhecidos. É importante salientar que estas 

inseminações devem ser realizadas no mesmo lote de IATF, possibilitando a análise correta dos 

resultados obtidos. Portanto, a utilização desta estratégia proporciona a identificação e seleção de 

novos touros a serem utilizados nos programas futuros.  

Deste modo, fica evidente a existência do efeito individual na fertilidade de touros nos 

programas de IATF. Consequentemente, para evitar baixos resultados é necessário realizar 

análise laboratorial por partida de sêmen e utilizar somente touros com histórico de alta 

fertilidade em programas de IATF. 


