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Uma Visão “ Realista” sobre a Inseminação
Carla Francescni Noznica | Zootecnista
Artificial em caprinos
A Inseminação Artificial é uma técnica já
conhecida e reconhecida por todos, os
franceses já a utilizam em caprinos de
longa data e o Brasil também a conhece
dos idos dos anos 80, possuindo grandes
especialistas nessa área.
Dos benefícios da técnica provavelmente
todos já ouviram falar: (i) Reduz ou elimina
a presença de reprodutores na fazenda;
(ii) Permite que o reprodutor seja usado
em um número de fêmeas muito maior
do que na monta natural; (iii) Proporciona
o uso de reprodutores geneticamente
superiores e de reconhecida fertilidade,
acelerando, assim, o processo de
melhoramento genético; (iv) Permite
o uso de reprodutores “de alto valor
comercial” mesmo para pequenos
produtores; (v) Reduz ou previne doenças
transmitidas pelo coito; (vi) Permite
guardar material genético por um longo
período de tempo.
No entanto, colocar a técnica em prática
e obter bons resultados é ainda ponto de
interrogação para muitos, e me pergunto
o porquê. A técnica requer cuidados e
os benefícios devem ser ponderados
sob a questão do investimento. A
insegurança de muitos caprinocultores
é até compreensível: o teste de progênie
em caprinos ainda está se formatando,
algumas experiências mal sucedidas por
“n” razões, mas a pergunta que não quer
calar: Por que resultados tão frustrantes?
Ao longo dos anos, trabalhando em
diversas realidades em Caprinocultura,
percebi que ficamos tão preocupados
com a técnica em si que não
conseguimos definir as metas e com
isso avaliamos os resultados de maneira
equivocada, ou ainda pior, quando nos
decidimos por introduzir a IA, já é uma
atitude desesperada, como se isso fosse
resolver todos os problemas que se u

À esquerda, tipo de cabra encontrada no rebanho inicial, com úberes problemáticos.
À direita, cabrita filha de IA (1ª. Geração)
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acumularam durante anos. Imaginamos
que do dia pra noite a IA resolverá
tudo, até os problemas de manejo que
temos na propriedade. E é exatamente
o contrário que ocorre, ela acaba por
demonstrar todos os defeitos de manejo
da propriedade.
Nestes últimos anos tive a grata
oportunidade de trabalhar em uma
propriedade – Sitio Rekantinho Ibiuna /SP - em que a IA foi definida
com o propósito de facilitar o manejo
reprodutivo (definindo as estações
de nascimento) e para acelerar o
ganho genético sem precisar adquirir
reprodutores. O rebanho foi analisado
em seus pontos fracos e foram definidas
as características a melhorar em ordem
de prioridade: os ligamentos de úbere
e, claro, a quantidade de leite/animal.
Junto com a equipe da Top in Life, os
reprodutores foram escolhidos para essas
finalidades, mas para que tudo corresse
bem, a dieta, o manejo, a sanidade, enfim,
todos os fatores para o bem estar dos
animais foram avaliados e modificados de
acordo com a necessidade e possibilidade
do momento.
O resultado da taxa de prenhez não foi
100%, o que poderia parecer
frustrante (atualmente os resultados
médios são de 55% de prenhez com uma

dose de sêmen na IATF, com resultados
um pouco menores na categoria de
cabritas de primeira cobertura em relação
a cabras adultas), mas hoje analiso os
resultados de outra forma. Analiso que
os resultados podem ser claramente
percebidos quando chegamos na
plataforma de ordenha e observamos a
qualidade dos úberes já nessa primeira
geração.
Foi impressionante a melhora nesse
quesito já na primeira geração – filhas
de IA. Quem nunca perdeu horas para
ordenhar aquela cabra que arrastava o
úbere pelo chão? Quanto trabalho no
pré-parto esses animais traziam ...Outro
benefício facilmente identificado foi
na quantidade de leite produzido – já
observamos um aumento de 900g na
média diária do rebanho, considerando
que ainda estamos em começo de
lactação (antes de 30 dias pós parto) da
maioria das cabritas paridas. Outro fator
que me chamou a atenção foi a questão
da eliminação da necessidade de compra
de bodes, já que a aquisição de um bom
reprodutor, evitando a consanguinidade
no rebanho, é sempre uma dificuldade.
Onde encontrar reprodutores
teoricamente superiores, com boa saúde,
bem manejados, a preço acessível e de
preferência próximo a sua propriedade?
Esses benefícios muitas vezes passam

despercebidos no momento da
avaliação e acabamos por desacredita-la
equivocadamente, o que pode acarretar
perda de tempo... E “tempo é dinheiro”.

Comentário de
Marcelo Roncoletta,
sócio-diretor da
Top in Life
“Bastante interessante a visão
da técnica sobre a IA, a questão
dos fatores de interferência nos
resultados, sentidos na pele, nessa
propriedade. Mas ficamos felizes
com o impacto da IA já na primeira
geração. A escolha dos bodes
certos, para atender ao objetivo de
melhoria de úberes, foi de resultado
impressionante. Sobre a quantidade
de leite produzida, ainda vamos
aguardar o controle leiteiro no final
de lactação, mas a expectativa é
grande. Cabritas de primeira cria
já despontando com mais de 4kg/
dia em um rebanho cuja média
anterior era bem inferior a isso já
demonstram um bom potencial.
Foram utilizados bodes como Opção
Capril Por do Sol e Gall Absolut
nesse primeiro lote de filhas de IA.
O projeto esta só começando, sendo
esse o primeiro a já demonstrar
resultado. Já inseminamos o
segundo lote de filhas de IA agora
em novembro, sempre direcionando
o acasalamento para obtenção dos
objetivos de forma mais rápida”

Lote de cabritas de IA (1ª Geração)
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IATF

Protocolo de IATF alternativo para cabras de leite
Érika Morani
A técnica de inseminação
artificial aliada a protocolos
de sincronização – IATF
(inseminação artificial em
tempo fixo) - vem sendo
bastante utilizada em
caprinos. Além das vantagens
da técnica de IA, que são
várias (dentre as principais
pode-se citar a agilidade
do progresso genético e
maior controle sanitário
aos rebanhos), a IATF
agrega a possibilidade de
programação da produção e
eliminação da sazonalidade
dos rebanhos.
São várias as possibilidade de
protocolos hormonais que podem
ser utilizados com o intuito de
sincronização de cio em cabras, sendo
os mais comumente conhecidos
os protocolos que somam o uso de
implantes vaginais (progestágenos)
mais ecG (gonadotrofina coriônica
equina) e prostaglandina (PgF2α) em
datas preconizadas de acordo com
o dia de intenção da inseminação
e em volume (ecG) ajustado para a
categoria animal a ser inseminada
(idade, estágio lactação, score corporal
e tamanho do animal), a exemplo da
Figura 1, que descreve um protocolo
tradicionalmente utilizado em
caprinos.
Os resultados médios obtidos com
o protocolo descrito na Figura 1

Figura 1 – Protocolo tradicional de IATF
recomendado para caprinos.

e utilizando uma dose de sêmen
congelado são de 55% de prenhez.
Resultados com maior sucesso
podem ser obtidos quando os fatores
de interferência estão controlados
– fêmea ou matriz em equilíbrio
(isso envolve nutrição, sanidade
e manejo); sêmen de qualidade
(começa com o papel da Central e
termina na mão do inseminador)
e do inseminador (que precisa ter
habilidade e vontade, necessárias para
se engajar no contexto e apresentar
comprometimento com a causa).
Em função da busca por maior
praticidade e alternativas práticas, a
equipe técnica da Top in Life testou
um protocolo, já utilizado em rebanho

Quadro 01 – Protocolo OVISYNC recomendado para IATF em cabras.
O volume de GnRH pode variar de 1 a 2ml, de acordo com categoria
animal, sazonalidade e escore corporal.

bovino leiteiro e com bons
resultados. Comercialmente,
é conhecido como protocolo
OVISYNC, baseado no uso
apenas de aplicações de
Prostaglandina (PgF2α) e
GnRH (Hormônio Liberador
de Gonadotrofina), conforme
Quadro 01. Mas, quais as
vantagens desse em relação
ao protocolo tradicionalmente
utilizado? Podemos elencar
alguns pontos, descritos no
Quadro 2, mas os argumentos
principais são a praticidade na
execução e uso de hormônios
que não deixam resíduos
em leite e/ou carne e a questão da
redução de custos.
Outro aspecto relevante a ser
considerado é com relação aos
resultados obtidos com o uso do
protocolo OVYSINC. Foram testados
lotes de cabritas, cabras secas e
cabras em lactação em estação
não reprodutiva (novembro) e lote
de cabras em lactação em estação
reprodutiva (maio), sendo que na
estação não reprodutiva testamos
o protocolo com 1ml de GnRH,
pensando em redução de custo
do mesmo. Na estação seguinte, o
volume de GnRH foi dimensionado
considerando o fato de ser ou não a
estação reprodutiva e da categoria
animal. Nas cabritas utilizamos 1ml
de GnRH, nas cabras secas 1,25ml e

Quadro 02 – Comparação entre os protocolos TRADICIONAL E OVISYNC,
para diversos tópicos relevantes quanto a vantagem e desvantagem
dos protocolos.
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nas cabras em lactação 1,5ml, para o
lote sincronizado em novembro. Os
resultados na taxa de prenhez podem
ser visualizados no Quadro 03.

em cabras secas. Também lembramos
melhor avaliados (o que alteraria as
que as doses de GnRH e a sazonalidade doses do hormônio), considerando a
ainda são aspectos que devem ser
categoria de cabras em lactação.

É notória a necessidade de ampliar
o número de testes e reduzir as
variáveis, mas os resultados prévios
demonstram que as categorias
cabritas e cabras secas não
responderam bem ao OVISYNC,
independentemente se utilizados em
estação reprodutiva ou não. Todavia,
para cabras em lactação o mesmo
demonstrou ter um bom potencial
(62% de prenhez), como protocolo
de sincronização de cio em cabras
em lactação, dentro da estação
reprodutiva. O custo benefício dele
respalda-se no custo menor (50%
menos), na facilidade de manuseio –
consequentemente, menos estresse
– e nos resultados de % de prenhez
bastante satisfatórios.
Entretanto, ainda não se recomenda
o uso deste protocolo em cabritos e

Quadro 03 – Resultados de prenhez (%) no ultrassom aos 45 dias pós IA, comparando os diferentes
lotes, categoria animal e tipo de protocolo, todos na mesma propriedade.

É HORA DE RECEITA!

Lombo de Cordeiro ao Molho Agridoce e Frutas Vermelhas
Ingredientes:
» 500g de lombo de cordeiro cortado
em medalhões de 1,5cm
» 01 colher de sopa de azeite extra
virgem
» 01 colher de café de pimenta da
jamaica moída na hora
» sal a gosto
Molho:
» 250g de frutas vermelhas
(framboesa e amora – podem ser
frutas
congeladas)
» 02 colheres de sopa de açúcar
» 03 colheres de sopa de água
» 01 colher de sopa de aceto
balsâmico
» 01 colher de chá de menta ou
hortelã seca

Modo de Preparo
Temperar o lombo com sal e pimenta
da Jamaica. Numa panela bem
quente, colocar o azeite e selar os
medalhões de lombo. Acrescentar,
em seguida, todos os ingredientes do
molho, menos a menta, e cozinhar
em fogo baixo, mexendo sempre.
Amassar bem as frutas até
se tornarem uma espécie de geleia.
Quando o molho estiver em
consistência de xarope, acrescentar
a menta e cozinhar por mais
um minuto.
Sugestão de apresentação: arrumar
os medalhões no centro de um
prato e despejar um pouco do molho
por cima. Enfeitar com folhinhas
de hortelã ou um raminho de alecrim.
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CURSOS E EVENTOS

Top in Life participou da 1ª Semana do Produtor, em
Caçapava (SP)
Evento foi realizado no CT Agrovap, em Caçapava (SP)
A Top in Life esteve presente na
primeira edição da Semana do
Produtor, promovida de 23 a 26 de
outubro, no Centro de Treinamento
Agropecuário do Vale do Paraíba
(CT Agrovap). Por meio de palestras
e demonstrações práticas, novas
tecnologias voltadas para a eficiência
em produtividade e qualidade no
produto final foram mostradas
a produtores.
De acordo com Fernando Bertolini,
diretor e sócio proprietário do CT
Agrovap e consultor de campo da
CRV Lagoa (parceira da Top in Life), a
nutrição recebeu destaque especial
durante o evento. “Foram abordados
aspectos como a preparação do solo
para o plantio, formação de capineiras,
produção de silagem, fornecimento
de volumosos e ração balanceada a
ser destinada aos animais”, ressalta.

A veterinária Érika Morani, uma das
proprietárias da Top in Life, ministrou
palestra sobre melhoramento
genético e o impacto da inseminação
artificial (IA) nos rebanhos de ovinos
e caprinos. Já as perspectivas do
mercado foram apresentadas a
produtores na palestra do empresário
do setor Ricardo Lomardo, do Rio
de Janeiro.
Outro tema que mereceu atenção
especial foi a produção de leite, com
enfoque na eficiência potencializada
por meio de melhoramento genético,
criação eficiente de bezerras, manejo
sanitário, além de higienização e
qualidade do leite de acordo com as
normas do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa).
O evento foi encerrado com uma
mesa redonda, que abriu espaço

para depoimentos de produtores
sobre o momento atual e o futuro
do mercado. “O que mais nos
impressionou foi a participação
e o interesse dos criadores, que
apresentaram uma alta demanda por
informações sobre novas tecnologias
e eficiência produtiva. A Top in Life,
representada pela Érika Morani, fez
uma palestra técnica e, ao mesmo
tempo, motivacional, demonstrando
aos produtores como atingir a
eficiência ideal com melhoramento
genético e manejo adequado”,
resume Bertolini.
O diretor informa ainda que, como
desdobramento do alto interesse
demonstrado pelos criadores, será
realizada a primeira edição do curso
de IA para ovinos e caprinos do CT
Agrovap, a ser promovida de 5 a 7
de dezembro.

Mais informações sobre a Top in Life podem ser obtidas no site www.topinlife.com.br

