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RESUMO 

 

JIMENEZ FILHO, D.L. Reatividade, temperatura corporal e taxa de concepção 

em fêmeas da raça Nelore submetidas à inseminação artificial em tempo fixo. 

2013. 66 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2013. 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar as respostas comportamentais e 

fisiológicas, em novilhas e vacas Nelore, submetidas à protocolo de inseminação 

artificial em tempo fixo (IATF) de três manejos. Foram utilizadas 426 fêmeas bovinas 

nulíparas, primíparas e multíparas, com 30 à 90 dias de período pós-parto. O estudo 

decorreu entre os meses de novembro de 2011 e março de 2012, durante a estação 

reprodutiva. As variáveis registradas foram: velocidade de fuga (VS) em metros por 

segundo (m/s) e através de escores; escore de movimentação, respiração, coices e 

mugidos, no brete de contenção, para determinação do escore composto de 

reatividade (ECR); temperatura do ar, umidade do ar e temperatura do globo negro à 

sombra, para cálculo do índice de temperatura de globo negro e umidade (ITGU); 

escore de condição corporal (ECC); temperatura retal (TR); e diagnóstico de 

gestação (DG). O ECC, escore de VS e ECR foram analisados por testes não 

paramétricos. Os dados de ITGU, VS em m/s-1, TR e DG, foram submetidos à 

análise de variância e teste de Tukey. Correlação de Pearson foi empregada entre 

VS em m/s-1 e VS por escore e a correlação de Spearman para escore de VS e 

ECR. As médias de ITGU foram maiores para o período da tarde (P<0,05). Não 

houve diferença entre os três dias de manejo para VS em m/s-1 ou em escore 

(P>0,05). No segundo e terceiro manejo, houve alta correlação entre VS em m/s-1 e 

em escore (P<0,0001). Houve aumento do ECR do primeiro para o segundo dia de 

manejo, com estabilização do segundo para o terceiro (P<0,05). Novilhas foram mais 

reativas que as vacas no dia da inseminação artificial (P<0,0001). O ITGU 

influenciou na reatividade, sendo que, quanto maior o ITGU, maior foi o ECR 

(P<0,05). Também houve correlação positiva entre escore de VS e ECR (P<0,003). 

Novilhas apresentaram melhor ECC que as vacas (P<0,0012). O ITGU também 

influenciou a TR (P<0,01). Quanto maior o ITGU maior foi a TR dos animais. 

Novilhas apresentaram maiores TR que as vacas (P<0,01). O ECR não teve efeito 



sobre a TR (P=0,5550). Não houve efeito dos lotes, categoria animal, ECC, ITGU, 

TR, ECR e VS em escore, sobre a taxa de concepção de vacas e novilhas. Conclui-

se que a reatividade pode ser influenciada pelo manejo, idade do animal e pelo 

conforto térmico. Nas condições que este experimento foi realizado, a taxa de 

concepção não foi influenciada pela condição corporal, ITGU no momento da 

inseminação artificial, reatividade e nem pelo escore de velocidade de fuga. 
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ABSTRACT 

 

JIMENEZ FILHO, D.L. Reactivity, body temperature and rate conception in 

Nellore females submitted to fixed-time artificial insemination. 2013. 66 f. M.Sc. 

Dissertation – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de 

São Paulo, Pirassununga, 2013. 

 

The objective of the present study was to assess the behavioral and 

physiological responses in Nellore heifers and cows submited to fixed time artificial 

insemination (FTAI) of three handling. We used a total of 426 cows and heifers 

nulliparous, primiparous and multiparous, 30 to 90 days postpartum. The study 

occurred between the months of November 2011 and March 2012, during the 

breeding season. The variables recorded were: exit velocity (EV) in meters per 

second (m/s-1) and by scores: movements, respiratory rate, kicking and mooing in 

squeeze chute, to determine the reactivity score (RS), air temperature, air humidity 

and black globe temperature in the shade, to calculate the index of black globe 

temperature and humidity (BGHI), body condition score (BCS), rectal temperature 

(RT), and pregnancy diagnosis (PD). The BCS, EV score and RS were analyzed by 

nonparametric tests. Data from BGHI, EV m/s-1, RT and PD were subjected to 

analysis of variance and Tukey test. Pearson correlation was used between EV m/s-1 

and score of EV and the Spearman correlation was used for EV and RS. The 

average of BGHI were higher for the afternoon (P<0.05). There was no difference 

between the three-day handling for EV in m/s-1 or score (P>0.05). In the second and 

third handling, there was a high correlation between EV in m/s-1 and score 

(P<0.0001). An increase of the RS from the first to the second day of handling, 

stabilizing the second to the third (P<0.05). Heifers were more reactive than cows on 

the day of artificial insemination (P<0.0001). The BGHI influence the reactivity, and 

the greater the BGHI, the higher the RS (P<0.05). There was also a positive 

correlation between EV and reactivity score (P<0.003). Heifers had better BCS cows 

(P<0.0012). The BGHI also influenced RT (P<0.01). The largest BGHI, causes 

increases in RT of the animals. Heifers had higher RT than cows (P<0.01). The RS 

had no effect on the RT (P=0.5550). No effect of lots, animal category, BCS, BGHI, 

RT, RS and EV in score on the conception rate of cows and heifers. It is concluded 

that the reactivity can be influenced by handling, age and the thermal comfort. Under 



the conditions that this experiment was conducted, the conception rate was not 

influenced by body condition, BGHI at the time of artificial insemination, reactivity and 

score of exit velocity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O rebanho de corte brasileiro é constituído principalmente por animais 

zebuínos (Bos taurus indicus) e suas cruzas. A raça Nelore é a que mais contribui 

para o grupo genético zebu. Por serem rústicos, os zebuínos apresentam maior 

capacidade de adaptação às altas temperaturas, ectoparasitas e endoparasitas 

(SANTIAGO, 1985). Entretanto, são reconhecidos por serem animais muito reativos, 

ou seja, são mais difíceis de serem manejados, que animais de raças europeias, 

mesmo quando criados em condições semelhantes (FORDYCE et al., 1988). 

Animais com alta reatividade ao manejo demandam mais tempo para serem 

manejados, causam riscos à segurança dos funcionários, dos próprios animais, além 

de danos às instalações. Dessa maneira é inquestionável que os animais mais 

reativos não sejam mantidos no sistema de produção.  

Em fêmeas Nelore, o anestro pós-parto pode ser mais acentuado (CUBAS et 

al., 1985). Além disso, a curta duração do estro, associada à alta ocorrência no 

período noturno, dificulta a detecção do estro, prejudicando a implantação de 

programas de inseminação artificial convencional. Por isso, uma das maneiras de 

contornar este problema é sincronizar a ovulação e realizar a inseminação artificial 

em tempo fixo. 

A inseminação artificial em tempo fixo (IATF) é uma biotecnologia reprodutiva 

cada vez mais utilizada com o objetivo de potencializar a produtividade dos 

rebanhos, além de ser ferramenta importante para promover o melhoramento 

genético animal (REICHENBACH et al., 2008). Por intensificar o manejo com os 

animais, a interação humano-animal, se torna frequente durante a estação de 

monta. Nos protocolos de IATF, os animais são manejados várias vezes em um 

curto período de tempo. Se os animais forem mais reativos ao manejo, o que 

caracteriza estresse, os índices reprodutivos podem ser prejudicados (Cooke et al., 

2009; Cooke et al., 2011). 

Além do estresse do manejo, sabe-se que, nas regiões tropicais, a alta 

temperatura do ar associada à alta umidade, reduz a eficiência de termólise, 

causando estresse calórico nos animais (SILVA, 2000). O estresse calórico, pode 

causar impacto direto na produção e fertilidade de vacas (TORRES-JÚNIOR et al., 

2008), tanto à nível hormonal, quanto à nível celular, determinando perdas 

econômicas ao sistema produtivo. 
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Diante do abordado, este trabalho teve como objetivo, avaliar se o estresse 

decorrente da reatividade e do conforto térmico influencia no sucesso à concepção, 

quando fêmeas Nelore são sincronizadas e inseminadas artificialmente em tempo 

fixo. 
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2. OBJETIVOS e HIPÓTESE 

 

Objetivo geral 

Este trabalho teve como objetivo geral, identificar as possíveis interações 

entre as variáveis comportamentais e fisiológicas. 

 

Objetivos específicos 

- Avaliar se ocorre aumento ou declínio da reatividade e da velocidade de fuga, 

durante os três manejos com os animais. 

- Verificar se o conforto térmico atua sobre a expressão da reatividade, velocidade 

de fuga, temperatura retal e taxa de concepção. 

- Estimar se o escore de condição corporal e o estresse influenciam no sucesso à 

concepção. 

 

Hipótese 

- Espera-se que o estresse representado pelo maior escore composto de 

reatividade, rápida velocidade de fuga e altos índices de temperatura de globo negro 

e umidade (ITGU) possam influenciar negativamente a taxa de concepção. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. Temperamento 

Ao realizar estudos sobre comportamento animal, deve-se dar atenção às 

definições e como estimá-las. O conceito temperamento animal é definido como o 

conjunto de comportamentos dos animais em relação ao homem, geralmente 

atribuído ao medo (FORDYCE et al., 1982). Bates (1989) caracterizou 

temperamento como, diferenças individuais para tendências comportamentais, que 

se evidenciam desde as primeiras fases do desenvolvimento, permanecendo 

relativamente estáveis durante as diversas situações em que os indivíduos são 

expostos. Paranhos da Costa et al. (2002) têm adotado um conceito mais amplo e 

complexo para temperamento, como sendo, o conjunto de traços psicofisiológicos 

estáveis de um indivíduo, determinando suas reações emocionais. Esta definição 

envolve várias características do indivíduo, como: medo, curiosidade, docilidade, 

reatividade e mansidão (PIOVEZAN, 1998). 

 

3.2. Reatividade e métodos de avaliação 

Na prática, a avaliação do temperamento é difícil e complexa, pois envolve 

várias características do indivíduo, como já citadas. Por isso, os pesquisadores tem 

adotado a avaliação da reatividade (qualidade daquele que protesta ou luta), que é 

um componente do temperamento. Tal conceito pode ser aplicado na avaliação das 

reações dos animais durante as diferentes situações de manejo a qual são expostos, 

sendo que tais reações, estão constantemente associadas à estímulos ocasionados 

pela presença humana (BOIVIN et al., 1992), podendo ser avaliadas por diversos 

métodos. 

Segundo Barbosa Silveira et al. (2006a e 2006b), existem alguns indicadores 

que ajudam o avaliador a prever o grau de reatividade dos animais, como por 

exemplo, a disposição de pelos faciais em formato espiral nas raças européias e 

suas cruzas, a qual apresenta alta correlação com o temperamento. Grandin et al. 

(1995); Lanier et al. (2001) observaram que os animais mais nervosos apresentavam 

pelos faciais desorganizados e remoinhos na testa entre os olhos. 

Além dos indicadores citados acima, podemos utilizar das medidas 

fisiológicas, como: frequência respiratória e cardíaca (LE NEINDRE, 1989), níveis de 
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cortisol (BOISSY e BOUISSOU, 1988) e, expressões comportamentais como a 

avaliação da movimentação e coices. 

Os testes comportamentais, são divididos em três categorias e, visam 

mensurar as reações dos animais aos seres humanos: (1) reações ao humano 

parado, (2) reações ao humano em movimento e (3) reações ao manejo 

desenvolvido. Nesta última categoria, existem testes especialmente desenvolvidos 

para cada manejo e categoria animal, que consistem em observações feitas durante 

o manejo de rotina. Ao avaliar as reações dos animais, indiferentemente do teste 

adotado, alguns cuidados devem ser levados em conta, pois, os animais podem 

apresentar comportamentos exacerbados quando expostos a novos ambientes 

físicos e sociais (MURPHEY et al., 1981; DE PASSILLÉ et al., 1996; MARCHANT et 

al., 1997). 

Alguns métodos foram desenvolvidos para permitir ao observador avaliar a 

reatividade dos animais durante o manejo. As avaliações podem ser feitas durante o 

manejo de rotina diário ou em situações específicas. Os testes podem ser aplicados 

em quatro principais categorias: 1) durante a condução dos animais; 2) durante a 

captura; 3) durante a contenção em instalações apropriadas e, 4) manejos 

específicos ligados a procedimentos dolorosos (ex. castração, marcação), 

intervenções terapêuticas (ex. laparoscopia, vacinação), ou práticas de manejo (ex. 

transporte) (WAIBLINGER et al., 2006). 

Os testes aplicados para avaliação da reatividade são baseados em 

avaliações subjetivas (TULLOH, 1961; HEARNSHAW e MORRIS, 1984; BURROW, 

1997b; FORDYCE et al., 1982). Tulloh (1961) desenvolveu um teste com bovinos, 

no qual avaliou o grau de reação dos animais ao serem manejados em curral, tronco 

de contenção e à campo. Foi criada uma escala variando de 1 a 4, sendo que 

animais classificados com o valor mais baixo eram menos reativos. O autor avaliou a 

frequência e o vigor dos movimentos da cabeça e rabo (1). Hearnshaw e Morris 

(1984) também utilizaram escores subjetivos, para mensurar o temperamento de 

bovinos de corte contidos em troco durante os manejos, em um teste de 

aproximação, escalado de 0 (dócil) a 5 (impossível de manejar). Foram considerados 

movimentos de cauda, forçar para trás, movimento para frente e para trás, tentar 

escapar, coice, deitar e saltar. Grandin (1993); Grandin et al. (1995) utilizaram 

escalas de 4 pontos, classificando os animais em: calmo, baixa movimentação, 

movimentação vigorosa e vocalização. Os bovinos foram avaliados durante manejos 
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de vacinação, marcação e coleta de sangue. Waiblinger et al. (2004), trabalharam 

com vacas de leite durante manejos de palpação retal simulando inseminação 

artificial, avaliaram movimentos da cauda, coices, frequência cardíaca e, o ato do 

animal lamber e se inclinar para a pessoa, esticando o pescoço.  

Além dos métodos físicos e dos comportamentais subjetivos, podemos abrir 

mão de métodos objetivos para medir a reatividade dos animais, como por exemplo: 

1) medida da distância de fuga, que é a distância mínima de aproximação antes da 

fuga (FORDYCE et al., 1982); 2) teste de velocidade da saída, que considera o 

tempo que os animais levam para percorrer uma distância pré-determinada, logo 

após sua soltura do tronco de contenção ou balança (BURROW et al., 1988) e, 3) 

tempo despendido durante o manejo do animal (BOIVIN et al., 1992). 

Existem muitos métodos para se avaliar a reatividade de bovinos. Entretanto, 

a escolha do teste, deve ser feita com base em sua aplicabilidade às condições de 

criação e infraestrutura disponíveis na propriedade. Além disso, devemos dar 

atenção ao nível de detalhamento do teste escolhido, pois, quanto mais detalhadas 

forem as escalas, maior a dificuldade de aplicação prática, entretanto, escalas mais 

detalhadas nem sempre significam escalas mais complexas (PIOVEZAN, 1998). 

 

3.3. Conforto térmico em bovinos 

O índice de temperatura e umidade (ITU) foi desenvolvido por (THOM, 1958) 

para avaliar o conforto térmico em humanos. O ITU leva em conta a temperatura do 

ar em graus Celsius (ºC) e ponto de orvalho (ºC). Entretanto, somente em 1962 

alguns autores começaram a utilizar o ITU para avaliar o conforto térmico em 

bovinos (JOHNSON et al., 1962).  

Buffington et al. (1981) modificaram o ITU, criando o índice de temperatura de 

globo negro e umidade (ITGU). Ao avaliar o conforto térmico de animais expostos à 

radiação solar direta e indireta, o ITGU se torna um indicador mais preciso que o 

ITU. A temperatura de globo negro é uma maneira de indicar os efeitos combinados 

de radiação, convecção e sua influência no organismo animal (BOND e KELLY, 

1955). De acordo com Baccari Júnior (1998), sob condições severas de estresse 

pelo calor, o ITGU é um indicador mais preciso do que o ITU, porém, em condições 

moderadas de estresse, os dois índices são adequados. 

 Conforme o National Weather Service (1976), ambientes com ITU até 74 são 

considerados normais, portanto, não estressantes; entre 74 e 78 exigem cuidados, 
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alerta; de 79 a 84 são ambientes perigosos; e acima de 85, caracterizam como 

estado de emergência, ou seja, ambiente altamente estressante. No entanto Hahn 

(1985) descreveu valores de ITU para condições de conforto térmico, igual ou abaixo 

de 70; entre 71 e 78 faixa crítica; de 79 a 83, ambiente perigoso; e acima de 83, 

considerado situação de emergência. 

De maneira geral, os animais endotérmicos toleram melhor baixas 

temperaturas ambientais do que altas. Isso ocorre, pois, em altas temperaturas, há 

interrupção na fluidez das membranas celulares, modificações nas proteínas e, 

perda de fluidos e eletrólitos através do suor (JARDINE, 2007). De acordo com 

Bianca (1970), bovinos jovens em condição de termoneutralidade, apresentaram 

temperaturas retais médias de 39,1 ºC e adultos de 38,3 ºC. Estudos realizados por 

Bonsma (1949); Gaalaas (1947); Walker (1957); Kamal e Johnson (1970), mostram 

que bovinos com idade entre 2 e 3 anos, são mais tolerantes ao calor que animais 

jovens.  

O aumento da temperatura retal representa o calor acumulado no organismo 

animal, consequente do calor endógeno e do recebido do ambiente, aliado à 

incapacidade dos mecanismos termorreguladores em dissipar o calor excessivo para 

o ambiente, processo denominado de termólise (BAÊTA e SOUZA, 1997). É através 

desse mecanismo que o estresse calórico promove o incremento na temperatura 

retal dos animais (AZEVEDO et al., 2005; MAIA et al., 2005). 

 

3.4. Bem estar animal e estresse 

O bem-estar animal é definido como o estado do animal frente às suas 

tentativas de se adaptar ao ambiente em que se encontra (BROOM, 1986). Portanto, 

quanto maior o desafio imposto pelo ambiente, mais dificuldade o animal terá em se 

adaptar e consequentemente, menor será seu grau de bem estar. O menor bem 

estar pode ser revelado pela falha dos animais em expressar seu potencial genético, 

como por exemplo, taxa de crescimento, produção de leite, resistência à doenças, 

ou fertilidade (DOBSON e SMITH, 2000). 

Em situações onde há alguma ameaça ou desconforto causada pelos 

chamados agentes estressores, oriundos do ambiente físico (frio, calor, espaço, 

fome, sede), social ou de práticas de manejo, o animal pode responder 

emocionalmente, manifestando alterações comportamentais e fisiológicas 

denominadas genericamente de estresse (GRANDIN, 2000). 
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Evidências de que o estresse social afeta a fertilidade, foram reveladas por 

um estudo comportamental realizado por Dobson e Smith (2000), onde as vacas 

dominantes foram mais férteis e produziram mais leite que as submissas. 

Estudos com bovinos mostram que raças Bos taurus indicus expressam 

maiores reações fisiológicas e comportamentais frente ao manejo, quando, 

comparados às raças Bos taurus taurus (HEARNSHAW e MORRIS, 1984; 

FORDYCE et al., 1988; VOISINET et al.,1997). 

 

3.5. Estresse e reprodução 

 

3.5.1. Interação eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal (HPA) e eixo hipotalâmico-

pituitário-ovariano (HPO) 

Na fase folicular do ciclo estral, o padrão de liberação do hormônio liberador 

de gonadotrofinas (GnRH) no hipotálamo leva ao aumento da liberação pulsátil do 

hormônio luteinizante (LH) pela pituitária anterior (MOENTER et al., 1990). Em 

conjunto com o hormônio folículo estimulante (FSH), o LH dita a taxa de crescimento 

folicular e, produção de estradiol, levando a uma onda pré-ovulatória de LH e 

ovulação (McNEILLY et al., 1991). A fim de obter uma perfeita onda de LH, uma 

série de eventos ocorre no hipotálamo e na pituitária anterior. Após a remoção da 

fonte de progesterona através da luteólise, o GnRH promove o aumento da 

frequência de liberação pulsátil de LH, culminando com o feedback positivo dos 

efeitos do estradiol, ocorrendo a ovulação (EVANS et al.,1995). 

Apesar de vários estudos se concentrarem nos efeitos do estresse crônico, 

existem muitas pesquisas envolvendo os mecanismos básicos da interação 

estresse-reprodução, centralizando estressores agudos por serem mais fáceis de 

definir e controlar (DOBSON et al., 2001). Em um trabalho realizado por Pounden e 

Firebaugh (1956), já houve evidências de que o temperamento ou nervosismo 

estaria associado com as baixas taxas de concepção. 

O estímulo estressor leva a ativação do HPA (eixo hipotalâmico-pituitário-

adrenal) que envolve a liberação do neuro-hormônio liberador corticotrofina (CRH). 

Apesar dos neurônios CRH serem difusos por várias regiões do sistema nervoso 

central, a principal área que responde ao estresse está localizada no núcleo 

paraventricular do hipotálamo (DUNN e BERRIDGE, 1990). A liberação central de 

CRH resulta em ativação de componentes periféricos do eixo HPA, levando ao 
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aumento dos níveis do hormônio adeno-corticotrófico (ACTH), do cortisol e na 

ativação do sistema nervoso simpático com a elevação da glicose, frequência 

cardíaca e pressão sanguínea. Além disso, o estresse também leva a ativação do 

Cerúleo, região localizada no sistema nervoso central, resultando em liberação de 

noradrenalina, aumentando a excitação e ansiedade (MOURI et al., 1993; 

BATTAGLIA et al., 1998). 

O CRH pode não ser o único neuro-hormônio envolvido na resposta ao 

estresse. Existem evidências de que a vasopressina, de origem paraventricular, 

também está localizada junto ao CRH no corpo celular de neurônios e grânulos de 

secreção e são liberados em condições de estresse (MOURI et al., 1993; 

BATTAGLIA et al., 1998). A vasopressina age sinergicamente com o CRH 

estimulando a secreção de ACTH (RIVIER et al., 1984). 

Os níveis plasmáticos de progesterona podem aumentar ou diminuir de 

acordo com o tipo de estresse (agudo ou crônico) e do estado metabólico do animal 

(ROCHA et al., 2012). Em condições de estresse agudo, os níveis de progesterona 

geralmente estão altos, devido a produção deste hormônio pela glândula adrenal, 

em resposta à ativação do HPA (BROWN, 1994). Ao se tornar crônico, os níveis de 

progesterona tornam reduzidos, principalmente pelas pequenas células luteais, 

resultado de uma luteinização sub-ótima das células do corpo lúteo (WOLFENSON 

et al., 2002).  

O conceito de que, ativando o eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal, pelo 

estresse físico ou psicológico, pode levar à inibição do eixo hipotalâmico-pituitário-

ovariano existe há muito tempo (REIFENSTEIN, 1946).  

Geralmente a estimulação adrenal induzida pelo estresse, causa atraso ou 

inibição na onda pré-ovulatória de GnRH-LH (DOBSON et al., 2003). Muitas ligações 

entre estresse e reprodução envolvem neurotransmissores. Estes componentes 

carreiam mensagens entre neurônios e são fundamentais para o correto controle da 

secreção hipotalâmica de GnRH em diferentes fases do ciclo reprodutivo (DOBSON 

et al., 2003). 

Mastorakos et al. (1994), mostram que o CRH está presente em vários 

tecidos periféricos. No ovário, foram identificados receptores para CRH nas células 

da teca, estroma ovariano e oócitos maduros. 

Tratamentos experimentais realizados por Brunner et al. (1969); Wagner et al. 

(1972) mostram que a administração de ACTH em bovinos, resulta em corpos lúteos 
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pequenos, decréscimo nas concentrações plasmáticas de progesterona, aumento 

dos níveis de cortisol e, indução de cistos foliculares (KAWATE et al., 1996). O 

estresse aumenta a secreção de ACTH, que por sua vez estimula a produção de 

hormônios adrenais como, por exemplo, a progesterona (WAGNER et al., 1972), 

estrógeno (LUNAS, 1970) e andrógenos (CHRISTIAN, 1971), que pode influenciar o 

desenvolvimento ou a função do corpo lúteo. 

Breen e Karsch (2004), trabalhando com ovelhas ovariectomizadas, 

demonstram que altos níveis de cortisol inibem a função reprodutiva a nível 

pituitário, por impedir a liberação pulsátil de LH através da supressão de receptores 

pituitários para GnRH. Echternkamp (1984), avaliando a influência do estresse do 

manejo sobre a secreção de LH, em vacas ovariectomizadas, afirma que as 

concentrações plasmáticas de cortisol foram menores. Já a concentração plasmática 

e frequência de pulsos de LH, foram maiores nos animais que eram habituados ao 

manejo. 

Está claro que a ativação do eixo HPA por agentes estressores, reduz a 

atividade hipotalâmica e pituitária, diminuindo a secreção de GnRH e 

consequentemente gonadotrofinas. Com a redução na secreção de FSH e LH, o 

crescimento folicular será reduzido, o que também irá afetar a ovulação. É através 

desses mecanismos que os agentes estressores podem influenciar o desempenho 

reprodutivo dos animais, por isso, é de extrema importância identificar e minimizar o 

estresse nos animais. 

 

3.5.2. Estresse calórico e oócito 

A qualidade do oócito também pode ser afetada pelo estresse calórico. 

Torres-Júnior et al. (2008) observaram alteração negativas das altas temperaturas 

na dinâmica folicular e na competência oocitária em vacas Gir. Roth et al. (2001a) 

afirmam que a produção de esteróides pela células da granulosa e da teca, foi 

menor quando os animais passaram por estresse calórico por 20 a 26 dias antes das 

análises. 

O estresse calórico pode alterar o crescimento folicular (ROTH et al., 2000), 

secreção de esteróides (WOLFENSON et al., 1997) e a expressão gênica  (ARGOV 

et al., 2005). Os efeitos podem envolver mudanças a nível folicular ou na secreção 

de hormônios pela pituitária, que controlam o desenvolvimento folicular. Cultura de 

células foliculares reduzem a produção de esteróides sob temperaturas elevadas 
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(WOLFENSON et al., 1997). Outra consequência é o aumento no número de 

folículos pequenos e médios, provavelmente devido às baixas concentrações de 

FSH (ROTH et al., 2000). Ju e Tseng (2004) afirmam que, a maturação oocitária é 

afetada ou interrompida pela elevação da temperatura. Os danos ao oócito durante a 

fase pré-ovulatória pelo estresse calórico, parecem envolver espécies reativas de 

oxigênio, tanto in vivo quanto in vitro (LAWRENCE et al., 2004; ROTH et al., 2008). 

Além disso, Roth e Hansen (2004); Soto e Smith (2009) observaram que, 15 a 30 % 

dos oócitos que foram expostos à temperaturas elevadas, entraram em processo 

apoptótico.  

Segundo Rocha et al. (1998) oócitos de vacas que sofreram estresse calórico, 

são menos capazes de se desenvolverem à blastocistos após a fertilização in vitro, 

além disso, os animais necessitam de 2 a 3 ciclos estrais para apresentarem oócitos 

competentes novamente (ROTH et al., 2001b). 

 

3.5.3. Estresse calórico e desenvolvimento embrionário 

Um dos fatores de estresse mais bem caracterizados que afetam o 

desenvolvimento embrionário é a exposição a elevadas temperaturas (HANSEN, 

2007). Sabe-se que, a exposição de fêmeas bovinas ao estresse calórico aumenta a 

mortalidade embrionária (THATCHER e HANSEN, 1993), que pode ser provocada 

pelos efeitos adversos da temperatura elevada, no desenvolvimento dos zigotos e 

embriões (EALY et al., 1993). De acordo com Ealy et al. (1993), vacas em lactação 

expostas ao estresse calórico, quando os embriões estavam com 2 células (primeiro 

dia), reduziram a proporção final de embriões que chegaram ao estágio de 

blastocisto (oitavo dia pós estro). Entretanto, altas temperaturas no terceiro dia (8-16 

células), no quinto dia (mórula) e, no sétimo dia (blastocisto) não tiveram efeito sobre 

a porcentagem de embriões blastocistos. Isso mostra que altas temperaturas se 

tornam menos prejudiciais aos embriões à medida que estes se desenvolvem 

(EDWARDS e HANSEN, 1997; SAKATANI et al., 2004). 

A capacidade do embrião em adquirir termo-tolerância, envolve a síntese de 

proteína de choque térmico 70 kDa (Hsp70). A Hsp70 que estabiliza proteínas 

intracelulares, organelas e inibe a apoptose (BRODSKY e CHIOSIS, 2006), pode ser 

induzida pela alta temperatura, a partir de embriões com duas células (EDWARDS e 

HANSEN, 1996). 
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3.6. Inseminação artificial em tempo fixo (IATF) 

De todas as técnicas reprodutivas, a inseminação artificial é a mais antiga, 

mais simples e, de maior impacto na produção animal. Difundida mundialmente, 

pode ser utilizada como instrumento eficaz e econômico para promover o 

melhoramento genético animal. Apesar de simples, a técnica requer uma série de 

requisitos como condições sanitárias, nutricionais e, procedimentos laboratoriais 

adequados (REICHENBACH et al., 2008). 

Um dos fatores que muitas vezes limita o sucesso da técnica, é a detecção do 

estro, que é passível de falhas, principalmente em fêmeas zebuínas (GALINA et 

al.,1996), pois, geralmente os animais apresentam estro de curta duração e à noite 

(BÓ et a., 2003). Com base na dificuldade prática de se detectar estro em fêmeas de 

corte, programas hormonais conhecidos como protocolos de inseminação artificial 

em tempo fixo foram desenvolvidos e, são constantemente aprimorados. 

A inseminação artificial em tempo fixo (IATF) é uma biotécnica reprodutiva 

que tem como um dos objetivos, aumentar a produtividade dos rebanhos. A IATF 

permite antecipar a concepção e a parição, dentro das estações reprodutivas, 

aumentar a possibilidade de nova prenhez na estação subsequente, além de 

concentrar os nascimentos dos bezerros (GOTTSCHALL et al., 2008).  

Existem inúmeros protocolos hormonais para IATF. Entretanto, de maneira 

geral, o objetivo é induzir a emergência de uma nova onda de crescimento folicular, 

controlar a duração do crescimento folicular até o estágio pré-ovulatório, sincronizar 

a inserção e a retirada da fonte de progesterona exógena (implante) e endógena 

(através da prostaglandina F2α na luteólise) e, induzir a ovulação sincronizada nos 

animais (BÓ et al., 2002). 

Os hormônios mais utilizados no tratamento hormonal em vacas, são, os 

progestágenos, os derivados do 17-β estradiol, o eCG (gonadotrofina coriônica 

equina), o FSH (hormônio folículo estimulante), a PGF2α (prostaglandina F2α) e o 

GnRH (hormônio liberador de gonadotrofinas). As associações feitas com estes 

hormônios dão origem aos diversos protocolos que, objetivam aumentar e 

sincronizar a ovulação (NEVES et al., 2010). 

Os progestágenos visam diminuir a ocorrência de ciclos curtos após a 

primeira ovulação, ajudam a restabelecer a ciclicidade (PERRY et al., 2004) e, 

inibem a secreção de LH (hormônio luteinizante) pela pituitária anterior (FORTUNE e 

RIVERA, 1999). Com a finalidade de evitar a persistência folicular, derivados do 17-β 
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estradiol são utilizados em conjunto com os progestágenos, pois, levam a regressão 

do folículo dominante e promove um novo recrutamento folicular (BÓ et al., 2000). 

Para promover a indução da ovulação, alguns hormônios como, o GnRH e o 

benzoato de estradiol podem ser utilizados. O eCG também pode ser utilizado para 

estimular o crescimento folicular final, levando o folículo pré-ovulatório a um diâmetro 

compatível com a ovulação. Por possuir ação nos receptores foliculares de FSH e 

LH, o eCG promove a esteroidogênese e crescimento folicular (DUFFY et al., 2004). 

Em fêmeas com baixo escore de condição corporal (<3), o uso de eCG é necessário, 

pois, neste caso, existe alta porcentagem de animais em anestro (BARUSELLI et al., 

2004a). 

A técnica de IATF apresenta muitas vantagens, como, aumentar a 

porcentagem de vacas prenhes no início da estação reprodutiva, sem a necessidade 

de detecção de estro, além do melhoramento genético. Entretanto, ainda apresenta 

limitações, sendo afetada por fatores como, o estresse, escore de condição corporal, 

qualidade do sêmen, condições sanitárias, habilidade do inseminador, entre outras. 

Por isso, é imprescindível conhecer os fatores que afetam o sucesso da técnica, 

para que possamos aperfeiçoar as práticas de manejo a fim de maximizar os 

resultados reprodutivos dos rebanhos.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Período experimental e localização 

O experimento foi conduzido entre novembro de 2011 e março de 2012 no 

setor de bovinocultura de corte da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos da Universidade de São Paulo (FZEA/USP), situada no Campus 

administrativo de Pirassununga estado de São Paulo (21º58’32”S e 47º26’33’’O, 

altitude de 622 metros). O clima local é classificado como Cwa de Köppen-Geiger 

(subtropical úmido), sazonal, com estações bem definidas, sendo verão chuvoso 

(outubro a março) e inverno seco (abril a setembro) (Peel et al., 2007). A 

temperatura média anual é de 22ºC e a pluviosidade 1.200mm. 

 

4.2. Animais, manejo geral e reprodutivo 

Este trabalho seguiu as normas e recomendações da Resolução nº. 592, do 

CFMV de junho de 1992 e, dos Princípios Éticos na Experimentação Animal 

(COBEA), sendo aprovado pelo Comitê de Ética CEUA/FZEA-USP sob nº. 

2011.1.1659.74.2. 

Foram utilizadas 426 fêmeas bovinas da raça Nelore, nulíparas, primíparas e 

multíparas não prenhes, com período pós-parto entre 30 e 90 dias, provenientes do 

rebanho da Prefeitura do Campus da USP de Pirassununga. Os animais eram 

mantidos em sistema de pastejo rotativo, com disponibilidade de sal mineral e água 

à vontade, além de sombras naturais. 

Os animais estavam divididos em sete lotes e eram trazidos ao centro de 

manejo, onde foram submetidos ao protocolo de inseminação artificial em tempo fixo 

(IATF), de três dias de manejos, como segue abaixo: 

- Dia 0: Implante do dispositivo intravaginal contendo progesterona, associado 

à aplicação de 2 mg de benzoato de estradiol via intramuscular. 

- Dia 8: Retirada do dispositivo intravaginal, aplicação intramuscular de 

prostaglandina f2α e 300 UI de gonadotrofina coriônica equina (eCG). 

- Dia 10: Inseminação artificial com sêmen convencional. 

Todas as vacas e novilhas foram inseminadas pelo mesmo técnico e os lotes 

de sêmen, previamente testados. 
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Durante a espera para o manejo, os animais ficavam em ambiente coletivo, 

sombreado e com água à vontade (Figura 1). O manejo dos animais ocorreu de 

acordo com o período do dia (manhã ou tarde) como descrito abaixo (Tabela 1): 

 
Figura 1 – Animais durante espera para o manejo. 

 

Tabela 1 – Descrição dos dias e períodos que os lotes foram manejados. 

 Lotes e Categoria 

Manejo 
1 

Vacas 

2 

Vacas 

3 

Vacas 

4 

Vacas 

5 

Novilhas 

6 

Novilhas 

7 

Vacas 

Dia 0 ---- ---- Tarde Manhã ---- ---- Manhã 

Dia 8 ---- ---- Tarde Manhã ---- ---- Tarde 

Dia 10 Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã 

n / lote 63 62 65 93 59 60 24 

n / total 426 

Dia 0: 1º manejo; Dia 8: 2º manejo; Dia 10: 3º manejo; ---- dados não coletados. 

 

4.3. Avaliação da reatividade 

A reatividade foi avaliada empregando duas metodologias, cujas 

características atendiam a premissa de não alterar a rotina do manejo, adequando 

as mensurações às atividades do setor. 
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4.3.1. Teste de velocidade de fuga ou velocidade de saída 

 

4.3.1.1. Velocidade de fuga em metros por segundo (m/s-1) 

O teste de velocidade de fuga, adaptado de Burrow et al. (1988), levou em 

consideração a velocidade com que os animais saiam do brete de contenção, após 

os procedimentos do protocolo, até chegarem à um local aberto, distância esta de 

4,70 metros. Para o registro do tempo gasto foi utilizado um sistema de fotocélulas 

que acionavam automaticamente assim que os animais passavam pelo 1º sensor 

(Figura 2) e, interrompiam a cronometragem assim que chegavam ao 2º sensor 

(Figura 3). O tempo cronometrado em segundos era anotado e reiniciado a cada 

animal (Figura 4). Os dados de tempo foram convertidos em velocidade, 

apresentada em metros por segundo (m/s-1). Nesta metodologia as maiores 

velocidades indicavam animais mais reativos. 

Distribuição dos lotes para coleta de dados de velocidade de fuga em m/s-1: 

Dia 0, 8 e 10 do protocolo: Lote 7 (n= 24). 

Dia 8 e 10 do protocolo: Lotes 3 e 4 (n= 158). 

 

       
       Figura 2 – 1º Sensor fotoelétrico.                           Figura 3 – 2º Sensor fotoelétrico. 

 

 
Figura 4 – Aparelho fotoelétrico. 
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4.3.1.2. Velocidade de fuga através de escores 

Além do uso de fotocélulas, o teste de velocidade de fuga ou saída, foi 

realizado empregando escores subjetivos, onde quanto maior o escore, maior o 

estresse: 

 

1- Não sai do brete, precisa ser tocada; 

2- Sai do brete caminhando; 

3- Sai do brete a média velocidade; 

4- Sai do brete rapidamente. 

 

A coleta de dados de velocidade de fuga através de escore foi realizada nos 

seguintes lotes e dias: 

Dias 0, 8 e 10 do protocolo: Lotes 3, 4 e 7 (n= 182). 

Dia 10 do protocolo: Lotes 1, 2, 5 e 6 (n= 244). 

 

4.3.2. Escore composto de reatividade 

A segunda metodologia empregada na avaliação da reatividade foi realizada 

através de observações visuais, durante os primeiros seis segundos da permanência 

do animal no brete de contenção (Figura 5). A metodologia empregada foi adaptada 

de (PIOVEZAN, 1998). Foram coletados os dados de movimentação, respiração, 

mugidos e coices. Os lotes foram avaliados durantes os dias: 

Dias 0, 8 e 10 do protocolo: Lotes 3, 4 e 7 (n= 182). 

Dia 10 do protocolo: Lotes 1, 2, 5 e 6 (n= 244). 

 

 
Figura 5 – Avaliação dos escores de movimentação, respiração, coices e mugidos. 
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4.3.2.1. Escore de movimentação 

1- Pouco ou nenhum deslocamento, permanecendo na mesma posição a maior 

parte do tempo, encostado na parte da frente ou de trás do brete, movimentos 

ocasionais e relaxados da cauda; 

2- Animal geralmente calmo, mas não permanece na mesma posição por muito 

tempo, movimentos de cauda ocasionais e vigorosos; 

3- Deslocamento frequente, movimentos contínuos e vigorosos, movimentos 

frequentes e vigorosos da cauda; 

4- Deslocamento contínuo, movimentos vigorosos e abruptos, tentativa e/ou sucesso 

em se virar ou deitar, ocorrência de saltos, forçar a grade de saída com a cabeça 

tentando se livrar da guilhotina, movimentos frequentes e vigorosos da cauda. 

 

4.3.2.2. Escore de respiração 

1- Não audível; 

2- Audível e ritmada (semelhante à fisiológica); 

3- Audível, muito profunda e ritmo diferente do fisiológico; 

4- Bufando e/ou roncando. 

 

4.3.2.3. Mugidos 

0- Não ocorrência de mugidos; 

1- Ocorrência de mugidos. 

 

4.3.2.4. Coices 

0- Não ocorrência de coices; 

1- Ocorrência de coices. 

 

Os escores descritos acima foram compilados para integrarem a escala de 

escore composto de reatividade (ECR) (Tabela 2): 
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Tabela 2 – Classificação do escore composto de reatividade de acordo com os escores de 
movimentação, respiração, mugidos e coices.  

Escore Composto de Reatividade Escore 

Movimentação Respiração Mugidos Coices 

1- Sem reatividade aparente ou 

calmo: 

1 1 ou 2 0 0 

2- Ativo ou inquieto: 2 1 ou 2 0 0 

3- Reativo ou muito agitado: 3 3 ou 4 0 ou 1 0 ou 1 

4- Muito reativo ou perigoso: 4 4 0 ou 1 0 ou 1 

 

4.4. Variáveis meteorológicas 

  

4.4.1. Índice de temperatura de globo negro e umidade (ITGU) 

Os valores de temperatura do bulbo seco, umidade relativa do ar (Figura 6) e 

globo negro à sombra (Figura 7), foram tomados a cada 20 minutos durante o 

período de manejo com os animais. O globo negro estava localizado no mesmo 

ambiente onde os animais aguardavam o manejo, ou seja, em ambiente coberto. 

Para o cálculo do ITGU, foi utilizada a fórmula proposta por Buffington et al. 

(1981):  

ITGU = tgn + 0,36tpo + 41,5 

onde: 

tgn: Temperatura de globo negro (ºCelsius); 

tpo: Temperatura de ponto de orvalho (ºCelsius). 

 

        
   Figura 6 – Termo-higrômetro digital.                        Figura 7 – Globo Negro.                           
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4.5. Variáveis fisiológicas 

 O lote 7 não foi utilizado nas análises das variáveis fisiológicas, pois, houve 

erro no protocolo hormonal. 

 

4.5.1. Escore de condição corporal (ECC) 

O escore de condição corporal foi avaliado no momento da inseminação 

artificial, seguindo a escala criada por Nicholson e Butterworth (1986) que varia de 1 

a 9 pontos: 

Escore 1 a 3: Animal muito magro; 

Escore 4: Animal magro; 

Escore 5: Condição corporal moderada; 

Escore 6: Condição corporal boa; 

Escore 7: Animal gordo; 

Escore 8 e 9: Animal muito gordo. 

 

4.5.2. Temperatura retal 

Os dados de temperaturas retais foram coletados em todos os animais 

imediatamente antes da inseminação artificial propriamente dita. A temperatura retal 

foi avaliada, através de termômetro clínico digital, o qual era inserido a sete 

centímetros no reto do animal e em contato com a mucosa. 

 

4.5.3. Diagnóstico de gestação 

O diagnóstico de gestação foi realizado 30 dias após a inseminação artificial, 

onde, verificou-se a presença e a viabilidade do concepto. Utilizou-se de exame 

ultra-sonográfico através do aparelho Mindray DP-2200Vet com transdutor endo-

retal linear. 

 

4.6. Análises estatísticas 

 

4.6.1. Variáveis meteorológicas 

Para comparações das medidas de ITGU, foi realizada análise de variância 

para as variáveis (dia do manejo, lotes, período do dia) e teste de Tukey à 5 % de 

significância. 
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4.6.2. Reatividade 

Os resultados de velocidade de fuga em metros por segundo (m/s-1), no 

decorrer dos três dias de manejo e de acordo com o período do dia, foram 

submetidos à análise de variância.  

Foi efetuada a análise de Friedman para verificar a variação do escore de 

velocidade de fuga e escore composto de reatividade no decorrer dos três dias do 

protocolo. 

Correlações entre as variáveis, escore velocidade de fuga e velocidade de 

fuga em m/s-1 durante os três dias de manejo foram realizadas pelo coeficiente de 

correlação de Pearson (r). 

Para verificar a variação do escore composto de reatividade em função da 

variável de categoria animal (vacas e novilhas) foi utilizado o teste U de Wilcoxon-

Mann-Whitney à 5 % de significância. 

O teste de Kruskal-Wallis ao nível de 5 % de significância foi empregado na 

avaliação do escore composto de reatividade de acordo com a classe de ITGU 

(ITGU1=≤74,9; ITGU2=75 à 78,9; ITGU3=>79). Posteriormente as médias foram 

comparadas pelo teste de Dunn a 5 % de probabilidade. 

As variáveis de escore composto de reatividade e escore de velocidade de 

fuga foram submetidas à correlação de Spearman para avaliar a correlação entre as 

mesmas. 

 

4.6.3. Variáveis fisiológicas 

Para análise do escore de condição corporal em função dos lotes, foi utilizado 

o teste de Kruskal-Wallis à 5 % de significância e as médias posteriormente 

comparadas pelo teste de Dunn também à 5 % de significância. 

O efeito da categoria animal no escore de condição corporal, foi analisado 

pelo teste U de Wilcoxon-Mann-Whitney à 5 % de significância. 

Para a temperatura retal foi realizada análise de variância com efeitos fixos de 

(lotes, ITGU em classes, categoria animal e, escore composto de reatividade dentro 

da categoria animal). As médias foram analisadas pelo teste de Tukey à 5 % de 

significância. 

Para a taxa de concepção, os animais foram classificados como prenhes (1) e 

não prenhes (0), caracterizando resposta binária. Com a utilização do PROC FREQ 

(SAS, 2000) modelou-se a probabilidade (p) das matrizes ficarem prenhes (1), em 
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função das variáveis [lotes, categoria animal, escore de condição corporal em 

classes (ECC1=≤4; ECC2=>5); ITGU em classes (ITGU1=≤74,9; ITGU2=75 à 78,9; 

ITGU3=>79); temperatura retal em classes (TRetal1=<38,8 ºC; TRetal2=>38,9 ºC); 

escore composto de reatividade e escore de velocidade de fuga]. 

 

Todas as análises foram realizadas com o auxílio do software SAS (2000). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Variáveis meteorológicas 

 

5.1.1.Índice de temperatura de globo negro e umidade (ITGU) 

Os valores médios de ITGU, registrados durante os manejos com os animais, 

são expressos na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Valores médios de índice de temperatura de globo negro e umidade (ITGU), 

durante os dias de manejo de acordo com os lotes. 

Manejo Lotes 

 1 2 3 4 5 6 7 

Dia 0 ---- ---- 76,3 aB 73,7 bB ---- ---- 71,4 cB 

Dia 8 ---- ---- 81,0 aA 72,8 bB ---- ---- 79,8 aA 

Dia 10 69,5 c 76,9 abc 71,4 bcC 82,7 aA 73,2 bc 81,2 a 69,9 cC 

Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes, nas colunas, diferem entre si pelo Teste de Tukey 
(P<0,01). Médias seguidas por letras minúsculas diferentes, nas linhas, diferem entre si pelo Teste de 
Tukey (P<0,05). 

 

No primeiro dia do protocolo (D0), a maior média de ITGU foi observada no 

lote 3, o qual foi manejado no período da tarde, seguida pelos lotes 4 e 7 (P<0,05), 

manejados pela manhã. No dia 8 do protocolo, os valores médios de ITGU para o 

lotes 3 e 7, que foram manejados no período da tarde, foram significativamente 

maiores que os do lote 4 que foi manejado pela manhã. As maiores médias de ITGU 

no dia 10 ocorreram nos lotes 2, 4 e 6, que foram manejados no período da tarde. 

Os lotes 1, 3, 5 e 7, manejados pela manhã tiveram menores médias (P <0,05). 

Os valores máximos de ITGU, registrados durante os manejos com os 

animais, são expressos na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Valores máximos de índice de temperatura de globo negro e umidade (ITGU), 

durante os dias de manejo de acordo com os lotes. 

Manejo Lotes 

 1 2 3 4 5 6 7 

Dia 0 ---- ---- 78,9 75 ---- ---- 73,3 

Dia 8 ---- ---- 83,5 74,3 ---- ---- 79,9 

Dia 10 72,5 77,7 73,4 80,2 76,7 82,7 70,3 
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Da mesma maneira que os valores médios, as máximas de ITGU também 

foram encontradas para os animais manejados à tarde. Portanto, houve efeito do 

período (manhã ou tarde) sobre a média de ITGU para os três dias de manejo 

(P<0,01). Sendo que o período da manhã apresentou menores médias de ITGU, 

como descrito na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Valores médios de índice de temperatura de globo negro e umidade (ITGU), de 

acordo com o período do dia de manejo. 

Manejo                   Período 

 Manhã Tarde 

Dia 0 73,2 b 76,3 a 

Dia 8 72,2 b 80,7 a 

Dia 10 71,3 b 79,3 a 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes, nas linhas, diferem entre si pelo Teste de Tukey 
(P<0,01). 

 

Considerando que o a radiação solar é um importante fator ambiental 

especialmente em animais criados em campo aberto, Buffington et al. (1981) 

modificou o índice de temperatura e umidade (ITU) criando o ITGU, que utiliza a 

temperatura do globo negro no lugar da temperatura do bulbo seco. Por considerar o 

efeito da temperatura do ar e da radiação solar, o ITGU é considerado um indicador 

mais preciso de estresse térmico em animais expostos à radiação solar. 

A partir de um estudo de 13 anos, o National Weather Service (1976) publicou 

valores para o índice de temperatura e umidade (ITU) sobre estresse calórico em 

gado. Segundo os autores, ambientes com ITU até 74 são considerados normais, 

portanto, não estressantes; entre 74 e 78 exigem cuidados, alerta; de 79 a 84 são 

ambientes perigosos; e acima de 85, caracterizam como estado de emergência, ou 

seja, ambiente altamente estressante. Entretanto, Hahn (1985) apresentou valores 

de ITU para condições de conforto térmico, igual ou abaixo de 70; entre 71 e 78 

faixa crítica; de 79 a 83, ambiente perigoso; e acima de 83, considerado situação de 

emergência. 

Adaptando a classificação de ITU criada pelo National Weather Service 

(1976) para o ITGU, as condições térmicas do ambiente, seriam classificadas da 

seguinte maneira (Tabela 6): 
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Tabela 6 – Classificação dos ambientes térmicos em faixas de acordo com os lotes e dias 

do manejo. 

Manejo Lotes 

 1 2 3 4 5 6 7 

Dia 0 ---- ---- Cuidado Normal ---- ---- Normal 

Dia 8 ---- ---- Perigo Normal ---- ---- Perigo 

Dia 10 Normal Cuidado Normal Perigo Normal Perigo Normal 
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5.2. Reatividade 

 

5.2.1. Velocidade de fuga ou de saída (VS) 

 

5.2.1.1. Velocidade de fuga em metros por segundo (m/s-1) 

Os resultados de velocidade de fuga (VS) em m/s-1, avaliados durante os três 

dias de manejo (D0, D8 e D10) nos lotes 3, 4 e 7, não apresentaram diferença 

(P=0,5175). No D0, a média e erro padrão da média foram 1,57±0,11 m/s-1, no D8 foi 

1,59±0,04 m/s-1 e no D10, 1,52±0,04 m/s-1 (Tabela 7). Também não houve diferença 

de VS em m/s entre períodos com que o manejo foi feito (P=0,5622). No período da 

manhã a VS média e erro padrão da média foram 1,55±0,03 m/s-1 e no período da 

tarde 1,57±0,04 m/s-1. 

 

Tabela 7 – Velocidade de fuga m/s em vacas Nelore submetidas à protocolo de IATF. 

Manejo Média m/s
-1

 EPM n 

Dia 0 1,57 0,11 24 

Dia 8 1,59 0,04 182 

Dia 10 1,52 0,04 182 

(P=0,5175); EPM=Erro padrão da média. 

 

Resultados diferentes foram obtidos por Rueda (2009), que trabalhando com 

protocolo IATF de quatro dias de manejo em vacas primíparas, observou aumento 

da velocidade de fuga do primeiro para o segundo dia de manejo, com posterior 

estabilização. No entanto, King et al. (2006) relataram redução dos valores de VS 

depois da primeira avaliação, a partir desse resultado, os autores atribuem o fato à 

habituação dos animais ao manejo. Já Müller e Keyserlingk (2006) em três 

avaliações realizadas a cada 28 dias durante o período de confinamento, verificaram 

um pequeno aumento da VS do segundo para o terceiro manejo, sugerindo que 

repetidos manejos podem aumentar o medo dos animais. Os valores de VS em m/s-

1, estão próximos dos encontrados por Cooke et al. (2009a), que apresentaram 

valores médios de 2,10 m/s-1 em vacas Brahman cruzadas, submetidas à IATF. 

A velocidade de fuga tem sido utilizada para classificar o temperamento 

animal em bom ou ruim (BURROW e DILLON, 1997a). Outros autores sugerem que 

a VS pode ser empregada na mensuração de aspectos inatos, como o medo e 

memória adquirida (PETHERICK et al., 2002). A não variação da VS nos animais 
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submetidos ao teste pode ter ocorrido em função dos animais estarem habituados 

ao manejo. 

 

5.2.1.2. Velocidade de fuga através de escores 

Na média, a velocidade de fuga ou velocidade de saída por escore não 

apresentou diferença significativa pelo teste de Friedman (P=0,1304) quando 

comparadas entre os três dias de manejo. No D0 a média dos Ranks e o desvio 

padrão da média foram de 2,10±0,70, no D8, 2,00±0,66 e no D10, 1,89±0,67 (Tabela 

8). Também não houve diferença entre os períodos do dia (manhã ou tarde) para o 

escore de velocidade de fuga (P=0,5245). 

 

Tabela 8 – Escore de velocidade de fuga em vacas Nelore submetidas à protocolo de IATF. 

Manejo Média dos Ranks DP n 

Dia 0 2,10 0,70 182 

Dia 8 2,00 0,66 182 

Dia 10 1,89 0,67 182 

(P=0,1304); DP=Desvio padrão da média. 

 

Não houve correlação entre VS em m/s e VS em escore para o D0 (r=0,19; 

R2=0,03; P=0,3827). Porém no D8 e D10 houve alta correlação entre as duas 

maneiras de verificar a VS. No D8 (r=0,93; R2=0,86; P<0,0001) e no D10 (r=0,90; 

R2=0,80; P<0,0001) (Tabela 9).  

 

Tabela 9 – Coeficiente de correlação de Pearson (r) entre velocidade de fuga em metros por 

segundo e velocidade de fuga em escore em vacas Nelore submetidas à protocolo de IATF. 

Variáveis Escore D0 Escore D8 Escore D10 

m/s Dia 0 -0,19 ---- ---- 

m/s Dia 8 ---- 0,93** ---- 

m/s Dia 10 ---- ---- 0,90** 

não significativo (P>0,05); ** significativo (P<0,0001). 
 

A não ocorrência de correlação entre a VS em m/s e VS em escore no D0, 

pode ter ocorrido devido ao pequeno número de dados de VS em m/s. Como houve 

alta correlação no D8 e D10, pode-se utilizar de qualquer metodologia para avaliar a 

velocidade de fuga dos animais. 
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5.2.2. Escore composto de reatividade 

De acordo com os resultados do teste de Friedman, houve aumento da 

reatividade dos animais no decorrer dos dias de manejo (P<0,05). No primeiro dia a 

média dos Ranks e o desvio padrão da média foram de 1,61(±1,03), no segundo dia 

2,21(±0,88) e no terceiro dia de manejo 2,18(±0,96) (Tabela 10).  

 

Tabela 10 – Reatividade média observada no tronco de contenção em vacas Nelore 

submetidas à protocolo de IATF. 

Manejo Média dos Ranks DP n 

Dia 0 1,61 a 1,03 182 

Dia 8 2,21 b 0,88 182 

Dia 10 2,18 b 0,96 182 

Letras diferentes indicam diferença significativa pelo teste de Friedman à 5 % de significância. 
DP=Desvio padrão da média. 

 

Os resultados encontrados estão de acordo com os de Rueda (2009), que 

verificou aumento do escore composto de reatividade, de vacas Nelore primíparas, 

no decorrer do protocolo de quatro manejos (P<0,05). Já Barbosa Silveira et al. 

(2008), trabalhando com bovinos machos da raça Nelore, em sistema de 

confinamento para terminação, efetuaram cinco avaliações de escore composto de 

reatividade. Neste estudo, os animais foram mais reativos no primeiro manejo de 

pesagem, do segundo ao quarto manejo, houve decréscimo no escore de 

reatividade, o que caracterizou a habituação dos animais ao manejo. No quinto e 

último dia, houve aumento da reatividade, quando segundo o autor, os animais 

foram manejados por pessoas desconhecidas e, submetidos à diferentes 

procedimentos. Titto et al. (2010) avaliando a reatividade em novilhos Nelore, 

também observaram redução na reatividade média dos animais ao longo dos 112 

dias de confinamento. 

O aumento da reatividade no decorrer do protocolo de IATF, pode ser 

explicado pela capacidade dos animais em reconhecer lugares, pessoas e objetos já 

evidenciados (BADDELEY, 1999). Desta maneira, as vacas podem se lembrar de 

manejos anteriores e, apresentarem-se mais reativas aos próximos manejos. Fato 

este, em decorrência do medo, cuja definição segundo Boissy et al. (2005) é a 

expressão da interação entre experiências anteriores dos animais e sua genética.  
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Como no primeiro dia de manejo foram aplicados dois fármacos via 

intramuscular e um dispositivo intra-vaginal contendo progesterona, este 

procedimento pode ter gerado dor e incômodo durante sua aplicação e todo período 

de permanência do implante no animal (oito dias). A maior reatividade no D8 e D10 

pode ter ocorrido, pois, provavelmente o primeiro manejo foi impactante para os 

animais. 

Após o aprendizado de que determinadas situações podem ser aversivas, 

sempre que expostos à circunstâncias semelhantes, provavelmente os animais 

sentirão medo, o que dificultará o manejo (PAJOR et al., 2000; BREUER et al., 

2003). Hemsworth et al. (1994); Hemsworth et al. (1996), demonstraram que, 

quando os animais são repetidamente manejados de maneira aversiva, através de 

um processo de condicionamento, passam a associar o manejo com as pessoas e 

por isso desenvolvem medo das pessoas.   

Com relação à categoria animal, as novilhas apresentaram maiores escores 

de reatividade do que as vacas, no dia da inseminação artificial (Tabela 11) 

(P<0,0001). 

 

Tabela 11 – Reatividade média e erro padrão da média observados no tronco de contenção 

em vacas e novilhas Nelore durante a inseminação artificial. 

Categoria Animal Média dos Escores EPM n 

Vacas 2,50 a 0,05 283 

Novilhas 3,27 b 0,08 119 

Letras diferentes indicam diferença significativa pelo teste U de Wilcoxon-Mann-Whitney (P<0,0001). 
EPM=Erro padrão da média. 

 

Os resultados demonstram que, os animais jovens foram mais reativos, 

provavelmente pela falta de experiência prévia aos manejos, relacionados à 

processos de aprendizado associativo e de habituação. Esses resultados são 

coerentes com os de Burrow (1997a); Hearnshaw e Morris, (1984). Dessa maneira, 

as vacas por serem mais manejadas que as novilhas, estão habituadas, por isso 

apresentaram menor escore de reatividade. 

A idade e os fatores genéticos desempenham importante função no 

temperamento dos bovinos, com propensão à melhora conforme os animais ficam 

mais velhos, podendo ocorrer a estabilização da reatividade (GRANDIN, 1993). 

Segundo Grandin (1997), os bovinos apresentam aversão às novidades, portanto, 
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devem ser introduzidos gradativamente à elas, afim de, promover a habituação. O 

manejo aversivo deve ser evitado em qualquer situação, mas, principalmente em 

animais jovens, pois, segundo Boissy e Bouissou (1988); Hemsworth et al. (1996), 

as experiências vividas durantes os manejos, tornam os animais mais habituados ao 

sistema, o que ajuda na redução da reatividade ao manejo. 

Cooke et al. (2009b); Cooke et al. (2012) afirmam que após a habituação de 

novilhas ao manejo, ocorre redução dos níveis plasmáticos de cortisol e 

haptoglobina, além de redução no escore de reatividade e velocidade de saída, o 

que confirma a importância da qualidade do manejo com os animais, nas respostas 

comportamentais durante a presença humana.   

De acordo com o teste de Kruskal-Wallis, houve influência da classe de ITGU 

na reatividade dos animais no dia da inseminação artificial (P=0,0003) (Tabela 12). 

 

Tabela 12 – Reatividade média e erro padrão da média de acordo com a classe de ITGU 

observados no tronco de contenção em vacas e novilhas Nelore durante a inseminação 
artificial. 

Classe de ITGU Média dos Escores EPM n 

1 2,54 a 0,07 173 

2 2,66 ab 0,10 83 

3 2,99 b 0,08 146 

Letras diferentes indicam diferença significativa pelo método de comparações de Dunn (P<0,05). 
EPM=Erro padrão da média. ITGU-1=(≤74,9); ITGU-2=(75 a 78,9); ITGU-3=(>79). 

 

Os resultados demonstram que, quanto maior o valor de ITGU durante o 

manejo com os animais, maior foi expressão da reatividade, ou seja, quanto maior o 

estresse calórico, mais reativos ao manejo foram os animais. A maior reatividade 

pode ser explicada pelo fato dos animais já estarem estressados pelo calor, 

portanto, quando expostos ao manejo, foram menos tolerantes.  

O coeficiente de correlação de Spearman (rs) entre escore composto de 

reatividade e escore de fuga mostra efeito significativo (Tabela 13). 
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Tabela 13 – Coeficiente de correlação de Spearman (rs) entre escore composto de 

reatividade e escore de velocidade de fuga em vacas Nelore submetidas à protocolo de 
IATF. 

Escore de Fuga Escore Composto de Reatividade 

Manejo D0 D8 D10 

D0 0,45** ---- ---- 

D8 --- 0,22** ---- 

D10 --- ---- 0,31** 

** efeito significativo (P<0,003); n=182. 

 

De acordo com os resultados do coeficiente de correlação de Spearman, 

observou-se que existe correlação significativa entre o escore composto de 

reatividade e o escore de velocidade de fuga, indicando interdependência entre as 

escalas de medida. Apesar dos valores de correlações serem de baixos a médios, 

tais resultados nos permitem afirmar que quanto maior o valor do escore composto 

de reatividade, maior será a velocidade de fuga por escore. 

Resultados contrários foram observados por Boivin et al. (1992); Grandin e 

Deesing (1998); Aguilar (2007) onde não encontraram associação significativa das 

variáveis (escore de agitação, de deslocamento, de respiração e tensão) e a variável 

velocidade de saída. A oposição dos resultados pode ser devido ao fato de que 

neste trabalho a associação foi realizada através do escore composto de 

reatividade, o que não ocorreu nos outros, quando, os autores correlacionaram a 

velocidade de saída com as variáveis de maneira isolada. Esta hipótese pode ser 

confirmada, pois Barbosa Silveira et al. (2008) obtiveram correlação positiva entre 

escore composto de reatividade e velocidade de fuga (r=0,35, P<0,0001, n=270). 

Maffei et al. (2006) também obtiveram correlação negativa entre tempo de saída do 

brete e escore composto de reatividade (r=-0,41, P<0,01) demonstrando ligação das 

variáveis comportamentais. 
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5.3. Variáveis fisiológicas 

As médias de temperatura retal (TR) e escore de condição corporal (ECC), 

registradas imediatamente antes da inseminação artificial e, concepção (CN) 

registradas no dia de diagnóstico de gestação, encontram-se discriminadas abaixo: 

 

5.3.1. Escore de condição corporal (ECC) 

Os resultados do teste de Kruskal-Wallis apontam diferenças significativas, 

entre as médias de escore de condição corporal, de acordo com os lotes avaliados 

(P<0,05) pelo (Tabela 14). 

 

Tabela 14 – Valores médios seguidos de erro padrão médio dos escores de condição 

corporal de acordo com os lotes de vacas e novilhas Nelore submetidas à protocolo de 
IATF. 

Lotes Escore de Condição Corporal (1-9) n 

 Média dos Escores EPM  

1 3,43 bc 0,12 63 

2 4,08 b 0,14 62 

3 5,15 a 0,14 65 

4 4,68 ab 0,13 93 

5 4,86 a 0,14 59 

6 4,72 a 0,12 60 

Letras diferentes indicam diferença significativa pelo método de comparações de Dunn (P<0,05). 
EPM=Erro padrão da média. 

 

Seguindo a classificação de escore de condição corporal criada por Nicholson 

e Butterworth (1986), as vacas dos lotes 3 e 4 e, as novilhas dos lotes 5 e 6, 

estariam classificadas como animais magros à moderados. Já as vacas dos lotes 1 e 

2, muito magras e magras respectivamente. 

Com relação a categoria animal, novilhas apresentaram maior escore de 

condição corporal do que as vacas (P<0,0012) (Tabela 15). 
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Tabela 15 – Valores médios seguidos de erro padrão médio dos escores de condição 

corporal de acordo com a categoria animal. 

Categoria Animal Escore de Condição Corporal (1-9) n 

 Média dos Escores EPM  

Vacas 4,38 b 0,08 283 

Novilhas 4,79 a 0,09 119 

Letras diferentes indicam diferença significativa pelo teste U de Wilcoxon-Mann-Whitney (P<0,0012). 
EPM=Erro padrão da média. 

 

Na média, os animais foram classificados como magros (vacas) e as novilhas, 

como escore moderado. O baixo escore de condição corporal dos animais pode ser 

explicado principalmente pela época do ano, visto que, os animais passaram por 

toda a estação seca do ano (abril/outubro), em sistema de pastejo sem 

suplementação energética e proteica. Mesmo com o início da estação das chuvas e 

melhora na disponibilidade de forragem, não houve tempo hábil para os animais 

ganharem peso e recuperarem a condição corporal. 

 

5.3.2. Temperatura retal 

Os resultados de temperatura retal avaliados imediatamente antes da 

inseminação artificial propriamente dita estão descritos na Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Valores médios seguidos de erro padrão médio das temperaturas retais (ºC) 

durante a inseminação artificial de acordo com os lotes estudados. 

Lotes Temperatura Retal (ºC) n 

 Média EPM  

1 38,38 d 0,06 63 

2 39,01 b 0,07 62 

3 38,41 d 0,05 65 

4 39,15 b 0,04 93 

5 38,87 bc 0,05 59 

6 39,48 a 0,05 60 

Letras diferentes indicam diferença estatística através do teste de Tukey (P<0,01). EPM=Erro padrão 
da média. 

 

As médias das temperaturas retais encontradas estão abaixo das 

encontradas por Costa e Silva et al. (2010), com médias de 39,77 ºC em receptoras 

de embriões mestiças (Europeu x Nelore) submetidas à protocolo de transferência 

de embrião em tempo fixo. A temperatura retal dos animais dos lotes 4 e 6 estavam 
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acima da normalidade citada por Dukes (1996) que preconiza o valor máximo de 

39,1 ºC. A maior média das temperaturas retais nos lotes 6, 4 e 2, coincide com os 

dados de ITGU, que também foram mais altos para estes lotes (81,2; 82,7 e 76,9 

respectivamente). 

Analisando de forma global, houve aumento linear da temperatura retal à 

medida que a classe de ITGU aumenta (P<0,01) (Tabela 17).  

 

Tabela 17 – Valores médios seguidos de erro padrão médio das temperaturas retais (ºC) 

durante a inseminação artificial de acordo com as classes de ITGU. 

Classe de ITGU Temperatura Retal (ºC) n 

 Média EPM  

1 38,52 c 0,03 173 

2 39,04 b 0,06 83 

3 39,27 a 0,03 146 

Letras diferentes indicam diferença estatística para o teste de Tukey (P<0,01). ITGU1=(≤74,9); 
ITGU2=(75 a 78,9); ITGU3=(>79). EPM=Erro padrão da média. 

 

Os resultados demonstram que quanto maior o ITGU, maior a temperatura 

retal dos animais. O aumento da temperatura retal representa o calor acumulado no 

organismo animal, consequente do calor endógeno e do recebido do ambiente, 

aliado à incapacidade dos mecanismos termorreguladores em dissipar o calor 

excessivo para o ambiente, processo denominado de termólise (BAÊTA e SOUZA, 

1997). Dessa maneira, podemos concluir que o estresse calórico promoveu 

incremento na temperatura retal dos animais, como descrito por (AZEVEDO et al., 

2005; MAIA et al., 2005). 

Ao separarmos os animais em categorias, verificamos que na média, as 

novilhas apresentaram temperatura retal maior que as vacas (P<0,01), conforme 

podemos observar na Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Valores médios seguidos de erro padrão médio das temperaturas retais (ºC) 

durante a inseminação artificial de acordo com a categoria animal. 

Categoria Animal Temperatura Retal (ºC) n 

 Média EPM  

Vacas 38,78 b 0,03 283 

Novilhas 39,18 a 0,04 119 

Letras diferentes indicam diferença estatística para o teste de Tukey (P<0,01). EPM=Erro padrão da 
média. 
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Os resultados encontrados estão de acordo com os citados por Bianca 

(1970), onde bovinos jovens em condição de termoneutralidade apresentaram 

temperaturas retais médias de 39,1 ºC e adultos de 38,3 ºC. Segundo o autor, a 

termotolerância foi determinada pela capacidade dos animais em evitar o aumento 

da temperatura corpórea. Tal fato pode explicar os maiores valores de temperatura 

retal para as novilhas. 

Ao avaliarmos as médias de temperaturas retais, de acordo com a classe de 

escore composto de reatividade em vacas, não observamos efeito significativo 

(P=0,0917). Também não houve efeito significativo, dos valores médios de 

temperaturas retais, de acordo com a classe de escore composto de reatividade em 

novilhas (P=0,5550) (Tabela 19). 

 

Tabela 19 – Valores médios seguidos de erro padrão médio das temperaturas retais (ºC) 

durante a inseminação artificial de acordo com a classe de escore composto de reatividade 
em vacas e novilhas. 

Reatividade Temperatura Retal (ºC) 

 Vacas Novilhas 

 Média EPM Média EPM 

1 38,60 0,09 38,97 0,55 

2 38,76 0,05 39,06 0,08 

3 38,82 0,06 39,19 0,08 

4 38,89 0,09 39,23 0,07 

Vacas: (P=0,0917); Novilhas: (P=0,5550); EPM=Erro padrão da média.  

 

A movimentação física ou exercício físico, também é um importante 

mecanismo de termogênese (SILVA, 2000), porém, o aumento da temperatura retal 

dos animais em função da maior reatividade durante o manejo, não foi significativo. 
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5.3.3. Taxa de concepção 

Os resultados de taxa de concepção, não apresentaram diferenças 

estatísticas (P=0,1014) quando comparados entre lotes (Tabela 20). 

 

Tabela 20 – Taxa de concepção de acordo com os lotes. 

Lotes Taxa de Concepção (%) 

 Média EPM Prenhes (n) Total (n) 

1 39,68 0,06 25 63 

2 46,77 0,06 29 62 

3 50,77 0,06 33 65 

4 59,14 0,05 55 93 

5 62,71 0,06 37 59 

6 53,33 0,06 32 60 

(P=0,1014); EPM=Erro padrão da média.  

 

Considerando os resultados obtidos neste estudo, podemos afirmar que os 

valores estão dentro das médias encontradas por diversos autores. Rossa et al. 

(2009), trabalhando com vacas Nelore e Brangus, multíparas e lactantes, obtiveram 

média de 44,57 % de concepção, utilizando protocolo de IATF com eCG. Em um 

estudo feito por Maluf et al. (2010) onde, os autores testaram três tratamentos com o 

uso de implantes de progestágenos novos ou usados, obtiveram valores entre 32 % 

e 44 % de concepção em vacas paridas. Sing et al. (1998) observaram 48,6 % de 

taxa de concepção em vacas zebuínas com 90 dias pós-parto.  

Também não houve efeito da categoria animal sob a taxa de concepção 

(P=0,1525) (Tabela 21). 

 

Tabela 21 – Taxa de concepção de acordo com a categoria animal. 

Categoria 

Animal 
Taxa de Concepção (%) 

 Média EPM Prenhes (n) Total (n) 

Vacas 50,18 0,03 142 283 

Novilhas 57,98 0,04 69 119 

(P=0,1525); EPM=Erro padrão da média. 

 

Porcentagens semelhantes foram encontradas por Cutaia et al. (2001), que 

ao estudarem a taxa de concepção em fêmeas (britânicas e cruzas zebuínas) 
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obtiveram 61,2 % de concepção em novilhas e, 51,2 % nas vacas, independente da 

raça e tratamentos (P<0,05). Com base nos resultados de Martínez et al. (2002), 

podemos observar taxas de concepção de 54,2 % para novilhas e 43,9 % para 

vacas. 

O escore de condição corporal (ECC) não apresentou efeito sobre a taxa de 

concepção (P=0,2589). A classe de ECC-1 que compreende os animais 

classificados de 1 à 4 apresentou porcentagem de 49,76 % de concepção e, a 

classe de ECC-2 que envolve os animais classificados de 5 à 9, 55,38 % de 

concepção (Tabela 22). 

 

Tabela 22 – Taxa de concepção de acordo com a classe de escore de condição corporal 

(ECC). 

ECC Taxa de Concepção (%) 

 Média EPM Prenhes (n) Total (n) 

1 49,76 0,25 103 207 

2 55,38 0,24 108 195 

(P=0,2589); ECC1=(1 a 4); ECC2=(5 a 9). EPM=Erro padrão da média. 

 

Sabe-se que, a deficiência nutricional está associada à supressão na 

liberação de GnRH e, consequentemente, diminuição na frequência dos pulsos de 

LH (SCHILLO, 1992), causando redução no diâmetro máximo do folículo dominante 

e na duração da onda de crescimento folicular (RHODES et al., 1995; WILTBANK et 

al., 2002). Dessa maneira, a avaliação do ECC e da nutrição do rebanho são de 

extrema importância no sucesso reprodutivo (MONTIEL e AHUJA, 2005). De acordo 

com Baruselli et al. (2004a) o uso de eCG apresenta efeitos positivos em animais 

com baixa taxa de ciclicidade, recém paridos (< 60 dias) e, em animais com baixo 

ECC (≤ 2,5 na escala de 1 a 5). Talvez o fato dos resultados não apresentarem 

diferença estatística, quanto à classe de ECC, possa ser atribuído ao uso de eCG no 

protocolo. Baruselli et al. (2004b) estudando os efeitos do uso de eCG em 1987 

vacas Nelore sob diferentes ECC, obtiveram efeito positivo do tratamento somente 

nos animais com condição corporal ≤ 3 (escala de 1-5). Nos animais com ECC 

satisfatória (> 3) não foi constatado efeito benéfico do tratamento com eCG  na taxa 

de concepção. Sá Filho et al. (2008) também obtiveram melhores resultados de 

concepção em novilhas com melhor condição corporal (P=0,03). Os animais com 

ECC acima de 3 (escala de 1-5) apresentaram 54,1 % de prenhes e animais com 
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ECC abaixo de 3, 42,3 % de prenhes. A condição corporal está frequentemente 

relacionada à ciclicidade ovariana (D’DCCHIO et al., 1990). Animais com bom ECC 

tem alta ciclicidade e, portanto, não respondem ao tratamento com eCG (BÓ et al., 

2002). 

O ITGU também não apresentou efeito significativo sobre a taxa de 

concepção (P=0,3336). Os animais inseminados durante ITGU ≤74,9 (classe ITGU-

1) apresentaram 51,45 % de concepção, os classificados entre ITGU 75 e 78,9 

(ITGU classe 2) 46,99 % e, os inseminados com ITGU acima de 79 (classe ITGU-3) 

obtiveram 56,85 % de concepção aos 30 dias após inseminação artificial (Tabela 

23). 

 

Tabela 23 – Taxa de concepção de acordo com a classe de índice de temperatura de globo 

negro e umidade (ITGU). 

ITGU Taxa de Concepção (%) 

 Média EPM Prenhes (n) Total (n) 

1 51,45 0,04 89 173 

2 46,99 0,05 39 83 

3 56,85 0,04 83 146 

(P=0,3336); ITGU1=(≤74,9); ITGU2=(75 a 78,9); ITGU3=(>79). EPM=Erro padrão da média. 

 

Da mesma maneira que a classe de ITGU não influenciou na concepção, a 

classe de temperatura retal também não apresentou efeito significativo em  vacas e 

novilhas (P=0,3579) (Tabela 24). 

 

Tabela 24 – Taxa de concepção de acordo com a classe de temperatura retal (TR). 

Temperatura Retal Taxa de Concepção (%) 

 Média EPM Prenhes (n) Total (n) 

1 55,06 0,04 98 178 

2 50,45 0,03 113 224 

(P=0,3579); T.Retal1=(<38,8ºC); T.Retal2=(>38,9ºC). EPM=Erro padrão da média. 

 

As variáveis comportamentais de escore composto de reatividade e escore de 

velocidade de fuga também não apresentaram efeito significativo (P=0,1783) e 

(P=0,8886) respectivamente, sobre a taxa de concepção dos animais (Tabela 25 e 

26). 
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Tabela 25 – Taxa de concepção de acordo com a classe de escore composto de 

reatividade. 

Reatividade Taxa de Concepção (%) 

 Média EPM Prenhes (n) Total (n) 

1 60,87 0,07 28 46 

2 44,80 0,04 56 125 

3 54,10 0,04 66 122 

4 55,96 0,05 61 109 

(P=0,1783); EPM=Erro padrão da média. 

 

Tabela 26 – Taxa de concepção de acordo com a classe de escore de velocidade de fuga. 

Velocidade de 

Fuga 
Taxa de Concepção (%) 

 Média EPM Prenhes (n) Total (n) 

1 33,33 0,33 1 3 

2 53,54 0,03 121 226 

3 51,82 0,05 57 110 

4 50,79 0,06 32 63 

(P=0,8886); EPM=Erro padrão da média. 

 

Resultados similares foram encontrados por Cooke et al. (2009a), que 

estudando os efeitos do temperamento (reatividade), sobre a taxa de concepção de 

vacas Brahman x Britânicas, submetidas à protocolo de IATF contendo GnRH, não 

encontraram efeito significativo (P=0,43). Em outro estudo, Cooke et al. (2011), 

também não encontraram efeito significativo entre o escore de reatividade e taxa de 

concepção (P=0,25), o que pode ser atribuído ao uso de eCG no protocolo, 

entretanto, observaram efeito negativo do escore de velocidade de fuga sobre a taxa 

de prenhez (P=0,05). Vacas com comportamento agressivo (escore composto de 

reatividade >3, na escala de 1-5) apresentam maiores concentrações plasmáticas de 

cortisol (P<0,01) do que os animais com comportamento adequado (<3) (COOKE et 

al., 2012), demonstrando o ocorrência de estresse nos animais. 

Com relação a temperatura corpórea, Gwazdauskas et al. (1973) afirma que 

0,5 ºC de elevação na temperatura retal normal (38,5 ºC) causa declínio de 12,8 % 

na taxa de concepção. Porém, Costa e Silva et al. (2010), sincronizando receptoras 

de embriões com protocolo contendo eCG, também não encontraram diferença 

significativa entre vacas prenhes e não prenhes com relação a temperatura retal. 
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Os estresses calórico ou psicológico são acompanhados por acréscimo na 

atividade do eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal (HHA) e por um decréscimo na 

função reprodutiva, mostrando haver relação com os hormônios do eixo 

hipotalâmico-hipofisário-gonadal (HHG) (SELYE, 1998). O estresse pode influenciar 

a função reprodutiva de várias maneiras. No hipotálamo, o hormônio liberador de 

corticotrofina (CRH) e o peptídeo β-endorfina reduzem a secreção pulsátil de GnRH 

(CHEN et al., 1992) e, como consequência, a hipófise anterior irá reduzir a liberação 

de LH e FSH (PEREIRA, 2010; LI et al., 2006). A menor liberação de gonadotrofinas 

(FSH e LH) afetará a dinâmica folicular, causando declínio na produção de 

estrógenos, impedindo a ovulação, alterando a qualidade do oócito, além de 

prejudicar a fertilização e implantação (RENSIS e SCARAMUZZI, 2003). 

O estresse calórico também pode provocar queda na competência do oócito 

(AL-KATANANI et al., 2002; LEROY et al., 2005) por causar alterações bioquímicas 

no ambiente folicular, comprometendo a capacidade do oócito se desenvolver, além 

da qualidade das células da granulosa, causando queda nos índices reprodutivos 

(SHEHAB-EL-DEEN et al., 2010). Segundo Chebel et al. (2004), vacas taurinas 

expostas à temperaturas máximas acima de 29 ºC durante pelo menos um dia antes 

da inseminação artificial, tiveram menor taxa de prenhez (P<0,001) do que vacas 

não expostas. No mesmo sentido, Maziero et al. (2011), avaliando o efeito do 

estresse agudo em vacas de corte, observaram um aumento nos níveis de cortisol e 

progesterona (P<0,05), porém, não houve efeito sobre o diâmetro folicular (P=0,62) 

e taxa de ovulação. 

Neste estudo, o estresse determinado pelos maiores escores de reatividade e 

maiores classes de ITGU no dia da inseminação artificial, não foi capaz de provocar 

efeitos deletérios à taxa de concepção, tal fato pode ser explicado pela utilização de 

eCG no protocolo de IATF, que pode ter atuado no lugar das gonadotrofinas 

endógenas nos ovários, promovendo a maturação final e ovulação dos oócitos. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Nas condições que este experimento foi realizado, a taxa de concepção não 

foi influenciada pela condição corporal, ITGU no momento do manejo, reatividade e 

nem pelo escore de velocidade de fuga. 

 

De acordo com os resultados, a reatividade dos animais foi influenciada pelo 

manejo, idade do animal e pelo conforto térmico. 
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