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RESUMO
BRUMATTI, R.C. Influência das técnicas reprodutivas e tipo de acasalamento
em programas de seleção de gado de corte e seu impacto no custo e na
produção de tourinhos. 2006. 86f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Zootecnia e
Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, 2005.
A seleção e produção de touros para o mercado pecuário tornam-se foco de muitos
estudos, e um grande desafio para o segmento em se tratando da constante busca
de melhorias nos desempenhos produtivos dessa categoria animal. A tese teve por
objetivo simular o que poderá acontecer com a produção de reprodutores, em
termos de quantidades produzidas e custos operacionais efetivos, sob a influência
dos métodos de acasalamentos e das biotécnicas reprodutivas disponíveis no
mercado nacional. A hipótese em questão é a de testar se acasalar matrizes,
classificadas por genótipo, suas produções serão melhores do que quando
comparada à produção de matrizes classificadas por fenótipo. Foram simulados 42
cenários produtivos, divididos em 21 cenários com acasalamento genotípico e 21
com acasalamento fenotípico. Em cada divisão constam simulações com uso de
Monta Natural, Inseminação Artificial padrão e com sêmen sexado para machos,
Transferência de Embriões padrão e com sêmen sexado para machos, Fecundação
in vitro padrão e com sêmen sexado para machos, sendo que em todos os casos
três níveis diferentes de taxas de concepção foram testados. Os resultados
apontaram que o sistema de acasalamento teve influência direta na produção de
tourinhos, sendo que o acasalamento por genótipo foi mais eficiente do que o
acasalamento por fenótipo. As taxas de concepção influenciaram negativamente
mais os resultados dos sistemas de acasalamento fenotípico. Há um grande
aumento no custo operacional efetivo dos sistemas que utilizaram as biotécnicas
reprodutivas

de

Transferência

de

Embriões

e

Fecundação

in

vitro,

e

consequentemente uma redução na lucratividade destes sistemas. As simulações
com Monta Natural apresentaram as maiores Margens Brutas e as simulações com
Inseminação Artificial com uso de sêmen sexado para machos apresentaram os
maiores Lucros Brutos.
Palavras-chave: Simulação de sistemas, Modelagem, Bovinocultura de corte,
Sistemas de acasalamento, Biotécnicas reprodutivas, Melhoramento animal.

ABSTRACT

BRUMATTI, R.C. Influence of the reproductive techniques and the kind of
mating in programmes of beef cattle selection, and its impact on the cost and
on the young bulls production. 2006. 86 pages. Thesis (Doctoral) –. Faculdade de
Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, 2005.
The selection and production of bulls for the cattle market have both become the goal
of many studies, as well as a great challenge for the segment, providing the constant
search for performance improvement of that sort of animal. The target of this thesis is
to simulate what may happen to the production of stud, in terms of quantity and
effective operational costs, under the influence of the mating methods and the
available reproduction biotechniques in the national market. The hypothesis under
analysis consists of testing if mating matrices, classed by their genotype, their
produce will be better than when compared to the produce of phenotype-classed
matrices. 42 productive-scenes, divided into 21 genotype mating and 21 phenotype
mating were simulated. In each of the scene divisions there were the following
simulations: Natural Breeding, standard Artificial Insemination, Artificial Insemination
with male-gendered semen, standard Embryo Transference, Embryo Transference
with male-gendered semen, standard In-vitro Fecundation and In-vitro Fecundation
with male-gendered semen, so that in all the cases, three different conception rates
were tested. The results displayed that the mating system directly influenced the
young bull production, once the genotype mating was more efficient than the
phenotype mating. The conception rates negatively influenced the results of the
phenotype mating mainly. There was a dramatic increase in the effective operational
cost of the systems that used the reproductive biotechniques of Embryo
Transference and In-vitro Fecundation, and, consequently, profitability reduction of
those systems. The Natural Breeding simulations presented the highest Gross
Margin, and the simulations of Artificial Insemination with male-gendered semen
showed the highest Gross Profit.
Key words: System simulation, Modeling, Beef cattle, Mating systems, Reproduction
biotechniques, Animal breeding.
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fenotípico, alta taxa de concepção.
- Fecundação in vitro com sêmen sexado para machos, acasalamento
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genotípico, média taxa de concepção.
- Fecundação in vitro com sêmen sexado para machos, acasalamento
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concepção.
- Inseminação artificial, acasalamento fenotípico, alta taxa de
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