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RESUMO  

  

MENDES, J.P.G. Associação da prova genômica com o desempenho reprodutivo de 

programas de inseminação artificial e transferência de embrião em vacas 

Holandesas. 2022. 125f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

Com o advento da seleção genômica foi possível estimar as características funcionais e 

produtivas da progênie com base na análise de milhares de marcadores moleculares, permitindo 

assim estimar seu potencial melhorador em relação ao rebanho. As associações dos genótipos 

com os fenótipos podem ser estimadas e combinadas para formar previsões. O objetivo deste 

estudo é avaliar os valores de predições genômicas e sua associação com o fenótipo expressado 

por índices reprodutivos de um rebanho de vacas de raça Holandesa Preto e Branco mantidas 

em clima tropical. Os dados foram coletados de programas de inseminação artificial 

(Experimento 1) e de transferência de embrião (Experimento 2) realizados em uma fazenda 

comercial localizada no município de Descalvado – SP, durante os anos de 2017 a 2020. Os 

valores preditivos dos testes genômicos [taxa de prenhes das filhas (DPR), taxa de concepção 

das novilhas (HCR), taxa de concepção das vacas (CCR), índice de fertilidade (FI) e 

consanguinidade genômica (CG)] foram analisados utilizando painel de 12 mil marcadores 

(Clarifide Holandês®) e comparados com os índices de desempenho reprodutivo do rebanho: 

Experimento 1) Programas de inseminação artificial, compreendendo as variáveis: número de 

serviço por concepção das novilhas (Serv/ConcepNov); idade ao primeiro parto (IPP); número 

de serviço por concepção das primíparas (Serv/ConcepPrim)e intervalo entre partos (primeiro 

e segundo parto) (IEP); e Experimento 2) Programas de transferência de embrião, 

compreendendo as variáveis: número de oócitos recuperados por OPU (NOR/OPU), taxa de 

blastocisto (TX-BL), número de embrião por OPU (Emb/OPU) e taxa de prenhes por TE 

(P/TE). No Experimento 1 foi verificado associação da DPR na Serv/ConcepNov (P=0,0033), 

Serv/ConcepPrim (P=0,0001) e IEP (P=0,0001). Entretanto, não foi verificado efeito de DPR 

na IPP (P=0,353). Para HCR verificou-se efeito positivo para Serv/ConcepNov (P=0,0407), IPP 

(P=0,0417), Serv/ConcepPrim (P=0,0297) e IEP (P=0,0182). Quanto ao CCR, verificou-se- 

associação positiva para Serv/ConcepNov (P=0,0033), IPP (P=0,0347), Serv/ConcepPrim (P< 

0.0001) e IEP (P= 0.0001). Para FI, nota-se efeito positivo para Serv/ConcepNov (P=0,0031), 



 

Serv/ConcepPrim (P < 0.0001) e IEP (P=0,0001). Entretanto, não foi verificado associação com 

IPP (P=0,241). Quanto ao CG, associação positiva foi verificada para IPP (P=0,006) e IEP 

(P=0,0113). Entretanto, não se verificou efeito de CG para Serv/ConcepNov (P=0,139) e 

Serv/ConcepPrim (P=0,524). No Experimento 2, a DPR foi positivamente associada a 

NOR/OPU (P < 0.0001) e Emb/OPU (P= 0.0166). No entanto, o TX-BL (P=0,8834) e o P/TE 

(P=0,3112) não associados com a DPR. O HCR foi associado positivamente com NOR/OPU 

(P<0,0001). Entretanto não foi associado ao TX-BL (P=0,5228), Emb/OPU (P=0,0793) e P/TE 

(P=0,478). Verificou-se associação positiva entre a CCR e NOR/OPU (P<0,0001) e Emb/OPU 

(P=0,0211). Entretanto a TX-BL (P=0,6651) e a P/TE (P=0,2166) não foram associadas com a 

CCR. O FI também foi associado positivamente com o NOR/OPU (P<0,0001) e o Emb/OPU 

(P=0,0374). Entretanto a TX-BL (P=0,8958) e a P/TE (P=0,3470) não foram associadas com a 

FI. A CG foi associada positivamente somente com Emb/OPU (P<0,001) e não foram 

verificados efeitos para NOR/OPU (P<0,161), TX-BL (P=0,798) e P/TE (P=0,5417). Conclui-

se no Experimento 1 que o Serv/ConcepNov foi associado positivamente com o DPR, HCR, 

CCR e FI; o IPP com HCR, CCR e CG; o Serv/ConcepPrim com DPR, HCR, CCR e FI; e o 

IEP com DPR, HCR, CCR, FI e CG. No Experimento 2, foi observado associação positiva entre 

NOR/OPU e DPR, HCR, CCR e FI; entre Emb/OPU e DPR, CCR, FI e CG. Entretanto, não se 

verificou associação entre TX-BL e P/TE com as variáveis genômicas estudadas.  

 

Palavras-chave: Seleção genômica, predição genômica, fertilidade, vacas de leite. 

  



 

ABSTRACT  

  

MENDES, J.P.G. Association of genomic test with reproductive performance on 

artificial insemination and embryo transfer programs in Holstein cows. 2022. 125f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022.  

  

With the advent of genomic selection, it was possible to estimate the functional and 

productive characteristics of the progeny based on the analysis of thousands of molecular 

markers, thus allowing the estimation of their improvement potential in relation to the herd. The 

associations of genotypes with phenotypes can be estimated and combined to form predictions. 

The objective of this study is to evaluate the values of genomic predictions and their association 

with the phenotype expressed by reproductive indices of a herd of Black and White Holstein 

cows kept in a tropical climate. Data were collected from artificial insemination (Experiment 1) 

and embryo transfer (Experiment 2) programs carried out on a commercial farm located in 

Descalvado - SP, during the years 2017 to 2020. Predictive values of the genomic tests [daughter 

pregnancy rate (DPR), heifer conception rate (HCR), cow conception rate (CCR), fertility index 

(FI) and inbreeding (CG)] were analyzed using a panel of 12 thousand markers (Clarifide 

Holstein®) and compared with the reproductive performance indices of the herd: Experiment 

1) Artificial insemination programs, comprising the variables: number of service per conception 

of heifers (Serv/ConcepNov); age at first calving (IPP); number of services per conception of 

primiparous (Serv/ConcepPrim) and interval between calving (first and second calving; IEP); 

and Experiment 2) Embryo transfer programs, comprising the variables: number of oocytes 

recovered per OPU (NOR/OPU), blastocyst rate (TX-BL), number of embryos per OPU 

(Emb/OPU) and pregnancy rate per ET (P/TE). In Experiment 1, association of DPR and 

Serv/ConcepNov (P=0.0033), Serv/ConcepPrim (P=0.0001), IEP (P=0.0001) was verified. 

However, there was no effect of DPR on PPI (P=0.353). For HCR, there was a positive effect 

for Serv/ConcepNov (P=0.0407), IPP (P=0.0417), Serv/ConcepPrim (P=0.0297) and IEP 

(P=0.0182). As for CCR, there was a positive association for Serv/ConcepNov (P=0.0033), PPI 

(P=0.0347), Serv/ConcepPrim (P< 0.0001) and IEP (P= 0.0001). For FI, there is a positive effect 

for Serv/ConcepNov (P=0.0031), Serv/ConcepPrim (P < 0.0001) and IEP (P=0.0001). 

However, there was no association between FI and PPI (P=0.241). As for CG, a positive 

association was verified for PPI (P=0.006) and IEP (P=0.0113). However, there was no effect 



 

of CG for Serv/ConcepNov (P=0.139) and Serv/ConcepPrim (P=0.524). In Experiment 2, DPR 

was positively associated with NOR/OPU (P < 0.0001) and Emb/OPU (P= 0.0166). However, 

TX-BL (P=0.8834) and P/TE (P=0.3112) were not associated with DPR. HCR was positively 

associated with NOR/OPU (P<0.0001). However, it was not associated with TX-BL 

(P=0.5228), Emb/OPU (P=0.0793) and P/TE (P=0.478). There was a positive association 

between CCR and NOR/OPU (P<0.0001) and Emb/OPU (P=0.0211). However, TX-BL 

(P=0.6651) and P/TE (P=0.2166) were not associated with CCR. FI was also positively 

associated with NOR/OPU (P<0.0001) and Emb/OPU (P=0.0374). However, TX-BL 

(P=0.8958) and P/TE (P=0.3470) were not associated with FI. CG was positively associated 

only with Emb/OPU (P<0.001) and no effects were observed for NOR/OPU (P<0.161), TX-BL 

(P=0.798) and P/TE (P=0.5417). It was concluded in Experiment 1 that the Serv/ConcepNov 

was positively associated with DPR, HCR, CCR and FI; the IPP with HCR, CCR and CG; the 

Serv/ConcepPrim with DPR, HCR, CCR and FI; and the IEP with DPR, HCR, CCR, FI and 

CG. In Experiment 2, a positive association was observed between NOR/OPU and DPR, HCR, 

CCR and FI; between Emb/OPU and DPR, CCR, FI and CG. However, there was no association 

between TX-BL and P/TE with the genomic variables studied. 

 

Keywords: Genomic selection, genomic prediction, fertility, dairy cows. 
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 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil historicamente apresenta déficit da balança comercial de lácteos, com 

ressalva entre os anos de 2004 a 2008. Em 2020 a produção de leite inspecionado no país 

foi de 25,53 bilhões de litros (EMBRAPA – Anuário Leite de 2021), bastante distante do 

potencial produtivo nacional. Em levantamento que apura as 100 propriedades de maior 

destaque na produção de leite no Brasil, foi observado que houve aumento médio de 

produção de 10,3% entre os anos de 2019 e 2022. Esse crescente desempenho na produção 

foi correlacionado, principalmente, ao aperfeiçoamento da gestão das propriedades e da 

seleção genômica, que permitiu selecionar as melhores matrizes do rebanho, as quais  

foram acasaladas com touros de qualidade genética superior. 

Até recentemente, os programas de melhoramento da raça Holandês Preto e 

Branco (HPB) em todo o mundo baseavam-se na seleção para o aumento da produção de  

leite por vaca, e pouca ênfase era direcionada para características relacionadas à melhorias 

na saúde e na eficiência reprodutiva (VEERKAMP et al., 2003). Estudos realizados em 

rebanhos irlandeses constataram redução no mérito genético para intervalo entre partos 

entre os anos de 1980 a 2004 concomitantemente com o aumento no mérito genético para 

a produção de leite (BERRY et al., 2007). No Reino Unido, o mérito genético para 

intervalo entre partos reduziu até o ano de 2009, após o qual foi verificado melhora. 

Tendência similar foi observada na avaliação do mérito genético de touros leiteiros 

australianos até o ano de 2005, após o qual começaram a melhorar (PRYCE et al., 2014) 

Após consideráveis avanços conquistados na produtividade dos animais, no final 

do século 20 houve mudança no foco da seleção genética, deixando de ser puramente 

orientada para a produção de leite e direcionada para uma perspectiva de um animal mais 

equilibrado. Essa mudança ocorreu, em parte, devido ao aumento dos problemas de saúde 

e de fertilidade e à pressão da sociedade com preocupações relacionadas ao bem-estar 

animal. Características que englobam longevidade, fertilidade, habilidade ao parto e 

saúde foram agora integradas nos índices de seleção genética dos rebanhos (MIGLIOR et 

al., 2005).  

Atualmente, existe o consenso de que será obtida melhor eficiência econômica 

quando há ênfase na seleção de características funcionais e de saúde nos programas de 

melhoramento genético (DE VRIES, 2017). Essa mudança no processo de seleção, 

alinhados às necessidades dos produtores em relação à obtenção de animais mais 
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saudáveis, reduziu a motivação para seleção somente para aumentar a produção de leite 

(EGGER-DANNER et al., 2015). 

Com o advento da seleção genômica foi possível estimar as características 

funcionais e produtivas da progênie com base na análise de milhares de marcadores 

moleculares, permitindo assim estimar o potencial melhorador do indivíduo em relação 

ao rebanho (SCHAEFFER et al., 2006). Embora a ideia de usar marcadores de DNA para 

melhorar a taxa de ganho genético em bovinos leiteiros já exista há décadas (SMITH, 

1967; SOLLER & BECKMAN, 1983), a utilização pelos produtores dessa técnica de 

seleção assistida em rebanhos comerciais leiteiros foi limitada até recentemente, 

principalmente devido ao elevado custo do processo (HAYES et al., 2009). 

A utilização de novas tecnologias em animais de produção depende do ganho 

econômico gerado e da sua facilidade de implementação nas fazendas. Dentro de um 

sistema de criação animal, tecnologias e métodos que melhoram o ganho genético têm a 

capacidade de fornecer retornos econômicos que se repetem ano após ano devido ao 

melhoramento genético acumulado. Como os custos de implementação de novas 

ferramentas de seleção genômica diminuíram nos últimos anos, os benefícios gerados pela 

seleção genética de características produtivas relevantes se tornaram bastante atraentes 

(SCHAEFFER, 2006). Entretanto, as análises do genoma completo ainda apresentam 

custos elevados que dificultam sua utilização pelos produtores. Portanto, atualmente o 

sequenciamento completo do genoma está sendo utilizado em pesquisas que procuram 

compreender as associações entre os marcadores genéticos e a produção (FLEMING et 

al., 2018). 

Com o objetivo de aperfeiçoar a análise genômica em todo o mundo, países como 

os Estados Unidos criaram um centro de avaliação e predição genômica (Council on Dairy 

Cattle Breeding – CDCB), o qual detém o maior banco de dados fenotípico de rebanhos 

leiteiros do mundo. Desde o início da genotipagem em bovinos leiteiros até o momento 

atual (2022) foram genotipados 3,5 milhões de animais, sendo 590.000 touros. O banco 

de informações contempla 138 milhões de registros de performance de fêmeas. 

Apesar da relevância da seleção genômica em bovinos existem poucos estudos 

que associam os as provas genômicas com o desempenho reprodutivo de programas de 

inseminação artificial e transferência de embrião em vacas Holandesas criadas em clima 

tropical, justificando a necessidade de pesquisas direcionadas a essa relevante área da 

pecuária leiteira.  



 | 25  

  

 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Avaliação genômica 

O advento do sequenciamento de DNA e das tecnologias genômicas de alto 

desempenho resultou no detalhamento de características fenotípicas expresso por um 

grande número de polimorfismos de nucleotídeo único (SNP) em bovinos e em outras 

espécies de animais. A automatização de métodos para genotipagem de SNP estão agora 

disponíveis comercialmente. O uso de matrizes SNP densas, que cobrem o genoma bovino 

e que explicam a maioria das variações genéticas em características de interesse 

zootécnico, foi proposta por uma abordagem chamada seleção genômica ou seleção de 

genoma completo (MEUWISSEN et al., 2001). Na prática, a seleção genômica se refere 

a decisões de seleção baseada em valores estimados de melhoramento genético (GEBV). 

Os GEBV são calculados estimando os efeitos do SNP a partir de equações de predição, 

que derivam de um subconjunto de animais na população, tidas como referência, que 

possuem genótipos e fenótipos para características de interesse conhecidos. A precisão e 

a acurácia do GEBV depende do tamanho da população de referência usada para derivar 

equações de predição, a herdabilidade da característica e a extensão das relações entre os 

candidatos à seleção e a população tida como referência (SCHEFERS et al., 2012). Em 

grandes programas de melhoramento, as avaliações foram baseadas em programas de 

registro de leite e de características de tipo de associações da raça. O uso generalizado de 

touros superiores através da inseminação artificial tem sido o principal veículo para o 

progresso genético (WIGGANS et al., 2011), além de biotecnologias da reprodução como 

a produção in vitro de embriões (PIVE; HUMBLOT et al., 2010). 

Esse processo de seleção permite ainda identificar animais geneticamente 

superiores em uma idade muito mais precoce. De fato, os animais que forem testados 

geneticamente podem receber um GEBV com relativa precisão antes mesmo de atingir a 

maturidade sexual (SCHEFERS et al., 2012; BARUSELLI et al., 2016). 

Apesar da ainda restrita informação sobre a real vantagem de uma seleção 

genômica, a técnica apresenta um potencial enorme. Os ganhos genéticos por período 

podem ser duas vezes maiores que o atual esquema de teste de progênie e com uma 

economia de custos de até 92%. A seleção genômica, associada às biotecnologias da 

reprodução como a transferência de embrião, podem resultar em ganhos genéticos 

intensos em um rebanho. Os custos da genotipagem também estão diminuindo com o 
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tempo, o que torna a seleção mais acessível de ser implantada pelos produtores de leite 

(SCHAEFFER, 2006). 

 

2.2. Predição genômica 

As previsões genômicas são obtidas pela utilização da análise de SNPs em genes 

com efeitos em características de interesse. A correlação entre a associações dos genótipos 

e fenótipos podem ser estimados e combinados para formar previsões. Espera-se que as 

precisões dos efeitos estimados aumentem à medida que o número e a precisão dos 

fenótipos disponíveis aumentem. Portanto, a confiabilidade das previsões genômicas 

aumenta com o tamanho da população de referência (PR) a partir da qual a relação entre 

fenótipos e marcadores SNP são estabelecidas (HAYES et al., 2009; VANRADENL et 

al., 2009). Devido à importância do tamanho da PR, muitos países têm combinado seus 

bancos genéticos, como por exemplo, os EUA e o Canadá, nos países europeus, UNCEIA 

(França), VikingGenetics (Dinamarca, Suécia, Finlândia), DHV-VIT (Alemanha) e CRV 

(Holanda, Flandres; LUND et al., 2011). 

Características quantitativas são geralmente afetadas por muitos genes e, 

consequentemente, o benefício da seleção por meio de marcadores é limitado em 

decorrência da proporção de variações genéticas explicadas pelo QTL. Nesse ponto de 

vista, seria interessante utilizar todos os QTL que afetam a característica no processo de 

seleção. No entanto, um mapa com marcadores que incluem todos os QTL seria, 

provavelmente, muito complexo e com vários segmentos cromossômicos. Devido a 

quantidade de efeitos a serem estimados, existe limitação para associar com acurácia dos 

dados fenotípicos com os valores de predição em função dos QTL (SCHAEFFER, 2006)  

A precisão com a qual os valores de melhoramento podem ser previstos a partir 

dos marcadores genômicos é limitado, levando em consideração que existem 

desequilíbrios da ligação entre marcadores e QTL, de modo que os haplótipos dos 

marcadores não explicam toda a variação no QTL (SVED, 1971; GODDARD, 1991). 

Além disso, a estimativa dos efeitos do haplótipo pode ser restrita a uma parte da 

população geralmente analisada (animais previamente selecionados para a produção de 

genética), podendo haver erros de previsão quando estimado na população em geral. 

Sendo assim, essas estimativas dos efeitos do haplótipos podem não ser muito úteis para 

prever valores de desempenho fora desta parte da população (MEUWISSEN et al., 2001). 
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2.2.1. Índices de fertilidade genômica 

Os fenótipos reprodutivos usados em sistemas de criação de animais referentes a 

índices reprodutivos femininos tradicionais podem ser separados em características de 

intervalo, características binárias e características quantitativas. 

Em 2001, Meuwissen et al. (2001) mostraram em seu estudo que, usando uma 

proposta de método de seleção genômica, foi possível prever valores de desempenho 

reprodutivos com alta precisão utilizando marcadores de painéis de alta densidade. Com 

este método, as informações do SNP, mesmo com pequenos efeitos, poderiam ser 

combinadas e exploradas. A implementação de estratégias de seleção genômica em 

melhoramento em bovinos leiteiros acelerou com sucesso a taxa de ganho genético em 

muitos quesitos de interesse e mudou o senário de seleção. No entanto, as acurácias 

alcançadas na seleção genômica ainda pode ser melhoradas, o que vem ocorrendo com o 

crescente uso de tecnologias de genotipagem concomitante a geração de grande 

quantidade de informações genômicas sobre a população leiteira (MA et al., 2019). 

Um dos índices reprodutivos mais utilizados em programas de melhoramento 

leiteiro e de corte é o intervalo entre parto (GUTIÉRREZ et al., 2002; BERRY et al., 

2013; WALL et al., 2003) que consistem em no intervalo, em dias, entre eventos de parto. 

O intervalo entre partos engloba a capacidade do animal em retomar a ciclicidade normal 

após o parto, o nível de expressão de estro a ponto de ser detectado em programas com 

observação de estro, a capacidade de emprenhar, bem como a duração da gestação. Outros 

índices envolvendo intervalos e características reprodutivas incluem: intervalo do parto 

ao primeiro estro, intervalo do parto à primeira inseminação, intervalo do parto à 

concepção (também conhecido como dias abertos), e intervalo da primeira à última 

inseminação ou o intervalo entre o primeiro serviço e a concepção. Em nulíparas, a idade 

ao primeiro estro, a idade ao primeiro serviço e a idade ao primeiro parto são índices 

relevantes. 

Os índices binários são expressos com apenas dois resultados, por exemplo, 

gestantes ou não gestantes (WALL et al., 2003; JAMROZIK et al., 2005; SEWALEM et 

al., 2010). Nos sistemas de produção geralmente são utilizados características binárias 

descrevendo se uma vaca emprenhou ou não dentro de um período pré-definido a partir 

do início da época de reprodução (GROSSHANS et al., 1997; BERRY et al., 2003). A 

taxa de serviço é descrita avaliando se um animal foi apresentado para serviço em um 

determinado período a partir do início da sua época de reprodução (BERRY et al., 2013). 
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A característica quantitativa mais comumente usada é o número de serviços por 

concepção (BERRY et al., 2003; WALL et al., 2003; JAMROZIKET et al., 2005), 

compreendida como o total de número de tentativas até a concepção (WALL et al., 2003; 

JAMROZIK et al., 2005). 

A avaliação genética referente aos índices reprodutivos ainda apresenta lacunas 

no conhecimento, requerendo pesquisas adicionais, uma vez que frequentemente tais 

índices apresentam baixas herdabilidades. As atuais ferramentas genômicas não são 

capazes de explicar todas as variações genéticas aditivas e não aditivas relacionadas às 

características reprodutivas, bem como alterações ambientais permanentes (BERRY et 

al., 2003; JAMROZIK et al., 2005; WALL et al., 2005). 

A taxa de prenhes das filhas (DPR) é definida como a porcentagem de vacas não 

gestantes que emprenham durante um período de cada 21 dias. Uma variação adicional 

de DPR de '1' implica que as filhas de um determinado touro têm 1% mais probabilidade 

de engravidar durante o ciclo estral do que um touro com avaliação zero. Cada aumento 

de 1% no PTA para DPR equivale a uma redução de 4 dias em abertos. (VANRADEN, 

P.M., 2005). Para o cálculo da DPR, consideram-se os dias em aberto, o intervalo entre 

partos e a data da cobertura bem-sucedida.  

Os dias em aberto podem ser convertidos para taxa de prenhez da seguinte forma: 

taxa de prenhez = 21 / (dias em aberto - período voluntário de espera + 11), no qual o 

período voluntário de espera é a fase inicial de lactação, na qual não ocorrem 

inseminações (geralmente de 60 dias). O fator +11 se ajusta ao dia médio do ciclo de 21 

dias para que as vacas que concebem durante o primeiro ciclo recebam 100% de mérito. 

A taxa de concepção das vacas (CCR) refere-se à capacidade da vaca em lactação 

conceber e é definida pelo percentual de vacas inseminadas que se tornaram prenhes em 

cada serviço. Um CCR de valor ‘1’ implica que as filhas de um determinado touro são 

1% mais propensas a se tornarem prenhes durante a lactação do que as filhas de um touro 

com uma avaliação de valor “0” (CDCB USA. Description of the Genetic Evaluation 

Systems. 2014). 

A taxa de concepção das novilhas (HCR) refere-se à habilidade de uma novilha 

em conceber definida pelo percentual de animais inseminados que se tornaram prenhes a 

cada serviço (VANRADEN P.M., 2012). Um HCR de valor “1” define que as filhas de 

um determinado touro são 1% mais propensas a se tornarem prenhes quando novilhas, do 

que as filhas de um touro com HCR com valor 0 (CDCB USA. Description of the Genetic 
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Evaluation Systems, 2014). Cabe ressaltar que existe alta correlação entre HCR com idade 

ao primeiro parto (HUTCHISON et al., 2017). 

O índice de fertilidade (FI) combina vários componentes reprodutivos em um 

índice geral, sendo considerada a habilidade de conceber quando novilha e como 

multípara, e a capacidade geral de uma vaca de começar a ciclar após o parto, apresentar 

estro, conceber e manter a gestação. O índice de fertilidade é derivado da fórmula: 

FI = (0,7 x DPR) + (0,1 x CCR) + (0,1 x HCR) + (0,1 x EFC) 

O primeiro parto precoce (EFC), definido em dias, relaciona a idade ao primeiro 

parto, sendo que a variação de ‘1’ positivo de um determinado touro, é esperado que 

ocorra a redução ao primeiro parto em 1 dia, sendo seu PTA para primeiro parto precoce 

de +1 dia (SASAKI et al., 2014). 

Os custos relacionados à fertilidade reduzida se estendem além do aumento das 

despesas com acasalamento, manejo reprodutivo e perda de produção de leite devido a 

períodos longos entre parto (CRAIG et al., 2018). A fertilidade também afeta a taxa de 

sobrevivência da vaca, ou longevidade, devido ao abate das fêmeas ao final da lactação 

(PHILIPSSON & LINDHÉ, 2003). O prolongamento da vida produtiva do gado leiteiro 

tornou-se uma prioridade global, uma vez que a seleção para uma vida mais longa e uma 

fertilidade aprimorada reduz as despesas e as taxas de reposição nos rebanhos leiteiros, 

com impactos econômicos expressivos e diretos (VAN ARENDONK et al., 1991). 

Pritchard et al. (2013) argumentaram que as vacas mais longevas são mais lucrativas, uma 

vez que menos novilhas de reposição são necessárias para alcançar a mesma produção de 

rebanho. Além disso, mais descendentes superiores estão disponíveis para reposição do 

rebanho e uma proporção maior de produção potencial de leite em lactação é obtida. 

Desde meados dos anos 2000, a seleção genética para raças leiteiras inclui 

características de reprodução, como a taxa de prenhes das filhas (DPR), introduzida em 

2003 (VANRADEN et al., 2003) e a taxa de concepção de novilhas (HCR) introduzida 

em 2013 (VANRADEN et al, 2014). A chance de prenhes de vacas em lactação é 

dependente da saúde (RIBEIRO et al., 2014), da retomada dos ciclos ovarianos pós-parto 

(CHEBEL & SANTOS, 2010), da precisão e eficiência na detecção de estro (CHEBEL et 

al., 2006), e da probabilidade de prenhes após uma inseminação. Ortega et al. (2016) 

demonstraram associações significativas entre os valores de DPR e HCR e SNP dentro ou 

perto de genes envolvidos com o sistema endócrino, em células de sinalização, função 

imune, inibição da apoptose e moduladores esteroidogênicos.  
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Estudos recentes indicaram que a seleção para DPR e HCR podem afetar 

marcadores fisiológicos reprodutivos. Os SNP dentro ou perto de genes envolvidos na 

esteroidogênese e reguladores de esteróides foram superexpressos em touros com alta 

DPR (COCHRAN et al., 2013; ORTEGA et al., 2016). Cummins et al. (2012) observaram 

que a concentração de progesterona foi maior durante o diestro entre vacas com alto 

mérito genético para características de fertilidade. Além disso, vacas com menor mérito 

genético para características de fertilidade apresentam declínio da concentração circulante 

de IGF-1 durante a lactação e regulação positiva da expressão de mRNA hepático para 

proteínas associadas ao IGF 2, 5 e 6 próximo ao parto em comparação com vacas com 

alto mérito genético para características de fertilidade (CUMMINS et al., 2012). 

Portanto, parece plausível que novilhas com DPR e HCR superiores poderiam ter 

concentrações de estradiol, P4 e IGF-1 distintas das demais. Aumento da expressão do 

RNAm para estímulo do interferon-estimuladores de gene 15 (ISG15) por leucócitos 

periféricos tem sido associado à melhoria do desenvolvimento embrionário e fetal 

(MATSUYAMA et al., 2012; RIBEIRO et al., 2014) e foi considerado um marcador para 

aumento da secreção de IFN-τ pelo trofoblasto (DORNIAK et al., 2013). 

Melhorias adicionais poderiam ser obtidas combinando altas precisões de seleção 

com intervalos de geração muito curtos para aumentar o número de ciclos de seleção por 

unidade de tempo. Georges & Massey (1991) e Haley & Visscher (1998) levaram essa 

ideia ao extremo em seus estudos, nos quais os ovócitos eram colhidos de bezerras no 

útero (ou obtidos da meiose in vitro de células cultivadas), amadurecidos in vitro, 

fertilizado, selecionado com base em seus marcadores genômicos e implantado em vacas 

receptoras (ou cultivados novamente), resultando em intervalos de geração de 6 meses ou 

menos. 

O teste de progênie tradicional apresenta relativa baixa acurácia para seleção de 

animais melhoradores para características de mais baixa herdabilidade. A fertilidade das 

fêmeas é uma característica complexa que pode ser dividida em características mais 

subjacentes, por exemplo, a capacidade de retorno ao ciclo estral após o parto e a 

capacidade de se tornar gestante (JORJANI et al., 2005). O intervalo entre o parto (IEP) 

e a primeira inseminação (ou primeira ovulação) são influenciados por inúmeros fatores, 

o que explica em parte a baixa herdabilidade da característica (PETERSSON et al., 2007). 

Cochran et al. (2013) identificaram 51 SNPs em genes analisados com associação 

a uma ou mais características de fertilidade em touros da raça Holandesa, incluindo DPR, 
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concepção de vaca (CCR) e taxa de concepção de novilhas (HCR). Muitos desses SNPs 

tiveram associações neutras com a produção de leite, sugerindo que seria possível 

selecionar índices de fertilidade sem prejudicar a seleção para produção de leite. 

 

2.2.2. Fatores genéticos relacionados à inseminação artificial 

As baixas médias de produção de leite nos rebanhos brasileiros evidenciam a baixa 

eficiência e grau de especialização da atividade. A produção nacional de leite fluido foi 

de 33,5 bilhões de litros, de um total de 17 milhões de vacas ordenhadas, correspondendo 

à produtividade de 1.943 litros de leite por vaca por ano (IBGE, 2017). Nesse contexto, 

cada animal contribuiu com apenas 5,4 litros de leite produzido por dia, evidenciando a 

baixa eficiência dessa atividade em nosso país (IBGE, 2017). Dentre as tecnologias que 

permitem trazer um incremento produtivo para o rebanho está a inseminação artificial 

(IA) quando comparado a monta natural (LIMA et al., 2010; LAMB & MERCADANTE, 

2016; BARUSELLI et al., 2018). 

A IA permite a utilização do sêmen de touros geneticamente superiores, 

acelerando o ganho genético e resultando em bezerros mais produtivos que geram maior 

retorno econômico. Além disso, a IA evita a transmissão de doenças venéreas 

(VISHWANATH, 2003) e permite o melhor controle do rebanho, aumentando a 

uniformidade dos bezerros produzidos (RODGERS et al., 2015; BARUSELLI et al., 

2017).  

A tecnologia de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) facilita a utilização 

da IA, uma vez que elimina a necessidade de detecção de estro, permite que vacas em 

anestro sejam inseminadas, aumentando a eficiência reprodutiva das matrizes (RHODES 

et al., 2003; BARUSELLI et al., 2004; BÓ et al., 2007). O uso da IATF antecipa e 

concentra a concepção no início da estação de monta, aumentando a eficiência reprodutiva 

e produtiva das fazendas (BARUSELLI et al., 2018). Em 2019, 18 milhões de 

inseminações artificiais (IA) foram realizadas no Brasil, o que representa 16% das fêmeas 

bovinas em idade reprodutiva inseminadas artificialmente (ASBIA, 2020). O aumento no 

Brasil do número de IA ocorreu de forma simultânea a utilização da IATF consagrando a 

tecnologia e demonstrando a sua viabilidade (BARUSELLI et al, 2019). 

A IA tem contribuído para o progresso nos programas de criação e produção de 

gado leiteiro dada a facilidade de acesso e a capacidade dos machos de produzir elevada 

quantidade de espermatozoides. Dentre as biotecnologias da reprodução tem sido a 
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principal, sendo aceita mundialmente e amplamente utilizada. A sincronização do estro 

está sendo frequentemente combinada com IA em uma técnica conhecida inseminação 

artificial em tempo fixo (IATF; PURSLEY et al., 1995). A detecção de estro é necessária 

para o sucesso da IA, o que pode representar um desafio para alguns rebanhos e 

propriedades. Sem a detecção correta do estro, a eficiência da IA é baixa (BÓ et al., 2003; 

BARUSELLI et al., 2017). No entanto, quando a sincronização do estro e da ovulação é 

utilizada, a eficiência da IA é aumentada e não é necessária a detecção de estro.  

Durante o período reprodutivo, vacas em lactação têm forte influência do nível de 

produção de leite sobre a fisiologia reprodutiva. Atualmente, a sincronização hormonal 

vem sendo usada para superar ineficiências reprodutivas (WILTBANK et al., 2011). A 

sincronização do estro e/ou ovulação também tem sido aplicada em vacas leiteiras para 

reduzir o intervalo entre o parto e a concepção (MACMILMACMILLAN, 2010; 

TEIXEIRA, 2010). 

Trabalhos recentes de Lima et al. (2019) avaliaram a associação entre DPR e 

índices fenotípicos relacionados ao desempenho reprodutivo de novilhas, como: prenhes 

ao primeiro serviço; número de serviço por concepção; dias ao primeiro serviço e dias em 

aberto, tanto em primíparas quanto multíparas. Os dados incluíam registro de 3044 

primíparas e 1401 multíparas, provenientes de quatro fazendas situadas na California, 

Estados Unidos. Foi observada associação positiva para DPR e eficiência reprodutiva nos 

índices estudados. 

Estudo buscando elucidar o efeito de índices genômicos de fertilidade e o 

desempenho reprodutivo de novilhas realizado por Meier et al. (2020), utilizando o banco 

nacional neo zelandês. Foram estudadas 2996 novilhas com valores extremados para 

fertilidade genômica (New Zealand's Fertility Breeding Value - FertBV) e contrastado 

com índices de puberdade e com o risco de se tornar prenhe ao início da vida reprodutiva. 

Foi encontrado associação entre o grupo de alta fertilidade e precocidade e maiores 

fertilidades fenotípicas.  

 

2.2.3. Fatores genéticos relacionados à transferência de embrião 

Técnicas de produção de embriões (in vivo e in vitro) em combinação com 

programas de reprodução seletiva e ferramentas genômicas, permitiram que as matrizes 

de elevado valor genético produzissem mais descendentes em um curto período, 

reduzindo o intervalo entre geração e consequentemente aumentando o ganho genético 
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anual (LOI et al., 2016; THOMASEN et al., 2016). Contudo, os altos custos e 

variabilidade individual da doadora na resposta as técnicas de produção de embrião têm 

sido os principais fatores limitantes da utilização dessas biotecnologias da reprodução 

(BÓ & MAPLETOFT, 2014; JATON et al., 2016a). Muitos fatores afetam o desempenho 

das doadoras de embrião como fatores ambientais, endócrinos, técnicos e o manejo 

reprodutivo empregado, afetando o número e qualidade de embriões produzidos 

(MERTON et al., 2003; BARUSELLI et al., 2011; JATON et al., 2016b). 

Avanços nas técnicas reprodutivas melhoraram a eficiência de produção de 

embriões em relação a fatores não genéticos. Contudo, para alcançar melhoria a longo 

prazo na produção de embriões e mais estudos genômicos devem ser considerados para a 

seleção de doadoras (JATON et al., 2017). 

Um estudo realizado no Canadá mostrou que é viável selecionar geneticamente 

doadoras Holandesas para aumentar a produção de embriões (JATON et al., 2016b), 

permitindo identificar vacas que respondem favoravelmente a essa biotecnica para utilizá-

las em programas seleção genética (PARKER GADDIS et al., 2017).  

As estimativas de herdabilidade para o número de embriões viáveis é moderada, 

sendo relatada como variando entre 0,14 e 0,15 em gado Holandês (JATON et al., 2016b; 

PARKER GADDIS et al., 2017). A identificação de genes relacionados a produção de 

embriões pode melhorar a compreensão da biologia sobre esse assunto, bem como apoiar 

a seleção de doadoras mais eficientes. Jaton et al. (2019) em estudo retrospectivo em 

rebanhos canadenses, encontraram um fator de herdabilidade de 0,15 para característica 

de produção de embrião, confirmando haver hereditariedade para essa característica 

(MAPLETOFT, 2006; YANG et al., 2010; CORY et al., 2012). Foi constatado ainda a 

repetibilidade da resposta a tratamentos de superovulação e resposta quanto à categoria 

da doadora (nulípara e multípara). Em programas de fertilização in vitro de embriões a 

repetibilidade mostrou-se ligeiramente superior, indicando que o número de embriões 

produzidos poderia ser mais consistente se a técnica in vitro é usada (JATON et al., 

2016b). Jaton et al., 2019 comparou a herdabilidade e encontrou resultados similares. As 

correlações genéticas entre os registros de novilhas e vacas para o número total de 

embriões e número de embriões viáveis foi respectivamente de 0,788 e 0,723, 

respectivamente (JATON et al., 2016b). Correlações consideradas moderadamente altas 

indicam que o número de embriões produzidos por doadoras será semelhante, 

independentemente da categoria (novilha ou vaca) da doadora. Alguns estudos, porém, 
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mostraram diferenças significativas na produção de embriões de novilhas e de vacas 

(SARTORI et al., 2002; VIEIRA et al., 2014). 

Estudos realizado por Parker Gaddis et al. (2017) em doadoras Holandesas 

localizadas nos Estados Unidos relataram que a maior proporção de variância (0,43%) 

explicada por um SNP estava localizada no cromossomo 14 e foi relacionado ao número 

de embriões de qualidade recuperados. Os SNPs, que apresentam relação com a liberação 

de hormônios gonadotróficos e respectivos receptores, foram significativamente 

associados ao número de embriões degenerados, ao número de embriões transferíveis e o 

número total de óvulos produzidos por vacas holandesas (YANG et al., 2010). Outro 

estudo com rebanhos de raças Jersey, Holandesa, Angus e Charolês sugeriram que a 

genotipagem de SNPs localizado no gene do receptor de FSH poderia ajudar a diferenciar 

as doadoras de melhor performasse (CORY et al., 2012), sendo necessário mais estudos 

em maiores populações. Genes com potencial função regulatória foram também 

identificados para a característica de número total de estruturas recuperadas, localizado 

no cromossomo 11 (JATON et al., 2018). A seleção genômica de produção de embriões 

e características de qualidade poderia ser implementado para melhorar a precisão e 

melhorar a viabilidade econômica da técnica, tornando a ainda mais interessante 

(CHESNAIS et al., 2016). 

 A utilização da transferência de embrião (TE) quando comparada a IA, permite 

incluir a linha materna de forma efetiva no programa de melhoramento animal, 

aumentando os ganhos entre gerações. Enquanto que a IA aumenta a produtividade do 

rebanho fazendo uso apenas de sêmen de reprodutores provados, a transferência de 

embriões é uma biotécnica que introduz a linhagem materna no processo de 

melhoramento genético, aumentando a intensidade da seleção (KANIYAMATTAM et 

al., 2017). Estudos relatam que a utilização de TE pode aumentar a taxa de melhoramento 

genético em até 30% nos programas de teste de progênie quando comparada com a IA 

convencional que faz o uso apenas de touros selecionados (NICHOLAS & SMITH, 1983). 

A produção de embriões vem ganhando destaque no Brasil nos últimos quinze 

anos, caracterizada pelo declínio na produção de embriões in vivo e crescente aumento na 

produção de embriões in vitro, que representa na atualidade 97% dos embriões produzidos 

pela indústria leiteira (VIANA; FIGUEIREDO; SIQUEIRA, 2017) e praticamente 60% 

da produção de embriões mundial (SARTORI et al., 2016). Entretanto, apesar das raças 

Bos taurus representarem mais de 50% da produção brasileira de embriões e o Brasil ser 
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o um dos maiores produtores de embriões in vitro, o uso dessa biotécnica é utilizada em 

menos de 1% das vacas e novilhas em idade reprodutiva, colocando o Brasil na 11ª 

posição pelo índice de intensidade de uso da transferência de embriões nos rebanhos 

(VIANA; FIGUEIREDO; SIQUEIRA, 2017). Dentre as biotecnologias reprodutivas 

utilizadas atualmente, a produção in vivo e in vitro de embriões (PIVE) é uma ferramenta 

de grande importância para incrementar o ganho genético e melhorar a eficiência 

reprodutiva e produtiva em rebanhos de leite.  

A concentração plasmática de hormônio anti-mülleriano (AMH) pode ser usada 

como um marcador endócrino para a seleção de fêmeas que produzem maior número de 

embriões (GUERREIRO et al., 2014). A concentração de AMH está diretamente 

relacionada à população folicular de animais tanto Bos taurus como Bos indicus 

(BATISTA et al., 2014). Ainda, permite que essa seleção seja feita em doadoras pré-

púbere, assim como o procedimento de coleta de oócitos via cirúrgica ou por aspiração 

de folículos guiada por ultrassonografia (BATISTA et al., 2014; ELLIFF et al., 2019; 

SILVA et al., 2018).  

Como publicado por (BARUSELLI et al., 2018), além de promover acelerado 

ganho genético quando comparado com a IA, a TE tem o potencial de aumentar a 

fertilidade de vacas em lactação que passam por estresse calórico e de fêmeas 

diagnosticadas como repetidoras de serviço. O estresse calórico pode provocar redução 

no consumo alimentar e aumentar o balanço energético negativo, induzir mudanças na 

dinâmica folicular ovariana e morte embrionária (BARUSELLI et al., 2020). A 

performance reprodutiva de vacas em lactação é comprometida pelo estresse calórico por 

causar diminuição na qualidade oocitária, o que pode ser contornado pelo uso da TE 

(FERREIRA et al., 2011). Ainda, estudos foram indicativos de que a TE pode ser utilizada 

para minimizar a baixa fertilidade e a perda embrionária inicial de fêmeas repetidoras de 

serviço, promovendo maiores taxas de prenhez (BARUSELLI et al., 2011; RODRIGUES 

et al., 2010). 

Quanto ao desempenho da técnica, vários fatores relacionados aos animais, 

ambiente e gestão contribuem para os resultados mais baixos da transferência de 

embriões. O estresse térmico e a ineficiência da detecção de estro representam os fatores 

mais desafiadores em rebanhos leiteiros. A detecção de estro é um problema relevante, 

pois as vacas de alta produção apresentam períodos de estro mais curtos e 

comportamentos menos evidentes (MACMILLAN, 2010; WALSH et al., 2011). Uma 
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técnica alternativa foi proposta para transferência de embriões independente da detecção 

do estro, nomeada de transferência de embriões em tempo fixo (TETF; BÓ et al., 2002; 

RODRIGUES et al., 2010). A técnica resulta em taxas de prenhes mais elevadas através 

do aumento da taxa de aproveitamento de receptoras (BARUSELLI et al., 2011; 

RODRIGUES et al., 2010). A tendência atual da pesquisa nesta área é melhorar este 

protocolo e aumentar a sua eficiência (BARUSELLI et al., 2011; BÓ et al., 2011). 

 

2.2.4. Impacto da avaliação genômica na produção e transferência de 

embrião 

Tecnologias reprodutivas, incluindo superovulação e fertilização in vitro (FIV) 

permitiram que taxas mais altas de melhoramento genético sejam alcançadas aumentando 

a reprodução de fêmeas superiores (TONHATI et al., 1999). Dentro do senário atual ainda 

existe oportunidades para combinar biotecnologias da reprodução com programas de 

reprodução seletiva para aumentar ganho genético (LOI et al., 2016).  

Havendo componentes genéticos para essas características que envolvem a 

eficiência da utilização da técnica de transferência de embriões é possível selecionar 

animais que respondem bem a esses procedimentos, como relatado por Parker Gaddis et 

al. (2016). Existe ainda a possibilidade de selecionar vacas com maior probabilidade de 

responder favoravelmente a procedimentos como superovulação e fertilização in vitro. 

Jaton et al. (2017), em estudo similar realizado em populações de HPB no Canadá, 

encontraram resultados similares que suportam a utilização dessa ferramenta tecnológica 

para aumentar a eficiência de indivíduos geneticamente superiores em programas de 

transferência de embriões. 

 

2.3. Diversidade genética 

A diversidade genética das populações é um tema bastante importante na pecuária 

leiteira atual. A seleção intensiva na população de gado leiteiro resultou em ganhos 

genéticos notáveis em várias características, como a produção de leite. Esse sucesso foi 

resultado de aperfeiçoamento nas metodologias de criação, bem como como tecnologias 

de computação, reprodução e genotipagem. No entanto, uma consequência notável dos 

ganhos genéticos foi os crescentes níveis de endogamia. A endogamia tem implicado na 

redução do desempenho para certas características sendo associada com a redução de 

desempenho de produção e reprodução em vacas leiteiras (GONZÁLEZ-RECIO et al., 
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2007; PRYCE et al., 2014). À medida que novas tecnologias surgem e permitem novas 

oportunidades para o melhoramento genético, é de grande importância considerar o 

impacto que essas ferramentas podem ter na diversidade genética. Historicamente, a 

introdução de novas ferramentas tecnológicas nos criatórios alterou a diversidade 

genética, mudando a forma e o método de seleção dos indivíduos que estão sendo 

multiplicados. 

As tecnologias reprodutivas permitiram a dispersão da genética de animais 

melhoradores em todo o mundo. As tecnologias de inseminação artificial aumentaram 

muito o número de progênies produzidas pelos principais touros leiteiros. Touros 

superiores submetidos a coletas em centrais puderam deixar milhares de filhas junto com 

filhos que se tornaram touros de centrais. Portanto, poucos indivíduos tiveram grandes 

contribuições para as próximas gerações. Em contrapartida, a tecnologia da IA permitiu 

aos produtores o uso de múltiplos touros em seus rebanhos, o que diminuiu o impacto da 

IA na endogamia da população em geral (YOUNG, 1984). O uso da transferência de 

embriões ocasionou impacto similar quanto ao aumento da endogamia, mas em uma 

escala muito menos dramática. A perda de diversidade genética também pode ser uma 

preocupação se a prática da clonagem se consolida na indústria. A clonagem, por 

definição, é a produção de uma cópia geneticamente idêntica de um indivíduo. Isso geraria 

uma influência muito maior desta genética dentro da população. 

A criopreservação de sêmen e embrião abriga variabilidade genética de antigas 

gerações, e poderia ser reintroduzido no futuro com a ajuda de outras tecnologias 

reprodutivas. A inseminação artificial, transferência de embriões e a clonagem podem 

servir para propagar diversidade genética com estratégias de criação voltadas para 

maximizar a diversidade em oposição à melhoria de características de desempenho 

(SCHEFERS & WEIGEL, 2012). 

A seleção genômica pode diminuir as taxas de endogamia por geração, pois é 

capaz de discriminar animais jovens genotipados, permitindo mais seleção de famílias, 

uma vez que permite aumentar o número amostral de candidatos (DAETWYLER et al., 

2007), além de permitir monitorar e caracterizar a endogamia em um nível genômico. 

Estimativas tradicionais de endogamia por pedigree são geralmente subestimadas devido 

à erros de pedigree e de baixa acurácia, pois a transmissão de vários segmentos do genoma 

dos pais não pode ser conhecida (HILL & WEIR, 2011; DOEKES, et al., 2019). 
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A conscientização ao empregar as tecnologias usadas em programas reprodutivos 

buscando uma diversidade genética é relevante para a sustentabilidade futura (FLEMING 

et al., 2018). 

 

2.3.1. Endogamia 

O coeficiente de endogamia tem sido amplamente estudado e definido 

(FALCONER & MACKAY, 1996). No entanto, o estudo de seus efeitos sobre 

características funcionais tem apresentado muitos desafios, pois o aumento do coeficiente 

de endogamia (F) não é linear entre gerações e pode levar a conclusões diferentes 

dependendo do volume de informação do pedigree. O valor relativo do coeficiente de 

endogamia bem como seu aumento não linear no tempo têm sido os principais fatores de 

pesquisa sobre depressão endogâmica. Vários autores estimaram que a média de 

endogamia na raça Holandesa aumentou de 3 a 4% de 1980 a 2004 em diferentes países 

(AIPL, 2006; CROQUET et al., 2006; SEWALEM et al., 2006). Sewalem et al. (2006) 

mostraram que o risco de descarte foi aumentado em 14% quando a endogamia 

ultrapassou 6,25%. Enquanto isso, um coeficiente de endogamia superior a 10% 

aumentou a idade ao primeiro parto em 27 dias (THOMPSON et al., 2000). No entanto, 

poucos estudos relacionam endogamia com fertilidade de vacas em lactação (CASSELL 

et al., 2003; ADAMEC et al., 2006). 

Gutiérrez et al. (2007) ao analisar duas metodologias diferentes de endogamia 

(coeficiente de endogamia tradicional e a taxa de endogamia individual) concluiu que 

ambas as medidas indicaram prejuízo à fertilidade com aumento dos valores de 

endogamia. Valores de coeficiente de endogamia tradicional (F) superiores a 12,5% 

ocasionou queda na taxa de prenhes de 2%. 

O aumento da endogâmia é propiciada pela redução de descendentes do 

acasalamento entre indivíduos que compartilham pelo menos um ancestral comum, 

favorecendo o aumentando do número de alelos recessivos deletérios homozigotos que 

afetam características relacionadas, por exemplo, a sobrevivência (WALLER & 

KELLER, 2002). Em espécies como bovinos, a prevenção do aumento da endogamia é 

importante porque está associada a uma redução no desempenho animal e 

consequentemente com a rentabilidade (LILLPERS et al., 1999; PEARSON et al., 1998) 

e com a maior frequência de defeitos genéticos (GEORGES et al., 2008). Idealmente, os 

programas de acasalamento aumentam a frequência de alelos favoráveis e minimizando a 
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homozigosidade para alelos recessivos. Com a disponibilidade de genotipagem, esses 

objetivos se tornam possíveis de aplicação em programas de melhoramento genético 

(PRYCE et al., 2014). 

Marcadores genéticos podem ser usados para estimar com maior precisão a 

endogamia entre indivíduos, diferentemente da endogamia baseada somente no pedigree. 

A estimativa genômica de endogamia não está sujeita a falta de informações ou erros do 

pedigree. 

A informação de endogamia proveniente de testes genômicos vem para contribuir 

muito na questão, inúmeros relatos sobre erros em informações de pedigree (WIGGANS 

et al., 2012) podem ser evitadas, tornando a tomada de decisão dentro de um programa de 

acasalamento mais consistente. 

Devido ao foco principal da maioria dos programas de melhoramento ainda ser 

em características de produção (GANDINI et al., 2014), um aumento lento e constante 

aumento nos níveis de endogamia ao longo do tempo está sendo observado (SØRENSEN 

et al., 2005; STACHOWICZ et al., 2011). Estudos apontoam a clara associação entre 

endogamia e depressão da fertilidade em gado leiteiro, concluindo se que a 

homozigosidade tem uma associação pequena, mas clara, com redução da fertilidade 

feminina. Gutiérrez e colaboradores (2007) contrastaram o efeito da CG em rebanhos 

espanhóis com a fertilidade (número de inseminação para concepção) e facilidade de 

parto. Foi observado que vacas com maiores valores de CG apresentaram fertilidade 

comprometida e maior prevalência de partos distócicos, impactando diretamente a 

lucratividade da fazenda. Price et al. (2014) também relatou efeito similar, com o aumento 

da endogamia em 1% resultando em um aumento do intervalo entre partos.  

Há menos consenso ao considerar os efeitos negativos da endogamia sobre a 

viabilidade embrionária. Bjelland et al. (2015) compararam valores de endogamia 

genômica associado ao pedigree de 11.484 fêmeas da raça Holandesa e encontraram 

efeitos insignificantes sobre a viabilidade do embrião. Em contraste, Perez et al. (2017) 

observou em seu estudo uma redução significativa do número de oócitos recuperados e 

percentual de oócitos viáveis, assim como no número e na porcentagem de embriões 

clivados.  

 Silva e colaboradores (2019) realizou um estudo comparando endogamia e 

fertilidade (idade ao primeiro parto e intervalo entre partos) em HPB em clima tropical 

(Brasil), utilizando dados da Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça 
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Holandesa (ABCBRH), os autores analisaram 204.511 informações de pedigree, com 

22.033 registros para IPP e 22.085 para IEP e concluíram que o HPB brasileiro apresenta 

baixos níveis de endogamia. No entanto, alguns animais ultrapassaram a níveis aceitáveis 

considerados críticos (superiores a 10%). Foram adotados modelos para a análise dos 

dados, e somente o modelo quadrático apresentou efeito da depressão endogâmica no 

intervalo entre partos e na idade ao primeiro parto. 

 Os dados da literatura apontam a relevância de estudos que associam os 

marcadores genômicos com a eficiência reprodutiva de programas de inseminação 

artificial e de transferência de embriões. Esses conhecimentos são importantes para dar 

suporte ao aumento do ganho genético e da produtividade da pecuária leiteira, criando 

modelos de produção cada vez mais sustentáveis. 

 

 

 OBJETIVOS  

 

Para testar as hipóteses levantadas, o presente estudo buscou avaliar e associar os 

valores de predição genômica com o fenótipo expressado de características reprodutivas 

de um rebanho de vacas de raça Holandesa Preto e Branco de uma fazenda comercial 

localizada em clima tropical. Os animais foram submetidos a programas de inseminação 

artificial (Experimento 1) e de transferência de embrião (Experimento 2).  
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 MATERIAIS E MÉTODOS  

  

4.1. FAZENDA E ANIMAIS  

  

O estudo foi conduzido em uma fazenda comercial denominada Fazenda Santa 

Rita – Agrindus, localizada no município de Descalvado, no estado de São Paulo, Brasil, 

latitude S 21°54'05", longitude W GR 47°37'26" e altitude 648m. 

Foram analisadas 3.047 fêmeas da raça Holandesa Preta e Branca previamente 

genotipadas com um painel de 12 mil marcadores (Clarifide Holandês®, Zoetis, Brasil) 

que prediz o potencial genético de cada animal para 32 características, sendo utilizados 

nas análises os índices: taxa de prenhes das filhas (DPR), taxa de concepção das vacas 

(CCR), taxa de concepção das novilhas (HCR), índice de fertilidade (FI), consanguinidade 

genômica (CG). Essas informações foram contrastadas com o desempenho dos animais 

em programas reprodutivos que utilizam a inseminação artificial no Experimento 1, 

considerando as seguintes variáveis: número de serviço por concepção das novilhas 

(Serv./Concep. Nov.); idade ao primeiro parto (IPP); número de serviço por concepção 

das primíparas (Serv./Concep. Prim.) e intervalo entre partos (primeiro e segundo parto) 

(IEP), ilustrado na Figura 1. No Experimento 2 os índices genômicos foram associados a 

animais submetidos a programas de transferência de embriões considerando as seguintes 

variáveis: número de oócitos recuperados por OPU (NOR/OPU), taxa de blastocisto (TX-

BL), número de embrião por OPU (Emb/OPU) e taxa de prenhes por TE (P/TE), ilustrado 

na Figura 2.  

 

Figura 1:Delineamento do Experimento 1: Eficiência do programa reprodutivo com inseminação artificial, 

compreendendo as variáveis.  
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Figura 2:Delineamento do Experimento 2: Eficiência do programa reprodutivo com transferência de embrião, 

compreendendo as variáveis. 

 

A Fazenda Agrindus possui o maior rebanho Holandês registrado do Brasil, com 

um total de 2,5 mil fêmeas jovens e adultas e 2,3 mil vacas em lactação. Os animais são 

classificados em PO e PC com pedigree controlado pela Associação Brasileira da Raça 

Holandesa. A fazenda é autossuficiente no fornecimento de alimentos volumosos para os 

animais, com rastreabilidade total sobre os processos produtivos, produção de alimentos 

e animais de reposição. 

A produção de leite ocupa atualmente 560 dos 2 mil hectares da Fazenda Santa 

Rita e está em torno de 65 mil L/dia, com produção de 35 mil L/ha/ano e 11,6 mil de 

kg/vaca/ano. As vacas são ordenhadas três vezes ao dia e são mantidas em sistema de 

free-stall com acesso controlado à piquetes abertos, com camas de areia individuais e 

aspersores e ventiladores para o controle de estresse térmico. Um barracão no modelo 

túnel de vento foi inaugurado em dezembro de 2018, dimensionado para abrigar 480 vacas 

em lactação. Recebem dieta completa para atingir ou exceder os requerimentos 

nutricionais mínimos da categoria (NRC, 2001), com livre acesso à água.  

O armazenamento de dados da fazenda é realizado por meio de planilhas (Excel®, 

Microsoft Office) e o DelPro™ (DeLaval®). Informações como registros de genealogia 

e produção acumulada foram fornecidos pela Associação Brasileira de Criadores de 

Bovinos da Raça Holandesa (ABCBRH) em planilhas (Excel®, Microsoft Office). 

  



 | 43  

  

4.2. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Foram avaliados de 2017 a 2020 os seguintes marcadores provenientes do teste 

genômico (painel de 12 mil marcadores Clarifide Holandês®, Zoetis, Brasil):  

-Taxa de prenhes das filhas; 

-Taxa de concepção das vacas; 

-Taxa de concepção das novilhas; 

-Índice de fertilidade; 

-Consanguinidade genômica; 

 

As informações oriundas dos testes genômicos foram correlacionadas com os 

fenótipos obtidos na fazenda nos seguintes experimentos: 

 

Experimento 1) Eficiência do programa reprodutivo com inseminação artificial, 

compreendendo as variáveis:  

- Número de serviço por concepção das novilhas;  

- Idade ao primeiro parto;  

- Número de serviço por concepção das primíparas;  

- Intervalo entre partos (primeiro e segundo parto). 

 

 Experimento 2) Eficiência do programa reprodutivos com transferência de 

embrião, compreendendo as variáveis:  

-Número de embriões por OPU;  

-Taxa de blastocisto;  

-Número de oócitos recuperados por OPU; 

-Taxa de prenhes por TE (P/TE).  
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4.3. MANEJO REPRODUTIVO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO 

ARTIFICIAL 

 

As novilhas têm início de sua vida reprodutiva aos 14 meses, momento no qual 

são submetidas à inseminação pelo uso da IATF, seguido de observação de estro e novo 

serviço caso ocorra falha na concepção. Nesse caso, após a detecção do início do estro, a 

novilha é submetida a IA após 12 horas. O diagnóstico de gestação é realizado com 

intervalos de 14 dias, sendo os animais que não tiveram sucesso na inseminação 

submetidos a nova IATF.  

A IATF adotada no programa reprodutivo consiste: D0 as novilhas recebem um 

implante auricular de norgestomet (Crestar®, MSD Saúde Animal, Brasil) e 2 mg de 

benzoato de estradiol (BE; Fertilcare Benzoato Sincronização®, MSD Saúde Animal, 

Brasil); no D8 o implante é removido e as vacas recebem 300 UI de eCG (Folligon®, 

MSD Saúde Animal, Brasil), 0,53 mg de PGF2α (Ciosin®, MSD Saúde Animal, Brasil) 

e 1 mg de cipionato de estradiol (CE; Fertilcare Ovulação®, MSD Saúde Animal, Brasil). 

No dia da inseminação é administrado 0,1 mg de Gonadorelina (Fertagyl®, MSD Saúde 

Animal, Brasil). Nos animais inseminados com observação de estro, a dose de 

Gonadorelina também é administrada no momento da inseminação.  

Os lotes de novilhas são agrupados conforme sua idade e estágio reprodutivo, 

preconizando otimizar os manejos e facilitar a observação de estro. A idade ao primeiro 

parto foi de 25,5 meses, com média de 2,3 serviços por concepção. 

As primíparas passam por um período de espera voluntário de 60 dias, tendo 

início da fase reprodutiva pela utilização de protocolo de IATF, seguido de observação 

de estro caso haja falha na concepção. A rotina de diagnóstico de gestação foi realizada 

de maneira similar às novilhas. 
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4.4. MANEJO REPRODUTIVO DAS DOADORAS E RECEPTORAS 

DE EMBRIÃO 

  

4.4.1. Doadoras de oócitos (TE-in vitro)  

  

As vacas doadoras de oócitos são selecionadas pela predição do seu mérito 

genético por meio de um programa de melhoramento animal que envolve avaliação 

genética (Clarifide®, Zoetis, Brasil) e desempenho produtivo e reprodutivo, e podem estar 

em lactação ou no período seco. Na produção de embriões in vitro não são realizados 

protocolos de superovulação e as doadoras passam pelo procedimento de aspiração 

folicular guiada por ultrassonografia (OPU – ovum pick-up) em dias aleatórios do ciclo 

estral.  

 

 

4.4.2. Aspiração folicular (OPU) e produção de embriões in vitro 

  

O procedimento de OPU é realizado por um Médico Veterinário de uma empresa 

especializada (Fininvitro®, Bauru, São Paulo, Brasil). É utilizado um ultrassom com 

transdutor convexo de 5 MHz e é acoplado a ele uma agulha de aspiração conectada em 

um sistema de vácuo (Watanabe Tecnologia Aplicada – Cravinhos, São Paulo, Brasil), 

mantido à pressão de 100mmHg e a agulha usada contém diâmetro de 18-gauge x 2-inch 

(0,9 x 50mm; Terumo Europe NV – Bélgica). No laboratório de campo, outro Médico 

Veterinário da mesma empresa é responsável pelo procedimento de seleção de oócitos. 

Os oócitos são classificados em graus de acordo com o número de camadas de células do 

complexo cúmulos oocitos (1 = contendo mais de três camadas compactadas, 2 = 

contendo pelo menos uma camada, 3 = desnudos e 4 = atrésicos, com sinais de 

degeneração e descartados). Os oócitos de graus 1 a 3 são mantidos em meio de maturação 

in vitro (MIV) e transportados para um laboratório de produção in vitro de embriões 

(Reproll – Lins, São Paulo, Brasil). Os oócitos recuperados de cada vaca foram cultivados 

por 24 horas em 100 µL de meio de MIV sob óleo mineral (D’Altomare – São Paulo, São 

Paulo, Brasil) à 39ºC em atmosfera com 5% de CO2 com ar umidificado. Para o 

procedimento de FIV, as palhetas de sêmen são descongeladas por 30 segundos em 

temperatura de 35ºC e o sêmen é depositado em gradiente Percoll em concentração de 90 



 | 46  

  

a 45% preparado com meio de lavagem de sêmen (meio de Tyrode modificado) e 

centrifugado à 320 x g por 30 minutos para separar o plasma seminal dos espermatozoides 

móveis. Cada gota de fertilização recebe 5 µL de espermatozoides e as gotas com oócitos 

e espermatozoides são incubadas por 18 a 20 horas à 38,5ºC em atmosfera com 5% de 

CO2 com ar umidificado. Preconiza-se o uso de sêmen sexado na produção de embriões 

in vitro. 

Após aproximadamente 18 horas os zigotos são retirados das células do cúmulus 

oocitos por pipetação mecânica no meio de Tyrode e são cocultivados em uma 

monocamada de células do cumulus que permaneceu aderida na superfície da placa 

durante a MIV. O meio de MIV é substituído com meio de CR2aa suplementado com 2% 

de SFB e 30 mg/mL de BSA para cultivo de embriões in vitro (CIV) em 100 µL de meio 

de CIV à 39ºC em atmosfera com 5% de CO2 com ar umidificado por 48 a 72 horas. 

Durante o primeiro (dia 3 de cultivo) e segundo (dia 5 de cultivo) feeding, 50 µL são 

substituídos por novo meio. A taxa de clivagem é avaliada após 3 dias de CIV (número 

de zigotos clivados pelo número de oócitos cultivados) e a taxa de blastocisto após 7 dias 

de CIV (número de blastocistos pelo número de oócitos cultivados). Os procedimentos 

foram descritos de acordo com Vieira et al. (2016).  

 

 

4.4.3. Receptoras de embrião (TE-in vitro)  

 

As vacas receptoras de embrião podem ser selecionadas de duas formas: para TE 

após observação de estro ou para TETF, demonstrado na Figura 3 a seguir:  

 
Figura 3:Protocolos de transferência de embrião (TE) após observação de estro ou de transferência de embrião 

em tempo fixo (TETF) em vacas Holandesas em lactação, para embriões produzidos in vitro. 
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Para a TE, as vacas são avaliadas de 6 a 8 dias após serem observadas em estro, e 

para a TETF é realizado protocolo que consiste em: no D0 as vacas recebem um implante 

auricular de norgestomet (Crestar®, MSD Saúde Animal, Brasil) e 2 mg de BE (Fertilcare 

Benzoato Sincronização®, MSD Saúde Animal, Brasil); no D8 o implante é removido e 

as vacas recebem 400 UI de eCG (Folligon®, MSD Saúde Animal, Brasil), 0,53 mg de 

PGF2α (Ciosin®, MSD Saúde Animal, Brasil) e 1 mg de CE (Fertilcare Ovulação®, MSD 

Saúde Animal, Brasil); no D17 é realizada a TETF com a aplicação de Gonadorelina 

(Fertagyl®, MSD Saúde Animal, Brasil), conforme a Figura 5 acima. 

No dia anterior a transferência de embriões (6, 7 ou 8 dias após a detecção do estro 

ou no D16 após o protocolo de TETF), as receptoras são avaliadas por palpação retal 

quanto à presença de CL, e apenas as receptoras que apresentam pelo menos um CL 

recebem um embrião no dia da transferência. 

 

4.4.4. Transferência de embriões produzidos in vitro  

  

Foram utilizados na TE-in vitro embriões transferidos à fresco. No momento da TE, 

as receptoras receberam anestesia epidural com 2% de cloridrato de lidocaína (Lidovet®, 

Bravet, Brasil), 0,1 mg de GnRH (Gonadorelina; Fertagyl®, MSD, Brasil) e os embriões 

foram transferidos pelo método não cirúrgico de inovulação embrionária no corno uterino 

ipsilateral ao CL presente avaliado (no caso de CL em ambos os ovários, no corno uterino 

com o ovário em que o CL foi mais bem avaliado). 

 

 

4.5. DIAGNÓSTICO DE GESTAÇÃO  

  

O diagnóstico de gestação foi realizado pelo mesmo Médico Veterinário aos 30 e 

45 dias de gestação por ultrassonografia transretal (Aloka SSD 500 com transdutor linear 

5 MHz, Japão), em que é considerada gestante a receptora com a presença de vesícula 

embrionária e embrião com batimentos cardíacos. 
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4.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A base de dados empregada neste estudo foi estruturada com informações 

retrospectivas de 4.104 fêmeas genotipadas nascidas entre Março de 2005 até Junho de 

2020. Os animais foram agrupados levando em consideração a dispersão dos valores de 

seus índices genômicos (DPR, CCR, HCR e FI) em três categorias (alto, médio e baixo) 

(Figura 4), com exceção do valor de CG uma vez que não apresenta uma distribuição 

gaussiana (Figura 5). A criação dos grupos foi fracionada em três intervalos dentro da 

dispersão de valores, apesar do número de indivíduos serem distintos dentro de cada 

classe de comparação, a abordagem permite minimizar a variabilidade dentro dos grupos 

comparados e maximizar a variabilidade entre elas. Para definição das divisões dos grupos 

relacionados com a endogamia genômica (CG) foi considerado o valor médio da raça 

baseado em provas genômicas internacionais. Dois pontos de corte foram atribuídos para 

divisão dos grupos: 3,54 e 7,50 unidades da característica.  

 

 

 

Figura 4: Exemplo de divisão dos grupos em função dos índices genômicos. Foi 

exemplificado com os valores de Serv/ConcepNov. A linha ao centro de cada boxplot é 

referente a mediana de cada grupo, respectivamente. 

 

 

  



 | 49  

  

Figura 5: Exemplo de divisão adotada para o componente CG. Devido a dispersão não 

apresentar uma distribuição normal, com valores extremados de máxima, foi adotada uma 

divisão balizada pelos valores médios de endogamia no gado holandês e homogeneização 

dos grupos. 

 

Foram incorporados nas análises o histórico reprodutivo proveniente da planilha 

de controle da fazenda contendo informações reprodutivas referentes à inseminação 

artificial (número de serviços por concepção das novilhas, idade ao primeiro parto, 

número de serviços por concepção das primíparas e intervalo entre primeiro e o segundo 

partos). Os dados referentes ao programa de TE também tiveram origem das planilhas da 

fazenda, uma com o histórico da aspiração folicular (OPU) e a produção in vitro de 

embriões (número de oócitos recuperados/OPU, taxa de blastocisto e número de 

embrião/OPU) e outra com o histórico das receptoras (taxa de prenhes por TE; P/TE). O 

registro de endogamia é proveniente dos índices genômicos. As planilhas de controle 

interno da fazenda são abastecidas diariamente, e possuem todo o histórico reprodutivo e 

produtivo dos animais. Os índices genômicos são gerados através do resultado das 

análises do material genético e disponibilizados para a fazenda em planilhas formato 

Excel®. 

Os dados foram copilados com o objetivo de compor os índices e variáveis 

utilizados no estudo, gerando uma base única com os valores referentes a cada animal 

estudado. A ausência de informação para determinada variável foi incluída na base de 

dados para fins de análise estatística.  
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A fazenda tem como objetivo realizar a análise genômica em 100% do rebanho, 

contudo em uma etapa inicial foi preconizada a genotipagem de multíparas doadoras de 

embrião e concomitante os animais jovens (bezerras e novilhas). 

Na Figura 6 demonstra a quantidade de animais genotipados em função do ano de 

nascimento no momento do estudo. 

 

 

Figura 6: Ano de nascimento dos animais submetidos a genotipagem. No ano de 2020 

estão incluídos animais genotipados somente até o mês de junho. 

 

As Tabelas 1 a 10 demonstram, o número de amostras para cada análise em função 

dos dados obtidos pelas informações de controle interno da fazenda, animais genotipados 

e utilização de filtros, tais quais: 

- Número de serviço por concepção das novilhas; maior que zero e até 9 serviços. 

- Idade ao primeiro parto; maior e igual 660 e 1095. 

- Número de serviço por concepção das primíparas; maior que zero e até 9 

serviços.  

- Intervalo entre partos (primeiro e segundo parto). maior igual a 330 e menor e 

igual 800. 

 

A base de dados final continha 4.017 variáveis e aproximadamente 470.945 

informações. Todas as análises foram realizadas utilizando a linguagem de programação 

R (R 3.3.0, R Core Team, 2016).  

As análises estatísticas foram conduzidas via adoção modelos lineares (tradicional 

ou generalizado) por meio dos procedimentos lm() e glm(), sendo o critério de escolha 

baseado na distribuição dos resíduos de cada modelo implementado. Foi adotado a função 
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de ligação logística para as variáveis com distribuição binomial (TX-BL e P/TE), função 

de Poisson para as variáveis de contagem (Serv/ConcepNov, Serv/ConcepPrim, 

NOR/OPU e Emb/OPU), e o modelo Linear Tradicional para as variáveis contínuas (IPP 

e IEP). 
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. DESEMPENHO DAS PREDIÇÕES GÊNOMICAS NOS 

PROGRAMAS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL (EXPERIMENTO 1) 

 

De acordo com os resultados das predições genômicas (DPR, CCR, HCR, FI e 

CG) foi possível realizar a associação dos índices reprodutivos do programa de 

inseminação artificial obtidos na fazenda (número de coberturas das novilhas; idade ao 

primeiro parto; número de coberturas das primíparas; intervalo entre primeiro e segundo 

parto) com os índices genômicos avaliados nos anos de 2017 a 2020.  

 

5.1.1.  Taxa de prenhes das filhas (DPR) 

 

  Na tabela 1 está demonstrado o efeito da DPR e das variáveis fenotípicas 

estudadas (Serv/ConcepNov, IPP, Serv/ConcepPrim e IEP). Verificou elevada associação 

entre DPR e os valores fenotípicos observados no programa de IA, exceto para variável 

IPP. 

 

Tabela 1. Associação entre o número de serviço por concepção de novilhas 

(Serv/ConcepNov), idade ao primeiro parto (IPP), número de serviço por concepção em 

primíparas (Serv/ConcepPrim) e intervalo entre o primeiro e segundo partos (IEP) e a 

avaliação genômica para DPR em fêmeas da raça Holandesas submetidas a programa de 

inseminação artificial. Fazenda Santa Rita, Descalvado – SP, 2017 a 2020. 

 DPR_1 DPR_2 DPR_3 Valor de P 

Número de animais 208 1493 418  

Serv/ConcepNov 2,33a ±1,56 2,26a±1,59 2,10b±1,44 P = 0,0033 

Número de animais 180 1316 370  

IPP 767,7±78,20 761,4±69,80 760,6±73,49 P = 0,353 

Número de animais 91 719 201  

Serv/ConcepPrim 3,43a±2,29 2,78b±1,94 2,32c±1,70 P < 0,0001 

Número de animais 55 371 93  

IEP 508,9a±132,68 441,8b±101,49 435,3c±103,68 P < 0,0001 

Dados apresentados por média; Valores do desvio padrão são apresentados após variáveis. 
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1  Número de serviço por concepção das novilhas (Serv/ConcepNov) 

 

A variável Serv/ConcepNov apresentou elevada associação com DPR (P = 0.0033), 

como observado na distribuição apresentada na Figura 7. 

 

Figura 7: Representação dos valores genômicos de DPR, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de DPR, e o número de serviço por concepção em novilhas 

(Serv/ConcepNov). Fazenda Santa Rita, Descalvado - SP.  

 

Verificou-se que o Serv/ConcepNov foi menor nas novilhas com menor DPR 

(DPR_3). Esses dados suportam que novilhas com maiores índices genômicos para DPR 

apresentam melhores índices reprodutivos quando inseminadas artificialmente. Outros 

autores também relatam melhora da fertilidade em novilhas classificadas com alto DPR, 

quando comparadas com novilhas classificadas com baixo DPR (VERONESE et al, 

2018). Esses autores observaram maiores probabilidades de novilhas HPB alocadas nos 

Estados Unidos emprenharem ao primeiro serviço quando apresentam valores de DPR 

superiores. A expressão de estro também foi analisada, sendo que novilhas com DPR 

superior apresentaram maior tempo e intensidade. Veronese et al. (2018b) analisaram a 

concentração de estradiol, o diâmetro folicular avaliado por ultrassonografia, a taxa de 

falha na ovulação e a proteína B (específica de fêmeas gestantes) com níveis de DPR. 

Novilhas com DPR superior apresentaram maior concentração de estradiol, maior 

diâmetro folicular, menor taxa de falhas na ovulação e maiores concentrações de 
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proteína B. A concentração superior de estradiol pode ter melhorado a qualidade do 

oócito, o ambiente uterino e o trato reprodutivo, com consequente melhora no 

reconhecimento materno da gestação e na manutenção da concepção (BRIDGES et al., 

2012). 

 

2  Idade ao primeiro parto (IPP) 

 

A variável IPP não apresentou associação (P = 0.353) com DPR, como observado 

na distribuição apresentada na Figura 8. 

 

Figura 8. Representação dos valores genômicos de DPR, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de DPR, e a idade ao primeiro parto (IPP). Fazenda Santa Rita, 

Descalvado - SP.  

 

Nota-se que o IPP diminuiu conforme aumentou o valor de DPR, porém não foi 

observada diferença estatística entre os grupos analisados (P = 0.353). Essas informações 

contrastam com Rahej et al. (1989), que já ressaltavam relação da fertilidade de novilhas 

e vacas lactantes com os índices genéticos. Estudos mais recentes evidenciaram 

correlações genéticas e fenotípicas entre a fertilidade, independentemente da categoria 

(novilhas ou vacas). Os autores relatam associações significativas entre o DPR e a 

fertilidade de novilhas (HUTCHISON et al., 2017). 
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Em estudo realizado na California, Ettema & Santos (2004) ressaltam a 

importância da IPP entre 23 a 24,5 meses, como períodos de maior eficiência econômica 

para rebanhos leiteiros estudados. Novos estudos devem ser conduzidos para associar as 

ferramentas genômicas de predição com o IPP em novilhas criadas em condições 

tropicais. 

 

3  Número de serviço por concepção das primíparas (Serv/ConcepPrim) 

 

A variável Serv/ConcepPrim apresentou elevada associação com DPR (P < 

0.0001), como observado na distribuição apresentada na Figura 9. 

 
Figura 9. Representação dos valores genômicos de DPR, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de DPR, e o número de serviços por concepção de primíparas 

(Serv/ConcepPrim). Fazenda Santa Rita, Descalvado - SP.  

 

Os dados de DPR e Serv/ConcepPrim apresentaram alta associação (P < 0.0001). 

A medida que aumentou o valor de DPR (DPR-1 < DPR-2 < DPD_3) houve redução no 

número de serviços por concepção das primíparas. 

Outros autores também relatam melhora da fertilidade em vacas classificadas com 

alto DPR, quando comparadas com as de baixo DPR (LIMA et al., 2019). Os autores 

observaram redução no número de inseminações para obter a concepção em primíparas 

com DPR elevada, em todos os quatro grupos (quartis) analisados. 
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4  Intervalo entre partos (primeiro e segundo parto) (IEP) 

 

A variável IEP apresentou elevada associação com DPR (P < 0,0001), como 

observado na distribuição apresentada na Figura 10. 

 

 

Figura 10. Representação dos valores genômicos de DPR, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de DPR, e o intervalo entre o primeiro e segundo partos (IEP). 

Fazenda Santa Rita, Descalvado - SP.  

 

Verificou-se que o IEP diminuiu conforme aumentou o valor de DPR (DPR-1 < 

DPR-2 < DPD_3). Esses dados suportam que fêmeas com maiores índices genômicos 

para DPR apresentam melhores índices reprodutivos durante a sua primeira lactação 

quando inseminadas artificialmente. A associação observada também foi relatada por 

outros autores. Lima et al. (2019) observaram redução do período entre o parto e a 

concepção em primíparas, resultando em um menor IEP conforme ocorreu aumento do 

DPR. Estudos demonstram a importância da redução do IEP na eficiência econômica de 

rebanhos leiteiros, como demonstrado por Stott et al. (1999) em rebanhos do Reino Unido. 
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5.1.2. Taxa de concepção das novilhas (HCR) 

 

Na tabela 2 está demonstrado o efeito da HCR sobre as variáveis fenotípicas 

estudadas (Serv/ConcepNov, IPP, Serv/ConcepPrim, IEP). Verificou elevada associação 

entre HCR e as variáveis fenotípicas analisadas. 

 

Tabela 2. Associação entre o número de serviço por concepção de novilhas 

(Serv/ConcepNov), idade ao primeiro parto (IPP), número de serviço por concepção em 

primíparas (Serv/ConcepPrim) e intervalo entre o primeiro e segundo partos (IEP) e a 

avaliação genômica para HCR em fêmeas da raça Holandesas submetidas a programa de 

inseminação artificial. Fazenda Santa Rita, Descalvado – SP, 2017 a 2020. 

 HCR_1 HCR_2 HCR_3 Valor de P 

Número de animais 152 1568 399  

Serv/ConcepNov 2,29b±1,48 2,29b±1,60 2,01a±1,39 P = 0.0407 

Número de animais 136 1386 344  

IPP (dias) 767,1a±69,12 763,3a±73,44 754,3b±62,37 P = 0,0417 

Número de animais 80 767 164  

Serv/ConcepPrim 2,94a±2,03 2,79a±1,96 2,46b±1,81 P = 0,0297 

Número de animais 53 411 55  

IEP (dias) 453,0a±111,69 452,9a±110,20 404,2b±68,62 P = 0,0182 

Dados apresentados por média; Valores do desvio padrão são apresentados após variáveis. 

 

1  Número de serviço por concepção das novilhas (Serv/ConcepNov) 

 

A variável Serv/ConcepNov apresentou associação com HCR (P = 0.0407), como 

observado na distribuição apresentada na Figura 11. 
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Figura 11. Representação dos valores genômicos de HCR, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de HCR, e a número de serviço por concepção das novilhas 

(Serv/ConcepNov). Fazenda Santa Rita, Descalvado - SP. 

 

Foi observado que o Serv/ConcepNov diminuiu nos animais do grupo que 

apresentou maiores valores para HCR (HCR_3). Esses dados suportam associação entre 

os valores genômicos de HCR e o número de serviço por concepção das nulíparas em 

rebanhos Holandeses criados em clima tropical. Outros estudos também apresentam 

associação negativa entre essas características (VERONESE et al., 2018). Os autores 

verificaram que quanto maior o HCR menor é a idade ao primeiro parto. Os pesquisadores 

verificaram, após aferir as concentrações circulantes de IGF-1, associação positiva entre 

HCR e IGF-1. Observaram, também, efeitos positivos do HCR e o estabelecimento e 

manutenção da gestação. Cummins et al. (2012b) demonstraram que vacas com maior 

mérito genético para características de fertilidade têm maiores concentrações de IGF-1 

durante a lactação. Além disso, estudos em novilhas associaram índices de HCR 

superiores com as concentrações de estradiol, P4 e IGF-1 (MATSUYAMA et al., 2012). 

Existem pesquisas que apontam forte evidência de que fêmeas com maiores 

concentrações de estradiol, P4 e IGF-1 apresentam maiores índices de fertilidade 

(MATSUYAMA et al., 2012; RIBEIRO et al., 2014) justificando em parte o efeito 

positivo da associação do HCR com a redução do Serv/ConcepNov verificado no presente 

estudo. 
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Entretanto, alguns estudiosos relatam que, como o HCR foi implementado mais 

recentemente em a seleção genética para gado leiteiro, sua verdadeira associação com 

alguns efeitos fenotípicos ainda não foram totalmente elucidados (ORTEGA et al., 2016). 

Esses dados evidenciam que novos estudos devem ser realizados para avaliar a 

repetibilidade dessas informações.  

 

2  Idade ao primeiro parto (IPP) 

 

A variável IPP apresentou associação com HCR (P = 0.0417), como observado na 

distribuição apresentada na Figura 12. 

 

 

Figura 12. Representação dos valores genômicos de HCR, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de HCR, e a idade ao primeiro parto (IPP). Fazenda Santa Rita, 

Descalvado - SP. 

 

Verificou-se que a IPP diminuiu nos animais do grupo que apresentou maiores 

valores para HCR (HCR_3). Esses dados suportam que novilhas com níveis superiores 

genômicos para HCR apresentam melhores índices reprodutivos quando inseminadas 

artificialmente, resultando na redução da idade ao primeiro parto. Essa associação do 

HCR com a fertilidade também foi relatada por Hutchison et al., (2017). Os atores 

verificaram que quanto maior o HCR menor foi a idade ao primeiro parto. 
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A IPP apresenta grande impacto dentro da fazenda. Um estudo evidenciou 

diminuição no custo de criação de 18% quando a idade de parto foi reduzida de 25 a 21 

meses (TOZER & HEINRICHS, 2001). Contudo, Etema & Santos (2004) desmontaram 

que a redução na IPP em novilhas HPB poder ser associada com aumentos de natimortos 

e uma menor produção de leite na primeira lactação, devendo ser considerada essa 

informação na visão integrada do sistema de produção.  

 

3 Número de serviço por concepção das primíparas 

(Serv/ConcepPrim) 

 

Foi estudada a associação entre Serv/ConcepPrim e HCR. Foi observada uma 

correlação entre as variáveis (P = 0.0297), como demonstrado na distribuição apresentada 

na Figura 13. 

 

Figura 13. Representação dos valores genômicos de HCR, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de HCR, e a número de serviço por concepção das primíparas 

(Serv/ConcepPrim). Fazenda Santa Rita, Descalvado - SP.  

 

Verificou-se que o Serv/ConcepPrim diminuiu nos animais do grupo que 

apresentou maiores valores para HCR (HCR_3), que apresentou menor número de 

serviços por concepção quando contrastado com os demais. Esses dados indicam que 

apesar do HCR ser um índice provido pela habilidade de conceber após um serviço em 
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novilhas, a relação de fertilidade é aparentemente abrangente e também associada a 

concepção durante a primeira lactação. 

Kuhn et al., 2006, ao avaliarem a correlação genética da taxa de concepção de 

novilha e de vaca no primeiro serviço, concluíram que existe uma associação moderada 

(valor 0,39). Contudo, Raheja et al. (1989) estimaram uma correlação genética de apenas 

0,01 para número de serviços por concepção em novilhas e vacas.  

Autores como Philipsson (1981), Hansen et al. (1983) e Jamrozik et al., (2005) 

relatam em seus estudos que a fertilidade de novilhas e primíparas não está altamente 

relacionada. Contudo, a associação entre HCR e Serv/ConcepPrim encontrada no 

presente estudo sugere que os marcadores de fertilidade de novilhas também foram 

correlacionados com observações fenotípicas de primíparas (maiores valores de HCR 

com menores números de inseminações para a concepção em novilhas e em primíparas). 

 

4 Intervalo entre partos (primeiro e segundo parto; IEP) 

 

A variável IEP apresentou associação com HCR (P = 0.0182), como observado na 

distribuição apresentada na Figura 14. 

 

 

Figura 14. Representação dos valores genômicos de HCR, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de HCR, e a intervalo entre partos (entre o primeiro e segundo parto; 

IEP). Fazenda Santa Rita, Descalvado - SP.  



 | 62  

  

Foi observado que o IEP diminuiu nos animais do grupo que apresentou maiores 

valores para HCR (HCR_3), que apresentou menor intervalo entre o primeiro e o segundo 

parto quando contrastado com os demais grupos. Esses dados suportam que primíparas 

com valores superiores genômicos para HCR apresentam melhores índices reprodutivos 

quando inseminadas artificialmente, demonstrando haver associação entre valores de 

predição para desempenho reprodutivo com desempenho reprodutivo em vacas de 

primeira cria, fato que corrobora a correlação encontrada por Kuhn et al. (2006). Os 

autores discutem que novilhas férteis estão associadas a vacas férteis, corroborando com 

os resultados do presente estudo. 

Atashi et al. (2021) relatam em seu estudo em rebanhos locados no Iran que o 

aumento da IPP também foi associado à diminuição da persistência da produção de leite, 

retardo no pico de lactação e maiores produções de leite. Esses estudos suportam que o 

IPP pode ser utilizado também para otimizar a produção de leite, além da fertilidade dos 

rebanhos. 

 

5.1.3. Taxa concepção das vacas (CCR) 

 

Na tabela 3 está demonstrado o efeito da CCR e das variáveis fenotípicas estudadas 

(Serv/ConcepNov, IPP, Serv/ConcepPrim, IEP). Verificou elevada associação entre CCR 

e os valores fenotípicos observados no programa de IA. 

 

Tabela 3. Associação entre o número de serviço por concepção de novilhas 

(Serv/ConcepNov), idade ao primeiro parto (IPP), número de serviço por concepção em 

primíparas (Serv/ConcepPrim) e intervalo entre o primeiro e segundo partos (IEP) e a 

avaliação genômica para CCR em fêmeas da raça Holandesas submetidas a programa de 

inseminação artificial. Fazenda Santa Rita, Descalvado – SP, 2017 a 2020. 

 CCR_1 CCR_2 CCR_3 Valor de P 

Número de animais 309 1474 336  

Serv/ConcepNov 2,38a±1,64 2,24a±1,56 2,04b±1,45 P = 0,0033 

Número de animais 274 1296 296  

IPP (dias) 769,5a±81,28 761,5a±69,71 756,7b±68,04 P = 0,0347 

Número de animais 151 716 144  

Serv/ConcepPrim 3,31a±2,17 2,76b±1,96 2,06c±1,37 P<0,0001 

Número de animais 88 375 56  

IEP (dias) 484,9a±122,78 445,4b±106,30 404,7c±65,18 P<0,0001 

Dados apresentados por média; Valores do desvio padrão são apresentados após variáveis.  
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1  Número de serviço por concepção das novilhas (Serv/ConcepNov) 

 

A variável Serv/ConcepNov apresentou associação com CCR (P = 0.0033), como 

observado na distribuição apresentada na Figura 15. 

 

Figura 15. Representação dos valores genômicos de CCR, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de CCR, e a número de serviço por concepção das novilhas 

(Serv/ConcepNov). Fazenda Santa Rita, Descalvado - SP. 

 

Nota se que valores inferiores de serviço por concepção das novilhas ocorrem nos 

animais do grupo que apresentou maiores valores para CCR (CCR_3), que apresentou 

menor número de serviço por concepção nas novilhas quando contrastado com os demais 

grupos. Esses dados suportam haver uma associação negativa entre a variável fenotípica 

e a genotípica. Abdollahi-Arpanahi et al., (2019) em seu estudo relatam a participação de 

genes como o CCR e o HCR na população de touros com maior fertilidade. Os autores 

verificaram que o Serv/ConcepNov e a idade a primeira concepção são inferiores na 

população de novilhas filhas de touros com maior CCR e HCR.  

Abdollahi-Arpanahi et al., (2019) também analisaram diferentes genes que foram 

validados separadamente para características de fertilidade em vacas e novilhas. As 

correlações entre os SNP para características de fertilidade de novilhas e vacas variaram 

de 0,29 a 0,41. Esses achados concordam com estudos anteriores que investigaram 

correlações entre características de fertilidade medidas em novilhas e vacas 
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(OLTENACU et al., 1991; JAMROZIK et al., 2005). Jamrozik et al., (2005) encontraram 

correlação genética de 0,60 para taxa de não retorno do primeiro serviço após 56 dias em 

vacas e novilhas. Ainda, verificaram correlação de 0,76 para número de serviço por 

concepção em bovinos da raça Holandesa canadense. Oltenacu et al. (1991) relataram 

correlação genética entre a taxa de concepção no primeiro serviço de novilhas e vacas de 

0,59 para raça Sueco Vermelho e Branco. Entretanto, Abdollahi-Arpanahi et al., (2019) e 

Jamrozik et al., (2005) salientam a necessidade de se analisar separadamente os índices 

de fertilidades para novilhas e vacas. As informações da literatura corroboram com os 

dados do presente estudo que evidenciaram efeito dos valores para CCR na fertilidade de 

novilhas Holandesas criadas em clima tropical.  

 

2 Idade ao primeiro parto (IPP) 

 

A variável IPP apresentou associação com CCR (P = 0.0347), como observado na 

distribuição apresentada na Figura 16. 

 

 

Figura 16. Representação dos valores genômicos de CCR, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de CCR, e a idade ao primeiro parto (IPP). Fazenda Santa Rita, 

Descalvado - SP. 
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Nota se que animais do grupo que apresentou maiores valores para CCR (CCR_3) 

apresentaram menor idade ao primeiro parto (IPP) quando contrastado com os demais 

grupos.  

Conforme foi verificado no presente estudo para número de serviço por concepção 

nas novilhas, o CCR também reduziu a idade ao primeiro parto, demonstrando efeitos 

positivos para essas duas variáveis fenotípicas relacionadas com a fertilidade do rebanho. 

A associação entre marcadores genônicos para fertilidade das vacas e o desempenho 

reprodutivo das novilhas corroboram com as associações encontradas por Abdollahi-

Arpanahi et al., (2019), Oltenacu et al., (1991); Jamrozik et al., (2005), demonstrando 

haver correlação entre os marcadores genômicos independentemente das categorias. 

 

3 Número de serviço por concepção das primíparas 

(Serv/ConcepPrim) 

 

A variável Serv/ConcepPrim apresentou elevada associação com CCR (P < 0.0001), 

como observado na distribuição apresentada na Figura 17. 

 

 

Figura 17. Representação dos valores genômicos de CCR, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de CCR, e a número de serviço por concepção das primíparas 

(Serv/ConcepPrim). Fazenda Santa Rita, Descalvado - SP. 
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Foi demonstrado que valores superiores de CCR apresentam associação com um 

número reduzido de serviço por concepção das primíparas, com alto valor de confiança 

encontrado (P < 0.0001) para essa associação. Quanto maior o valor de CCR menor foi 

menor o número de serviços por concepção em primíparas. Esse resultado é indicativo de 

que os índices genômicos avaliados apresentam associação com os fenótipos para 

fertilidade de vacas criadas em ambiente tropical. Os dados suportam haver 

empregabilidade de valores gerados por uma população de referência provenientes da 

América do Norte. Haile-Mariam et al. (2008), em estudo considerando rebanhos leiteiros 

em diferentes regiões e climas na Australia, concluíram que a maioria das características 

analisadas (IEP, intervalo entre o parto e o primeiro serviço, taxa de não retorno ao estro 

em 25 dias após serviço em primíparas, taxa de prenhez, taxa de sobrevivência, produção 

de leite, produção de gordura e porcentagem de proteína no leite) tiveram associação com 

o desempenho produtivo e reprodutivo nos diferentes ambientes.  

Os poucos estudos que investigaram uma interação de genótipo x ambiente (IGA) 

para características de fertilidade relataram correlações genéticas mais baixas nos 

diferentes ambientes para características de fertilidade do que para características de 

produção de leite (BOETTCHER et al., 2003; KEARNEY et al., 2004). Os diversos 

ambientes de produção sugerem que a magnitude da IGA pode ser alta, em particular para 

características como fertilidade. O índice de temperatura e umidade (THI) é importante 

para produção de leite e nas características de fertilidade em gado leiteiro (MAYER et 

al., 1999; MORTON et al., 2007). Apesar do presente estudo haver sido realizado em 

ambiente tropical, onde decorrente de valores mais elevados de THI em comparação com 

a maioria das regiões da América do Norte (local de origem da população de referência 

para o teste genômico empregado no estudo) a IGA não inviabilizou a associação dos 

valores de CCR para estimar desempenho reprodutivo em vacas de leite durante a 

primeira lactação (Serv/ConcepPrim). 

 

4 Intervalo entre partos (primeiro e segundo parto) (IEP) 

 

A variável IEP apresentou elevada associação com CCR (P < 0.0001), como 

observado na distribuição apresentada na Figura 18. 
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Figura 18. Representação dos valores genômicos de CCR, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de CCR, e a intervalo entre partos (primeiro e segundo parto) (IEP). 

Fazenda Santa Rita, Descalvado - SP. 

 

Foi observado que os valores de CCR apresentam elevada associação com IEP. 

Conforme o IEP diminuiu aumentou o valor de CCR. Esses dados suportam as 

correlações observadas entre Serv./Concep. Prim e CCR do presente estudo, demostrando 

que mesmo havendo elevada IGA para as características reprodutivas, foi possível 

verificar efeito do marcador genômico CCR para identificar primíparas que apresentam 

eficiência reprodutiva superior, avaliada pela redução em dias no intervalo entre partos 

(IEP). 

Desde 1976 Slama e colaboradores demonstram a relevância da característica IEP 

e a alta correlação com intervalo parto primeiro serviço e a taxa de concepção em 

diferentes raças leiteiras (HPB, Jersey, Ayrshires e Guersey). Os autores ressaltam a 

importância de fatores não genéticos que impactam a IEP, como o estabelecimento na 

propriedade de período de espera voluntário longos. Contudo, foi possível verificar que a 

variável genética estudada apresentou eficiência para identificar vacas primíparas com 

maior eficiência reprodutiva, demonstrando ser um marcador genômico viável para 

fazendas em clima tropical. 
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5.1.4. Índice de fertilidade (FI) 

 

Na tabela 4 está demonstrado o efeito da FI e das variáveis fenotípicas estudadas 

(Serv/ConcepNov, IPP, Serv/ConcepPrim, IEP). Verificou elevada associação entre FI e 

os valores fenotípicos observados no programa de IA, exceto para variável IPP. 

 

Tabela 4. Associação entre o número de serviço por concepção de novilhas 

(Serv/ConcepNov), idade ao primeiro parto (IPP), número de serviço por concepção em 

primíparas (Serv/ConcepPrim) e intervalo entre o primeiro e segundo partos (IEP) e a 

avaliação genômica para FI em fêmeas da raça Holandesas submetidas a programa de 

inseminação artificial. Fazenda Santa Rita, Descalvado – SP, 2017 a 2020. 

 FI_1 FI_2 FI_3 Valor de P 

Número de animais 226 1451 439  

Serv/ConcepNov 2,27a±1,59 2,27a±1,57 2,09b±1,51 P = 0,0031 

Número de animais 200 1275 389  

IPP (dias) 765,3±80,31 762,0±70,01 759,2±70,88 P = 0,241 

Número de animais 103 708 198  

Serv/ConcepPrim 3,29a±2,27 2,79b±1,94 2,29c±1,72 P <0,0001 

Número de animais 63 366 89  

IEP (dias) 491,0a±131,04 446,4b±104,25 423,9c±93,71 P = 0,0001 

Dados apresentados por média; Valores do desvio padrão são apresentados após variáveis. 

 

1  Número de serviço por concepção das novilhas (Serv/ConcepNov) 

 

A variável Serv/ConcepNov apresentou associação com um grupo intermediário em 

FI (P = 0.0031), como observado na distribuição apresentada na Figura 19. 
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Figura 19. Representação dos valores genômicos de FI, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de FI, e a número de serviço por concepção das novilhas 

(Serv/ConcepNov). Fazenda Santa Rita, Descalvado - SP. 

 

Nota-se que para a variável Serv/ConcepNov o FI apresentou associação esperada. 

O grupo com maior valor genômico para FI (FI_3) apresentou menor (P = 0,0031) número 

de serviço por concepção em novilhas quando comparado com os demais grupos. O FI 

por ser um índice genônico composto [(0.7 x DPR) + (.1 x CCR) + (.1 x HCR) + (.1 x 

EFC)], contendo inclusive uma variável referente ao primeiro parto precoce (EFC). Como 

relatado por Abdollahi-Arpanahi et al. (2019), e confirmado no presente estudo, existe 

uma associação entre HCR, CCR e DPR com Serv/ConcepNov. Corroborando com esses 

resultados, essa associação com a fertilidade das novilhas foi verificada também 

verificada para o FI, provavelmente pela adição da EFC na equação de predição da 

avaliação fenotípica. No presente estudo, foi possível de verificar associação entre 

Serv/ConcepNov e FI. Existem poucos estudos na literatura que contribuem para elucidar 

o desempenho do FI, por se tratar de um índice recente e novos estudos devem ser 

realizados para avaliar a repetibilidade desse resultado.  
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2  Idade ao primeiro parto (IPP) 

 

A variável IPP não apresentou associação com FI (P = 0.241), como observado na 

distribuição apresentada na Figura 20. 

 

 

Figura 20. Representação dos valores genômicos de FI, distribuídos em três grupos 

conforme distribuição dos valores de FI, e a idade ao primeiro parto (IPP). Fazenda Santa 

Rita, Descalvado - SP. 

 

Foi observado que a variável IPP não apresenta associação com FI. No presente 

estudo o valor de DPR, que apresenta elevado percentual na composição da formula para 

o cálculo de FI, também não apresentou associação com IPP (P = 0.353). Mais estudos 

devem ser realizados na tentativa de contribuir para elucidar o real efeito de FI sobre o 

IPP. Na composição da equação para o cálculo do índice de fertilidade, um dos 

componentes é o EFC. Entretanto, mesmo, havendo correlação direta do EFC com o IPP 

não foi possível a verificar associação do marcador genômico com a idade ao primeiro 

parto. 
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3  Número de serviço por concepção das primíparas (Serv/ConcepPrim) 

 

A variável Serv/ConcepPrim apresentou elevada associação com FI (P < 0.0001), 

como observado na distribuição apresentada na Figura 21. 

 

 

Figura 21. Representação dos valores genômicos de FI, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de FI, e a número de serviço por concepção das primíparas 

(Serv/ConcepPrim). Fazenda Santa Rita, Descalvado - SP. 

 

Foi observado associação entre a variável FI com o valor fenotípico 

Serv/ConcepPrim, (P < 0.0001). Conforme houve aumento do valor de FI houve redução 

gradual do número de serviço por concepção em primíparas. Diferentemente do 

observado em novilhas, o índice genômico FI demonstrou ser eficiente na seleção para 

fertilidade de vacas Holandesas de primeira lactação criadas em condições tropicais. Cabe 

ressaltar a alta associação encontrada no presente estudo entre DPR e Serv/ConcepPrim 

(P < 0.0001), principal variável genômica para o cálculo do índice FI. 

 

4  Intervalo entre partos (primeiro e segundo parto) (IEP) 

  

A variável IEP apresentou associação com um grupo intermediário em FI (P = 

0.0001), como observado na distribuição apresentada na Figura 22. 



 | 72  

  

 

 

Figura 22. Representação dos valores genômicos de FI, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de FI, e a intervalo entre partos (primeiro e segundo parto) (IEP). 

Fazenda Santa Rita, Descalvado - SP. 

 

Foi observado que o IEP diminuiu conforme aumentou o valor de FI. Esses dados 

suportam que primíparas com valores genômicos superiores para FI apresentam melhores 

índices reprodutivos quando inseminadas artificialmente, em ambiente tropical. 

Verificou-se redução do intervalo entre o primeiro e o segundo parto em fêmeas com 

valores superiores de FI. O FI tem o objetivo de selecionar fêmeas com capacidade de 

conceber quando novilha, e quando vacas lactantes, capacidade da vaca para iniciar a 

ciclicidade após o parto, demonstrar cio, emprenhar e manter a gestação, para 

potencializar a função do índice genômico mais estudos devem ser realizados. Entretanto, 

os dados do presente estudo suportam que o FI apresentou resultados positivos para 

predizer a fertilidade somente em primíparas. 

VanRaden et al. (2004) sugerem a criação de um índice geral para fertilidade ao 

analisar valores fenotípicos de fertilidade em rebanhos americanos. Os autores enfatizam 

a importância de gerar registros para garantir a confiabilidade das previsões geradas.  

 

 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030204700491#!
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5.1.5. Consanguinidade genômica (CG) 

 

Na tabela 5 está demonstrado o efeito da CG e das variáveis fenotípicas estudadas 

(Serv/ConcepNov, IPP, Serv/ConcepPrim, IEP). Verificou associação entre CG e os 

valores fenotípicos observados no programa de IA para IPP e IEP. Não ser verificou 

associação entre o CG e Serv/ConcepNov, bem como entre CG e Serv/ConcepPrim. 

 

Tabela 5. Associação entre o número de serviço por concepção de novilhas 

(Serv/ConcepNov), idade ao primeiro parto (IPP), número de serviço por concepção em 

primíparas (Serv/ConcepPrim) e intervalo entre o primeiro e segundo partos (IEP) e a 

avaliação genômica para CG em fêmeas da raça Holandesas submetidas a programa de 

inseminação artificial. Fazenda Santa Rita, Descalvado – SP, 2017 a 2020. 

 CG_1 CG_2 CG_3 Valor de P 

Número de animais 657 1056 406  

Serv/ConcepNov 2,47±1,65 2,82±1,49 2,41±1,57 P = 0,139 

Número de animais 593 934 339  

IPP (dias) 764,6a±78,25 760,6b±68,83 760,7b±65,00 P = 0,006 

Número de animais 415 472 124  

Serv/ConcepPrim 2,78±1,96 2,71±1,93 2,76±1,97 P = 0,524 

Número de animais 254 209 56  

IEP (dias) 445,1b±109,61 440,9b±100,72 485,4a±116,93 P = 0,0113 

Dados apresentados por média; Valores do desvio padrão são apresentados após variáveis. 
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1 Número de serviço por concepção das novilhas 

(Serv/ConcepNov) 

 

Os valores de consanguinidade (CG) não apresentaram correlação sobre a variável 

Serv/ConcepNov (P = 0.139), como retratado na distribuição apresentada na Figura 23. 

 

 

Figura 23. Representação dos valores genômicos de CG, distribuídos em três grupos 

conforme distribuição dos valores de CG, e a número de serviço por concepção das 

novilhas (Serv/ConcepNov). Fazenda Santa Rita, Descalvado - SP. 

 

Nota-se que o Serv/ConcepNov não apresentou associação estatística com o valor 

de CG (P = 0.139). Esses dados sugerem que a consanguinidade genômica não apresenta 

efeito no número de serviço por concepção em novilhas Holandesas criadas em clima 

tropical. Contudo, outros estudos verificaram efeitos negativos da endogamia na 

produção de leite e na reprodução de animais criados na Austrália em clima tropical 

(PRYCE et al., 2014). Os pesquisadores utilizaram em seus estudos vacas leiteiras 

Holandesas e Jersey, relatando associação do aumento da CG com a redução na 

fertilidade e na produção de leite. Makanjuola et al. (2020) também verificaram redução 

da concepção do primeiro serviço de no novilhas Holandesas com o aumento da 

endogamia.  
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Outros estudos devem ser realizados para averiguar a associação do CG com a 

fertilidade de novilhas criadas em clima tropical.  

 

2 Idade ao primeiro parto (IPP) 

 

Os valores de consanguinidade (CG) apresentam correlação sobre a variável IPP (P 

= 0.006), sendo apresentada a dispersão na Figura 24. 

 

 

Figura 24. Representação dos valores genômicos de CG, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de CG, e idade ao primeiro parto (IPP). Fazenda Santa Rita, 

Descalvado - SP. 

 

Foi verificado que valores de CG apresentaram associação com IPP (P = 0.006) 

Entretanto, inesperadamente, os animais com menor índice genético para 

consanguinidade (CG) apresentaram maior idade em dias ao primeiro parto. Esse relato 

defere do observado na literatura. Thompson et al. (2000) relatam que um coeficiente de 

endogamia superior a 10% aumentou a idade ao primeiro parto em 27 dias. Silva et al. 

(2019), ao avaliarem vacas HPB provenientes de rebanhos brasileiros, observaram 

aumento da IPP conforme houve aumento de CG. Dados similares foram também 

apresentados por Panetto et al. (2010), em estudo realizado com animais da raça Guzerá. 
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O valor médio de consanguinidade dos animais utilizados no presente estudo foi 

de 5,8%, abaixo dos valores relatados na literatura relacionados a problemas de fertilidade 

(GUITIERREZ et al., 2007; SILVA et al., 2019). Estudos apontam efeitos negativos na 

fertilidade quando o índice de consanguinidade é superior a 12,5%. Essa informação pode 

explicar, em parte, os resultados inesperados da ausência de efeitos da consanguinidade 

na fertilidade encontrados no presente estudo. Inclusive, o ponto de corte utilizado para a 

classe de maior índice de consanguinidade (CG_3) foi de 7,5, abaixo do relatado na 

literatura. 

Devido à disparidade dos resultados do presente estudo com os observados na 

literatura, novos estudos devem ser realizados para analisar a repetibilidade dessa 

informação. 

 

3 Número de serviço por concepção das primíparas 

(Serv/ConcepPrim) 

 

Os valores de consanguinidade (CG) não apresentam associação com o 

Serv/ConcepPrim (P = 0.524), sendo retratada a dispersão no Figura 25. 

 

Figura 25. Representação dos valores genômicos de CG, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de CG, e número de serviço por concepção das primíparas 

(Serv/ConcepPrim). Fazenda Santa Rita, Descalvado - SP. 
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Verificou-se que o Serv/ConcepPrim não se alterou (P = 0.524) conforme o valor 

de CG. Esses dados indicam que CG não influenciou o número de serviço por concepção 

das primíparas. Valores mais elevados de Serv/ConcepPrim foram associados ao aumento 

da endogamia e estão relatados na literatura (GONZÁLEZ-RECIO et al., 2007). Os 

autores notaram o aumento do número de partos distócicos conforme amento da 

consanguinidade em população de vacas HPB alocadas em três regiões da Espanha. 

Ainda, Hofmannova et al. (2019) encontraram em seus estudos que com o aumento da 

endogamia ocorreu redução na taxa de concepção à inseminação artificial em vacas 

Holandesas criadas na Checoslováquia. Mais estudos devem ser realizados para aferir o 

efeito da endogamia genômica na concepção à inseminação artificial em vacas 

Holandesas criadas em condições tropicais. 

 

4 . Intervalo entre partos (primeiro e segundo parto) (IEP) 

 

Os valores de consanguinidade (CG) apresentam associação com o IEP (P = 

0.0113), sendo retratada a dispersão na Figura 26. 

 

 

Figura 26. Representação dos valores genômicos de CG, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de CG, e intervalo entre partos (primeiro e segundo parto) (IEP). 

Fazenda Santa Rita, Descalvado - SP. 
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Apesar do CG não apresentar negativos efeitos para Serv/ConcepNov, IPP e 

Serv/ConcepPrim, verificou-se que o grupo com maior endogamia genômica (CG_3) 

apresentou associação aumento do IEP (P = 0.0113), quando comparado com os demais 

grupos. Esses dados indicam que CG apresentou influência sobre o período entre o 

primeiro e o segundo partos em primíparas da raça Holandesa criadas em condições 

tropicais. Valores mais elevados de IEP associados ao aumento de endogamia são 

relatados na literatura. Em estudo realizado no Brasil com HPB (SILVA et al., 2019), foi 

verificado aumento do IEP com o aumento da endogamia. Panetto et al. (2010) também 

verificaram aumento do IEP em vacas Guzerá criadas no Brasil com o aumento da 

consanguinidade. Outros pesquisadores (BIFFANI et al., 2002) relatam que com o 

aumento de CG ocorreu aumento dos dias em aberto (relacionado diretamente com IEP) 

em vacas HPB criadas na Itália, semelhantemente ao observado em rebanhos HPB 

provenientes da Irlanda (PARLAND et al., 2007) e na Holanda (DOEKES et al., 2019). 

Diferentemente de resultados encontrados na literatura, os dados analisados no 

presente estudo apresentaram baixa associação da avaliação genômica da 

consanguinidade com a fertilidade de fêmeas da raça Holandesa criadas em condições 

tropicais. Esses resultados demonstram a necessidade de novos estudos para averiguar o 

impacto da consanguinidade na fertilidade de fêmeas HPB criadas nas condições 

brasileira de manejo. 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22Biffani%2c+S.%22
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5.2. DESEMPENHO DE PREDIÇÕES GÊNOMICAS NOS 

PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÃO 

(EXPERIMENTO_2) 

 

De acordo com os resultados de diferentes predições genômicas (DPR, CCR, 

HCR, FI e CG) foi possível realizar a associação com os índices reprodutivos obtidos no 

programa de transferência de embriões da fazenda Santa Rita em Descalvado – SP 

(número de oócitos recuperados por OPU; taxa de blastocisto; número de embrião por 

OPU; taxa de prenhes por TE) nos anos de 2017 a 2020.  

 

5.2.1 Taxa de prenhes das filhas (DPR) 

 

Na tabela 6 está demonstrado o efeito da DPR nas variáveis fenotípicas estudadas 

(NOR/OPU, TX-BL, Emb/OPU, P/TE). Verificou associação entre DPR e os valores 

fenotípicos observados no programa de TE para NOR/OPU e Emb/OPU. Entretanto, não 

foi verificada associação para a TX-BL e P/TE. 

 

Tabela 6. Associação entre o número de oócitos recuperados por OPU (NOR/OPU), taxa 

de blastocisto (TX-BL), número de embrião por OPU (Emb/OPU) e taxa de prenhes por 

TE (P/TE) e a avaliação genômica para DPR em fêmeas da raça Holandesas submetidas 

a programa de transferência de embriões. Fazenda Santa Rita, Descalvado – SP, 2017 a 

2020. 

 DPR_1 DPR_2 DPR_3 Valor de P 

Número de animais 49 356 128  

NOR/OPU 7,58c±4,48 9,19b±6,20 9,68a±5,68 P < 0,0001 

Número de animais 33 261 91  

TX-BL (%) 22,5±14,07 21,5±15,24 21,3±13,25 P = 0,8834 

Número de animais 46 322 117  

Emb/OPU 1,15c±1,22 1,58b±1,70 1,67a±1,94 P = 0,0166 

Número de animais 19 102 38  

P/TE (%) 29,4±23,29 31,8±19,08 43,3±27,42 P = 0,3112 

Dados apresentados por média; Valores do desvio padrão são apresentados após variáveis. 
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1  Número de oócitos recuperados por OPU (NOR/OPU) 

 

Os valores genômicos de DPR apresentam associação com a variável NOR/OPU (P 

< 0.0001), sendo a distribuição apresentada na Figura 27. 

 

Figura 27. Representação dos valores genômicos de DPR, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de DPR, e número de oócitos recuperados por OPU (NOR/OPU). 

Fazenda Santa Rita, Descalvado - SP. 

 

Nota-se que o NOR/OPU aumentou conforme aumentou o valor de DPR (P < 

0.0001). Esses dados sugerem associação positiva entre os valores genômicos de DPR e 

o número de oócitos recuperados por OPU em rebanhos Holandeses criados em clima 

tropical. A OPU e a produção de embriões in vitro (PIVE) podem melhorar rapidamente 

a genética do rebanho através tanto da linhagem materna quanto da paterna. No entanto, 

os resultados dessas técnicas são altamente impactados por características fisiológicas 

individuais do animal, como a alta variabilidade na população de folículos antrais 

(IRELAND et al., 2011; PONTES et al., 2011). Vários estudos mostraram a forte 

correlação entre a concentração sanguínea do hormônio anti-Mülleriano (AMH) e a PIVE 

em bovinos de diferentes grupos genéticos (BALDRIGHI et al., 2014; BATISTA et al., 

2014; GUERREIRO et al., 2014). A alta repetibilidade da recuperação de oócitos em 

doadores permite tornar mais eficiente a PIVE (BONI et al., 1997; BURNS et al., 2005; 

IRELAND et al., 2007, 2008; BARUSELLI et al., 2015; MONTEIRO et al., 2017) e 
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demonstra a possibilidade de fator genético envolvido na seleção de doadoras com maior 

população folicular. Giorgetto et al. (2020) realizaram estudos que indicam que a 

dosagem circulante de AMH em bovinos permite a identificação de animais com alto 

mérito genético para respostas superovulatórias, bem como a seleção precoce das 

melhores doadoras de oócitos para produção de embriões in vitro. Os autores discutem 

que essa característica é hereditária e influenciada por um grande número de genes 

importantes. Portanto, tanto as concentrações de AMH quando a quantidade de folículos 

antrais nos ovários podem ser utilizadas como características indicadoras para melhorar 

geneticamente as taxas de fertilidade em bovinos e identificar melhores doadoras de 

ovócitos. 

Identificar doadoras com maior potencial de recuperação de oócitos por OPU é de 

grande relevância para a eficiência da TE, especialmente em raças que produzem menos 

oócitos por OPU, como a raça Holandesa. 

 

2  Taxa de blastocisto (TX-BL) 

 

Os valores de genômicos de DPR não apresentam associação com a variável TX-

BL (P = 0.8834), sendo a distribuição apresentada na Figura 28. 

 

 

Figura 28. Representação dos valores genômicos de DPR, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de DPR, e taxa de blastocisto (TX-BL). Fazenda Santa Rita, 

Descalvado - SP.  



 | 82  

  

Verificou-se que a TX-BL não foi associada ao DPR. Esses dados indicam que o 

DPR não influenciou a taxa de blastocisto nesse estudo, apesar da elevada associação 

observada entre DPR e NOR/OPU (P < 0.0001) Watanabe et al. (2017) em seus estudos 

relatam que nas raças HPB o número de oócitos recuperados por OPU não influenciaram 

as taxas de clivagem. Ainda, os autores destacam que quanto maior o número de oócitos 

recuperados maior é o número de embriões produzidos por OPU. Nesse contexto, a taxa 

de produção de blastocisto por oócito recuperado merece atenção. No presente estudo o 

DPR não se apresentou como um marcador eficiente para selecionar doadoras Holandesas 

que apresentam maiores taxas blastocisto durante a produção in vitro de embriões. 

. 

3  Número de embrião por OPU (Emb/OPU) 

 

Os valores genômicos de DPR apresentam associação com Emb/OPU (P = 0.0166), 

sendo a distribuição apresentada na Figura 29. 

 

 

Figura 29. Representação dos valores genômicos de DPR, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de DPR, e número de embrião por OPU (Emb/OPU). Fazenda Santa 

Rita, Descalvado - SP. 

 

Nota se que valores superiores de número de embrião por OPU foram verificados 

a medida que valores mais elevados de DPR são apresentados, demonstrando haver uma 
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associação positiva entre a variável fenotípica e a genotípica. Essas informações reforçam 

que existem fatores genéticos associados ao Emb/OPU. Jaton et al. (2019) identificaram 

uma região no cromossomo 11 do genoma bovino que apresenta significativa associação 

com o número de embriões produzidos, podendo ser um potencial marcador para a 

produção de embriões. 

 

4  Taxa de prenhes por TE (P/TE) 

 

Os valores genômicos de DPR não apresentam associação com P/TE (P = 0.3112), 

sendo a dispersão apresentada na Figura 30. 

 

Figura 30. Representação dos valores genômicos de DPR, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de DPR, e taxa de prenhes por TE (P/TE). Fazenda Santa Rita, 

Descalvado - SP. 

 

A associação entre DPR e P/TE não apresentou associação (P = 0.3112), à medida 

que com o aumento do valor de DPR não houve aumento na taxa de prenhes por TE. 

Ressalta-se que houve aumento numérico na P/TE conforme aumento da DPR, entretanto 

o relativo baixo número de animais por grupo para essa análise pode ter comprometido a 

análise da informação. Novos estudos devem ser realizados para confirmar a ausência de 

efeito do DPR na P/TE.  
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Watanabe et al. (2017) observaram associação entre P/TE e NOR/OPU na raça 

HPB. Os pesquisadores verificaram aumento na P/TE conforme aumento do número de 

NOR/OPU. Parker Gaddis et al. (2017), com o objetivo de estimar componentes de 

variância e identificar regiões do genoma associadas a características relacionadas à 

transferência de embriões em HPB, constaram baixa associação do genoma embrionário 

no sucesso da prenhez da receptora. Os autores relacionam o fato com a metodologia 

utilizada na seleção de embriões pré-implantação, na qual somente embriões de melhor 

qualidade foram utilizados para transferência. Ainda, os estudiosos discutem a associação 

genética entre o embrião e a receptora, que devem ser consideras nos programas de 

transferência de embriões. Pesquisas anteriores também relataram efeitos do embrião e 

da receptora na eficiência da TE (KÖNIG et al., 2007). 

 

5.2.2. Taxa de concepção das novilhas (HCR) 

 

Na tabela 7 está demonstrado o efeito da HCR nas variáveis fenotípicas estudadas 

(NOR/OPU, TX-BL, Emb/OPU e P/TE). Verificou associação entre HCR e o valor 

fenotípico observado no programa de TE para NOR/OPU. Entretanto, não se verificou 

associação de HCR com TX-BL, Emb/OPU e P/TE. 

 

Tabela 7. Associação entre o número de oócitos recuperados por OPU (NOR/OPU), taxa 

de blastocisto (TX-BL), número de embrião por OPU (Emb/OPU) e taxa de prenhes por 

TE (P/TE) e a avaliação genômica para HCR em fêmeas da raça Holandesas submetidas 

a programa de transferência de embriões. Fazenda Santa Rita, Descalvado – SP, 2017 a 

2020. 

 HCR_1 HCR_2 HCR_3 Valor de P 

Número de animais 30 373 130  

NOR/OPU 6,45c±3,36 9,37a±6,11 9,19b±5,84 P <0,0001 

Número de animais 18 275 92  

TX-BL (%) 27,7±21,16 21,3±13,95 21,2±15,04 P = 0,5228 

Número de animais 26 341 118  

Emb/OPU 1,17b±1,06 1,62a±1,83 1,49a±1,51 P = 0,0793 

Número de animais 11 121 27  

P/TE (%) 30,5±15,61 32,7±20,60 43,0±29,64 P = 0,478 

Dados apresentados por média; Valores do desvio padrão são apresentados após variáveis.  
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1  Número de oócitos recuperados por OPU (NOR/OPU) 

 

Os valores genômicos de HCR apresentam elevada associação com NOR/OPU (P 

< 0.0001), conforme demostrada a dispersão na Figura 31. 

 

 

 

Figura 31. Representação dos valores genômicos de HCR, distribuídos em três grupos 

conforme distribuição dos valores de HCR, e número de oócitos recuperados por OPU 

(NOR/OPU). Fazenda Santa Rita, Descalvado - SP. 

 

Ao analisar a associação da variável fenotípica número de oócitos recuperados por 

OPU (NOR/OPU) com os valores de HCR foi observado alta associação (P < 0.0001). As 

doadoras classificadas com baixo HCR apresentaram menor NOR/OPU. 

Vizoná et al. (2020), em seu estudo com Gir leiteiro, observaram valores genéticos 

relacionados à idade ao primeiro parto (provenientes do programa nacional do Gir 

leiteiro) com número de oócitos viáveis recuperados. Os atores verificaram que novilhas 

com elevada eficiência reprodutivas (expresso por marcador genômico) apresentariam 

NOR/OPU inferiores, contrapondo ao resultado obtido nesse estudo.  

Parker Gaddis et al. (2017), buscando elucidar o processo de PIV com avaliações 

genômicas, relataram a presença de uma região com genes de elevado efeito para o 

número de embriões de grau superior. Essa região é próxima a uma região relacionada ao 
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marcador que apresenta efeito na taxa de concepção de novilhas (HCR). Esses dados 

foram levantados de avaliações genéticas realizadas na raça Holstein nos EUA (Council 

on Dairy Cattle Breeding, Bowie, MD). 

Reed et al. (2021), em estudo com novilhas e vacas com mérito genético positivo 

para fertilidade (sistema Neo Zelandes de avaliação genômica – DairyNZ Inc), buscaram 

explorar o microambiente folicular, comparando o complexo cumulus célula-oócito com 

o fluido folicular pré-ovulatórios de 36 novilhas HPB e 50 vacas primíparas em lactação. 

Valores de predição genômicos para fertilidade elevados (FertBV +5%) foram 

comparados com valores inferiores (FertBV -5%). Em novilhas, o grau de expansão no 

complexo cumulus célula-oócito de folículos pré-ovulatórios apresentou redução em 

novilhas com avaliação genômica inferior (FertBV -5%). Oócitos coletados de novilhas 

com fertilidade inferior (FertBV -5%) apresentam maior expressão de um gene associado 

ao estresse endoplasmático e/ou privação de glicose (HSP90B1), e também apresentaram 

menor expressão de mRNA referente a um gene envolvido na receptividade das células 

do cumulus aos fatores de crescimento secretados pelo oócito (BMPR2). Esses dados são 

sugestivos de que os oócitos eram menos desenvolvidos e, portanto, provavelmente 

menos competentes. Ainda, o fluido folicular de novilhas com fertilidade inferior 

apresenta menores concentrações de estradiol, sendo um indicador de saúde folicular, 

maturidade e atividade folicular (Fortune et al., 2001).  

 

2  Taxa de blastocisto (TX-BL) 

 

Os valores genômcos de HCR não apresentam associação com a variável TX-BL 

(P = 0.5228), sendo a dispersão dos dados apresentada na Figura 32. 
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Figura 32. Representação dos valores genômicos de HCR, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de HCR, taxa de blastocisto (TX-BL). Fazenda Santa Rita, 

Descalvado - SP. 

 

Durante o estudo realizado foi observado que o HCR e a variável TX-BL não 

apresentaram associação (P = 0.5228). A falta de associação entre essas variáveis 

demonstra que o HCR não apresenta eficiência para seleção de animais com TX-BL 

superior. Apesar do HCR estar associado positivamente ao NOR/OPU, a eficiência da 

conversão de oócitos em blastocisto não foi associada aos valores de predição de HCR. 

Maiores estudos podem ser necessários para elucidar melhor essa questão. 

 

3  Número de embrião por OPU (Emb/OPU)  

 

Os valores genômicos de HCR apresentam tendência de associação com a variável 

Emb/OPU (P = 0.0793), sendo a dispersão dos dados apresentada na Figura 33. 
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Figura 33. Representação dos valores genômicos de HCR, distribuídos em três grupos 

conforme distribuição dos valores de HCR, número de embrião por OPU (Emb/OPU). 

Fazenda Santa Rita, Descalvado - SP. 

 

Verificou-se que a Emb/OPU alterou (P = 0,0793) nos três grupos com maior valor 

de HCR (HCR_2 e HCR_3). Esses dados indicam que o HCR pode apresentar influência 

sobre número de embrião por OPU. Entretanto, novos estudos devem ser realizados para 

validar essa informação. 

Vizoná et al. (2020) sugerem que o Emb/OPU deveria ser o foco de avaliação nos 

processos de seleção de doadoras, pela herdabilidade moderada (0,27) associada a essa 

característica. Essa informação corrobora com a melhoria dos programas de 

melhoramento, que necessitam obter grande quantidade de embriões de genética superior 

para multiplicação nos rebanhos. 

Marcadores genômicos referentes ao desempenho de doadoras podem ser melhor 

empregados para determinar o número de embrião por OPU tanto em vacas como em 

novilhas. 

 

4  Taxa de prenhes por TE (P/TE) 

 

Os valores genômicos de HCR não apresentam associação com a variável P/TE (P 

= 0.478), sendo a distribuição apresentada na Figura 34. 
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Figura 34. Representação dos valores genômicos de HCR, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de HCR, taxa de prenhes por TE (P/TE). Fazenda Santa Rita, 

Descalvado - SP. 

 

Foi verificado no presente estudo que a variável fenotípica P/TE não apresentou 

associação com a variável genotípica HCR (P = 0.478). Aparentemente a variável HCR, 

que se mostrou eficiente no presente estudo para predizer a fertilidade de novilhas em 

programas de inseminação artificial [associação negativa entre Serv/ConcepNov e HCR 

(P = 0,0407); IPP e HCR (P = 0,0417)], não foi eficiente para predizer a taxa de prenhez 

por TE. Como demonstrado no estudo de Reed et al. (2021), novilhas com valores 

genômicos superiores para fertilidade (sistema neo zelandês de avaliação genômica – 

DairyNZ Inc) apresentam características oócitárias desejáveis para a prenhes, contudo no 

presente estudo essa associação não foi observada. Outros estudos com maior número de 

receptoras levando em consideração condições diferentes de manejo devem ser realizados 

para confirmar esses resultados. 

 

5.2.3. Taxa concepção das vacas (CCR) 

 

Na tabela 8 está demonstrado o efeito da CCR e das variáveis fenotípicas estudadas 

(NOR/OPU, TX-BL, Emb/OPU, P/TE). Verificou associação entre CCR e os valores 
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fenotípicos observados no programa de TE para NOR/OPU e Emb/OPU. Entretanto, não 

foram observadas associações entre o CCR e TX-BL e entre CCR e P/TE. 

 

Tabela 8. Associação entre o número de oócitos recuperados por OPU (NOR/OPU), taxa 

de blastocisto (TX-BL), número de embrião por OPU (Emb/OPU) e taxa de prenhes por 

TE (P/TE) e a avaliação genômica para CCR em fêmeas da raça Holandesas submetidas 

a programa de transferência de embriões. Fazenda Santa Rita, Descalvado – SP, 2017 a 

2020. 

 CCR_1 CCR_2 CCR_3 Valor de P 

Número de animais 56 356 121  

NOR/OPU 7,77c±4,47 9,16b±5,92 9,81a±6,54 P <0,0001 

Número de animais 43 256 86  

TX-BL (%) 24,0±18,44 21,1±14,39 21,7±13,30 P = 0,6651 

Número de animais 51 323 111  

Emb/OPU 1,36b±1,16 1,49b±1,48 1,88a±2,44 P = 0,0211 

Número de animais 26 104 29  

P/TE (%) 29,4±20,36 32,3±19,32 45,7±29,82 P = 0,2166 

Dados apresentados por média; Valores do desvio padrão são apresentados após variáveis. 

 

1  Número de oócitos recuperados por OPU (NOR/OPU) 

 

Os valores genômicos de CCR apresentam elevada associação com a variável 

NOR/OPU (P < 0.0001), sendo apresentada a dispersão na Figura 35. 
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Figura 35. Representação dos valores genômicos de CCR, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de CCR, número de oócitos recuperados por OPU (NOR/OPU). 

Fazenda Santa Rita, Descalvado - SP. 

 

Nota se que valores superiores de número de oócitos recuperados por OPU ocorrem 

à medida que valores mais elevados de CCR são detectados, demonstrando haver uma 

associação positiva entre as variáveis fenotípica e a genotípica. Parker Gaddis et al. (2017) 

relataram a existência de um gene associadas ao número total de estruturas recuperadas, 

que também foi detectado em estudos prévios (COCHRAN et al., 2013). Em vacas HPB, 

o CCR pode ser um indicador eficiente para NOR/OPU, como evidenciado nesse estudo. 

 Reed et al. (2021) evidenciaram que as células do cumulus obtidas de vacas de alta 

fertilidade genômica apresentaram maior expressão de biomarcadores gênicos associados 

à boa qualidade oocitária (VCAN e PDE8A). A expressão desses genes nas células do 

cumulus foi relacionada positivamente com o desenvolvimento, competência oócitária e 

a proporção de nascimentos após a fertilização (GEBHARDT et al., 2011 e MCKENZIE 

et al., 2004). Essas características positivas são mais expressas nas vacas com avalição 

superior para fertilidade, sugerindo que a seleção genômica pode estar relacionada a 

melhores taxas de fertilidade das doadoras. 
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2  Taxa de blastocisto (TX-BL) 

 

Os valores genômicos de CCR não apresentam associação com a variável TX-BL 

(P = 0.6651). A dispersão dos dados está apresentada na Figura 36. 

 

Figura 36. Representação dos valores genômicos de CCR, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de CCR, taxa de blastocisto (TX-BL). Fazenda Santa Rita, 

Descalvado - SP. 

 

No presente estudo, ao analisar a associação entre taxa de blastocisto (TX-BL) e os 

valores de CCR foi verificado não haver efeito (P = 0.6651). Huang et al. (2010) 

realizaram estudo sobre a abordagem de agrupamento seletivo de DNA em vacas cujos 

oócitos foram fertilizados e cultivados para obter registros fenotípicos de taxa de 

fertilização e taxa de blastocisto. Foi observada a presença de 22 SNPs associados à taxa 

de fertilização e cinco associados TX-BL. O estudo reforça a importância de uma matriz 

de genotipagem de SNP de alta densidade para análise dessas características. A ausência 

de associação de CCR com TX-BL sugere que SNPs específicos, como os citados no 

trabalho de Huang et al. (2010), podem ser incorporados para o estabelecimento de 

diagnósticos genômicos para predizer a taxa de blastocito por doadora. 
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3  Número de embrião por OPU (Emb/OPU)  

 

Os valores genômicos de CCR apresentam associação com a variável Emb/OPU (P 

= 0.0211), sendo retratado na Figura 37. 

 

 

Figura 37. Representação dos valores genômicos de CCR, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de CCR, e número de embrião produzido por OPU (Emb/OPU). 

Fazenda Santa Rita, Descalvado - SP. 

 

Verificou-se aumento do número de embrião produzido por OPU (Emb/OPU) nas 

doadoras com maiores valores de CCR (CCR_3), quando comparadas com as doadoras 

dos outros grupos. Esse resultado sugere que o CCR pode ser utilizado para selecionar 

doadoras que apresentam maior eficiência na produção de embriões in vitro.  

 

4  Taxa de prenhes por TE (P/TE) 

 

Os valores genômicos de CCR não apresentam associação com a variável P/TE (P 

= 0.2166), sendo a dispersão apresentada na Figura 38. 
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Figura 38. Representação dos valores genômicos de CCR, distribuídos em três grupos 

conforme distribuição dos valores de CCR, taxa de prenhes por TE (P/TE). Fazenda Santa 

Rita, Descalvado - SP. 

 

Os dados do presente estudo são indicativos de que a variável fenotípica P/TE não 

apresenta associação com a variável genotípica CCR (P = 0.2166). Aparentemente a 

variável CCR, que se mostrou eficiente em selecionar vacas de maior fertilidade em 

programas de inseminação artificial [Associação negativa entre Serv/ConcepPrim e CCR 

(P = < 0.0001); IEP e CCR (< 0.0001)], não foi eficiente ao ser analisada com valores de 

taxa de prenhes por TE.  

König e colaboradores (2007), em estudo analisando produção de embrião in vivo, 

concluíram que o impacto genético da receptora foi de quase 6% da variação total da taxa 

de prenhez da receptora. Os atores discutem que as características qualitativas do embrião, 

associados à fertilidade genética da receptora, são importantes para o sucesso da TE. 

Maiores estudos são necessários para aprimorar as predições genômicas e associações 

com a eficiência dos programas de FIV e de transferência de embriões. 

 

5.2.4. Índice de fertilidade (FI) 

 

Na tabela 9 está demonstrado o efeito da FI e das variáveis fenotípicas estudadas 

(NOR/OPU, TX-BL, Emb/OPU e P/TE). Verificou-se associação entre FI e os valores 
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fenotípicos observados no programa de TE para NOR/OPU e Emb/OPU. Entretanto, não 

foram observadas associações entre o FI e a TX-BL e a P/TE.  

 

Tabela 9. Associação entre o número de oócitos recuperados por OPU (NOR/OPU), taxa 

de blastocisto (TX-BL), número de embrião por OPU (Emb/OPU) e taxa de prenhes por 

TE (P/TE) e a avaliação genômica para FI em fêmeas da raça Holandesas submetidas a 

programa de transferência de embriões. Fazenda Santa Rita, Descalvado – SP, 2017 a 

2020. 

 FI_1 FI_2 FI_3 Valor de P 

Número de animais 54 337 142  

NOR/OPU 7,57c±4,35 9,31b±6,26 9,43a±5,66 P <0,0001 

Número de animais 34 251 100  

TX-BL (%) 22,5±14,04 21,5±15,36 21,4±12,74 P = 0,8958 

Número de animais 48 307 130  

Emb/OPU 1,20c±1,26 1,59b±1,71 1,64a±1,89 P = 0,0374 

Número de animais 20 101 38  

P/TE (%) 29,3±22,69 32,3±19,29 42,0±27,73 P = 0,3470 

Dados apresentados por média; Valores do desvio padrão são apresentados após variáveis. 

 

1  Número de oócitos recuperados por OPU (NOR/OPU) 

 

Os valores do índice de fertilidade (FI) apresentam associação com a variável 

NOR/OPU (P < 0.0001), sendo apresentada a dispersão na Figura 39. 
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Figura 39. Representação dos valores genômicos de FI, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de FI, número de oócitos recuperados por OPU (NOR/OPU). 

Fazenda Santa Rita, Descalvado - SP. 

 

Nota-se que o NOR/OPU aumentou conforme aumentou do valor de FI (P < 

0.0001). Esses dados sugerem associação positiva entre os valores genômicos de FI e o 

número de oócitos recuperados por OPU em rebanhos Holandeses criados em clima 

tropical. Ferramentas como índices genômico (FI, por exemplo) podem auxiliar na 

seleção de doadoras de maior produção de oócitos por evento de OPU, uma vez que a alta 

repetibilidade da recuperação de oócitos em doadores permite tornar mais eficiente a 

PIVE em bovinos (BONI et al., 1997; BURNS et al., 2005; IRELAND et al., 2007; 

BARUSELLI et al., 2015; MONTEIRO et al., 2017). 

 

2  Taxa de blastocisto (TX-BL) 

 

Os valores do índice genômico FI não apresentam associação com a variável TX-

BL (P = 0.8958), sendo a dispersão apresentada na Figura 40. 
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Figura 40. Representação dos valores genômicos de FI, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de FI e taxa de blastocisto (TX-BL). Fazenda Santa Rita, Descalvado 

- SP. 

 

No presente estudo ao analisar a associação entre taxa de blastocisto (TX-BL) e 

valores do FI foi verificado não haver associação (P = 0.8958), demostrando que esse 

marcador genômico não foi capaz de predizer a conversão in vitro de oócitos em 

blastocistos. Vizoná etl. al. (2020) realizaram estudo analisando a performance de PIVE 

em animais da raça Gir no Brasil e relatara, a relação do número de embriões viáveis 

observado com o índice genômico para IPP, obtendo um coeficiente de correlação de 

Pearson de 0,24. A idade ao primeiro parto está associada indiretamente com FI, uma vez 

que a variável genômica EFC (característica genômica primeiro parto precoce) apresenta 

fenótipo semelhante. Apesar dessa interação, FI não foi associado a TX-BL no presente 

estudo. 

 

3  Número de embrião por OPU (Emb/OPU) 

 

Os valores genômicos FI apresentam associação com a variável Emb/OPU (P = 

0.0374), sendo apresentada a dispersão na Figura 41. 
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Figura 41. Representação dos valores genômicos de FI, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de FI, e número de embrião por OPU (Emb/OPU). Fazenda Santa 

Rita, Descalvado - SP. 

 

 

4  Taxa de prenhes por TE (P/TE) 

 

Os valores do índice genômico FI não apresentam associação com a variável P/TE 

(P = 0.3470), sendo os dados de dispersão apresentados na Figura 42. 
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Figura 42. Representação dos valores genômicos de FI, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de FI, e a taxa de prenhes por TE (P/TE). Fazenda Santa Rita, 

Descalvado - SP. 

 

No presente estudo foi observado que a variável P/TE aumenta conforme aumenta 

a média dos grupos FI, contudo não foi observada diferença estítica (P = 0.3470) entre a 

variável fenotípica e a genotípica. Esse resultado pode ser associado ao número 

insuficiente de transferência de embriões realizada no estudo. A implementação de um 

estudo mais amplo pode elucidar a participação de FI sobre P/TE. 

 

5.2.5. Consanguinidade genômica (CG) 

 

Na tabela 10 está demonstrado o efeito da consanguinidade genômica (CG) e das 

variáveis fenotípicas estudadas (NOR/OPU, TX-BL, Emb/OPU e P/TE). Verificou 

associação entre CG e os valores fenotípicos observados no programa de TE para 

Emb/OPU. Entretanto, não se verificou associação para NOR/OPU, TX-BL e P/TE. 
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Tabela 10. Associação entre o número de oócitos recuperados por OPU (NOR/OPU), taxa 

de blastocisto (TX-BL), número de embrião por OPU (Emb/OPU) e taxa de prenhes por 

TE (P/TE) e a avaliação genômica para CG em fêmeas da raça Holandesas submetidas a 

programa de transferência de embriões. Fazenda Santa Rita, Descalvado – SP, 2017 a 

2020. 

 CG_1 CG_2 CG_3 Valor de P 

Número de animais 119 254 160  

NOR/OPU 9,35±5,22 9,28±6,05 8,83±6,31 P = 0,161 

Número de animais 102 188 95  

TX-BL (%) 22,0±14,03 21,9±14,79 20,5±15,14 P = 0,798 

Número de animais 108 230 147  

Emb/OPU 1,92a±1,78 1,67b±1,71 1,14c±1,63 P <0,0001 

Número de animais 72 68 19  

P/TE (%) 35,8±15,34 34,3±27,48 28,3±24,16 P = 0,5417 

Dados apresentados por média; Valores do desvio padrão são apresentados após variáveis. 

 

1  Número de oócitos recuperados por OPU (NOR/OPU) 

 

Os valores consanguinidade genômica (CG) não apresentam associação com a 

variável NOR/OPU (P = 0.161), sendo os dados de dispersão apresentados na Figura 43. 
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Figura 43. Representação dos valores genômicos de CG, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de CG, e número de oócitos recuperados por OPU (NOR/OPU). 

Fazenda Santa Rita, Descalvado - SP. 

 

Nota-se que o número de oócitos recuperados por OPU reduziu conforme 

aumentou do valor de CG, porém não houve diferença estatística (P = 0.161).  

A endogamia tem sido descrita como uma causa do desempenho reduzido de 

características produtivas e reprodutivas em gado leiteiro no mundo todo, aumentando a 

frequência de genótipos homozigotos recessivos deletérios ou não deletérios, levando à 

perda de dominância genética e outros efeitos não aditivos (VANRADEN, 1992; 

MCPARLAND et al., 2009; PRYCE et al., 2014; DEZETTER et al., 2015; GUTIÉRREZ-

REINOSO et al., 2020). Efeitos negativos no número de embriões recuperados por OPU 

não foram observados com o aumento do valor de CG no presente estudo. 

 

2  Taxa de blastocisto (TX-BL) 

 

Os valores de consanguinidade genômica (CG) não apresentam associação com a 

variável TX-BL (P = 0.798), sendo os dados de dispersão apresentados na Figura 44. 
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Figura 44. Representação dos valores genômicos de CG, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de CG, e taxa de blastocisto (TX-BL). Fazenda Santa Rita, 

Descalvado - SP. 

 

A associação de da variável fenotípica taxa de blastocisto (TX-BL) com 

consanguinidade genômica (CG) não apresentou efeito estatístico (P = 0.798), havendo 

pouco impacto entre os grupos com o aumento do valor de endogamia. 

A diminuição da recuperação de oócitos por OPU e, consequentemente, de 

embriões produzidos por procedimento é relatada por Perez et al., (2017), que reforçam 

a importância de aumentar a quantidade de oócitos recuperados. Contudo, no presente 

estudo não foi observado associação entre CG e TX-BL, inviabilizando a utilização dessa 

análise genômica para seleção de doadoras para essa característica. 

 

3  Número de embrião por OPU (Emb/OPU)  

 

Os valores de consanguinidade genômica (CG) apresentam associação com a 

variável Emb/OPU (P < 0,0001), sendo apresentada a dispersão dos dados na Figura 45. 
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Figura 45. Representação dos valores genômicos de CG, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de CG, e número de embrião por OPU (Emb/OPU). Fazenda Santa 

Rita, Descalvado - SP. 

 

Valores de associação entre consanguinidade genômica (CG) e número de embrião 

por OPU (Emb/OPU) apresentara elevada acurácia (P < 0,0001). Verificou-se que 

conforme aumenta o valor de CG reduz o número de embriões por evento de OPU.  

Em seres humanos, a consanguinidade é bastante evidente em várias regiões do 

planeta. Estudos indicam que cerca de 8 a 10% das crianças em todo o mundo têm pais 

consanguíneos (ALKURAYA, 2013). Uma análise histórica dos registros de cidades e 

paróquias de aldeias suíças isoladas mostrou que filhas de pais intimamente relacionados 

têm menos filhos (POSTMA et al., 2010). Seher et al. (2015) demonstraram que mulheres 

que apresentam consanguinidade parental possuem redução significativa e sustentada na 

contagem de folículos antrais. Melado et al. (2021) realizou um estudo avaliando a 

associação da consanguinidade parental com a reserva folicular e a concentração 

plasmática de hormônio antimülleriano (AMH) em mulheres da península arábica. Foi 

considerado o grau de consanguinidade das mulheres cujos pais eram primos de primeiro 

grau (consanguinidade de primeiro grau), primos de segundo grau (consanguinidade de 

segundo grau) e de não consanguinidade para filhas de casais que não eram parentes. No 

estudo foi aferida a população folicular por ultrassonografia considerando estruturas de 2 

a 10mm de diâmetro em ambos os ovários, e a dosagem da concentração de AMH 
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plasmático. As mulheres do grupo que apresentavam consanguinidade possuíam 

concentrações séricas de AMH significativamente reduzidas, com consequente 

diminuição da população folicular ovarina. 

As concentrações séricas de AMH são consideradas um marcador para reserva 

folicular ovariana também em bovinos e um método confiável para prever números de 

folículos antrais (IRELAND et al., 2011; MONNIAUX et al., 2013; BATISTA et al., 

2014) e a resposta a procedimentos de superovulação e produção de embriões (SOUZA, 

et al., 2014). Uma possível explicação para justificar os resultados do persente estudo 

pode ser relacionado às menores concentrações séricas de AMH possivelmente 

encontradas nas doadoras com valores de CG superiores. 

No presente estudo os valores de consanguinidade genômica foram associados com 

baixa na produção de embrião por OPU, abrindo possibilidades para estudo de 

marcadores genômicos para selecionar doadoras por eficiência de produção.  

   

4  Taxa de prenhes por TE (P/TE) 

 

Os valores de consanguinidade genômica (CG) não apresentam associação com a 

variável P/TE (P = 0.5417), sendo a dispersão dos dados apresentada na Figura 46. 

 

Figura 46. Representação dos valores genômicos de CG, distribuídos em três grupos 

conforme os valores de CG, e taxa de prenhes por TE (P/TE). Fazenda Santa Rita, 

Descalvado - SP.  
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No presente estudo ao analisar a associação entre taxa de prenhes por TE (P/TE) e 

valores de consanguinidade genômica (CG) não foi verificado efeito (P = 0.5417). A 

variável P/TE não foi correlacionada com a eficiência reprodutiva das receptoras que 

receberam um embrião de doadoras com diversos níveis de consanguinidade. 

Estudo envolvendo aumento de CG relatam diminuição na produção de embriões 

(PEREZ et al., 2017), associação com morte fetal (HINRICHS & THALLER, 2011) e 

com características gerais de fertilidade (DOEKES et al., 2019). Além disso, foi relatado 

aumento dos dias entre o parto e concepção (relacionado com IEP) e redução na facilidade 

de parto (BJELLAND et al., 2013). No entanto, esses efeitos se apresentariam em maior 

ou menor proporção conforme os níveis de endogamia presentes em cada indivíduo e está 

relacionado ao número de regiões genômicas que abrigam mutações recessivas (FRITZ 

et al., 2013) e mutações recessivas letais (VANRADEN & MILLER, 2006). 

No presente estudo não foi observado efeito entre CG e P/TE, embora a literatura 

evidencie efeitos deletérios do aumento da consanguinidade no oócito, no 

desenvolvimento embrionário e na prenhes. 

 

 CONCLUSÕES  

 

Conclui-se que no Experimento 1 o Serv/ConcepNov foi associado positivamente 

com o DPR, HCR, CCR e FI; o IPP com HCR, CCR e CG; o Serv/ConcepPrim com DPR, 

HCR, CCR e FI; e o IEP com DPR, HCR, CCR, FI e CG. Entretanto, não foram 

verificadas associações entre o Serv/ConcepNov e o CG, entre o IPP e o DPR e o FI, entre 

o Serv/ConcepPrim e o CG para animais inseminados artificialmente, confirmando 

parcialmente a hipótese do presente estudo. 

No Experimento 2, foi observado associação positiva entre NOR/OPU e DPR, 

HCR, CCR e FI; entre Emb/OPU e DPR, CCR, FI e CG. Entretanto, não se verificou 

associação entre TX-BL e P/TE com as variáveis genômicas estudadas, confirmando 

parcialmente a hipótese do presente estudo. 
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 IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

 

As ferramentas genômicas apresentam elevado potencial a ser explorado dentro 

do universo da produção animal. Equações de predições vem sendo aperfeiçoadas à 

medida que informações tanto genéticas quanto fenotípicas vão sendo incorporadas aos 

bancos de dados. A população de referência tem se tornado mais abrangente e 

representativa com a inclusão dessas informações. 

Os valores de predição genômicas referentes ao desempenho reprodutivo (DPR, 

HCR, CCR e FI) em programas de inseminação artificial se mostram confiáveis. Animais 

com valores superiores tendem a apresentar menores números de serviço para a 

concepção, seja nulíparas ou primíparas, além de intervalos mais curto do nascimento ao 

primeiro parto e primeiro ao segundo parto. As associações encontradas encorajam 

técnicos e produtores a utilizarem a ferramenta em programas de seleção buscando 

aprimorar a eficiência reprodutiva em rebanhos HPB em clima tropical. 

Foi possível prever, dentro do programa de TE, animais com desempenho superior 

para o número de oócitos recuperados por aspiração e produção de embrião por aspiração 

pela utilização das variáveis genômicas reprodutivas. Nos programas de melhoramento 

nos quais a TE é utilizada ocorre um elevado ganho entre gerações quando comparado 

com somente a utilização de IA. Porém a viabilidade da TE está diretamente relacionada 

a capacidade das doadoras em produzirem embriões. A ferramenta genética utilizada 

mostrou ser capaz de discriminar animais quanto a sua eficiência na PIV (NOR/OPU e 

Emb/OPU). Fazendas que detém rebanho com genótipo conhecido podem utilizar essa 

informação para compor seu time de doadoras tornando o programa de TE mais 

produtivo.  

No presente estudo não foi possível detectar efeito entre as predições genômicas 

e a prenhes dos embriões, apesar da diferença numérica entre os grupos [DPR (DPR_1 – 

29,4%; DPR_2 – 31,8%; DPR_3 – 43,3%), HCR (HCR_1 – 30,5%; HCR_2 – 32,7%; 

HCR_3 – 43,0%), CCR (CCR_1 – 29,4%; CCR_2 – 32,3%; CCR_3 – 45,7%), FI (FI_1 

– 29,3%; FI_2 – 32,3%; FI_3 – 42,0%)]. A distribuição foi exemplificada na figura 47 

contrastando DPR com P/TE e adicionado uma linha de tendencia no gráfico. Novos 

estudos com grupos compostos por maior número de indivíduos podem elucidar melhor 

essas informações. 
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Figura 47. Representação dos valores genômicos de DPR, e taxa de prenhes por TE 

(P/TE), distribuídos pontual das variáveis e presença de linha de tendencia. Fazenda Santa 

Rita, Descalvado - SP. 

 

O impacto negativo da elevação da consanguinidade genômica foi observada na 

associação com maiores intervalos entre partos no experimento I e pela redução da 

produção de embrião por aspiração no experimento II. O rebanho no qual foi realizado o 

estudo apresenta uma média de CG de 5,75, valores relativamente baixos quando 

comparado a média da raça. Valores superiores a 12,5, tidos como críticos pela literatura, 

foram encontrados em somente 2,34% da população estudada. A CG deve ser monitorada 

vista que tem impactos negativos tanto em programas de IA quanto TE. 

Durante a análise de dados para o presente estudo foi correlacionado 

adicionalmente interações com entre as variáveis genômicas Mérito líquido, TPI, 

Produção de leite, CG, IF e DPR, exemplificado na figura 48. É notório a relação negativa 

entre as variáveis genômicas reprodutivas (FI e DPR) e produção de leite, -0,3 e -0,38 

respectivamente. Contudo, ao verificar a distribuição dessas variáveis no rebanho 

encontramos um grupo com valores positivos para DPR e produção de leite (23,53% dos 

animais) e para FI e produção de leite (23,67% dos animais). Sendo assim, a ferramenta 

genômica permite, dentro de um programa de melhoramento animal, identificar e 

seleciona grupos de indivíduos com mais de uma característica de interesse, mesmo que 
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apresentem correlação antagonista, o que ocorre similarmente entre DPR e FI com índice 

de eficiência alimentar. 

 

Figura 48. Representação dos valores genômicos de Mérito Líquido, TPI, Produção de 

leite, CG, FI, DPR e Eficiência alimentar e suas respectivas interações. Fazenda Santa 

Rita, Descalvado - SP. 

 

Em uma análise similar foi incorporado valores fenotípicos de produção de leite 

durante a primeira lactação (produção acumulada até 305 dias, em 497 animais). Na 

análise demonstrada na figura 49 verificou a correlação de produção de leite genômica e 

fenotípica de 0,30. Essa correlação corrobora com as associações encontradas no presente 

estudo, evidenciando a confiabilidade da utilização das previsões genômicas em ambiente 

tropical. Novamente foi observado correlação negativa entre DPR e FI e produção de leite 

(genômica e fenotípica). 
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Figura 49. Representação dos valores genômicos de Mérito Líquido, TPI, Produção de 

leite, CG, FI, DPR e do valore fenotípico de Produção de leite na primeira lactação e 

suas respectivas interações. Fazenda Santa Rita, Descalvado - SP. 

 

As ferramentas genômicas apresentam possibilidades e empregabilidades ainda 

pouco exploradas pelo seu potencial. O avanço da tecnologia, em especial na última 

década, vem permitindo cada vez mais o uso comercial nos diversos rebanhos leiteiros na 

raça HPB e em distintos ambientes. A acessibilidade a nova tecnologia é um aliado ao 

produtor e representa um marco nos programas reprodutivos e de melhoramento animal. 
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