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CONHECENDO UMA CENTRAL DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 

Entrevistado: Marcelo Brandi Vieira  

                        Mestre em Reprodução Animal 

                        Diretor Técnico da Progen Inseminação Artificial 

 

BI: Qual a importância da Inseminação Artificial e o atual 

cenário brasileiro perante esta biotécnica? 

Msc. Marcelo Vieira: A inseminação artificial é uma biotécnica 

reprodutiva de grande importância para a atividade pecuária, tanto 

de corte quanto de leite, pois através desta temos a possibilidade 

de incrementarmos de forma significativa os resultados da atividade 

produzindo animais superiores. Com a grande valorização da terra 

e o avanço da agricultura, a necessidade de termos bons índices 

produtivos na pecuária é imprescindível, e desta forma temos que 

nos auxiliar desta biotécnica que nos proporciona de forma rápida e 

de baixo custo o avanço na produção de leite e de carne.  Quanto 

ao cenário brasileiro, no ano de 2013 foram comercializadas 14,3 

milhões de doses (ASBIA, 2013), sendo inseminados ao redor de 

15% das matrizes de leite e ao redor de 9% das matrizes de corte. 

O uso da IATF (Inseminação Artificial em Tempo Fixo) é um dos 

grandes responsáveis pelo aumento da utilização da inseminação 

artificial. De 2006 a 2012 o crescimento da comercialização de 

sêmen foi de 83%.  

 

BI: Quais os exames necessários para o touro ser utilizado em 

uma Central de Inseminação Artificial?  Existe alguma 

regulamentação para isso?  
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Msc. Marcelo Vieira: Para ingressar no centro de coleta e 

processamento de sêmen, o reprodutor deve vir acompanhado do 

atestado negativo para brucelose e tuberculose e exame 

andrológico atestando a capacidade reprodutiva do touro. Na 

quarentena são realizados exames para BVD, Trichomonas, 

Campylobacter e é coletado material para análise do DNA do touro. 

Para o animal sair da quarentena e iniciar a produção de sêmen 

também é necessário a realização de mais um exame para 

brucelose e tuberculose realizados 60 dias após o exame anterior a 

chegada na central. É exigido também que o touro seja registrado 

na sua entidade de raça, possua atestado de performance que 

seriam o CDP (controle de desenvolvimento ponderal) ou as DEPs 

(diferença esperada da progênie). O Ministério da Agricultura é o 

Órgão Federal responsável por toda regulamentação e liberação 

para o centro de coleta e processamento de sêmen operar. 

 

BI: Quais avaliações realizadas no sêmen após a coleta e quais 

os parâmetros utilizados para o mesmo ser liberado para o 

mercado consumidor? 

Msc. Marcelo Vieira: São três as avaliações para a liberação do 

sêmen, sendo as seguintes: - Avaliação imediata de sêmen: Nesta 

avaliação se descongela uma palheta em banho-maria a uma 

temperatura entre 35-37ºC por 30 segundos e se realiza a avaliação 

de motilidade e vigor em que o parâmetros mínimos exigidos para 

liberação são de 35% de motilidade e 3 de vigor. 

- Avaliação de T.T.R. (teste de termoresistência): Para esta 

avaliação a palheta é mantida em banho-maria a uma temperatura 

entre 35-37ºC por 3 horas. Para esta avaliação os parâmetros 
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mínimos exigidos para a liberação são de 20% de motilidade e 2 de 

vigor. 

- Avaliação de morfologia espermática: Nesta avaliação são 

contadas em microscópio de contraste de fase 200 células obtidas 

de uma solução de formol citrato e sêmen, sendo aceitável no 

máximo 10% de defeitos maiores e 30% de defeitos totais. 

 

Boletim Informavet: Considerando os diferentes climas e 

vegetação do país, qual a importância da temperatura e da 

nutrição na qualidade do ejaculado, e como a ação destes 

fatores pode ser minimizada?  

Msc. Marcelo Vieira: Em relação à produção de sêmen de 

qualidade, as temperaturas extremas, tanto quentes quanto frias, 

são prejudiciais ao bom funcionamento do metabolismo animal. 

Temos que considerar as mais diversas raças e suas origens, que 

vão determinar a sua melhor adaptação ao calor ou a temperaturas 

mais baixas. As raças melhor adaptadas ao calor são as raças 

zebuínas (Bos Indicus), e as raças melhor adaptadas ao frio são as 

taurinas (Bos Taurus). Importante considerarmos as raças 

sintéticas, que são compostas pelo cruzamento entre Bos Taurus e 

Bos Indicus, desenvolvendo animais melhor adaptados a regiões 

em que ocorrem muitas oscilações de temperatura e de oferta de 

alimento durante o ano. A nutrição também influencia de forma 

decisiva na produção de sêmen, interferindo na fisiologia 

reprodutiva e também na longevidade reprodutiva dos touros. A 

nutrição deve ser balanceada, tendo oferta de volumosos e 

concentrados de ótima qualidade. Na constituição da dieta 

concentrada é importante a utilização de minerais, leveduras e 

gordura protegida com o intuito de melhorar o aproveitamento da 
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dieta e minimizar os efeitos das temperaturas elevadas sobre a 

qualidade do sêmen.  Para que o touro tenha uma vida reprodutiva 

longa, temos que evitar o sobrepeso, já que durante as coletas de 

sêmen todo o peso do animal é depositado nos membros 

posteriores, sobrecarregando-os. Para minimizar os efeitos das 

oscilações térmicas, é importante buscarmos abrigos para os 

touros, como sombras naturais ou artificiais.  

 

BI: Por quantos anos podem ser realizadas coletas do sêmen 

de um touro e quais as principais enfermidades que interferem 

nesta longevidade? 

Msc. Marcelo Vieira: Um touro, sendo mantido em boas condições 

sanitárias e nutricionais, pode produzir sêmen até os 15 anos em 

média. É importante considerarmos que estamos tratando de 

modelo biológico, existindo grande variabilidade entre raças e 

indivíduos. As principais enfermidades que acometem touros em 

centrais são as de sistema locomotor. 

 

BI: Quais as raças de bovinos utilizados na Progen 

Inseminação Artificial e quais são as parcerias da Progen com 

outras empresas para a comercialização do sêmen em todo o 

país e até mesmo no exterior?  

Msc. Marcelo Vieira: As raças que predominam na Progen são as 

raças taurinas, como Aberdeen Angus, Red Angus, Polled Hereford, 

e as suas sintéticas como a raça Braford, Brangus e Red Brangus. 

A Progen desde 2006 atua em parceria com a Alta Genetics, o que 

propicia a abrangência desta genética a todo Brasil e a outros 

países. 
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BI: Todos os touros locados na Progen Inseminação Artificial 

são de propriedade da empresa?   

Msc. Marcelo Vieira: Nem todos os touros são de propriedade da 

Progen. Trabalhamos com vários formatos de parceria com os 

fornecedores de genética. Caso o produtor tenha interesse, deverá 

entrar em contato com a empresa para buscarmos em conjunto o 

melhor formato.  

 

BI: Existe a possibilidade de conhecer a Progen Inseminação 

Artificial e há algum evento que a mesma realiza para 

divulgação dos touros locados na Central? 

Msc. Marcelo Vieira: Recebemos durante todo o ano visitas, 

salientamos que é importante o agendamento prévio das visitas. A 

Progen realiza todos os anos, no mês de agosto, o Desfile de 

Reprodutores, evento com o objetivo de divulgar os touros da 

bateria e também realizar promoções para a comercialização de 

sêmen. Estamos localizados no município de Dom Pedrito, na 

Rodovia RS 630, Km 04 e o telefone para agendamentos de visitas 

é o (53)32431199.  

 


