
 

EDIÇÃO 3  23 out 2008  

Nesta edição 

- Nova parceria do IDEAGRI  

- Participação em eventos 

- Dica do mês - Logomarca da fazenda 
nos relatórios 

- Informações técnicas 
 

 

Terceira edição  

Nesta edição não deixe de conferir as informações completas sobre o dia de 
campo da Fazenda São João - True Type e acessar o material das palestras.  

Aos amigos que nos prestigiaram com sua presença agradecemos a atenção 
dedicada durante a visita ao nosso Stand. Em nome de toda a Equipe IDEAGRI, 
renovamos nossa manifestação de apreço e consideração. 

 

IDEAGRI NEWS 

Confira as notícias e acesse o material das palestras do IV Dia de Campo da Fazenda São João.  

1.700 convidados conheceram a fazenda que produz 45.000 litros de leite por dia, e que, com muito trabalho e dedicação, faz 
do lema “Sonho + Atitude = True type” uma realidade. 

Confira as notícias e acesse o material das palestras do IV Dia de Campo da Fazenda São João. 

IDEAGRI News 

IV Dia de Campo da Fazenda São João e III ReHAgro no Campo. 

 

Vista aérea da estrutura do evento 

A estrutura preparada para o evento permitiu acomodar de forma muito confortável tanto os convidados quanto empresas que 
participaram como expositoras. As seis tendas principais, montadas para abrigar as parte das palestras, levavam os nomes 
dos membros da família Guarani. Os convidados foram brindados com um delicioso café da manhã oferecido pela Itambé. A 
abertura foi feita pelos proprietários da fazenda, Dr. Flávio e Huguette Guarani, seguidos por Clóvis Corrêa, diretor do 



ReHAgro. Clique aqui e leia a palestra ministrada por Clóvis Corrêa.  

A palestra magna foi apresentada pelo Sr. Jaques Gontijo, atual presidente da Itambé, que falou sobre o mercado do leite. 
Clique aqui para ler a palestra Mercado do Leite - Jacques Gontijo.  

 

Equipe IDEAGRI no stand da empresa 

 

Placa do IDEAGRI próxima à sala de ordenha 



 

Animais da Fazenda São João selecionados pela Alta Genetics 

 

Convidados 

Dando continuidade às atividades foi realizado um ciclo de palestras abordando vários aspectos relativos ao manejo e 
gerenciamento dos diversos setores da Fazenda São João. Simultaneamente, empresas patrocinadoras apresentavam temas 
altamente relevantes para a pecuária de leite. Um rodízio entre grupos de participantes ocorreu em perfeita sincronia para 
que todos pudessem participar. 

Clique nas palestras apresentadas no circuito e acesse o material gentilmente disponibilizado pelos palestrantes. 

- Desafios Enfrentados pela São João na Produção de Volumosos - Silvino Moreira (Engenheiro Agrônomo, Doutor; Equipe 
ReHAgro) 

- Desafios para a Reposição de Vacas na Fazenda São João - (Sandra Gesteira - Médica Veterinária, Doutora; UFMG) 

- Estratégias do Manejo Nutricional da Fazenda São João - Euler Rabelo (Médico Veterinário, PhD em Nutrição Animal; 



Equipe ReHAgro) 

- Gestão da Reprodução por Indicadores - Paulo Henrique Martins Garcia (Médico Veterinário, Especialista em Pecuária de 
Leite; Fazenda São João)  

- Gestão de pessoas na Fazenda São João - Carlos Alberto de Carvalho (Gerente da Fazenda São João) 

- Taxa de Concepção dos Touros – Avaliações oficiais fornecem nova ferramenta - Alta Genetics 

- Tecnologia John Deere – Maior produtividade com menor custo de manutenção - John Deere 

- Manutenção de Equipamentos de Ordenha - DeLaval 

- Persistência na lactação e lucratividade de vacas leiteiras - Elanco  

- A importância dos ácidos graxos essenciais na reprodução de vacas leiteiras - QGN 

As palestras não foram o único meio de se obter informação. Vários stands estavam estruturados para que cada empresa 
pudesse falar um pouco mais de seus produtos. Além disso, cada participante recebeu dicas impressas de como são os 
cuidados na criação de bezerras na Fazenda São João (clique aqui para ler ). 

Com a animação de um show ao vivo de viola sertaneja, os convidados almoçaram e partiram em vários ônibus que os 
levaram para conhecer os setores da fazenda. Em cada parte do sistema de produção era explicado como tudo acontecia. 

Fonte: ReHAgro 
Publicado em 23/10/2008 

Por IDEAGRI. 
 

 

AGROPECUÁRIA PALMA – Buscando o sucesso e conhecendo seus números com o IDEAGRI.  

A Agropecuária Palma faz parceria com o IDEAGRI buscando alto nível de controle zootécnico. Na primeira semana de 
outubro foi realizada a implantação do sistema na fazenda, com o treinamento dos funcionários e ajustes no banco de dados. 

 

AGROPECUÁRIA PALMA – Buscando o sucesso e conhecendo seus números com o IDEAGRI. 

IDEAGRI News 

A busca constante pelo conhecimento de seus reais índices foi responsável pela parceria entre a Agropecuária Palma e o 
IDEAGRI no final de setembro. Na primeira semana de outubro foi realizada a implantação do sistema na fazenda, com o 
treinamento dos funcionários e ajustes no banco de dados. 

 

Vista de um dos galpões 



 

Camila, responsável pelos lançamentos e Júnior, veterinário da fazenda. 

A Agropecuária Palma é sinônimo de excelência no desempenho de suas diversas atividades. A produção de leite na fazenda 
é 100% destinada ao laticínio da propriedade, que, por sua vez, fabrica diversos tipos de produtos, tais como bebidas lácteas
e o leite Tipo A. A busca contínua pela qualidade total e por alto nível de controle ganha uma nova ferramenta: o sistema de 
gestão IDEAGRI. 

 

Ordenha em carrossel  

Nós, da equipe IDEAGRI, acreditamos muito nesta nova parceria e nos bons frutos que ela trará para ambas as empresas!  

Fonte:  
Publicado em 22/10/2008 

Por IDEAGRI. 
 

Cuide bem de sua empresa – Curso de "Gerenciamento de Empresas Rurais" - ReHAgro - Mais de 20 turmas já treinadas!  

Conheça a programação da próxima turma, com início em novembro, em Divinópolis - MG. O objetivo do curso é: Capacitar 
gestores a utilizar informações técnicas e ferramentas de controle, acompanhamento e gerenciamento da atividade. Prepará-
los para formar, liderar e motivar equipes de trabalho e melhorar sua comunicação com proprietários e funcionários.  

 

Cuide bem de sua empresa – Curso de "Gerenciamento de Empresas Rurais" - ReHAgro. 

IDEAGRI News 



Próxima Turma: 

Divinópolis- MG - Clique aqui para ver o programa do curso  

Leia o depoimento de alguns alunos sobre o curso: 

"O curso pode ser chamado de curso de GENTE, em vez de gerente!" 

Octávio Augusto Borges, produtor rural 

"O curso foi fenomenal no aspecto de recursos humanos. Estou aplicando em minha fazenda muitos conhecimentos 
adquiridos." 

Wander de Souza Andrade, produtor rural 

"Antes do curso eu era uma pessoa, depois do curso virei outra pessoa. Sinto-me melhor em todos os sentidos." 

Écio Carvalho Rezende, produtor rural 

"O curso mudou a minha vida!Antes eu olhava as pessoas de cima para baixo, como se eu fosse superior e agora consigo 
vê-las sem diferença." 

Flávio Henrique Dias de Oliveira, produtor rural e empresário. 

Público: Gerentes e proprietários de fazendas, técnicos e demais profissionais que pretendam gerenciar propriedades rurais. 

Objetivo: Capacitar gestores a utilizar informações técnicas e ferramentas de controle, acompanhamento e gerenciamento 
da atividade. Prepará-los para formar, liderar e motivar equipes de trabalho e melhorar sua comunicação com proprietários e 
funcionários. 

Conteúdo: 

-Gerência e Liderança 

-A gerência na prática - Ferramentas de gestão 

-Recrutamento, Seleção e Contratação de pessoas 

-Assistência técnica - relacionamento e normatização 

-Legislação e rotina trabalhista (direito material, direito processual, segurança e medicina no trabalho) 

-Formação de equipes 

-Gestão de cargos 

-Relações interpessoais 

-Comunicação interpessoal 

-Crenças e valores 

-Modelos mentais e a Escada da inferência 

-Reuniões (diálogo e discussão) 

-Argumentação e Indagação 

-Inteligência emocional 

-Liderança emocional 

-Em busca da liderança eficaz 

-Liderança em equipes de trabalho 

-Motivação e Gestão motivacional 

-Gerenciando pontos de estrangulamento 

-Controle de custos como ferramenta gerencial 



-Planejamento estratégico de compras, estoque e controle financeiro

-Metodologia de controle de custos de produção

-O papel da gerência em uma empresa de sucesso

Turmas finalizadas: Belo Horizonte-MG; Guaxupé
Lavras-MG (2 turmas); Passos-MG;Pompéu-MG São Carlos

Fonte: ReHAgro 

 

Você sabia que pode personalizar os relatórios do sistema IDEAGRI com a logomarca da sua empresa? 

Inclua a marca da fazenda nas primeiras páginas de todos os relatórios do Ideagri.

Você sabia que pode personalizar os relatórios do sistema IDEAGRI com a logomarca da sua empresa?

Dicas IDEAGRI 

Para incluir a logomarca da fazenda nas primeiras páginas de todos os relatório do Ideagri, basta seguir o passo a passo:

1) Dimensione a logomarca para o tamanho:  

2) Os formatos de arquivos de imagens aceitos são:

a.  bmp 

b.  jpg 

c.  jpeg 

3) Para incluir a logomarca nos relatórios, acesse no menu 

 

4)  Acesse o menu interno-> Fazenda: 

 

Planejamento estratégico de compras, estoque e controle financeiro 

Metodologia de controle de custos de produção 

O papel da gerência em uma empresa de sucesso 

MG; Guaxupé-MG; Goiânia-GO (5 turmas); Inhaúma-MG (6 turmas); Janúba
MG São Carlos-SP; Taubaté-SP; Uberaba-MG; 

 

Publicado em 15/10/2008

DICAS IDEAGRI 

Você sabia que pode personalizar os relatórios do sistema IDEAGRI com a logomarca da sua empresa? 

Inclua a marca da fazenda nas primeiras páginas de todos os relatórios do Ideagri. 

Você sabia que pode personalizar os relatórios do sistema IDEAGRI com a logomarca da sua empresa?

Para incluir a logomarca da fazenda nas primeiras páginas de todos os relatório do Ideagri, basta seguir o passo a passo:

 

 

Os formatos de arquivos de imagens aceitos são: 

Para incluir a logomarca nos relatórios, acesse no menu principal -> Fazenda: 

MG (6 turmas); Janúba-MG; 

Publicado em 15/10/2008 

Por IDEAGRI. 

Você sabia que pode personalizar os relatórios do sistema IDEAGRI com a logomarca da sua empresa?  

Você sabia que pode personalizar os relatórios do sistema IDEAGRI com a logomarca da sua empresa? 

Para incluir a logomarca da fazenda nas primeiras páginas de todos os relatório do Ideagri, basta seguir o passo a passo: 



5)  Na tela de listagem de fazendas que surge, selecione a fazenda para a qual deseja incluir a logomarca e clique em 
cadastro: 

 

6)  Na ficha da fazenda clique no menu flutuante “Logotipo”: 

 



7)  Clique no botão “Abrir”: 

 

8)  Localize a pasta no computador onde está salva a imagem que será utilizada para os relatórios e, após localizá-la, clique 
em abrir: 

 

9)  Saia da tela, clicando em gravar: 



 

10) Pronto! Os relatórios passam a ser exibidos como a seguir: 

 

Fonte: IDEAGRI 
Publicado em 21/10/2008 

Por IDEAGRI. 
 

 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Como incrementar a eficiência reprodutiva em rebanhos leiteiros, por Paulo Henrique Martins Garcia.  

Neste artigo, são discutidos diversos índices para avaliação da eficiência reprodutiva: taxa de prenhez; intervalos entre parto; 
período de serviço; dentre outros; além de importantes ferramentas para a obtenção do aumento da eficiência.  

Como incrementar a eficiência reprodutiva em rebanhos leiteiros, por Paulo Henrique Martins Garcia. 

Informações técnicas 

O grande desafio em fazendas leiteiras é o de manter o menor número de vacas secas em relação às vacas em produção 
(principalmente em rebanhos de vacas girolandas) e o de manter a maior parte do rebanho no terço inicial da lactação, fase 
em que as vacas produzem mais leite. O principal fator relacionado a este desafio é a eficiência reprodutiva. Na maioria das 
vezes em que se fala de eficiência reprodutiva, os números analisados são: intervalo entre partos, período de serviço, 



número de doses por prenhez e porcentagem de vacas prenhes. Estes números não são bons para mensurar a eficiência 
reprodutiva por conter enormes falhas que serão discutidas. 

Intervalo entre partos (IEP): 

Como o próprio nome já diz, este número mede o intervalo de tempo entre dois partos de uma vaca. Sem dúvida alguma 
quanto menor o IEP de uma vaca, maior será sua produção ao longo de sua vida útil. Porém quando avaliamos este intervalo 
nos rebanhos, só estamos incluindo os animais que pariram mais de uma vez, deixando de fora todas as primíparas e todas 
as vacas que não emprenharam, ou seja, as vacas problemas não são avaliadas. Outro problema do IEP é que o mesmo só 
é avaliado após a vaca parir novamente, ou seja, quase 1 ano após as inseminações. 

Período de serviço (PS): 

Período de serviço é o intervalo de tempo desde o parto até a vaca ficar prenhe. Este número tem algumas vantagens em 
relação ao IEP, pois a avaliação é feita mais próxima do período de inseminação das vacas. Com isso podemos intervir mais 
rapidamente se estiver havendo falhas, e as primíparas que ficaram prenhes entram na avaliação. 

Como no IEP as vacas vazias e inseminadas não são avaliadas, as vacas problemas ficam de fora da avaliação. 

Número de doses por prenhez: 

Avalia-se quantas doses de sêmen foram gastas para emprenhar as vacas. Este número é interessante pois é um indício da 
fertilidade das vacas, do sêmen e da qualidade da técnica de inseminação. 

Porém não podemos avaliar isoladamente este número, pois podemos estar gastando um baixo número de doses de sêmen 
para emprenhar as vacas, entretanto podemos estar demorando muito tempo para inseminá-las. 

Porcentagem de vacas prenhes em lactação: 

Não podemos utilizar este índice para avaliar eficiência reprodutiva, já que este número sofre grande influência do descarte 
de vacas, sendo que na maioria das vezes descartamos as vacas vazias. Se o descarte de vacas por problema reprodutivo 
for alto, podemos ter uma porcentagem de vacas prenhes alta em determinado momento. 

Avaliando eficiência reprodutiva: 

Para sabermos a eficiência reprodutiva de nossos rebanhos devemos avaliar a velocidade em que as vacas ficam prenhes e 
para isso usamos a taxa de prenhez. Dois índices compõem essa taxa, o primeiro é a taxa de inseminação e o segundo é a 
taxa de concepção. 

Taxa de Inseminação: 

As vacas apresentam cio a cada 21 dias em média, sendo assim, todas as vacas aptas a serem inseminadas deveriam ser 
inseminadas neste período de 21 dias. 

Para medir a taxa de inseminação devemos levantar quantas vacas temos aptas a serem inseminadas no rebanho a cada 21 
dias. 

Vacas aptas são aquelas que passaram pelo período voluntário de espera e que não estão prenhes. Vacas inseminadas 
também são aptas já que podem repetir cio. 

Ao final do período de 21 dias devemos levantar quantas vacas foram inseminadas neste período. 

Exemplo:  

Dia 1: Levantamos que temos 100 vacas aptas. 

Dia 1 a 21: Levantamos que inseminamos 40 vacas. 

Taxa de Inseminação: 40/100 = 40%, ou seja, inseminamos apenas 40% das vacas que poderiam ser inseminadas. 

Taxa de Concepção: 

A taxa de concepção representa o número de vacas que ficaram prenhes em relação ao número de vacas que foram 
inseminadas em um determinado período. 

Como já dito anteriormente, esta taxa é um indício da fertilidade das vacas e do sêmen e da qualidade da técnica de 
inseminação. 

No exemplo usado para taxa de inseminação inseminamos 40 vacas, agora queremos saber quantas destas vacas ficaram 
prenhes. 



Exemplo:  

Das 40 vacas inseminadas 12 ficaram prenhes ao diagnóstico de gestação. 

Taxa de Concepção: 12/40 = 30% de concepção, ou seja, a cada 100 vacas inseminadas apenas 30 ficaram prenhes. 

Taxa de Prenhez: 

A taxa de prenhez representa o número de vacas que ficaram prenhes em relação ao número de vacas aptas a ficarem 
prenhes. 

Exemplo:  

Dia 1: Levantamos que temos 100 vacas aptas. 

Dia 1 a 21: Levantamos que inseminamos 40 vacas. 

Dia do diagnóstico de gestação: Levantamos que 12 vacas ficaram prenhes. 

Taxa de Prenhez: 12/100 = 12%, ou seja, a cada 21 dias apenas 12% das minhas vacas aptas ficaram prenhes. 

Calculando este índice sabemos a velocidade com que emprenhamos as vacas do nosso rebanho. 

Os números utilizados em nossos exemplos parecem ser muito baixos, porém em nossa opinião, eles estão bem próximos da 
realidade de quem trabalha com vacas holandesas puras no Brasil. O desafio para quem busca melhorar a eficiência 
reprodutiva do seu rebanho, é mensurar estes índices e trabalhar com o objetivo de aumentar a velocidade com que os 
animais ficam prenhes. 

Ferramentas para melhorar a eficiência reprodutiva 

Qauando avaliamos a eficiência reprodutiva de um rebanho, queremos saber com qual velocidade suas vacas estão ficando 
prenhes. Para isso calculamos a Taxa de Prenhez, que é composta pela Taxa de Concepção e pela Taxa de Inseminação. 
Se quisermos melhorar a eficiência reprodutiva, precisamos trabalhar bem estes dois números. 

Taxa de concepção 

A Taxa de Concepção é influenciada por três fatores: Técnica de Inseminação, Fertilidade do Sêmen e pela Fertilidade da 
Vaca. 

Técnica de Inseminação 

Devemos estar preocupados com a técnica de inseminação, pois a mesma pode interferir diretamente nos resultados da 
reprodução. Devemos ter inseminadores bem treinados e para isso é necessário proporcionarmos a reciclagem periódica dos 
mesmos. 

Devemos correlacionar concepção com inseminadores para sabermos qual inseminador tem melhores resultados e procurar 
melhorar os resultados de quem estiver com piores índices. 

Fertilidade do Sêmen 

Normalmente, quando obtemos um resultado ruim quanto ao desempenho reprodutivo de um rebanho, logo pensamos no 
sêmen. Este item pode influenciar muito os resultados da reprodução. O ideal é que tenhamos informações sobre a qualidade 
do sêmen que estamos utilizando na propriedade, a fim de minimizarmos esta variável. Para isso, basta fazermos uma 
análise da qualidade de cada partida do sêmen no momento da sua compra. 

Precisamos também estar preocupados com a conservação da qualidade do sêmen, e para isso precisamos conferir o nível 
de nitrogênio do botijão de armazenamento, reabastecendo o mesmo sempre que necessário. 

Fertilidade da vaca 

Vários fatores influenciam a fertilidade das vacas: 

• Produção de leite - Vários trabalhos têm demonstrado que quanto maior a produção de leite da vaca, piores são os 
resultados da reprodução. Isso se explica pelo fato que vacas de alta produção têm alto consumo de matéria seca e, portanto 
alto metabolismo no fígado. Os hormônios da reprodução são metabolizados neste órgão. Quanto maior for o metabolismo 
hepático, menor será a concentração destes hormônios, influenciando negativamente a reprodução. 

As vacas de alta produção são as mais eficientes do sistema, diluindo os custos de produção, portanto queremos estes 
animais em nossas fazendas. Temos que fazer bom uso de todas as ferramentas viáveis para emprenhar estas vacas 
rapidamente. 



• Utilização de BST - Este hormônio é utilizado para aumentar a produção de leite das vacas e com isso diluir os custos de 
produção, aumentando o faturamento das fazendas. Como discutido, o aumento da produção pode piorar a fertilidade das 
vacas. 

Vários trabalhos têm demonstrado que a aplicação de BST em vacas leiteiras na hora da inseminação, causou o incremento 
na taxa de concepção destes animais através do estímulo ao desenvolvimento embrionário. 

• Manejo pré e pós-parto - Um manejo adequado das vacas durante o pré e pós-parto é fundamental para que tenhamos bom 
desempenho reprodutivo durante a lactação. A reprodução é afetada diretamente por falhas neste período. 

Alguns trabalhos têm demonstrado que problemas tais como: retenção de placenta, metrite, deslocamento de abomaso, 
cetose, hipocalcemia, doenças de casco e mastite, interferem negativamente na concepção das vacas. A perda de condição 
corporal também interfere no desempenho reprodutivo do rebanho. Por isso temos que nos preocupar com o manejo pré e 
pós-parto para minimizar estes problemas. 

• Estresse térmico - Os embriões são muito sensíveis ao estresse térmico, principalmente nos primeiros dias de vida. Os 
resultados de concepção normalmente pioram no verão. Precisamos adotar estratégias para minimizar o efeito do calor, 
principalmente nos meses mais quentes e úmidos do ano. 

• Sanidade - Devemos garantir a sanidade de nossos rebanhos com um bom esquema de vacinações contra as doenças que 
interferem na reprodução, tais como: IBR, BVD, Leptospirose, Brucelose e Neospora. 

Também é necessária uma rotina de exames no rebanho, principalmente quando adquirimos animais de outra propriedade. 

• Utilização de GnRH cinco dias após a inseminação - Alguns trabalhos demonstram que o utilização deste hormônio no 
quinto dia após a inseminação pode aumentar a concepção, através da indução na formação de um corpo lúteo acessório e, 
portanto aumentar a produção de progesterona que o hormônio responsável pela manutenção da gestação. 

Outra ferramenta importante é correlacionar os resultados da concepção com a fase da lactação e o período do ano, a fim de 
que possamos direcionar a utilização dos touros melhores e mais caros para a época na qual obtemos melhores resultados, 
fazendo uso mais racional do sêmen. 

Taxa de inseminação 

O principal objetivo de um programa de melhoria da eficiência reprodutiva em rebanhos leiteiros é aumentar a velocidade 
com que emprenhamos nossas vacas. Se soubermos o número de doses de sêmen necessárias para emprenhar um animal, 
é desejável que o façamos o mais rápido possível, e para isso devemos aumentar a pressão de inseminação das vacas. 
Podemos melhorar muito a eficiência reprodutiva se melhorarmos a Taxa de Inseminação. 

Na nossa opinião, este é um grande problema em muitas fazendas e só não é relatado mais freqüentemente, porque são 
poucas as propriedades que realizam o levantamento completo das informações e índices reprodutivos do rebanho. 

Discutiremos a seguir os fatores que podem melhorar a eficiência reprodutiva. 

Observação de cio 

Muitas vezes não dedicamos o tempo adequado à detecção de cio do rebanho, e só observamos àquelas vacas que aceitam 
monta. Quanta tempo e energia estamos gastando com o fator que mais pode influenciar os resultados do nosso sistema de 
produção? 

As vacas de alta produção geralmente não são mantidas a pasto, e apresentam cio mais curto além de demonstrarem menos 
os sinais extermos de cio. Estamos diante de um desafio, e diante dele temos que ser mais eficientes. 

Não adianta colocarmos rufiões junto das vacas se não tivermos alguém para anotar as vacas em cio. A maneira mais barata, 
e talvez mais fácil de se incrementar a eficiência reprodutiva dos rebanho leiteiros, é melhorar a detecção de cio nas 
propriedades. 

Quando as vacas estão ciclando e ainda não conceberam, estes animais repetem cio em média a cada 21 dias. Diante desse 
fato, podemos preparar periodicamente um relatório das vacas que foram inseminadas, em média, a 21 dias atrás e checar 
se há algum destes animais em cio. 

Naquelas fazendas em que se registra a produção de leite invidual das vacas diariamente, pode se checar os animias que 
apresentaram queda na produção leiteira em uma determinada data, e verificar se os mesmos estão em cio. 

Diagnóstico de Gestação 

Quando realizamos o diagnóstico de gestação do rebanho, estamos preocupados em identificar as vacas prenhes para que 
possamos calcular a sua taxa de concepção. Tão importante quanto detectar os animias prenhes, é identificar imediatamente 
as vacas vazias para que possamos atuar sobre as mesmas, realizando nova inseminação o mais rápido possível. 



• Diagnóstico precoce - Quanto mais precoce for o diagnóstico de gestação menor será o intervalo entre as inseminações das 
vacas que estiverem vazias. Com o advento da ultra-sonografia podemos realizar o diagnóstico preciso das vacas prenhes 
aos 28 dias após inseminação, já através de palpação retal, somente podemos realizar este mesmo diagnóstico aos 35 dias 
após a inseminação. 

• Freqüência de Diagnóstico - Quanto maior a freqüência de diagnóstico, mais rapidamente detectamos as vacas vazias e 
prenhes. Não adianta fazermos um diagnóstico precoce se a freqüência do mesmo é pequena. 

• Confirmação de prenhez - Vários estudos têm demonstrado que as perdas embrionárias em vacas de leite nos primieros 70 
dias de gestação são de 15 a 30%. Este fato é um grande desafio para a pecuária leiteira. Sabendo disso devemos palpar 
novamete as vacas que já tiveram sua prenhez confirmada, na tentativa de identificarmos os animais que sofreram perda 
embrionária. 

Na nossa opinião devemos confirmar a prenhez aos 60 dias após a inseminação e no momento da secagem das vacas. 

Inseminação em tempo fixo 

A utilização desta ferramenta aumenta a taxa de inseminação, pois podemos inseminar todas as vacas que não foram 
cobertas em uma data marcada. Em nossa experiência, temos bons resultados de concepção nas vacas inseminadas com 
esta técnica, comparando com a concepção nas vacas inseminadas após observação de cio. Importante lembrar que a 
adoção desta tecnologia não exclui a observação visual de cio das vacas. 

Após a discussão de vários itens que podem causar o incremento da eficiência reprodutiva de rebanhos leiteiros, gostaríamos 
de concluir que devemos detectar quais são os pontos falhos em cada situação e atuar sobre os mesmos o mais rápido 
possível. 

Fonte: ReHAgro 
Publicado em 20/10/2008 
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