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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo avaliar o desempenho produtivo de matrizes suínas 

submetidas a diferentes números de inseminações pós-cervicais. O estudo foi realizado 

com dados da granja “Sítio da Gameleira”, localizada na cidade de Lagoa Dourada - 

MG, cuja propriedade possuía 1115 matrizes alojadas em gaiolas individuais, em um 

galpão climatizado e em outro convencional. Para a avaliação dos dados foram 

utilizadas 600 matrizes de ordem de parto de 2 a 7. Sendo que 300 matrizes receberam 3 

inseminações e 300 receberam 2 inseminações, sendo 50 fêmeas em cada ordem de 

parto. As médias de peso ao nascimento foram avaliadas pelo teste de Tukey e para os 

demais parâmetros foi feita a técnica de decomposição em valores singulares (DVS) das 

contagens obtidas. O comportamento da média de peso foi similar para ambos os números de 

inseminações. No entanto, os leitões nascidos provenientes das matrizes inseminadas 2 vezes 

obtiveram peso médio ao nascimento superior aos leitões nascidos das matrizes inseminadas 3 

vezes, principalmente até o quarto ciclo reprodutivo. Todavia, esta diferença não ocorreu nos 

ciclos reprodutivos finais (5, 6 e 7).  Ao se utilizar 2 inseminações, temos no ciclo 3 o maior 

número de leitões nascidos vivos, porém temos nos ciclos 6 e 7 o maior número de leitões 

natimortos. Ao se utilizar 3 inseminações, o maior número de leitões nascidos vivos ainda 

ocorre no ciclo 3, porém o maior número de leitões natimortos ocorre a partir do ciclo 4. 

Conclui-se que a utilização de duas inseminações é recomendada, visando um maior peso dos 

leitões ao nascimento, menor número de natimortalidade, menor custo de aplicação da 

biotécnica, sem causar prejuízos no número e na viabilidade dos leitões, além de proporcionar 

maior vida útil da matriz suína.  

 

 

 

Palavras chave: inseminação, suíno, produção.  
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ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the productive performance of swine 

matrices submitted to different numbers of post-cervical inseminations. The study was 

carried out with data from the "Sítio da Gameleira" farm, located in the city of Lagoa 

Dourada - MG, whose property had 1115 matrices housed in individual cages, in an air-

conditioned shed and in another conventional one. For the data evaluation, 600 birth 

order matrices from 2 to 7. Since 300 matrices received 3 inseminations and 300 

received 2 inseminations, being 50 females in each order of delivery. The means of 

birth weight were evaluated by the Tukey test and for the other parameters the 

technique of decomposition in singular values (DVS) of the obtained counts was done. 

The mean weight behavior was similar for both numbers of inseminations. However, 

piglets born from matrices inseminated 2 times had a mean birth weight higher than 

piglets born to matrices inseminated 3 times, mainly up to the fourth reproductive cycle. 

However, this difference did not occur in the final reproductive cycles (5, 6 and 7). 

When using 2 inseminations, we have in cycle 3 the largest number of piglets born 

alive, but in cycles 6 and 7 the largest number of stillborn piglets. When using 3 

inseminations, the largest number of live-born piglets still occurs in cycle 3, but the 

largest number of stillborn piglets occurs from cycle 4. It is concluded that the use of 

two inseminations is recommended, aiming at a greater weight of piglets at birth, a 

lower number of stillbirths, a lower cost of application of the biotechnology, without 

impairing the number and viability of piglets, besides providing a longer shelf life of the 

swine matrix. 

 

 

Keywords: insemination, swine, production 
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1. INTRODUÇÃO 

A carne suína é a fonte de proteína animal mais consumida no mundo, 

representando cerca de 38% do total de carnes produzidas no mundo. O Brasil foi 

responsável, em 2015, por 3,26% da produção mundial, dos quais 84,8% deste valor 

foram destinados ao mercado interno e 15,2% às exportações.  

Em 2015, a produção de suínos para abate movimentou cerca de R$16,117 

bilhões, ou US$4,828 bilhões, representando 10,8% da movimentação financeira de 

toda cadeia produtiva. Santa Catarina é o estado com a maior produção de carne suína 

do país, com valor próximo a 923 mil toneladas, cerca de 26% de toda a produção 

nacional, contando com um rebanho de 420.488 matrizes, que correspondem à 24% do 

total (Associação Brasileira dos Criadores de Suínos - ABCS, 2016). 

Nas últimas décadas, o consumo mundial de carne suína aumentou fortemente, 

principalmente em países em desenvolvimento, onde o consumo desta carne cresceu 

mais de 80% entre os anos de 1995 e 2015. Como um todo, o consumo mundial total de 

carne vai continuar crescendo, pelo aumento do poder aquisitivo de países com Índia e 

China (ABCS, 2016). Em busca de melhores resultados na produção de carne suína, a 

inseminação artificial pós-cervical torna-se uma ferramenta biotecnológica muito 

importante na cadeia suinícola. 

A inseminação pós-cervical é uma biotécnica que permite a redução do número 

total de espermatozoides e do volume da dose inseminante, devido à diminuição das 

barreiras físicas e químicas encontradas pelo fluido espermático até chegar ao corpo 

uterino da matriz suína (Watson & Behan, 2002). Assim, é um método que aperfeiçoa a 

utilização dos machos reprodutores para a produção das doses inseminantes. 

Vários estudos foram realizados comparando essa técnica com a inseminação 

artificial tradicional (Martinez et al., 2001; Watson & Behan, 2002; Dallanora et al., 
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2004), utilizando variado número de espermatozoides e volumes na dose inseminante 

(Bennemann et al., 2004; Mezalira et al., 2005) em multíparas e, em boa parte dos 

trabalhos, não foi verificado prejuízos no desempenho reprodutivo das fêmeas ao se 

utilizar doses de até 1,0 x 10
9
 espermatozoides. 

Objetivou-se avaliar o desempenho produtivo de matrizes suínas submetidas a 

diferentes números de inseminações pós-cervicais. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Panorama geral da suinocultura no Brasil 

  Nas últimas décadas, a suinocultura brasileira tem crescido consideravelmente, 

fruto de investimentos em ampliação e também de uma relevante evolução na 

produtividade das granjas, mudando assim, o panorama de produção no cenário 

brasileiro. 

Atualmente, o Brasil ocupa a quarta posição tanto em produção quanto em 

exportação de carne suína, com valores de 3.643 e 555 mil toneladas, respectivamente, 

gerando uma receita total anual de US$ 1.279 milhões, somente com as exportações 

(USDA, 2016; ABPA, 2016). Dentre os estados brasileiros, Santa Catarina aparece 

como o maior exportador do país, com 35,05% do total (ABPA, 2016). Analisando a 

evolução do plantel, o desempenho reprodutivo do rebanho brasileiro não deixa a 

desejar quando comparado à tecnologia utilizada na suinocultura pelos outros países 

(Rosa et al., 2014). 

Em 2015, o rebanho brasileiro era de aproximadamente 39 milhões de cabeças, 

colocando o país no quarto lugar no ranking mundial, atrás de China (696 milhões de 

cabeças), seguida de União Europeia (265,8 milhões de cabeças), Estados Unidos 

(121,4 milhões de cabeças) e Rússia (39,7 milhões de cabeças) (USDA, 2016). Uma 

estimativa da ABPA demonstra que o rebanho nacional de fêmeas manteve-se estável 

durante os anos de 2007 a 2012. A partir de 2013 houve uma redução, chegando a um 

plantel de 2,1 milhões de matrizes em 2015 (ABPA, 2016), dos quais, aproximadamente 

1,7 milhão, estão alocadas para a produção industrial/tecnificada (ABCS, 2016). 

 Dados da ABCS (2016) retratam que o Estado de Santa Catarina lidera o 

ranking nacional com um valor estimado de 420.488 matrizes, ou 24% do total, seguido 
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por Rio Grande do Sul, com 340.416 matrizes (20%), Minas Gerais, com 273.197 

matrizes (16%) e Paraná, com 246.371 matrizes (16%), sendo estes, os Estados 

responsáveis por 76% de todo o rebanho matrizeiro do país.  

Apesar da evolução na área da genética, da nutrição, da sanidade, da reprodução, 

das instalações e dos equipamentos (Amaral et al., 2006), visando atender às exigências 

dos consumidores, cada vez mais preocupados em relação ao bem estar animal e 

qualidade de carne (ABCS, 2016), os suinocultores devem controlar rigorosamente os 

diferentes manejos em relação ao tipo de produção (cobertura, gestação e maternidade). 

Tais procedimentos visam obter êxito na eficácia produtiva e reprodutiva do rebanho, 

condições estas que interferem diretamente nos índices de produtividade do plantel 

(Amaral et al., 2006; ABCS, 2014), sendo o número de leitões desmamados/porca/ano 

(DPA) o principal indicador da eficiência reprodutiva de uma granja (ABCS, 2014).  

Outros parâmetros utilizados na suinocultura como intervalo de desmame e 

cobertura, dias não produtivos (ABCS, 2014; Rosa et al., 2014), ciclo reprodutivo 

(Mellagi et al., 2013), peso e tamanho da leitegada ao nascimento e à desmama, duração 

da lactação e número de serviços por concepção (Rosa et al., 2014) são considerados 

indicativos de eficiência reprodutiva das fêmeas.  

 

2.2. Inseminação Artificial Tradicional 

A inseminação artificial tradicional (IAT) é uma biotécnica que consiste na 

introdução de uma pipeta descartável na vagina, no sentido dorso-cranial até conseguir 

alcançar a cérvix, onde a dose inseminante será depositada. Após a fixação da pipeta, o 

recipiente, que contém a dose inseminante, é acoplado e tem-se o início da infusão, cujo 

processo pode ser realizado por uma pessoa ou pela técnica da auto inseminação, 
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utilizando bolsas com fixadores de pipeta que são colocadas sobre o dorso da fêmea 

(Dallanora, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta biotécnica, são realizadas de duas a três inseminações, podendo chegar até 

quatro durante o estro, com a utilização de três a cinco bilhões de espermatozoides por 

dose em um volume total de 80 a 100 mL (Dallanora, 2014). O principal objetivo de sua 

implantação está relacionado à potencialização do uso dos ejaculados em relação à 

monta natural, sem reduzir a eficiência reprodutiva e produtiva do plantel. O volume e o 

número de células espermáticas das doses inseminantes depende do método de 

inseminação adotado, que é classificado de acordo com o local de deposição da dose 

inseminante, podendo se utilizar a inseminação artificial tradicional, a pós-cervical ou a 

pós-cervical profunda. 

 

 

 

 

 

Figura 01: Técnica de inseminação artificial em suínos (A: introdução da pipeta pela 

vulva, no sentido dorso-cranial; B: auto inseminação). 

Fonte: Consuitec
®

; Livro Produção de Suínos: Teoria e Prática. Brasília: ABCS, 2014. 
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Os primeiros relatos sobre o uso da inseminação artificial tradicional surgiram 

na década de trinta em países como Japão e Rússia (Wentz & Bortolozzo, 1998). 

Os programas comerciais iniciais de inseminação artificial em suínos, no Brasil, 

datam da década de 70. Porém, o fortalecimento da técnica no país ocorreu em meados 

de 1975, quando foram criadas duas Centrais de Inseminação Artificial (CIA) na região 

Sul, especificamente nos municípios de Estrela (RS) e Concórdia (SC), locais com 

significativo rebanho produtivo. A ação foi realizada por instituições públicas e 

associações de produtores (Bortolozzo et al., 2008a). 

Segundo Weitze (2000), 45% de todo o plantel de matrizes suínas do mundo era 

submetido à técnica da inseminação artificial tradicional, o que totalizava um rebanho 

de 24,1 milhões de cabeças, dados esses baseados em 29 países. Há pouco tempo atrás, 

Riesenbeck (2011) observou, através de um levantamento, que cerca de 60% do plantel 

mundial é inseminado artificialmente e em países europeus como Dinamarca, Holanda, 

Espanha e França, utilizam essa técnica em praticamente 100% do rebanho. 

No ano de 2000, 27% de todo o rebanho nacional de suínos era inseminado por 

essa biotécnica, o que correspondia a 51% das coberturas realizadas em granjas 

tecnificadas (Wentz et al., 2000). Logo esse percentual foi acentuado 

consideravelmente, aumentando para mais de 90% estimadamente. No entanto, não 

existem dados estatísticos oficiais que evidenciem essa realidade (Bortolozzo et al., 

Método Relação Macho:Fêmea 

Número de 

reprodutores/Granja de 

1000 matrizes 

Monta Natural 1:25 40 

Inseminação Artificial Tradicional 1:200 5 

Inseminação Artificial Pós-Cervical 1:400 2,5 

Tabela 01 - Exemplo da potencialização do macho reprodutor 

Fonte: Corrêa et al. (2001). 
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2005b). Riesenbeck (2011) aponta um crescimento de 450% na utilização dessa técnica 

no Brasil, onde 66% de todo o rebanho nacional utiliza esse tipo de manejo no plantel. 

Apesar de a inseminação artificial tradicional ser uma tecnologia de fácil 

manuseio e já possuir todos os procedimentos claramente definidos (Dallanora, 2014), 

ainda é recomendado a utilização de doses inseminantes contendo aproximadamente 

três bilhões de espermatozoides. Além disso, deve-se levar em consideração a 

possibilidade de ocorrência de problemas que coloquem em risco a estabilidade na 

produção de sêmen nas centrais de inseminação (Bennemann, 2008). 

Para resolver este problema existe a alternativa de reduzir o número de 

espermatozoides por matriz inseminada, que pode ocorrer diminuindo o número de 

inseminações por estro ou redução do número de espermatozoides por dose inseminante 

(Bennemann, 2008), sendo realizada pela técnica da inseminação artificial pós-cervical 

(Dallanora, 2014). 

 

2.2.1. Vantagens da inseminação artificial tradicional 

Algumas vantagens a respeito desta biotécnica são citadas por Bortolozzo et al. 

(2008a) e Oberlender, Murgas e Mesquita (2008). 

 Otimização no uso dos machos do plantel, reduzindo o custo com a aquisição de 

novos reprodutores;  

 Aumento do plantel de fêmeas na granja de 10 a 15%; 

 Maior segurança sanitária, desde que a qualidade da dose inseminante e o 

manejo sanitário da granja sejam eficientes; 

 Eliminação de ejaculados indesejáveis e de machos subférteis;  

 Maior higienização das vias genitais dos animais. 
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2.2.2. Desvantagens da inseminação artificial tradicional 

Além disso, esses autores citam que também há desvantagens, como: 

 Necessidade de treinamento de funcionários para garantir eficiência nos 

processos de coleta do sêmen, avaliação da concentração espermática, preparo 

do material e aplicação da técnica;  

 Dispor de um laboratório com condições mínimas para o preparo e conservação 

das doses com padrão de qualidade confiável e adequado; 

 Curto período de armazenamento das doses inseminantes, uma vez que o sêmen 

de suínos deve ser refrigerado e não congelado. 

 

2.3. Inseminação artificial pós-cervical 

A inseminação artificial pós-cervical (IAPC), consiste na deposição de sêmen no 

corpo ou cornos uterinos através de um cateter de menor calibre que desliza pelo 

interior de uma pipeta tradicional de fixação cervical, podendo transpor a cérvix de 5 a 

20 cm (Watson & Behan, 2002), uma vez que a anatomia do trato reprodutivo da fêmea 

impõe barreiras físicas à passagem dos espermatozoides devido à presença de pregas 

cervicais (Vasquez et al., 2008). Essa técnica possibilita o emprego de doses com 1 

bilhão de espermatozoides em volumes de 50 a 60 ml, que corresponde a uma redução 

de 60% no número de espermatozoides na dose inseminante e de 25 a 30% no volume 

diluente consumido pela central (Watson & Behan, 2002).    

Não é recomendada a utilização desse tipo de inseminação em leitoas nulíparas, 

com restrição em primíparas, pois estas categorias de fêmeas não apresentam seu trato 

reprodutivo totalmente desenvolvido, possuindo a cérvix mais apertada, o que pode ser 

associado com a ocorrência de lesões, culminando em descarte precoce das matrizes 

(Diehl et al., 2006). 
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Os primeiros relatos a respeito da inseminação artificial com deposição pós-

cervical da dose inseminante surgiram no final da década de 50, quando Hancock 

(1959) propôs que o local onde o sêmen era depositado no trato reprodutivo das fêmeas 

tinha grande influência nos resultados na taxa de fecundação. 

Nesta época, Hancock (1959), realizando um de seus primeiros trabalhos com o 

emprego desta biotécnica, utilizou uma sonda de 35 cm, pela qual passava um cateter de 

52 cm, que permitia a deposição do sêmen na vagina, cérvix ou útero das matrizes. As 

inseminações das fêmeas ocorreram no momento de detecção do estro ou 24 horas 

depois, com a utilização de 100 mL de sêmen não diluído em todos os tratamentos. 

Foram utilizados a inseminação artificial pós-cervical, através da sonda, no Grupo A, a 

inseminação artificial tradicional no grupo B e a monta natural no grupo C, objetivando 

comparar as deposições pós-cervical, cervical e vaginal. Entre 24 a 72 horas após a 

inseminação, as fêmeas foram abatidas e os embriões foram contados. A taxa de 

prenhez foi de 96,3%, 83,3% e 76,5% e o percentual de oócitos fecundados foi de 

95,9%, 59,2% e 64,6% nos grupos A, B e C, respectivamente. Portanto, no grupo A, a 

taxa de prenhez foi influenciada pelo local de deposição do sêmen. 

Figura 02: Fixação da pipeta na cérvix (A: inseminação artificial tradicional; B: 

inseminação artificial pós-cervical).  

Fonte: Livro Produção de Suínos: Teoria e Prática. Brasília: ABCS, 2014. 
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Hancock & Hovel, em 1961, utilizando o mesmo procedimento, inseminaram 

fêmeas com 10, 1 e 0,1 bilhões de células em um volume de 20 mL e obtiveram taxas 

de fecundação de 80,9; 81,2; e 19,8; respectivamente. Os resultados obtidos a partir 

deste estudo reforçam a hipótese de Hancock (1959) de que quando o sêmen é 

depositado no corpo do útero é possível reduzir o número de células infundidas, sem 

causar perdas na taxa de fecundação. 

Na década de 90, surgiram técnicas que incluíam a deposição da dose 

inseminante através de uma técnica cirúrgica, chamada de laparoscopia (Krueger et al., 

1999), na qual era necessária sedar o animal, o que tornava inviável a sua utilização em 

campo. Com o passar do tempo, foram surgindo diferentes instrumentos, como 

endoscópios, sondas e pipetas de inseminação artificial modificadas, que permitiam 

alcançar o corpo uterino, sem a necessidade de sedação e de técnicas cirúrgicas. 

Watson & Behan (2002), utilizando essa biotécnica, compararam três diferentes 

concentrações espermáticas (3,0; 2,0 e 1,0 x 10
9 

espermatozoides/dose inseminante) e 

não notaram diferenças entre elas nas taxas de parição e no úmero total de leitões 

nascidos. Porém, segundo (Dallanora et al., 2004; Serret et al., 2005), doses 

inseminantes com concentração de 0,5 x 10
9 

espermatozoides podem apresentar taxa de 

parição e tamanho de leitegada reduzidos. 

Recentemente, Hernandez-Caracava et al. (2012) submeteram fêmeas de ordem 

de parto de 2 a 7 à IAPC com 1,5 e 1,0 x 10
9
 espermatozoides em 40 mL e 25 mL, 

respectivamente, comparadas a um grupo controle inseminado pelo método tradicional 

com 3,0 x 10
9
 em  80 mL. O estudo foi realizado em uma unidade de produção de 

suínos da Espanha, em condições de campo, na qual foram utilizadas 5063 fêmeas 

multíparas, sendo destas 3347 inseminadas pelo método IAPC e 1716 pelo método 

tradicional. Com base nos resultados obtidos, não houve diferença estatística na taxa de 
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prenhez (88,6% e 90,4%), na taxa de parto (82,3% e 84,1%) e nos nascidos totais 

(13,6% e 13,9%) entre as fêmeas inseminadas pelo método tradicional e as inseminadas 

pelo método pós-cervical, com 1,0 x 10
9
, respectivamente. As matrizes inseminadas 

pela inseminação pós-cervical com 1,5 x 10
9
 apresentaram taxa de prenhez (91,6%), 

taxa de parto (86,8%) e nos nascidos totais (14,1%) superiores que àquelas inseminadas 

pelo método da inseminação tradicional.  

 Ao se utilizar dose inseminante de 1,5 x 10
9
 espermatozoides/40 mL, pela 

técnica de inseminação artificial pós-cervical, parâmetros como taxa de parição, número 

de leitões nascidos e número de leitões nascidos vivos, foram significativamente 

superiores quando comparados ao uso da técnica de IAT com dose inseminante de 3,0 x 

10
9 

espermatozoides/80 mL em porcas com ordem de parto 2-7, além de que, pela 

técnica de IAPC, obtiveram-se menores taxas de retorno ao estro (Hernández-Caravaca 

et al., 2012). 

Portanto, baseado neste contexto é possível confirmar que a inseminação 

artificial pós-cervical com 1,0 e 1,5 x 10
9
 espermatozoides/dose inseminante é uma 

técnica simples, efetiva, segura de se realizar e que permite alcançar resultados 

semelhantes, quando comparada a 3,0 e 2,0 x 10
9
 na IAT (Vazquez et al., 2008).  

Pode-se observar na tabela 03 que, em diversos trabalhos, o desempenho 

reprodutivo das fêmeas não difere entre o método tradicional e o pós-cervical 

(Dallanora, 2004).   
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IAPC - Inseminação pós-cervical; IAT - Inseminação tradicional; Sptz - 

espermatozoides; Vol - Volume; TPr - Taxa de prenhez; TP - Taxa de parto; NT/ET - 

Nascidos totais/embriões totais; *DIs com o mesmo número total de espermatozoides 

com duas pipetas diferentes; **IAPC - em primíparas. 

 

Em virtude da possibilidade de diminuição da dose inseminante utilizada na 

técnica de IAPC, os reprodutores suínos tem um papel ainda mais importante no 

desempenho reprodutivo de todo o plantel, pois servem a um número bem maior de 

matrizes do que à técnica de inseminação artificial tradicional (400 contra 200 na IAT). 

Portanto, estes machos devem ser escolhidos através de métodos mais seletivos para a 

avaliação de seu potencial fecundante (Macedo et al., 2006; Verberckmoes et al., 2004), 

a sua capacidade em transmitir à progênie características de desempenho de interesse 

econômico (Robinson et al., 2005), dentre outros. Porém, mesmo com um ótimo 

desempenho reprodutivo, estes reprodutores apresentam diferenças em desempenho de 

natureza individual, que se refletem nas taxas de fecundação (Mezalira et al., 2003).  

  Os resultados de desempenho reprodutivo obtidos até agora com a IAPC 

mostram que essa biotécnica possui aplicação prática e constitui uma ferramenta 

Trat Esptz(x10
9
) Vol (mL) TPr (%) TP (%) NT/ET Autor 

IAPC 1 80 -  86,9 12,1 Watson & 

Behan, 2002 IAT 3 80 -  92,5 12,3 

IAPC 1,5 60  - 94,9 11,5 Dallanora et 

al., 2004 IAT 3 90  - 94,4 11,76 

IAPC 0,5 20  - 92,7 11,3 Bennemann 

et al., 2005 IAT 3 90  - 95,1 12,1 

IAPC 
1 20 84,7 -  13,3 Mezalira et 

al., 2003 0,5 20 95,5 - 14,3 

IAPC 
1 60 82,1 - 15,9 Bennemann 

et al., 2004 2 60 96,5 - 14,9 

IAPC* 
1 25 93,4 90,6 12,4 Diehl et al., 

2006 1 25 96,2 95,1 12,7 

IAT 3 90 90,1 89,1 11,9 Sbardella, 

2013 IAPC** 1,5 45 93,3 91,5 12,5 

Tabela 02 – Desempenho reprodutivo de fêmeas suínas inseminadas pela técnica de IAPC 
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estratégica (Bennemann, 2008) devido à redução da dose inseminante com sucesso em 

porcas e ao mesmo tempo com redução de custos (Hernández-Caravaca et al., 2012). 

 

2.3.1. Vantagens da inseminação artificial pós-cervical segundo Bennemann 

(2014): 

 Redução do número de espermatozoides por dose inseminante; 

 Aperfeiçoamento do melhoramento genético do plantel, com a utilização de 

machos de alto potencial; 

 Aumento do número de doses inseminantes produzidas em um mesmo 

ejaculado; 

 Redução do refluxo seminal do trato genital da fêmea. 

 

2.3.2 Desvantagens da inseminação artificial pós-cervical 

 Impossibilidade da utilização em nulíparas, por possuírem o trato genital menos 

desenvolvido, com risco de traumatismo aumentado (Bennemann, 2014); 

 A utilização em fêmeas primíparas não é indicada, porque reduz o tamanho da 

leitegada (Bennemann, 2014); 

 Necessidade de mão de obra treinada para executar a técnica, pois é uma prática 

invasiva, no qual o cateter é introduzido até o ambiente uterino da fêmea suína, 

podendo ocorrer lesão da mucosa cervical e/ou uterina, comprometendo os 

resultados reprodutivos (Bennemann, 2014); 

 Necessidade de um método preciso de avaliação da concentração espermática, 

devido ao baixo número de espermatozoides utilizados por dose inseminante 

(Bennemann, 2014); 
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 É necessário um alto nível de assepsia, pois se chega até o corpo uterino 

(Dallanora et al., 2004); 

 A introdução do cateter leva mais tempo (Dallanora et al., 2004).  

 

2.4. Perspectivas da inseminação artificial pós-cervical 

Para que essa biotécnica possa fazer parte da rotina das unidades produtoras de 

suínos, é necessário que ela seja simples o suficiente para poder ser executada de forma 

eficiente e satisfatória pelos funcionários da granja. Nos primeiros experimentos de 

campo usando esta tecnologia em multíparas, observou-se que era possível manter os 

resultados semelhantes àqueles obtidos com a técnica de inseminação tradicional 

(Watson & Behan, 2002).  

 A partir deste estudo foram feitos diversos trabalhos nessa área, sempre com um 

padrão semelhante de resultados (Dallanora et al., 2004ª; Bennemann et al., 2005; Serret 

et al., 2005; Diehl et al., 2006). Apesar disto, essa biotécnica não era aplicada de forma 

massiva devido ao alto custo do conjunto cateter/pipeta, inviabilizando a sua utilização. 

Atualmente, com o desenvolvimento de novos produtos mais flexíveis, que facilitam a 

realização da técnica, associado a um menor custo, foi possibilitado o ressurgimento 

dessa biotécnica. 

 

 

2.5. Natimortalidade, mumificação, peso ao nascimento e refugagem de leitões 

A natimortalidade é definida como a morte fetal e isso ocorre após noventa dias 

de gestação (Zanella et al., 2007), sendo considerada a maior causa de perda de leitões 

na suinocultura industrial (Dial et al., 1992). 

A ocorrência de leitões natimortos, em geral, está associada à anoxia fetal, pelo 

rompimento do cordão umbilical, o que é bastante comum em partos distócicos, que 
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ocorrem com maior frequência em porcas primíparas. Além disso, representa cerca de 

25% das perdas que ocorrem entre o parto e a desmama (Cutler et al., 1999) 

A identificação de fatores associados à ocorrência de leitões natimortos se 

justifica pela influência significativa desta variável sobre a eficiência reprodutiva da 

fêmea suína (Christianson, 1992; Dial et al., 1992). A ocorrência de leitões natimortos 

pode estar associada a fatores relacionados à matriz, como ordem de parto e tamanho da 

leitegada (Corrêa et al., 2003). 

A mumificação fetal é um processo não específico (Zanella et al., 2007), no qual 

ocorre uma alteração resultante da morte do feto, com a sua reabsorção incompleta 

(Schiochet, 2007). Este feto, normalmente, apresenta elevado grau de desidratação e de 

escurecimento, apresentando coloração entre cinza escura, marrom escuro ou quase 

preta no momento da sua expulsão durante o parto (Borges et al., 2003a; Schneider et 

al., 2001a). 

Dentre as principais causas de mumificação fetal estão as de origem infecciosa, 

causadas pelo Parvovírus suíno, Leptospira sp. e enterovírus; ou não-infecciosa 

causadas pela ausência de espaço uterino relacionado a ordem de parto e ao tamanho da 

leitegada, além do estresse e a ação de micotoxinas (Muirhead e Alexander, 1997; 

Schneider et al., 2001; Zanella et al., 2007). 

Assim como a natimortalidade, a mumificação fetal também proporciona 

grandes perdas de produtividade na atividade suinícola (Borges et al., 2003a).  

O peso dos leitões ao nascimento é um dos parâmetros mais importantes para a 

sua sobrevivência pós-parto, uma vez que leitões com baixo peso ao nascimento 

acarretam perdas econômicas por apresentarem elevadas taxas de mortalidade, além de 

que, os que sobrevivem têm desempenho reduzido, isto é, menor ganho de peso diário, 

maior taxa de conversão alimentar e menor deposição de carne. Além destes problemas, 
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o leitão que nasce com baixo peso (<700g), o que na suinocultura é denominado refugo, 

traz problemas com gasto com mão de obra para auxiliá-lo na mamada e aplicação de 

remédios.  

Logo, mesmo que este leitão sobreviva, ele será desmamado com um peso 

abaixo da meta, e demorará mais tempo para alcançar o peso de abate, tornando, assim, 

inviável a manutenção de leitões deste porte no plantel (Almeida, 2014). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado na fazenda “Sítio da Gameleira”, localizado na cidade de 

Lagoa Dourada, situada na região do Campo das Vertentes, Minas Gerais, em região 

montanhosa (70%). Com latitude 20°55’44.8’’ Sul, longitude 44°03’55.3’’ Oeste e uma 

altitude de 1080 metros, em que a temperatura média máxima anual é 26,20°C e a 

média mínima anual é 13,90°C, com clima tropical de altitude, caracterizado por verões 

quentes e úmidos e uma precipitação anual de 1.800 mm (Wikipédia, 2017). A 

propriedade possui um total de 1115 matrizes alojadas em gaiolas, em um galpão 

climatizado e um não climatizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram utilizados dados da granja de suínos, constantes do período de cobertura, 

gestação e parição, de dezembro de 2014 até dezembro de 2015. Os dados comportam 

informações de 600 matrizes suínas, da linhagem Naima
®
, de ordem de parto de 2 a 7. 

As matrizes de ordem de parto 1 não eram inseminadas pelo método de inseminação 

artificial pós-cervical, por isso seus dados não foram avaliados.  

Figura 03 - Vista área do Sítio da Gameleira 

Fonte: Google Earth 
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A fonte dos dados avaliados consistiu em relatórios de controle da granja 

retirados do software Agriness S2 Comercial (AGRINESS SISTEMAS E 

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA), uma vez que todos os dados são 

cadastrados no sistema e utilizados como fonte de análise de informações pela granja.  

As matrizes utilizadas foram submetidas à mesma técnica de inseminação IAPC, 

porém com diferente número de inseminações, passíveis de avaliação, que resultaram 

em dois tratamentos: sendo o primeiro tratamento contendo 300 fêmeas inseminadas 

três vezes com 2,0 x 10
9
 espermatozoides por dose, em um volume de diluente 

“quantidade suficiente para” (q.s.p) para 45 mL (tratamento denominado NI3) e o 

segundo tratamento contendo com 300 fêmeas inseminadas duas vezes com 2,0 x 10
9
 

espermatozoides por dose, em um volume de diluente q.s.p. para 45 mL (tratamento 

denominado NI2). Em ambos os tratamentos, 50 matrizes foram inseminadas em cada 

ordem de parto (OP), ou seja, 50 matrizes na ordem de parto 2; 50 matrizes na OP 3; 50 

matrizes na OP 4; 50 matrizes na OP 5; 50 matrizes na OP 6; e 50 matrizes na OP 7; 

isso para cada tratamento, totalizando 600 matrizes inseminadas. As pipetas e cateteres 

utilizados para as inseminações pós-cervicais eram da marca MAJOP
®
. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 04: Pipeta e cateter utilizados na IAPC. 
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As matrizes que receberam três inseminações eram inseminadas logo após a 

detecção do cio, 12 horas depois e a terceira 12 horas após a segunda. Já aquelas que 

receberam duas inseminações, eram inseminadas logo após a detecção do cio e 24 horas 

depois da primeira. 

Foram utilizados sêmens de cinco cachaços da linhagem AGPIC TG 415 ELITE, 

da Agroceres Pic
®
, sendo que os animais eram alojados a cerca de 5 metros do setor de 

inseminação em baias individuais com 2,30 metros de largura por 3,30 metros de 

comprimento (7,59 m²/animal) e pé direito de 2,80 metros, cobertas por telhas de barro 

e aspersores, garantindo-lhes o conforto térmico adequado.  

O sêmen foi coletado pela técnica da mão enluvada após a limpeza do prepúcio 

do macho, com papel toalha, e os três primeiros jatos foram descartados. Todas as doses 

de sêmen utilizadas nos tratamentos passaram por avaliação de volume, concentração e 

motilidade para verificar a qualidade das mesmas. Para a avaliação de motilidade, foi 

utilizado um microscópio ótico com aumento de 200 vezes, colocando-se uma gota de 

sêmen puro entre a lâmina e lamínula previamente aquecidas na placa aquecedora. Para 

a avaliação da concentração espermática, foi utilizada a câmara de Neubauer, através da 

contagem das células. A diluição do sêmen foi feita de forma lenta para que as células 

espermáticas se adaptassem ao novo ambiente, cujo diluente utilizado foi o Bio Pig, da 

marca Magapor
®
. Após a diluição, a solução foi homogeneizada e as doses foram 

fracionadas e resfriadas à temperatura de 16 a 18 ºC. 

Todas as matrizes, pós desmama, eram levadas para o galpão da gestação de 

pressão negativa, com aproximadamente 100 metros de comprimento por 14 metros de 

largura, pé direito de 3,5 metros e beiral de 0,80 metros, climatizado, com temperatura e 

umidade relativa do ar controlada, com valores médios de 22,0 ± 0,5 ºC e 77%, 

respectivamente, e inseminadas posteriormente. A temperatura e umidade eram medidas 
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por vários termômetros e sensores espalhados pelo galpão, os quais enviavam as 

informações obtidas para um sistema eletrônico que controlava automaticamente o 

clima no interior do mesmo, através de exaustores e abaixamento de cortinas. As gaiolas 

tinham 0,62 metros de largura por 2,20 metros de comprimento, sendo que a capacidade 

do galpão era de 470 porcas gestantes. Passado o período de risco de mortalidade 

embrionária, que ocorre em suínos cerca de 60 dias pós-inseminação, as matrizes eram 

levadas para o galpão de gestação convencional.  

Uma semana antes do parto, as matrizes eram transferidas para o galpão da 

maternidade. Este galpão diferentemente ao da gestação, não era climatizado, mas 

possuía aspersores e cortinas para auxiliar no controle da temperatura ambiente. Possuía 

10,0 metros de largura por 14,0 metros de comprimento, telhado de amianto, muretas de 

0,60 metros nas laterais, pé direito de 3,0 metros e beiral de 1,0 metro. As gaiolas 

tinham 1,80 metros de largura por 2,30 metros de comprimento (área da porca + dos 

leitões). 

A tabulação dos dados foi realizada no período de 08 de julho de 2016 a 08 de 

setembro de 2016, no qual foi criada uma planilha de Excel e realizada a análise 

estatística. 

As variáveis avaliadas foram peso médio ao nascimento por leitão (PMN), 

número de leitões nascidos vivos (NV), número de leitões refugos (R), número de 

natimortos (NM) e número de mumificados (MM). 

Para avaliação do peso médio ao nascimento (PMN), considerou-se o 

delineamento inteiramente casualizado no esquema fatorial 2x6. Para as comparações 

múltiplas, utilizou-se o Teste de Tukey a 5% de significância. 

Para avaliação do número de leitões nascidos vivos (NV), natimortos (NM), 

mumificados (MM) e refugos (R), levando em conta o ciclo reprodutivo em que a 
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matriz suína se encontrava, foram construídas as tabelas conforme o número de 

inseminações, sendo duas (NI2) ou três (NI3). Os ciclos reprodutivos foram 

denominados C2 a C7 indicando segundo e sétimo ciclos, respectivamente.  

Com o propósito de verificar a associação entre as variáveis ciclo reprodutivo e 

categoria de nascimento, foi realizada a construção de biplots para cada número de 

inseminação estudado, realizando a técnica de decomposição em valores singulares 

(DVS) das contagens obtidas em NI2 e NI3. 

Além disso, avaliou-se também o biplot das tabelas combinadas para verificar a 

diferença no comportamento das variáveis ciclo reprodutivo e categoria do leitão ao 

nascer, em função do número de inseminações NI2 e NI3, representados por NI2 – NI3. 

Para construção dos biplots, realizou-se a decomposição em valores singulares (DVS) 

simultaneamente, considerando a matriz bloco M, conforme Greenacre (2003), dada 

por: 

M =[
      
      

]. 

Realizou-se a correção dos valores de cada célula pela média c = 0,5* (YNI2 + 

YNI3) e procedeu-se uma única DVS aplicada em M, que fornece simultaneamente as 

componentes devido à diferença NI2 – NI3 e também o total (união) NI2 + NI3, sendo: 

NI2 + NI3= UDαV
T   n

e     NI2 – NI3= XDβY
T 

sendo que U e X são matrizes de autovetores à esquerda e V e Y são matrizes de 

autovetores à direita, Dα e Dβ representam diagonais de autovalores positivos. 

 A partir da DVS foram obtidas as coordenadas para a construção dos biplots  

referentes à avaliação total NI2 + NI3 e à diferença NI2 – NI3.  

A obtenção dos resultados e a elaboração dos gráficos foi feita por um script 

elaborado no software R Core (R Core Team, 2014). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O comportamento da média de peso foi similar para ambos os tratamentos 

(número de inseminações). No entanto, os leitões nascidos provenientes das matrizes 

inseminadas duas vezes obtiveram peso médio ao nascimento superior aos leitões 

nascidos das matrizes inseminadas três vezes, principalmente até o quarto ciclo 

reprodutivo, todavia esta diferença não ocorreu nos ciclos reprodutivos finais (5, 6 e 7) 

(Figura 05).  

 
Figura 05 - Peso médio ao nascimento de leitões provenientes de matrizes suínas 

submetidas a duas ou três inseminações artificiais em função do ciclo 

reprodutivo. 

 

Os valores de peso dos leitões ao nascimento se mantiveram dentro da média 

considerada como ideal, preconizada pela literatura, que varia de 1,180 a 1,450 kg 

(Sobestiansky et al., 1998). 

Os valores do peso médio dos leitões ao nascimento, nas fêmeas inseminadas 

duas vezes, aumentaram nos ciclos reprodutivos 2, 3 e 4. Porém, a partir do quinto ciclo 

reprodutivo, foi observada diminuição do peso médio dos leitões. Entretanto, nas 

fêmeas inseminadas três vezes, foi observado que os valores do peso médio dos leitões 

ao nascimento aumentaram nos ciclos reprodutivos 2 e 3. Por outro lado, no quarto ciclo 
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foi observada uma diminuição inesperada do peso dos leitões, aumentando no quinto 

ciclo e diminuindo novamente no sexto e sétimo ciclo. 

Considerando a análise de variância da variável peso médio ao nascimento em 

ensaio fatorial, o número de inseminações teve efeito significativo (P = 0,0005), assim 

como o ciclo reprodutivo (P = 0,058). Vale registrar que a média de peso dos leitões das 

porcas submetidas a duas inseminações foi superior (1,358 kg), quando comparada à 

média de peso dos leitões das porcas submetidas a três inseminações (1,316 kg).   

Desta forma, quando analisamos uma fêmea suína, temos que avaliar não 

somente o número de leitões nascidos, mas também o peso médio da leitegada, pois, o 

peso ao nascer é um dos parâmetros mais importantes para a sua sobrevivência pós-

natal e também para a vida reprodutiva futura (Almeida, 2014). 

Os valores de média e erro padrão, valores máximos e mínimos e coeficiente de 

variação de leitões, para as duas quantidades de inseminações, de acordo com a variável 

peso médio ao nascer de leitões, estão apresentados na Tabela 03. 

Tabela 03 - Peso médio ao nascimento de leitões proveniente de matrizes suínas 

submetidas a duas ou três inseminações artificiais em função do ciclo 

reprodutivo 

Nº  de 

inseminações 

Ciclo 

reprodutivo 

Média 

do Peso* 

Erro 

Padrão 
Mínimo Máximo CV(%) 

Duas 

2  1,363 ab 0,0187 1,126 1,773 9,68 

3  1,376 ab 0,0201 1,025 1,711 10,34 

4  1,399 a 0,0202 1,077 1,723 10,20 

5  1,375 ab 0,0259 1,006 1,956 13,31 

6  1,334 ab 0,0179 1,116 1,721 9,47 

7  1,299 b 0,0209 0,959 1,688 11,37 

Três 

2  1,287 0,0207 1,058 1,816 11,39 

3  1,318  0,0161 1,094 1,566 8,65 

4  1,291  0,0195 1,061 1,786 10,68 

5  1,359  0,0289 1,051 1,975 15,01 

6  1,330 0,0190 1,100 1,905 10,12 

7  1,311  0,0157 1,096 1,609 8,45 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao 

nível de 5% pelo teste Tukey. 
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Houve interação (P=0,026) entre o número de inseminações e o ciclo 

reprodutivo das porcas. Verificou-se que a média de peso ao nascer dos leitões de 

matrizes inseminadas duas vezes diferiu entre o quarto ciclo e o sétimo ciclo, tendo 

estes apresentados o maior e menor peso, respectivamente. Os demais ciclos obtiveram 

peso médio intermediário. Além disso, averiguou-se que na média de peso ao nascer dos 

leitões de matrizes inseminadas três vezes, não houve diferença significativa entre os 

ciclos (P>0,05). Comparando-se os ciclos separadamente, em função do número de 

inseminações, obteve-se diferença significativa apenas para o quarto ciclo (P<0,05). 

Segundo Nocera & Fedalto, 2002; Holanda et al., 2005; Lima et al., 2006, o peso 

da leitegada ao nascimento pode ser influenciado pela ordem de parto da matriz, de 

forma que, fêmeas com segunda ordem de parição desmamam leitegadas com maior 

peso em relação às primíparas (Koketsu et al., 1996; Yang et al., 2000; Bianchi et al., 

2006), indicando que o aumento da idade da matriz imprimiu aos leitões maior peso 

individual no momento do parto. De acordo com Silva et al. (2010), o peso dos leitões 

ao nascimento, oriundos de reprodutoras primíparas, é relativamente baixo, uma vez 

que elas ainda demandam nutrientes para o próprio crescimento e os órgãos 

reprodutivos ainda não atingiram seu desenvolvimento máximo, e vai aumentando de 

acordo com o aumento da ordem de parto até certo ponto, que seria o quarto e o quinto 

parto, e depois torna a ser baixo devido ao desgaste do trato reprodutivo da matriz. 

Conforme Le Dividich (1999), o aumento de um único leitão no tamanho da 

leitegada ao nascimento reduz, em média, o peso individual dos leitões em 35 g, além 

de aumentar a proporção de leitões mais fracos (<1,0 kg). Este aumento é de 0,2 leitões 

fracos para cada leitão adicional, quando o tamanho de leitegada passa de 7-9 (pequena) 

para 13 e de 0,7 quando o tamanho de leitegada supera 13 leitões. 
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Com o intuito de classificar leitões em relação à quantidade de ciclos 

reprodutivos que a matriz suína se encontra e a categoria de nascimento (NV, NM, MM 

e R), construiu-se uma tabela de contingência de dupla entrada, considerando o número 

de inseminações NI2 ou NI3 (Tabela 04). 

Tabela 04 - Valores referentes ao número de vivos, natimortos, mumificados e refugos 

de leitegadas provenientes de matrizes suínas submetidas a duas ou três 

inseminações artificiais em função do ciclo reprodutivo 

 

Preliminarmente, a análise dos dados (Tabela 04), demonstra que a quantidade 

de nascidos vivos é alta independente do ciclo reprodutivo da matriz suína. Além disso, 

a quantidade de leitões mumificados diminui nos ciclos reprodutivos 5 e 6, 

principalmente quando se utilizou duas inseminações.  

Em função dos dados obtidos, os biplots, foram construídos, considerando a 

associação entre as variáveis ciclo e categoria de nascimento, para cada uma das 

inseminações (Figura 6). 

O Biplot Duas inseminações formado pelos eixos 1 e 2 têm-se no quadrante II a 

ausência de fatores associados à categoria “Refugos”.  No quadrante III têm-se os 

fatores c2 e c4 não associados a nenhuma categoria. No quadrante IV têm-se o fator c3 

associado à categoria “Vivos” e o fator c5 associado a categoria “Mumificados”. No 

quadrante I, têm-se os fatores c6 e c7 associados à categoria “Natimortos”. 

Nº Inseminações 

                      Ciclo  

Categoria  2 3 4 5 6 7 Total 

Duas  

Vivos 621 676 591 638 632 635 3793 

Natimortos 32 47 29 36 60 54 258 

Mumificados 18 25 24 8 12 24 111 

Refugos 28 23 32 35 35 33 186 

Três  

Vivos 631 721 640 628 616 630 3866 

Natimortos 32 34 39 41 42 55 243 

Mumificados 32 36 34 17 14 24 157 

Refugos 56 44 29 37 32 39 237 

Total - 1450 1606 1418 1440 1443 1494 8851 
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Três inseminações Duas inseminações 

Figura 06 - Biplots com as categorias de indicadores do nascimento de leitões 

provenientes de matrizes submetidas a duas ou a três inseminações 

artificiais em função do ciclo reprodutivo. Em minúsculas (c2, c3, c4, c5, 

c6, c7), o número do ciclo reprodutivo. 

 

O Biplot Três inseminações formado pelos eixos 1 e 2 têm-se no quadrante II os 

fatores c4, c5, c6 e c7 associados à categoria “Natimortos”.  No quadrante III, têm-se o 

fator c2 não associado à nenhuma categoria. No quadrante IV, têm-se a ausência de 

fatores associados às categorias “Refugos” e “Natimortos”. No quadrante I, têm-se o 

fator c3 fortemente associado à categoria “Vivos”. 

Logo, podemos verificar que, utilizando duas inseminações, temos no ciclo 3 o 

maior número de leitões nascidos vivos, porém temos nos ciclos 6 e 7 o maior número 

de leitões natimortos, que condiz com a citação de Gomes et al. (2010), no qual o maior 

número de nascidos vivos ocorre a partir do primeiro parto, uma vez que o número de 

nascidos totais atinge pico na 3ª ordem de parto e decresce posteriormente. A 

natimortalidade a partir do ciclo 6, é considerada normal devido à idade da matriz, 

relacionada com a maior duração de parto. Eles ainda avaliaram 466 parições pelo 

manejo tradicional e relataram uma média de 9,54±2,52 de leitões nascidos vivos/parto. 
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Ao se utilizar três inseminações, o maior número de leitões nascidos vivos ainda 

ocorre no ciclo 3. Porém, o maior número de leitões natimortos ocorre a partir do ciclo 

4. Isso pode estar associado ao maior número de leitões totais, devido à uma maior 

quantidade de oócitos fecundados, que provoca maior tempo de duração de parto, 

ocasionando mortalidade dos leitões.  

Existem evidências de que a taxa de natimortalidade está associada à idade da 

matriz, à medida que aumenta a ordem de parição, devido a fatores como obesidade 

(Muirhead e Alexander, 1997), partos prolongados (Cutler et al., 1992),  ou maior 

tamanho de leitegada (Dial et al.,1992). Cavalcanti et al. (1979) observaram um efeito 

linear significativo, a partir da sexta ordem de parição, sobre a natimortalidade que se 

eleva com o aumento da prolificidade da fêmea. Sempre que a duração do parto 

ultrapassar o período de 6 horas ou o intervalo entre nascimentos for maior do que 20 

minutos, a taxa de natimortos aumenta (Sobestiansky, 1999). 

Em relação ao número de leitões mumificados, podemos observar que houve 

associação com o ciclo 5 para o tratamento NI2, enquanto que no tratamento NI3 essa 

categoria não se associou a nenhum ciclo reprodutivo. Segundo Schneider et al. (2001), 

o aumento da mumificação pode ser devido à ordem de parto, o tamanho de leitegada e 

a capacidade uterina, além da falta de vacinações, podendo favorecer o aparecimento de 

mumificados por causas infecciosas. 

Porém, Borges et al. (2003) realizaram um trabalho avaliando a influência do 

tamanho de leitegada, da ordem de parto e do escore corporal na ocorrência de leitões 

mumificados em granjas comerciais e concluíram que a ordem de parto não influenciou 

o percentual de fêmeas com fetos mumificados; já o tamanho de leitegada influenciou, 

provavelmente pela falta de espaço uterino. 
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Para a soma dos dois tratamentos de inseminações (NI2 + NI3) e as diferenças 

(NI2 - NI3) os biplots utilizando a estrutura da tabela de contingência combinada, foram 

construídos, o que permitiu estudar as associações considerando a variação total do 

número de inseminações e a variação da diferença entre o número de inseminações 

(Figura 07). 

No que se refere às coordenadas observadas no biplot simultâneo, verificando a 

dispersão das categorias de defeitos entre os quadrantes, há evidências para afirmar que 

no perfil geral, ou seja, considerando os dois números de inseminações, houve 

concordância que na categoria “Vivos” foi mais pronunciada a ocorrência de leitões no 

ciclo 3. Enquanto na categoria “Natimortos”, a associação é maior com os ciclos 6 e 7 e 

na categoria “Refugos”, há uma maior associação com o ciclo 5. Por outro lado, 

percebe-se que na categoria “Mumificados” não há associação direta com os ciclos 2 e 

4.  

 

Figura 07 - Biplots de associação entre categoria de leitões nascidos e ciclo reprodutivo 

da matriz suína em função da soma (NI3 + NI2) e diferença entre número de 

inseminações (NI3 – NI2). 

 

NI3 + NI2 NI3 – NI2 
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No caso da diferença entre o número de inseminações, não houve nenhuma 

associação evidente entre as categorias e os ciclos iniciais (c2, c3 e c4). No entanto, a 

categoria ”Natimortos” está altamente associada aos ciclos 5 e 7. 
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5. CONCLUSÕES 

 Conclui-se que a utilização de duas inseminações é recomendada, visando um 

maior peso dos leitões ao nascimento, menor número de natimortalidade, menor custo 

de aplicação da biotécnica, sem causar prejuízos no número e na viabilidade dos leitões, 

além de proporcionar maior vida útil da matriz suína.  
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