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RESUMO
A biotecnologia é uma forte ferramenta para a indústria pecuária. Várias biotecnias
como a inseminação artificial, criopreservação de gametas e embriões; superovulação e
transferência de embriões; sexagem espermática e embrionária, Recuperação de oócitos
e a fertilização in vitro; clonagem por transferência nuclear de células embrionárias ou
somáticas, transgenia e a biologia de células tronco, têm promovido o desenvolvimento
científico e tecnológico em todo mundo, tornando o Brasil uma referência na produção
in vitro de embriões. São apresentadas as principais biotécnicas aplicadas à reprodução
bovina e elencadas algumas perspectivas para a pesquisa.
Palavras chave: Biotecnologia; Embriões, Fertilização; Clonagem.
ABSTRACT
The biotecnnolgy is a strong toll for the cattle industry. Several biotechnical as the
artificial insemination, gamete and embryos freezing, multiple ovulation and embryos
transfer; gamete and embryo sexing, oocito recovery and in vitro fertilization; cloning
for nuclear transfer of cells embryonic or somatic; transgenesis and the stem cell
biology, have been promoting the scientific and technological development on all over
the world, turning Brasil a reference in the production in vitro of embryos. The main
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important biotechnical applied in bovine and some perspectives for the research are
presented.
Key Wolds: Biotechnology; Embryos; Fertilization; Cloning
INTRODUÇÃO
Iniciando este artigo conceitua-se biotecnologia. Morris, Diskin e Sreenan
(2001) mencionaram que a biotecnologia era uma “nova” ciência ou alta tecnologia
condutora das indústrias farmacêuticas, médica e agro-alimentar e é aplicada para a
produção ou modificação de produtos.
Wetherington (2010) definiu que biotecnologia é o uso ou manipulação de um
organismo ou de seus componentes. Comentou que a moderna biotecnologia é
primariamente associada à biologia molecular, clonagem e a engenharia genética.
Concluiu que o avanço nas ciências biológicas permitiu isolar e manipular gens que
facilitaram o desenvolvimento da biotecnologia industrial.
Neste artigo será empregado biotécnica como método ou processo de aplicação
da biotecnologia.
O avanço da biotecnologia teve início em 1953 quando Watson e Crick
apresentaram o modelo de dupla hélice do DNA. Seguiu com a descoberta de Arber, em
1960, de uma enzima, denominada de enzima restritiva, em bactérias, que seccionou o
DNA de organismos em pontos precisos. Em 1973 Cohen e Boyer removeram um gen
específico de uma bactéria e colocaram-no dentro de outro, usando a enzima restritiva.
Assim teve início a tecnologia do DNA recombinante ou engenharia genética. No ano
de 1977 genes de outros organismos foram transferidos para bactérias, um
procedimento que eventualmente contribuiu para a primeira transferência do gene
humano (Associação da Carolina do Norte Para a Pesquisa Biomédica, 2006).
Segundo Bertolini e Bertolini (2009) os avanços biológicos e tecnológicos
proporcionaram o desenvolvimento de quatro gerações de tecnologias de reprodução
assistida para humanos e animais. A 1a Geração – inclui: Inseminação artificial,
criopreservação de gametas e embriões; a 2a Geração compreende: superovulação e
transferência de embriões; na 3a Geração encontra-se a sexagem espermática e
embrionária, a recuperação de oócitos e a fertilização in vitro; a 4a Geração envolve a
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clonagem por transferência nuclear de células embrionárias ou somáticas, a transgenia e
a biologia de células-tronco. Sob esta classificação apresenta-se a seguir algumas
generalidades sobre a biotecnologia aplicada à reprodução.
Primeira geração biotecnológica
Tem início com a Inseminação Artificial (IA). Para revisão da história da
inseminação artificial recomenda-se Foote (2002) que mencionou Leeuwenhoek (1678)
e seu assistente Hamm como as primeiras pessoas a observarem o espermatozóide,
denominado- o de “animalcules” e Spallazani (1784) foi quem realizou a primeira IA.
Segundo Cowan (2010) a IA foi um avanço tecnológico no tradicional método
seletivo de reprodução e importante ferramenta para o desenvolvimento da indústria de
produção animal. Entretanto apenas 7% das fêmeas bovinas, em idade reprodutiva, eram
inseminadas no Brasil, e as principais limitações para o emprego dessa biotécnica são:
falhas na detecção do estro, puberdade tardia e o longo período de anestro pós-parto
principalmente em gado de corte (Sá Filho et al. 2008; Vieira et al. 2004)
Na atualidade encontra-se em expansão a Inseminação Artificial em Tempo Fixo
(IATF). Este biotécnica teve origem em função da dificuldade em se detectar o estro e
consequentemente o momento ideal para realizar-se a inseminação artificial (Mapletoft,
Bó e Adams, 2008).
Pursley et al. (1995) desenvolveram o método Ovsynch que consistia em duas
aplicações de GnRH intercaladas por um aplicação de PGF2 alfa, sendo a inseminação
realizada no momento da aplicação da segunda injeção de GnRH, ou 24 horas após.
Posteriormente Vasconcelos et al, (1999) recomendaram o início do ovsynch
entre os dias cinco e 12 do ciclo estral. Em seguida, muito protocolos foram
desenvolvidos, para pecuária, de leite e de carne, utilizando implantes de progesterona,
aplicações de estrógenos, GnRH, PGF2 alfa, LH, eCG, dentre outros fármacos, em
fêmeas cíclicas e não cíclicas (Baruselli et al., 2008; Barros, et al., 2008; Mapletoft, Bó
e Adams, 2008; Martinez et al, 2002; Sá Filho et al, 2008), sem o comprometimento da
fertilidade (Sá Filho et al.,2008).
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A IATF vem promovendo a produção e produtividade pela melhoria genética
desses rebanhos e estabelecendo estratégias eficientes para o manejo reprodutivo (Bó et
al. 2008).
Criopreservação de gametas e embriões
Deve-se aos trabalhos de Polge em 1949 a evolução do processo de
criopreservação de células e tecidos. Com o avanço da criopreservação espermática foi
possível a difusão de reprodutores com qualidades superiores no mundo todo (Gordon,
2004; Holt, 2000).
Gordon (2004) apresentou a composição básica para a propriedade crioprotetora
de um bom diluente, como o glicerol: 1) substâncias iônicas e não iônicas que
mantenham a osmolaridade e a capacidade de tamponamento da solução; 2) uma fonte
de proteína ou de um material de alto peso molecular para proteger do choque térmico,
como a gema de ovo, o leite ou a lecitina de soja; 3) glicose ou frutose como uma fonte
energética e 4) outros aditivos como enzimas, bacteriostáticos, fungicidas e antibióticos.
Para se obter sucesso com o sêmen congelado esse deve ser submetido a uma
análise laboratorial rigorosa. Papa et al. (2008) apresentaram vários métodos
empregados para se avaliar o sêmen, quando objetiva-se sua utilização na empresa
pecuária.
Criopreservação de embriões
A criopreservação de embriões é dependente do estágio de desenvolvimento e
qualidade morfológica dos mesmos. A introdução do etilenoglicol como crioprotetor
viabilizou a Transferência de Embriões (TE) direta, onde a remoção do etilenoglicol
ocorre no útero da receptora, não alterando os resultados que eram conseguidos com o
glicerol (Zanenga e Pedroso, 1997).
Dattena et al. (2000) levantaram as perspectivas da utilização da vitrificação
embrionária e TE direta. Este processo permite um melhor aproveitamento de embriões
de superior qualidade (Vieira et. al, 2006, 2007).
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Segunda geração biotecnológica
Na reprodução animal são envolvidas a superovulação (SO) e a TE. Quanto à
superovulação o objetivo perseguido é a obtenção de hormônios mais purificados e
melhores conhecimentos sobre a foliculogênese (Caccia et al. 2000; Fortune e Rivera,
1999; Macmillan, 1999).
Segundo Morris, Diskin e Sreenam (2001) diferentemente do potencial da
transmissão genética do reprodutor por IA, a vaca possui cerca de 10 milhões de oócítos
capazes de serem fertilizados, mas, em condições naturais, produz em média quatro a
cinco produtos na vida. Assim com a utilização da (SO), associada a TE, o potencial de
produção genética superior dessas fêmeas aumenta significantemente.
Na TE (Rumpf, Dode e Silva, 2002) a busca é duplicar as atuais taxas médias de
duas a três gestações por colheita e aumentar a frequência dessas para seis a oito por
ano. Melhores protocolos para produção de embriões foram investigados (Barros et
al.,2008; Baruselli et al., 2008), entretanto para produção comercial ainda existem
alguns obstáculos, como a variabilidade de resposta aos fármacos (Barros e Nogueira,
2001; Baruselli et al. 2006).
Terceira geração biotecnológica
Além das já mencionadas anteriormente Bertolini e Bertolini (2009) citaram
ainda a transferência intrafalopiana de gametas e zigotos e a injeção intracitoplasmática
de espermatozoide, embora estas com limitadas aplicações práticas.
O primeiro grande evento referente à sexagem de gametas segundo Morris,
Diskin e Sreenam (2001) foi a descoberta que o cromossomo X tem 3-4% mais DNA
que o cromossomo Y. Embora esta diferença no conteúdo de DNA seja muito pequena,
ela foi suficiente para se desenvolver metodologias que permitem a separação. A
sexagem espermática por citometria de fluxo é a biotécnica que permanece disponível
como método realizável, com repetibilidade, promovendo a seleção espermática que
resulta em produtos saudáveis e reprodutivamente funcionais (Tubman et. al, 2004).
Para utilização comercial dessa biotécnica algumas limitações precisam ser
superadas, como a redução de até 12% na taxa de prenhes de vacas leiteiras em relação
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ao sêmen não sexado (Schenk e Everett, 2007 apud Schenk 2008). Rumpf, Dode e Silva
(2007) tinham mencionado o tempo de separação, viabilidade e número de
espermatozoides por dose inseminante, diluidores específicos para permitir o transporte
e preservação do sêmen sexado, além do custo da dose inseminante, como o grande
desafio para se obter um maior ganho genético, eficiência de produção e maior
flexibilidade no manejo do rebanho, bem como a produção de fêmeas ou machos,
segundo a demanda do mercado, resultando um maior ganho econômico.
Quanto a fertilização in vitro, Gonsalves et al (2002) relataram o marco
histórico, ocorrido na década de 50, do nascimento do primeiro animal (coelho) gerado
a partir dessa biotécnica. No bovino a primeira fertilização in vitro (Iritani e Niwa,
1977) ocorreu no Japão. Na atualidade o Brasil tem sido fundamental no processo de
expansão dessa biotécnica (Meirelles et al., 2008).
A técnica de punção folicular contribuiu significantemente para a produção in
vitro de embriões, entretanto no tocante à genética muito ainda precisa se estudar
(Meirelles et al., 2008). Varago et. al, (2008) destacaram que a viabilidade econômica
desta técnica está intimamente relacionada a eficiência dos laboratórios.
Quarta geração biotecnológica
Nesta geração estão incluídas a clonagem por transferência nuclear de células
embrionárias ou somáticas, a transgenia e a biologia de células tronco.
A clonagem em mamíferos teve início com os trabalhos de Wilmut et al (1997) a
partir da ovelha Dolly. Posteriomente muito trabalhos foram publicados e atualmente
sabe-se que a eficiência da clonagem fica em torno de 7% para as fêmeas e 12% para os
machos tendo em vista que há uma maior mortalidade neonatal entre as fêmeas, do que
entre os machos (Bertolini e Anderson, 2002; Meirelles et al, 2008; Panarace et al,
2007).
A clonagem tem contribuído para estudos científicos básicos, preservação de
raças e espécies em vias de extinção, melhoramento animal e, sem dúvida, dará suporte
a produção de animais transgênicos (Rumpf, Dode e Silva, 2002).
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Os estudos sobre a clonagem têm evoluído em todo o mundo, principalmente
após o trabalho de Tomé et al (2004) que demonstraram não haver risco à saúde
humana associado ao consumo de produtos derivados de clones bovinos.
Animais transgênicos
Bertolini e Bertolini (2009) definiram animal transgênico aquele que tem em seu
genoma um material genético originado de outra espécie. Segundo Morris, Diskin e
Sreenam (2001), a transgenia deu origem ao termo Biofarmácia. O potencial desta
biotécnica permitiria que 10 a 100 vacas produzissem proteínas farmacêuticas
suficientes para atender a demanda mundial, com um custo de produção mais
satisfatório que a indústria tradicional. A clonagem, associada a animais transgênicos
poderá produzir proteínas recombinantes como a lactoferrina e o fator IX, no leite
desses animais. Além disto a transgenia poderá ser utilizada para produzir animais para
xenotransplantes (Meirelles et al 2008)
Com relação as células troncos estas são a ferramenta que se apresenta com
maior potencial para reparar transtornos degerativos adquiridos, permitindo a produção
de novas alternativas de tratamento, com maior ênfase para os humanos, contudo os
estudos com animais de laboratórios e domésticos colaboram significativamente para o
avanço desta biotécnica (Hashiguchi, Duchen, e Garcia, 2010)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento da pecuária nacional está associado às biotécnicas
utilizadas. O Brasil é detentor de um bom nível técnico-científico das biotécnicas
aplicadas à reprodução animal e tem se destacado como um dos maiores produtores de
embriões in vitro, não só pelo domínio da técnica, mas pela qualidade do nosso rebanho,
principalmente no tocante a gado de corte.
A partir do domínio dessas biotécnicas o passo a ser perseguido é o avanço nos
marcadores moleculares de interesse zootécnico, como mapeamento de locos de
características quantitativas QTL, genes candidatos (genes de ação biológica conhecida
e que estão envolvidos com o desenvolvimento ou a fisiologia de uma característica de
interesse econômico segundo Bryne & Mcmullen, 1996, apud Coutinho e Rosário,
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2010) e sequenciamento de DNA e mRNA, incluindo expressão gênica. Os marcadores
moleculares têm sido uma ferramenta poderosa para a identificação das mutações que
influenciam características controladas por um ou poucos genes (Coutinho e Rosário,
2010).
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