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1. Introdução  

 Com as exigências impostas pela globalização e o aumento da 

competitividade, tornou-se essencial que a pecuária brasileira buscasse o 

aumento da eficiência reprodutiva e produtiva. Sendo assim, o ganho genético nos 

últimos 20 anos deveu-se, basicamente, ao aumento na pressão de seleção das 

raças. A biotecnologia tem sido empregada na produção de bens e serviços por 

meio do uso de organismos vivos ou parte deles. 

 Com a descoberta da estrutura do DNA, em 1953, e com a tecnologia do 

DNA recombinante combinada ao advento dos marcadores moleculares, ambos 

propostos na década de 1970, vislumbrou-se a possibilidade de incrementar a 

informação oriunda do fenótipo com aquela oriunda diretamente do DNA, de forma 

que os processos de identificação e seleção dos animais com genótipos 

superiores pudessem ser realizados mais eficientemente. As marcas na sequência 

de DNA próximas à região de interesse (genes) permitiriam o acompanhamento 

da segregação de alelos por gerações e, por consequência, da característica de 

interesse a elas associada. Essas marcas são identificadas pela associação dos 

alelos segregantes com valores fenotípicos referentes à característica estudada. 

Como a capacidade de produção de um animal (fenótipo) é o resultado da 

interação entre o material genético (genótipo) e o ambiente, esses marcadores 

representariam a possibilidade de seleção de animais também com base no 

genótipo, antes mesmo da expressão do fenótipo. Vislumbrou-se, portanto, a 

possibilidade de determinação do mérito genético de um animal nos estádios 

embrionários ou jovens, sem a necessidade de avaliação da produção ou da 

progênie, o que levaria a uma seleção mais rápida e eficiente. 

 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 genes que facilitaram o desenvolvimento da biotecnologia industrial. 

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 
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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 clonagem por transferência nuclear de células 

embrionárias ou somáticas, a transgenia e a biologia de células-tronco. 

 Devido à dimensão territorial relativamente modesta do Distrito Federal, a 

atividade pecuária não possui grande expressividade se comparada aos Estados 

da própria região Centro-Oeste. A região do entorno, a exemplo do estado 

apresenta um quadro fundiário com concentração de terras, desencadeando a 

prática de uma pecuária moderna onde se destaca a produção mecanizada, em 

moldes empresariais com o uso intensivo de capital e baixa ocupação de mão de 

obra, que ainda coexiste com a de subsistência onde se utiliza pouquíssimas 

técnicas modernas, tornando diferenciada a estrutura das unidades produtivas do 

entorno de Brasília. 

O desenvolvimento da pecuária regional está associado às biotécnicas 

utilizadas. O Brasil é detentor de um bom nível técnico-científico das biotécnicas 

aplicadas à reprodução animal, e a proposta deste estudo é discorrer sobre o 

emprego da biotecnologia animal por meio da abordagem de diferentes técnicas 

de análise da informação contida no DNA para aplicações junto aos programas de 

melhoramento genético de bovinos, além de apresentar aplicações e perpesctivas 

do uso da biotecnologia animal na região do entorno de Brasília. 

 

2. Justificativa 

 A genética e a reprodução formam a base para o sucesso no acasalamento 

animal e na produção. Consequentemente, estas são as áreas de maior pesquisa 

em sistemas de produção animal. Os progressos que vêm sendo obtidos na área 

de biotecnologia estão embasados principalmente nas descobertas científicas em 

biologia da reprodução e, mais recentemente, na biologia e genética molecular. 

A partir do cenário apresentado, acredita-se que as biotecnologias da 

reprodução podem ser aplicadas para aumentar a eficiência reprodutiva e 

produtiva, preservar os recursos genéticos animais, melhorar a qualidade dos 

produtos ou introduzir novas estratégias de produção e novos produtos animais, o 
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que motiva a apresentação da presente proposta de projeto que tem como 

principal foco gerar e disponibilizar dados acerca das práticas biotecnológicas 

reprodutivas no rebanho bovino de determinadas propriedadea do entorno do 

Distrito Federal. 

 

3. Objetivos 

  

3.1.  Objetivo Geral 

Realizar um levantamento de dados acerca das principais biotecnologias 

reprodutivas utilizadas pelos produtores atendidos pela EMATER - GO (região de 

Luziânia – GO) e EMATER – DF (Gama - DF) e caracterizar as principais técnicas, 

apresentando algumas generalidades sobre a biotecnologia aplicada à 

reprodução, expondo resultados acerca das biotecnologias reprodutivas utilizadas 

atualmente, descrevendo suas vantagens e desvantagens, além de suas 

contribuições à eficiência reprodutiva e produtiva de um rebanho. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

• Estimular o raciocínio crítico e o entendimento sobre como a 

genética e a reprodução simultaneamente podem contribuir ao 

melhoramento genético de um rebanho; 

• Ressaltar as consequências genéticas dessa disseminação mais 

intensa de material genético e a responsabilidade no manejo da 

tecnologia disponível. 

• Evidenciar a realidade de pequenos e médios produtores da região 
do Gama (DF) e entorno (Luziânia-GO) acerca da utilização de 
biotécnicas disponíveis. 

• Calcular os custos de implantação e manutenção de biotécnicas, 

analisando sua viabilidade em relação à realidade vivida pelos 

produtores das regiões pesquisadas. 
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4. Resultados Esperados 

 Com a execução dessa proposta pretende-se gerar e disponibilizar 

informações inéditas sobre as biotecnologias aplicadas à reprodução e 

melhoramento animal, empregadas atualmente na pecuária bovina da região 

estudada. Porém, o principal resultado a ser obtido é verificar os resultados acerca 

das biotecnologias reprodutivas, e conceitua-los demonstrando de forma clara e 

numa linguagem acadêmica as principais biotécnicas e métodos dentro do 

melhoramento genético animal descrevendo suas vantagens e desvantagens.  

 

5. Materiais e Métodos 

O projeto será trabalhado em forma de revisão bibliográfica por meio de 

livros e artigos científicos, além de resultados obtidos por criadores que utilizam 

das práticas biotecnológicas na produção de bovinos. 

A pesquisa será composta de 3 etapas. Primeiramente será realizado um 

levantamento das principais biotécnicas utilizadas atualmente, dentro da 

reprodução e melhoramento genético animal, descrevendo suas metodologias. Em 

uma segunda etapa, a partir do contato com a Agência de Assistência Técnica, 

Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária – EMATER, espera-se obter o contato 

de produtores atendidos nas regiões rurais da cidade de Luziânia - GO e Gama – 

DF, com essas informações será feito o contato com os produtores para o 

levantamento de dados sobre a utilização das biotécnicas nessas propriedades. 

Caso haja impedimento no fornecimento dessas informações por parte dessas 

instituições, o levantamento das informações será realizado por meio de contato 

direto com produtores da região de Luziânia – GO. Por ultimo, a partir dos dados 

coletados será realizada a análise da relação custo-benefício das principais 

bioténicas aplicadas pelos produtores consultados, assim como os fatores 

relevantes no processo de adoção destas técnicas, além de revisões 

bibliográficas, evidenciando as vantagens e desvantagens da utilização de 

biotecnologia aplicada à reprodução e melhoramento animal. 
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6. Cronograma de Execução 

Atividade/ meses  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Contato com EMATER-GO 

(Luziânia) e EMATER-DF 

(Gama) 

X X           

Definição dos dados a serem 

coletados dos arquivos 

fornecidos pela EMATER 

X X           

Seleção de biotécnicas a serem 

avaliadas 

 X X          

Revisões bibliográficas gerais  X X X X X X X X    

Visita às propriedades e coleta 

de dados 

   X X X X X X X   

Participação em ciclos de 

seminários e congressos acerca 

de ciências genômicas e 

biotécnologias. 

   X X X X X X X   

Pesquisa de mercado dos 

insumos biotecnológicos nas 

regiões abordadas 

      X X X X   

Relatório Parcial  X  X  X  X  X   

Relatório Semestral      X      X 

Análise de dados        X X X   

Finalização e entrega do 

trabalho 

          X  

Divulgação de resultados            X 

Apresentação em congressos            X 
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