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INTRODUÇÃO
A agropecuária foi o setor do país que mais cresceu nos
últimos dez anos. No último triênio o crescimento médio foi
superior a 3%, enquanto o PIB geral do País ficou em abaixo de
1%. Considerando o perfil produtivo dos diferentes estados, Minas
Gerais se destaca pela produção de Leite. A atividade ocupa lugar
de relevância no agronegócio mineiro. O Estado de Minas Gerais
era até 2015 o maior produtor de leite do Brasil, sendo
responsável por 28% da produção nacional, e possui o segundo
maior rebanho nacional, com cerca de 19,6 milhões de cabeças1.
A cadeia produtiva leiteira é uma das mais importantes no
estado, presente em todas as regiões, empregando mão-de-obra
(aproximadamente 576 mil empregos diretos), gerando
excedentes comerciais, faturando aproximadamente R$2,4
bilhões e garantindo renda para grande parte da população 2.
Deste montante, mais de 75% do volume de leite é originado de
pequenas propriedades, que produzem até 300 litros/dia.
Infelizmente a grande maioria destas propriedades está à margem
das tecnologias disponíveis para o setor.
O Brasil é o País onde a Tecnologia de embriões mais
evoluiu, na espécie bovina, nos últimos 10 anos. Esta situação se
explica, pois além de um grande rebanho bovino, o maior
comercial do mundo, existe grande necessidade por animais
geneticamente superiores (Viana et al., 2010).

1

http://www.agricultura.gov.br/portal/page?_pageid=33,2789141&_dad=portal&_schema=PORTAL
(Mar 2009).
2
http://www.indi.mg.gov.br/perfil/setores/ai.html (Mar 2009).
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Nas estatísticas de 2010 do IETS (International Embryo
Transfer Society), o Brasil figura como líder mundial na utilização
da PIVE desde 2005. Apenas em 2015, foram produzidos e
transferidos no País, mais de 350.000 embriões de PIVE. Esta
biotécnica movimenta anualmente, apenas na espécie bovina,
mais de R$80 milhões, considerando apenas os valores dos
custos dos processos. Estima-se que o valor dos produtos
gerados
ultrapassem
R$170
milhões/ano.
Embora
experimentando apreciável crescimento, a utilização da tecnologia
de embriões, visando a multiplicação de genótipos superiores é
pequena, ao considerar-se que o País possui o maior rebanho
comercial de bovinos do mundo (mais de 190 milhões de
cabeças).
Nos últimos três anos houve também o crescimento da
produção convencional de embriões, especialmente em rebanhos
leiteiros (Viana et al, 2017). Esta tendência se verifica em
rebanhos pequenos, por questões de logística e escala e pelo
desenvolvimento de protocolos que permitiram a utilização de
sêmen sexado.
A despeito do enorme potencial para contribuir com o
melhoramento genético da bovinocultura do Brasil, pela
multiplicação em larga escala de genótipos superiores, a
multiplicação genética por embriões (MGE) ainda encontra uma
série de limitações para que seja empregada em maior
frequência. Atualmente os custos de implantação e manutenção
exigem que seja aplicada numa escala tal, que faz com que ela
não atinja, por critérios econômicos, técnicos e de logística, a
maioria dos rebanhos, principalmente de pequenos produtores.
Isto limita a disseminação da tecnologia e sua capacidade de
contribuir com o melhoramento genético e produtividade dos
rebanhos bovinos.
Os pequenos produtores, são os que mais poderiam se
beneficiar desta biotecnia, porém são atualmente os que estão
mais distantes desta. Além da falta de material genético, recursos
financeiros, oportunidade, conhecimento e capacidade técnica,
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principalmente a PIVE no Brasil foi desenvolvida num modelo que
impossibilita técnica e economicamente a sua utilização em
pequenas propriedades.
MÉTODOS PARA PRODUÇÃO DE EMBRIÕES EM BOVINOS
Produção de embriões in Vitro (PIVE)
Esta é uma técnica onde a fertilização ocorre fora do
organismo da fêmea, dia o nome de fertilização in vitro. Nesta
técnica os gametas femininos, chamados de oócitos, são retirados
de uma fêmea geneticamente superior, a doadora, por um
processo conhecido como Aspiração Folicular Guiada por
Ultrassonografia.
Estes oócitos são inicialmente classificados no local da
aspiração e posteriormente são transportados, em temperatura e
as vezes, também em atmosfera controlada, até o laboratório de
produção de embriões. No laboratório de PIVE os oócitos passam
inicialmente pro um processo conhecido como maturação (MIV) e
então são fertilizados, ou seja, colocados em contato com os
espermatozoides do touro escolhido para o processo.
Após a fertilização, ocorre a etapa de cultivo (CIV) que
normalmente dura cerca de 7 dias. Após este período, os
embriões viáveis devem ser transferidos a uma receptora
previamente preparada ou serem criopreservados.
Em 1982, foi relatado por Brackett et al. o nascimento do
primeiro bezerro obtido através da produção in vitro (PIVE) de
embriões. Desde então, essa biotecnologia tem perspectivas
promissoras, sendo responsável pelo nascimento de expressivo
número de produtos (GALLI e LAZZARI, 1996). Em vários Países
a utilização da técnica de PIVE tem sido uma alternativa de
grande utilidade para prolongar o aproveitamento reprodutivo de
animais (SOUSA, 2007). Essas técnicas são ferramentas valiosas
para garantir melhorias significativas na produtividade (FABER et
al., 2003).
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No Brasil, as tecnologias de embriões foram utilizadas
inicialmente nas raças zebuinas de corte, com participação no
mercado nacional de embriões alcançando 92,4% do total. Neste
período, o autor relata maior produção de embriões in vitro em
relação aos produzidos in vivo, 85,5% vs 14,2% (VIANA et al.,
2010).
Apesar da expressiva contribuição no emprego dessa
biotécnica, ela ainda apresenta baixa eficiência nas etapas
envolvidas (MIYAUCHI, 2011). Diversos estudos relataram
recuperação de 70% de complexos cumulus oócitos (CCOs) por
aspiração folicular (SENEDA et al., 2001; VIANA et al., 2004), e
destes, somente 10% a 40% são convertidos em embriões (VAN
WAGTENDONK-DE LEEUW, 2006; LONERGAN e FAIR, 2008;
RIZOS et al., 2008). Posteriormente, geralmente não se obtém
taxas de gestação superiores a 40% (PETERSON e LEE, 2003;
PONTES, 2009; SIQUEIRA et al., 2009; NUNES et al., 2010).
Vantagens da PIVE
Para multiplicação de genótipos superiores, a técnica de
PIVE é a que permite obter os maiores resultados em um curto
período. Atualmente, com a aplicação em larga escala desta
tecnologia, pode-se conseguir até 50 descendentes de uma
fêmea geneticamente superior, num período de um ano. Prazo
que, normalmente, via monta ou inseminação artificial, este
mesmo animal produziria apenas um descendente.
Adicionalmente, permite a utilização rotineira de sêmen
sexado, onde a produção de embriões de um determinado e
desejado sexo pode ser cerca de 80 a 85%. Além disto, na PIVE a
quantidade de sêmen gasta é inferior a técnica de produção
convencional. Com uma única dose de sêmen de boa qualidade
podem ser fertilizados em média mais de 150 oócitos e produzir
cerca de 50 embriões.
Outra vantagem da PIVE está nos protocolos de
preparação das doadoras, que podem ser mais simples e de
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menor custo em relação aqueles utilizados para as doadoras no
caso de produção convencional de embriões. Alguns técnicos
inclusive nem utilizam estes protocolos de preparação para as
doadoras de PIVE, porém a simples sincronização da onda de
desenvolvimento folicular, é citada por diferentes trabalhos como
um procedimento simples, de baixíssimo custo e que pode
melhorar, na maioria dos casos os resultados das doadoras
aspiradas para a PIVE.

Limitações da PIVE
Embora com possibilidade de produção de embriões em
grande escala, a eficiência dos processos envolvidos na PIVE
ainda é baixa. A produção é limitada, principalmente pela
qualidade inicial dos CCOs obtidos (BLONDIN et al., 2002;
MERTON et al., 2003). O número de folículos nos ovários aptos à
aspiração, conciliado com a qualidade e com a competência dos
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oócitos recuperados são fatores que interferem na eficiência e na
viabilidade da técnica (VIANA et al., 2010).
Normalmente a PIVE é uma técnica que exige escala, ou
seja, volume de produção, principalmente quando se está distante
de um laboratório de produção de embriões. Os principais
limitantes técnicos na disseminação desta tecnologia para
pequenos produtores é a logística (normalmente são necessários
quatro visitas por procedimento) e a complexidade dos processos
que devem ser realizados simultaneamente em doadoras e
receptoras, além da variabilidade de eficiência destes (Varago et
al., 2008).
Outra limitação da PIVE é a menor qualidade dos embriões
produzidos, que normalmente levam e taxas de gestação
menores nas receptoras, quando comparados aos embriões
produzidos pela técnica convencional. Esta menor qualidade dos
embriões também se reflete na eficiência dos métodos de
criopreservação que normalmente apresentam resultados
inferiores e de grade variabilidade.
Produção de embriões Convencionais (SOV)
A produção de embriões chamada convencional existe
comercialmente desde a década de 1940. Chegou ao Brasil na
segunda metade da década de 1960. Nesta técnica as vacas são
estimuladas a ovularem mais vezes e então são inseminadas. A
fertilização ocorre naturalmente e 7 dias mais tarde é feita a
lavagem uterina (Flusing) para retirada dos embriões.
A técnica de superovulação (SOV) é um dos passos
fundamentais no programa de TE em bovinos. Tem como objetivo
estimular, através de administração de hormônios, o
desenvolvimento de um grande número de folículos até o estágio
no qual possam ovular. Os protocolos de superovulação
evoluíram nos últimos anos, porém ainda são mais trabalhosos e
de custo mais elevado em relação aqueles de preparação de
doadoras para aspiração e PIVE.
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Ao final do protocolo de superovulação, cada doadora é
normalmente inseminada duas vezes e a fecundação ocorre
naturalmente, como no processo fisiológico. Os eventos que
ocorrem posteriormente a fecundação, também são semelhantes
e em cerca de 6 dias pós ovulação, os embriões estão no útero
onde podem ser removidos pelo processo de lavagem uterina.
Vantagens da SOV
As vantagens da multiplicação genética de bovinos pela
produção de embriões via SOV são várias. A primeira e mais
importante seria a possibilidade de adequação a sistemas de
produção menores, pois não há grandes custos de logística, visto
que todo o processo de colheita e transferência dos embriões
normalmente é feito apenas num deslocamento, não havendo
necessidade de transporte de material para fora da fazenda, como
no caso da PIVE.
Outra vantagem da SOV seria a qualidade dos embriões
produzidos, que são sabidamente superiores aqueles originados
da PIVE. Esta situação leva a duas outras condições favoráveis. A
melhor taxa de gestação e menor ocorrência de perdas em fases
iniciais de gestação e a possibilidade de criopreservação mais
fácil e eficiente, visto que estes processos estão dominados a
algumas décadas.
Para o técnico, existem vantagens na SOV em relação ao
investimento necessário em equipamentos para execução dos
procedimentos. Estima-se que atualmente seja necessário um
investimento médio em equipamentos de cerca de R$7.500,00
para prática da SOB. No caso da PIVE este investimento seria de
no mínimo 4 vezes maior, ou seja R$30.000,00.
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Limitações da SOV
Os gastos com hormônios nas doadoras e sêmen são as
principais desvantagens da SOV em relação a PIVE. Outra
desvantagem seria a maior necessidade de procedimentos para a
execução dos protocolos de superovulação das doadoras.
Uma das maiores limitações que existiam na SOV, que
inclusive limitava sua utilização principalmente em gado leiteiro,
era a dificuldade de sucesso com a utilização de sêmen sexado.
Felizmente, a melhoria da qualidade do sêmen sexado associado
a desenvolvimento de protocolos específicos, atualmente esta
limitação foi superada. Atualmente se consegue bons resultados
na SOB utilizando sêmen sexado num mesmo número de
inseminações utilizadas para o sêmen convencional.
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QUAL É A MELHOR TÉCNICA?
Infelizmente não existe uma técnica que seja a melhor nas
diferentes condições. O mais correto é considerar as duas
técnicas, SOV e PIVE como complementares. Para definir qual
seria a melhor opção para cada propriedade, é necessários
considerar as seguintes situações:
 Qual o volume de serviços a ser realizado no geral e em
cada procedimento;
 Qual a distância a ser percorrida pelo técnico
 Qual a distância até o laboratório mais proximo de PIVE;
 Com qual raça pretende-se trabalhar;
 Qual a rotina ou frequencia de procedimentos
 Serão utilizadas como receptoras as fêmeas do proprio
plantel;
 A qual a velocidade que se pretende evoluir;
 Qual a disponibilidade de receptoras.
CUSTOS MÉDIOS DOS PROCESSOS
Nas tabelas 1 e 2 estão os custos totais médios para se
conseguir uma gestação em cada uma das técnicas
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Tabela 1 - Valores médios atuais para elaboração de custos de
realização de cada gestação de bovinos via Produção
de Embriões in Vitro (PIVE). Aspiração de 4 doadoras e
produção de 16 embriões1
Item

Descrição

Qua
nt

Unit
R$

Total
R$

1

45,00

45,00

3

18,00

54,00

1

40

40,00

Receptora
Protocolo Sanitário

Protocolos
3
hormonais

2

Exames de brucelose e
tuberculose e vacinações
contra IBR, BVD e
leptospiroses
Protocolos hormonais de
TETF para preparação das
receptoras

Doadoras/Embriões
Protocolo de
Protocolo de Preparação da
Preparação
Doadora
Valor da genética da
Genética da
doadora por cada embrião
4
Doadora
produzido
Custo médio do sêmen
5
Sêmen
utilizado em cada gestação
produzida
Materiais e honorários do
serviço de aspiração
6
Aspiração folicular
folicular (obtenção dos
oócitos)
Valores referentes aos
materiais e honorários do
7
Produção In Vitro
serviço produção dos
embriões (PIVE)
Transferências
Materiais e honorários para
8
Inovulações
inovulações dos embriões
nas receptoras
Materiais e honorários para
Exames
avaliações
9
ultrasonográficos
ultrassonográficas

2,5

40,00 100,00

0,2

100,00

20,00

0,5

150,00

75,00

2,5

80,00 200,00

2,5

40,00 100,00

2,5

30,00

75,00
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Continuação…
Item

Descrição

Quant

Unit
R$

Total
R$

80

1,00

80,00

90

1,00

90,00

Logistica
Deslocamentos
Deslocamentos
11
Laboratório
TOTAL
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

10

Para aspirações, avaliação
de receptoras,
transferências e exames
ultrassonográficos
Levar oócitos e buscar
embriões

879,00

Considerando 4 doadoras e produção de 16 embriões;
Exames e vacinações de cada receptora;
Considerando taxa de gestação de 40%, serão gastos 2,5 protocolos/gestação;
Valor por embrião da genética da doadora, considerando que serão gastos 2,5
embriões/gestação;
Valor do sêmem sexado a ser utilizado, considerando que será gasto uma dose de
sêmen para produzir 15 embriões;
Materiais e serviços por doadora aspirada, considerando duas gestações por
aspiração;
Custo da produção in vitro (PIVE) dos embriões, considerando que serão gastos 2,5
embriões/gestação;
Custos das inovulações, considerando 2,5 embriões/gestação;
Custos das ultrassonografias, considerando 2,5 inovulações/gestação;
Custos de deslocamentos considerando 100 ate Fazenda e TE de 16
embriões/seção.
Deslocamentos levar oócitos e buscar embriões (150km distancia x 4) dividido por 5
gestações
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Tabela 2 - Valores médios atuais para elaboração de custos de
realização de cada gestação de bovinos via Produção
de Embriões Convencional (SOV). Coleta de 4
doadoras e produção de 16 embriões1
Item

Descrição

Quant

Unit R$

Total R$

1

45,00

45,00

3

18,00

54,00

1

130

130,00

2,0

40,00

80,00

1

100,00

100,00

0,5

150,00

75,00

2,0

40,00

80,00

2,0

30,00

60,00

40

1,00

40,00

Receptora
Protocolo Sanitário2
Protocolos hormonais3

Exames de brucelose e
tuberculose e vacinações contra
IBR, BVD e leptospiroses
Protocolos hormonais de TETF
para preparação das receptoras

Doadoras/Embriões
Protocolo de Preparação
Genética da Doadora4
5

Sêmen

Coleta dos Embriões6

Protocolo de Preparação da
Doadora
Valor da genética da doadora por
cada embrião produzido
Custo médio do sêmen utilizado
em cada gestação produzida
Materiais e honorários do serviço
de coleta

Transferências
Inovulações8
Exames
ultrasonográficos9

Materiais e honorários para
inovulações dos embriões nas
receptoras
Materiais e honorários para
avaliações ultrassonográficas

Logistica
Deslocamentos10
TOTAL
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Para coletas, avaliação de
receptoras, transferências e
exames ultrassonográficos

664,00

Considerando 4 doadoras e produção de 16 embriões;
Exames e vacinações de cada receptora;
Considerando taxa de gestação de 50%, serão gastos 2 protocolos/gestação;
Valor por embrião da genética da doadora, considerando que serão gastos 2,5
embriões/gestação;
Valor do sêmen sexado a ser utilizado, considerando que será gasto uma dose de
sêmen para produzir 2 embriões;
Materiais e serviços por doadora coletada, considerando duas gestações por coleta;
Custo da produção in vitro (PIVE) dos embriões, considerando que serão gastos 2,5
embriões/gestação;
Custos das inovulações, considerando 2,0 embriões/gestação;
Custos das ultrassonografias, considerando 2,0 inovulações/gestação;
Custos de deslocamentos considerando 100km distancia Fazenda e 16 embriões/seção.
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ALTERNATIVAS PARA SE LEVAR A TECNOLOGIA A
PEQUENOS PRODUTORES
A melhor forma de proporcionar aos pequenos produtores
acesso a esta biotécnica seria a concentração das atividades num
só lugar, com infraestrutura adequada, mão de obra capacitada,
garantindo bons resultados a custos relativamente menores.
A criação de centros de manejo coletivos, onde produtores
destinam seus animais para atividades de manejo específicas,
como recria e reprodução, já é realidade em alguns locais do
País, principalmente na região Sul. A criação de uma Central de
Multiplicação Genética se baseia num conceito semelhante. Uma
propriedade com toda infraestrutura, com profissionais
capacitados, para onde os pequenos produtores levariam suas
novilhas em idade reprodutiva, estas seriam utilizadas como
receptoras de embriões de excelente genética, e seriam a eles
devolvidas gestantes. Desta forma, seriam eliminados os dois
principais limitantes à utilização da tecnologia de SOV e PIVE por
este tipo de produtor, a logística e também a capacidade técnica
para executar procedimentos de preparação dos animais.
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