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notas
A produção de 
embriões in vitro

   “Pensamos na produção in vi-
tro como um todo, abordar os 
gargalos e discutir soluções”, 
diz Fabiana. “O bezerro nascido 
a partir da Pive é melhor porque 
o pai e a mãe são superiores ge-
neticamente. A velocidade de 
ganho por aumento da produ-
tividade é bem maior”, afirma. 
Para a pesquisadora e médica-
veterinária, há algum tempo as 
técnicas de Pive eram utilizadas 
basicamente por produtores 
que possuíam animais puros 
de origem. “Hoje, nós já temos 
a inclusão de algumas técnicas 
em que ovários de frigoríficos 
são utilizados na produção de 
embriões, com sêmen de altís-
sima qualidade para a produ-
ção de bezerros de corte – tudo 

As diferentes estratégias usa-
das para incrementar a produ-
ção in vitro de embriões (Pive) 
nos rebanhos bovinos do Es-
tado foram tema da palestra  
ministrada por Fabiana Melo 
Sterza, professora da Universi-
dade Estadual de Mato Grosso 
do Sul (Uems), no II Simpósio 
Repronutri – Reprodução, Pro-
dução e Nutrição de Bovinos: A 
Pesquisa Aplicada ao Campo. 
O evento foi organizado pela 
Embrapa Pantanal, Embrapa 
Gado de Corte, Grupo Repro-
nutri, Universidades Estadual e 
Federal de Mato Grosso do Sul 
(Uems e UFMS), Universidade 
Anhanguera-Uniderp e Uni-
versidade Católica Dom Bosco 
(UCDB).

isso aliado, ainda, ao uso do 
sêmen sexado. Conseguimos, 
assim, aumentar muito o valor 
genético do animal.”
   Segundo informações do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa), o 
Brasil é considerado atualmen-
te o maior produtor de embri-
ões bovinos in vitro do mundo, 
produzindo cerca de 320 mil 
unidades por ano – o que repre-
senta 50% do mercado mun-
dial. De acordo com Fabiana, 
aproximadamente dez mil 
embriões in vitro foram produ-
zidos no Estado em 2015. “Nós 
temos tecnologias muito bem 
executadas no País e temos, em 
MS, um dos maiores rebanhos 
bovinos do Brasil. Aliando esses 
dois aspectos, podemos apri-
morar a carga genética desses 
animais. Consequentemente, 
conseguimos melhorar a pro-
dutividade do nosso rebanho. 
Isso tem um impacto econômi-
co muito importante”, diz.
   Ainda segundo o Mapa, além 
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biodiesel mais limpo bioma pantanal bronquite variante show de rendimento

A Embrapa constituiu um banco 
de microrganismos produtores 
de lipases, enzimas que podem 
ser utilizadas na produção de 
biodiesel, tornando o proces-
so mais limpo. Atualmente, as 
usinas utilizam um catalisador 
químico para acelerar a reação 
química entre óleo e álcool que 
dá origem ao biocombustível, 
além de gerar glicerina. As en-
zimas justamente substituiriam 
esse catalisador.

Os pesquisadores Catia Urbanetz 
e José Felipe Ribeiro realizaram 
minicurso sobre “Implantação 
de Espécies Florestais no Bioma 
Pantanal e Cerrado”. A atividade 
aconteceu em Aquidauana, du-
rante a realização do 3º Simpósio 
Brasileiro Florestal e do 4º Simpó-
sio Florestal Sul-Mato-Grossense.

Lançada a 1ª vacina viva contra a 
bronquite variante brasileira (BR). 
A vacina chega para resolver pro-
blema da indústria avícola. Com 
certeza , será um marco no País. Há 
tempos o mercado exigia alterna-
tivas, pois, desde 1979, a avicultura 
brasileira só contava com vacinas 
do sorotipo Massachusetts.

O agricultor dos EUA Randy Dowdy 
entra para a história ao atingir o ex-
cepcional resultado de 192,23 sacas 
de 60 kg de soja por hectare: recor-
de mundial de produtividade da 
oleaginosa. O resultado foi obtido 
durante o Concurso de Produção 
de Soja do Estado da Geórgia. Ele 
usou fertilizantes da Brandt.

Instrução Normativa do Ministério 
de Meio Ambiente restringe o aces-
so aos dados contidos no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), negando 
um direito constitucional (ver inci-
so XXXIII do art. 5º). Nos dias de ho-
je, há um importante debate sobre 
a necessidade de informação acer-
ca da origem dos produtos agrope-
cuários e florestais para assegurar 
a sustentabilidade no meio rural.

prejudiCial

das exportações realizadas pa-
ra países como Moçambique, 
Costa Rica e Etiópia, o Brasil foi 
autorizado, no segundo semes-
tre deste ano, a vender embri-
ões bovinos produzidos in vitro 
também para o Paraguai. “Nós 
temos no País mais de 40 labo-
ratórios. Só em Mato Grosso do 
Sul, existem cinco que traba-
lham com a produção in vitro 
de embriões”, ressalta a pes-

quisadora. Fabiana afirma que 
os produtores interessados em 
trabalhar com a técnica devem 
tomar alguns cuidados para as-
segurar a eficácia do processo. 
“Ele tem que se preocupar em 
fazer o controle zootécnico, 
identificar quais são os animais 
que merecem ter sua genética 
multiplicada e ter a assistência 
de uma equipe veterinária”, fi-
naliza.

trabalho de produção in vitro é realizado em 5 laboratórios em ms 


