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Tecnologia desenvolvida pelo governo americano identifica características genéticas de 
bezerros, o que permite saber desde cedo se o animal será um bom reprodutor 
 
De um século para cá, a genética bovina brasileira deu uma tremenda guinada. O primeiro 
salto foi a propagação da Inseminação Artificial (IA). Antes dela, um touro produzia 50 
bezerros/ano, hoje pode produzir mais de cinco mil bezerros. Na seqüência veio a 
Transferência de Embrião (TE), técnica em que a vaca é superovulada, inseminada e gera 
diversos embriões, que posteriormente são transferidos para uma barriga de aluguel. A 
Fertilização In Vitro (FIV) seria o terceiro salto e consiste na fecundação fora do corpo do 
animal. Não há dúvida que essas três tecnologias aceleraram em anos o melhoramento 
genético bovino. No entanto, as pesquisas avançaram e a novidade do momento é um chip 
que carrega as informações genéticas do animal, permitindo ao produtor saber muito mais 
cedo se o bezerro nascido será ou não um bom reprodutor.                                                                   
 
Conhecido como microarray chip, a pequena lâmina foi desenvolvida por Curtis Van Tassell, 
geneticista do Usda, Departamento de Agricultura dos EUA, junto com a empresa 
californiana Ilumina. Ele carrega nada menos que 54 mil marcadores de DNA chamados de 
poliformismos de base única (SNP, sigla em inglês). Com ele, multiplicam-se as chances de 
um criador selecionar um bom touro. Em território ianque, a tecnologia vem sendo usada 
nas raças holandesa, jersey e pardo-suíça. Os primeiros resultados vieram à tona no início 
deste ano e duplicaram os valores genéticos de 35% no método tradicional para 70%. 
 
Esta nova revolução, em breve, deve chegar ao Brasil. O responsável é o pesquisador 
Marcos Vinicius Barbosa da Silva, geneticista da Embrapa Gado de Leite, que atualmente 
atua no laboratório virtual da Embrapa no Exterior, o Labex EUA. Silva auxiliou Van Tassell 
na parte final do projeto do microarray chip e recentemente teve o projeto "Predição de 
Valores Genéticos Usando Mapas Densos de SN Ps" aprovado pela CNPq. A verba para a 
primeira etapa, que deve ser concluída ainda este ano, será de R$ 120 mil e consistirá na 
genotipagem de todos os touros das raças girolando (300) e gir leiteiro (150) em programas 
de teste de progênie ou avaliação genética, coordenados pela Embrapa Gado de Corte. Boa 
parte dos touros já tinha o DNA extraído e disponível no banco de DNA da Embrapa, o que 
facilitou o envio das amostras para os EUA. A genotipagem teve início no final do mês 
passado e deve ser concluída no final deste ano. "O processo acontece mais ou menos 



assim: as amostras de DNA dos indivíduos são colocadas no chip, que parece um slide de 
microscópio, o qual é quimicamente preparado e colocado num scanner para produzir 
genótipos. Após a obtenção dos genótipos são adotados procedimentos estatísticos que 
podem identificar as relações entre marcadores de DNA e as características de importância 
econômica", diz o pesquisador. 
 
Com os resultados da genotipagem e os dados de avaliação genética da Embrapa será 
possível passar para a segunda fase. Esta etapa se baseará na estimativa dos efeitos dos 
segmentos cromossômicos na população, o que permitirá a predição de valores genéticos, 
inclusive de animais candidatos à seleção. Na prática, funciona assim: o DNA é extraído do 
animal, colocado no chip e avaliado. Os SNPs podem ou não ser responsáveis por mudanças 
em características qualitativas e/ou quantitativas de interesse da pecuária. "Mas, mesmo 
que não sejam, eles podem marcar as regiões em que estão presentes os genes 
responsáveis pelas alterações. Fazendo uma analogia, o cromossomo poderia ser uma 
estrada longa e o SNP um sinal de quilometragem. Se você tiver vários SNPs, fica mais fácil 
localizar o local do gene", explica Silva. 
 
No caso da experiência norte-americana, a pesquisa que resultou na pequena lâmina que 
carrega 54 mil SNPs custou US$ l milhão. A genotipagem de cada touro ficou entre US$ 175 
e US$ 225, valor que pode poupar um gasto de US$ 50 mil, que seriam os custos desde o 
envio do touro a uma central de IA até a publicação dos resultados dos testes de progênie.  
No Brasil, as avaliações são mais modestas, mesmo assim o recurso poderia evitar um 
desembolso de R$ 40 mil. Silva, inclusive, pensa em desenvolver um chip de baixa 
densidade, apenas 384 SNPs, mas de alta signifícância estatística, o que possibilitaria uma 
redução de custos da genotipagem para cerca de US$ 30. "Ele permitirá a verificação de 
paternidade, rastreabilidade e a seleção de características de importância econômica, como 
produção de leite e proteína", explica Silva. 
 
As vantagens são várias. Entre elas, a possibilidade de saber se um bezerro deve ou não ser 
indicado a um teste de progênie. Para Van Tassel, "a genotipagem vai ajudar a identificar 
melhor a elite genética e provavelmente será uma ferramenta não só para identificar um 
touro de bom potencial, mas uma forma de reconhecer o melhor em um universo de touros 
jovens". Até então, os animais eram escolhidos com base nos valores genéticos dos pais. No 
entanto, este critério não era garantia de que o bezerro teria as características desejadas, 
fato explicado pela genética, mais especificamente pela Lei de Mendel. O chip permite que 
os melhores animais sejam selecionados. Quanto aos outros, Van Tassel é taxativo: "virarão 
hambúrgueres". A médio prazo, a expectativa tanto de Van Tassel como de Silva é que a 
nova tecnologia substitua os testes de progênie, o que, além de proporcionar uma enorme 
economia ao pecuarista, diminuirá significativamente o tempo necessário para a seleção de 
um animal.       
 
ANDRADE, Lívia. Chip da fertilidade. Dinheiro Rural. São Paulo, ano 6, p. 38-40, mar. 
2009. 
 
  
              


