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1. RESUMO 

O atual projeto tem o objetivo de criar um sistema informativo online sobre a 

reprodução animal, tendo como tema as características reprodutivas e as principais 

tecnologias e informações hoje encontradas para o cruzamento e manipulação 

reprodutiva das diferentes espécies animais disponíveis na literatura. Para tanto, 

está em desenvolvimento um sistema online em estrutura HTML (HyperText Markup 

Language) integrado a um banco de dados. A fonte de pesquisa envolve artigos 

científicos publicados em periódicos online, livros publicados e revistas científicas de 

informação, sendo esses conteúdos devidamente referenciados em cada página de 

acesso catalogada. Espera-se abranger as espécies de animais domésticos e 

demais animais silvestres encontrados que fazem parte do campo de atuação e 

pesquisa do médico veterinário, além de criar um ambiente interativo e confiável 

para prover informações a pesquisadores, professores, estudantes de medicina 

veterinária e áreas afins, além do público geral interessado em ciência e reprodução 

animal, buscando divulgar maior conhecimento sobre o tema.  
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2. INTRODUÇÃO 

Na atualidade, existem diversos estudos e informações acerca da reprodução 

de espécies animais conhecidas pelo ser humano, assim como, da sua fisiologia 

reprodutiva e manipulação genética. Biotecnologias para o cruzamento animal são 

constantemente aprimoradas para se desenvolver características específicas com 

diversos objetivos, seja em animais de produção, domésticos ou silvestres. 

 Conforme Horta (1997), desde cedo que o homem interfere em animais 

reprodutores para orientar as vocações produtivas no sentido das suas 

necessidades alimentares (animais de trabalho, carne, leite e ovos) e de bem estar 

(pele, lã, produtos de adorno etc.). Os conhecimentos adquiridos dessa interferência 

são acumulados e aprimorados entre gerações, que desenvolvem métodos 

reprodutivos e de manipulação genética em animais. Esses conhecimentos são 

estudados por alunos do curso de medicina veterinária na disciplina de reprodução 

animal. Nesta disciplina, são abordados assuntos relacionados ao desenvolvimento 

embrionário e aspectos morfofuncionais dos órgãos genitais dos animais 

domésticos, além da endocrinologia da reprodução, puberdade e ciclo estral. Além 

disto, o aluno aprende sobre técnicas de manejo reprodutivo de rebanhos e 

biotecnologias afins, como a inseminação artificial e tecnologia de embriões 

(SILVEIRA et al., 2012).         

 No estudo da reprodução animal, é importante apresentar as principais 

descobertas científicas na forma de soluções aplicáveis ao aprendizado e atuação 

do dia-a-dia, em benefício da formação e manutenção de futuros profissionais 

capacitados. Para tanto, é necessário tecnologias informativas que funcionem como 

fontes seguras de pesquisa e que possam ser acessadas por alunos e 

pesquisadores interessados em conhecer as características reprodutivas e 

descobertas atuais sobre determinadas espécies.    

 

 

 

 

 



4 
 

 
 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Criar um sistema online de informação acadêmica sobre a reprodução das 

diferentes espécies animais. 

 

3.2 Objetivo específico  

Reunir a partir da literatura informações da reprodução de espécies de 

animais domésticos e silvestres e seus principais métodos reprodutivos; integradas a 

um sistema online de estudo. 
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4. METODOLOGIA 

 O sistema foi desenvolvido utilizando ferramentas web de programação, 

sendo construído em uma estrutura HTML (HyperText Markup Language), em 

conjunto com uma estilização em CSS (Cascading style sheets). Todas as 

informações serão mantidas em banco de dados MySQL.    

 O usuário realizará um cadastro prévio ao sistema, com aprovação do 

administrador, onde poderá acessar os conteúdos.     

 As informações serão encontradas pelo usuário a partir de um sistema de 

pesquisa, onde o nome científico do animal é usado como identificador de 

informações. É idealizada uma página para cada animal, composta das informações 

básicas da sua reprodução, técnicas hoje encontradas para a manipulação 

reprodutiva (coleta de sêmen e inseminação artificial) e demais resultados de 

pesquisas relevantes encontradas. As informações são acompanhadas pela 

referência literária usada como fonte.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 As fontes de pesquisa envolvem bases de dados bibliográficas, periódicos 

online, livros publicados e revistas acadêmicas e cientificas. Serão selecionados 

artigos com informações relevantes, analisadas com outras fontes e por 

cooperadores da área para confirmar veracidade. 

 

 

Cadastro 

Acesso 

Usuário 

Interface inicial Banco de dados 

                                                         

Espécie pesquisada:   

Características reprodutivas.             

Técnicas para reprodução, 

coleta e manipulação de 

gametas.                        

Atualidades encontradas na 

literatura sobre a espécie.  

 

Sistema 

Referências literárias. 

Figura 1. Interação de acesso entre usuário e conteúdo. Fonte: O autor. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

Até o presente momento, foi desenvolvido todo o ambiente digital necessário 

para a inserção do conteúdo literário a ser acessado pelos usuários. O sistema foi 

criado adaptado para World Wide Web em estrutura HTML (HyperText Markup 

Language) com estilização em CSS (Cascading style sheets).   

 O sistema foi intitulado como “Rep: animals” e o seu logotipo desenvolvido 

utilizando o software CorelDraw ®. 

 

Figura 2. Logotipo do sistema. 

 

 A página inicial (index) contém todas as informações sobre o projeto, com o 

sistema de cadastro e entrada de usuário. Para tanto, foi utilizado a linguagem de 

programação php (personal home page) para realizar a interação entre usuário e 

banco de dados.  

 

Figura 3. Página inicial do sistema. 
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 O gerenciamento do banco de dados foi criado pelo sistema MySQL.  

 

Figura 4. Interface do banco de dados (phpMyAdmin) no sistema MySQL. Se observa os 
dados de um usuário já cadastrado na tabela “usuários”, incluindo senha criptografada.  

A página principal do sistema contém o menu guia para paginação, além de 

um glossário onde é possível pesquisar pelo nome científico as espécies que serão 

registradas. Além disso, para complementar a enciclopédia, foi desenvolvido uma 

página de artigos, onde será possível ter acesso a leitura de textos informativos e/ou 

científicos sobre diversos temas da reprodução animal e da fisiologia da reprodução.  

Figura 5. Página de artigos com tags de navegação. 

 Todas as fontes das informações podem ser acessadas na página de 

referências bibliográficas.    
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5. RESULTADOS PRELIMINARES 

É possível, atualmente, acessar o sistema pelo endereço de hospedagem: 

https://repanimals.com. A plataforma contém a descrição da reprodução de 

espécies, que estão sendo registradas conforme o andamento do projeto, além de, 

uma página para artigos de leitura sobre diversos temas envolvendo a reprodução 

animal, sendo eles: genética, embriologia, biotecnologias, anatomia e outros. 

 O acesso está disponível tanto para graduados, profissionais, estudantes e o 

público geral.  

 

Figura 6. Página "home" após login do usuário na base de dados. 

Os principais fatores positivos na realização da pesquisa tem sido a 

disponibilidade de literaturas que podem ser exploradas, e principalmente o 

interesse de alunos em participar da escrita de artigos para a enciclopédia e no 

estudo do conteúdo, o que demonstra a possibilidade de um bom índice de alcance 

do público alvo após a divulgação do projeto.      

 A divulgação será realizada principalmente em redes sociais, com a criação 

da página Rep animals. Prossegue-se para as próximas etapas do projeto a 

inserção de conteúdos científicos sobre as espécies animais no sistema. 

 

 

https://repanimals.com/
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