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Breve contextualização do projeto e relevância do tema
Grandes avanços de produtividade têm sido obtidos pela pecuária nacional como 
resultado do trabalho realizado por programas públicos e/ou privados de avaliação e 
melhoramento genético

Grandes contribuições da Embrapa e instituições parceiras:
• Melhoramento genético de raças especializadas e localmente adaptadas de 

caprinos e ovinos
• Outras espécies de interesse zootécnico (bovinos de corte e leite, aves e suínos)
• Mais recentemente, tem trabalhado com espécies nativas e exóticas de peixes 

com potencial aquícola.

A equipe da proposta vem trabalhando para desenvolver e utilizar ferramentas 
genômicas de alta definição para:

a) implementar a seleção genômica em programas de melhoramento genético já 
bem estruturados nos quais atua 

b) desenvolver, validar e inserir testes moleculares para genes específicos e testes 
para determinação de parentesco, de baixo custo
a) selecionar e acasalar reprodutores, minimizando cruzamentos endogâmicos 

e/ou;
b) maximizar ganhos genéticos 
c) gerenciar plantéis de reprodutores e certificar a pureza específica de 

germoplasma de tambaqui (Colossoma macropomum)



Principais problemas

1. Falta de bons processos de controle de pedigree
a. Nos pequenos ruminantes, pequenos produtores, com baixo nível de 

tecnificação
b. Nos peixes, alta prolificidade, formas jovens minúsculas (dificuldade de 

marcação)

2. Objetivos de seleção de características qualitativas (além de quantitativas)
a. Cor de pelagem
b. Prolificidade
c. Presença/ausência de chifres
d. Criptorchidismo

3. Produtos com certificação de origem, com valor diferenciado, associados à raças



Objetivo Geral: Desenvolver e Validar Ferramentas Genômicas para Gestão e 
Melhoramento Genético de Espécies de Interesse Zootécnico

Objetivos Específicos
• Validar um painel de marcadores SNP com alelos espécie-específicos para análise 

de pureza específica de Tambaqui para certificação de reprodutores e alevinos.

• Validar um painel de marcadores SNP para análise de paternidade em raças 
Brasileiras de ovinos

• Validar um painel de marcadores SNP para seleção de ovinos deslanados de raças 
Brasileiras localmente adaptadas com base em genes que controlam prolificidade 
(número de cordeiros por parição), cor de pelagem, e resistência/ 
susceptibilidade ao scrapie e pneumonia progressiva ovina.

• Validar um painel de marcadores SNP para rastreabilidade e certificação de 
origem para pelo menos três raças de ovinos (Santa Inês, Morada Nova e 
Crioula);



Materiais e Métodos

• Relatar e justificar modificações metodológicas realizadas após o projeto 
aprovado 

• Não houve alteração

• Geração de dados localmente em equipamentos instalados na Embrapa



Atividades planejadas x realizadas



Atividades planejadas x realizadas
Pontos críticos que afetaram a execução 

a) Houve atraso nos desembolsos dos recursos por parte da FAPDF
a) Adiamos a aquisição de insumos críticos para a execução dos experimentos 

previstos. 
b) Segundo desembolso coincidiu com a pandemia de COVID, o que limitou nossa 

capacidade de uso do recurso, pelos motivos expostos abaixo;

b) Grande parte dos insumos utilizados é importada e cotada em dólar, e elevações 
observadas na taxa de câmbio, depois da aprovação do projeto, têm requerido maior 
parcimônia na realização de compras e importações de insumos para garantir a 
exequibilidade do projeto;

c) A pandemia observada no Brasil desde o início de 2020 tem afetado significativamente 
a capacidade da equipe em realizar as atividades propostas no projeto. 
a) A Embrapa tem operado em regime de teletrabalho
b) Limitando assim nossa capacidade de realizar experimentos laboratoriais, coletas 

de amostras, etc.
c) Processos de importação e aquisição de insumos ficou mais demorado
d) Insumos tem tempo de prateleira limitado, e portanto só devem ser adquiridos 

quando há certeza de que vamos poder realizar os experimentos previstos.



Recurso aprovado x gasto 

• Relatar montante aprovado e montante gasto até o momento.

Contrapartidas de outros projetos da Embrapa.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

 Recursos 

Liberados

Recursos Gastos Saldo

Capital R$ 280.000,00 R$ 161,112.90 R$ 118,887.10

Custeio R$ 284.860,00 R$ 64,903.22 R$ 219,956.78

Bolsa - - -

Saldo R$ 564.860,00  R$ 226.016,12 R$ 338,843.88

Data da situação 20/05/2021  20/05/2021







Cruzamentos Interespecíficos
• Métodos moleculares para diagnóstico já desenvolvidos

Quantos marcadores 
são necessários?



Resultados parciais alcançados

Painel de marcadores SNP com alelos espécie-específicos para análise de pureza 
específica de Tambaqui

(n=X=27)



Resultados parciais alcançados



Resultados parciais alcançados

1. Painel para identificação de híbridos e introgressões já é funcional (76 
marcadores validados)
1. Estamos oferecendo acesso à ferramenta a todos os produtores
2. Já testamos >1600 amostras de 16 produtores 

2. Nova versão, trocando marcadores que não estão funcionando aguardando 
aquisição e testes de validação



Resultados parciais alcançados

Painel de marcadores SNP para seleção de ovinos com base em genes que 
controlam prolificidade (número de cordeiros por parição), cor de pelagem, e 
resistência/ susceptibilidade ao scrapie e outras doenças.



Resultados parciais alcançados
Painel de marcadores SNP para seleção de ovinos com base em genes que 
controlam prolificidade (número de cordeiros por parição), cor de pelagem, e 
resistência/ susceptibilidade ao scrapie e outras doenças.



Resultados parciais alcançados
Painel de marcadores SNP para seleção de ovinos com base em genes que 
controlam prolificidade (número de cordeiros por parição), cor de pelagem, e 
resistência/ susceptibilidade ao scrapie e outras doenças.

80% dos marcadores funcionaram

Novos ensaios foram desenhados para os 20% que não funcionaram e estão 
aguardando aquisição



Resultados parciais alcançados

• Validar um painel de marcadores SNP para análise de paternidade em raças 
Brasileiras de ovinos



Resultados parciais alcançados

• Validar um painel de marcadores SNP para análise de paternidade em raças 
Brasileiras de ovinos

Amostragem ainda é parcial



Resultados parciais alcançados

• Validar um painel de marcadores SNP para análise de paternidade em raças 
Brasileiras de ovinos

• Novos ensaios foram desenhados para gerar uma segunda versão do painel e 
estão aguardando aquisição

• Amostragem será ampliada com a segunda versão



Cronograma proposto para finalização das atividades programadas



Novas ações em execução pela equipe em consequência do financiamento 
obtido pelo projeto Pronex-FAPDF 

• Estruturação de plataforma de desenvolvimento de ferramentas para análise 
genética de espécies de interesse aquícola - AquaPLUS 

• Foco em oferecer análises e soluções simples, práticas e de baixo custo 
para o setor produtivo

• Ferramenta para análise de parentesco, paternidade e estrutura genética 
de camarão Vannamei (em fase final de entrega)

• Ferramenta para análise de parentesco, paternidade e estrutura genética 
de Tilápia (em fase de prototipagem)

• Ferramenta para análise de parentesco, paternidade e estrutura genética 
de Pirarucu (em fase de prototipagem)
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