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Resumo1

A ident if icação de animais com potencial para produção de carne e 
com um perf il lipídico de qualidade por meio da genét ica molecular 
possui grande importância na melhoria da produt ividade dos rebanhos, 
pois viabiliza a seleção de indivíduos superiores antes mesmo da 
expressão do fenót ipo. O objet ivo do t rabalho é a montagem de um 
painel de marcadores para serem ut ilizados na validação de polimorf is-
mos com pelo menos 21 polimorf ismos de nucleotídeo único (SNPs) 
localizados em 10 genes relacionados às característ icas de carcaça, 
qualidade de carne e perf il lipídico de ovinos. Também serão testados/
validados SNPs em genes candidatos descritos para a espécie bovina 
em ovinos. Para tanto, será ut ilizada a tecnologia de sequenciamento 
para prospecção de novos SNPs em genes candidatos e a padroni-
zação de uma metodologia SNPlex que permite a análise simultânea 
de um conjunto de polimorf ismos localizados em diferentes genes. O 
t rabalho será conduzido no Laboratório de Genômica e Melhoramento 
Animal da Embrapa Gado de Corte, onde 528 ovinos serão genot ipa-
dos e será avaliada a correlação dos genót ipos com parâmetros de 
qualidade de carne e perf is de ácidos graxos na carne, na perspect iva 
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de gerar informações para que futuramente seja viável a ut ilização de 
ferramentas moleculares na predição e manipulação destas caracterís-
t icas em diferentes raças ovinas criadas no Brasil, a f im de melhorar a 
qualidade da matéria-prima como um todo.
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