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INTRODUÇÃO
O crescimento da piscicultura brasileira é estimulado pelo interesse da população em qualidade de vida.
Este crescimento se torna viável quando investimentos em pesquisa e desenvolvimento são empregados.
Para viabilizar a cadeia produtiva, é necessário aumento do volume de produção acompanhado pela melhoria de indivíduos.

A obtenção de alevinos com maior potencial de crescimento é um objetivo tecnológico a ser atingido.

METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO
Através do Projeto Aquabrasil, coordenado pela Embrapa Pantanal com participação do Grupo de Pesquisas AQUAM
dentre outras entidades, o tambaqui foi uma das espécies escolhidas para participar do Programa Brasileiro de
Melhoramento Genético. A diversidade genética de C. macropomum foi buscada nas diferentes regiões do Brasil em

que a espécie se encontra (Norte e parte do Centro-Oeste), e conduzidos, por meio de marcadores moleculares do
tipo RAPD (Randon Amplification of Polymorphic DNA), a análise dessas populações.
As matrizes selecionadas foram submetidas à reprodução. Foram formados meio
irmãos, para formação de indivíduos a partir de uma fêmea e dois machos, e irmãos

completos, a partir de uma fêmea e um macho. Suas larvas foram levadas a hapas
para desenvolvimento e os dados de desempenho zootécnico foram contabilizados.
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Figura 1. Regiões de origem dos
espécimes de C. macropomum para
o programa de melhoramento
genético.
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Figura 2. Medição dos comprimentos
de interesse zootécnico de matrizes
do tambaqui.

Figura 3. Infográfico com as etapas do
programa de melhoramento do tambaqui. A
seta em vermelho indica a atual fase de
desenvolvimento do programa.
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CONCLUSÕES

O desenvolvimento do programa de melhoramento para esta espécie proporcionará acelerar a cadeia produtiva do
tambaqui, colaborando com piscicultores familiares e agroindústrias. Também, irá melhorar a eficiência e precocidade
da seleção dos animais para maior ganho em peso, mantendo a variabilidade genética.
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