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14) Alelo Animal (Animal GRIN) – Sistema de informação de recursos genéticos 

animais 
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Resumo 

O uso efetivo de recursos genéticos somente pode ser alcançado se o material genético 

conservado e sua informação associada estiverem disponíveis para os mais diversos públicos. O 

sistema de informações conhecido no Brasil como Alelo Animal (originalmente chamado 

Animal GRIN), foi desenvolvido a partir de uma parceria entre Estados Unidos (USDA-ARS), 

Brasil (Embrapa) e Canadá (AAFC), é um sistema de armazenamento e gerenciamento de dados 

relacionados à recursos genéticos animais, que está disponível dentro do Portal Alelo, 

desenvolvido pela Embrapa. Dentre as principais funcionalidades do sistema destacam-se o total 

acesso via web, módulos de gerenciamento de material biológico, pedigree e dados fenotípicos 

e genômicos. O sistema foi desenvolvido para atender demandas de organização de informações 

de espécies domésticas de produção, mas pode ser customizado para qualquer espécie animal. 

O Alelo Animal é aberto a consulta pública e possui formulários específicos para depósito e 

requisição de amostras. Atualmente o sistema está sendo usado pela Embrapa, porém ele está 

aberto a utilização por Instituições de Pesquisa Estaduais e Universidades. 

 

Sistemas de gerenciamento de informações para programas de conservação. 

Grande parte das pesquisas básicas e aplicadas, relacionadas ao agronegócio, depende da 

existência de diversidade genética entre e dentro das espécies. Os programas de conservação de 

recursos genéticos são, em última análise, fundamentais para garantir o progresso destas 

pesquisas visto que eles devem se preocupar não somente com o material atualmente usado pela 

indústria, mas como também do material que poderá vir a ser usado. As ações de documentação 

e disponibilização de informação de germoplasma conservado tem assim um papel estratégico 

uma vez que permitem acompanhar os esforços realizados e disponibilizar as informações aos 

mais diversos usuários dos setores público e privado.  

O uso e agregação de valor a recursos genéticos pressupõe conhecer a variabilidade do que 

se tem conservado e dispor dessa informação catalogada e documentada com qualidade e 

organização. Dois grandes gargalos para o efetivo uso de recursos genéticos encontram-se na 

disponibilização de informação organizada sobre o material conservado, e no gerenciamento 

adequado das coleções. Da mesma forma, um dos maiores desafios da pesquisa genética da 

atualidade é o armazenamento e gerenciamento de uma quantidade enorme e crescente de dados 

genômicos que são gerados. De modo geral, a catalogação de material genético das coleções e 

dos dados genômicos de animais é geralmente executada pelo pesquisador que os gerou, criando 

bancos pontuais que não estão integrados e que correm o risco de sumirem com o desligamento 

(aposentadoria e/ou mudança de emprego) do pesquisador responsável pelas atividades de 

conservação de Recursos Genéticos. Pensando em garantir tanto a unificação, a uniformização 

e o intercâmbio dessas informações, bem como aperfeiçoar as pesquisas em Recursos Genéticos 

Animais, a Embrapa (Brasil), a ARS (Estados Unidos) e a AAFC (Canadá) articularam a adoção 

de um sistema único de dados para conservação de seus recursos genéticos animais. Trata-se do 
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primeiro sistema internacional intercontinental para armazenamento de informações genéticas, 

produtivas, e de árvore genealógica. Chamado no Brasil de Alelo Animal (Animal GRIN em 

inglês), ele proporciona acesso ágil e padronizado aos bancos de germoplasma (BAGs) e às 

informações genômicas animais dos três países. 

 

Sistema de Informação Alelo Animal (Animal GRIN) - Informações para unir o Mundo  

Até a implementação do Alelo Animal, o Brasil não contava com um sistema similar para 

área animal, e os dados encontravam-se, em sua maioria, sistematizados em planilhas 

digitalizadas ou em papel. A necessidade de uma ferramenta gerencial para recursos genéticos 

era uma demanda real, uma vez que poderia fornecer subsídios para avaliar a diversidade 

genética, estruturar estratégias de enriquecimento, comparar coleções da mesma raça entre 

países entendendo como eles podem ser geneticamente similares ou diferentes, e desenvolver 

ferramentas para auxiliar atividades de conservação ex situ e preservação in situ. 

No Brasil, o Alelo Animal encontra-se hospedado no portal Alelo (Figura 1), uma 

plataforma de serviços e gestão de dados e informações de pesquisa com Recursos Genéticos. 

Esta plataforma reúne: informações gerais sobre Recursos Genéticos, os programas de 

conservação e preservação associados, legislação ligada à Recursos Genéticos, e os sistemas de 

documentação de Recursos Genéticos Animais, Microbianos e Vegetais.  

O Sistema Alelo Animal (Animal GRIN – Figura 2), produto da parceria entre as empresas 

estatais de pesquisa agropecuária dos Estados Unidos (Agricultural Research Service ARS), do 

Brasil (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa) e do Canadá (Agricultural and 

Agri-Food Canada), tem por objetivo realizar uma gestão eficiente das informações produzidas 

pelas atividades de conservação de recursos genéticos animais. Em março de 2015 (Diário 

Oficial da União - Seção 3 - Edição n. º 41 de 03/03/2015 Pag. 6) foi assinado Acordo de 

Cooperação bilateral entre as empresas estatais de pesquisa agropecuária dos Estados Unidos 

(ARS) do Brasil (Embrapa). O sistema foi desenvolvido de forma customizada para cada um 

dos países envolvidos, como por exemplo, no caso do Brasil, a possibilidade de se documentar 

recurso genético mantido in situ. 

 

 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=3&pagina=6&data=03/03/2015
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=3&pagina=6&data=03/03/2015
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Figura 1 – Portal Alelo (http://alelo.cenargen.embrapa.br/), A: destaque link que leva à página de 

consulta pública do Alelo Animal; B. destaque link que leva para página restrita à usuários cadastrados. 

 

 

 

Figura 2 – Página de Acesso ao Alelo Animal (Animal GRIN). <http://aleloanimal. 

cenargen.embrapa.br/> e/ou <http://nrrc.ars.usda.gov/A-GRIN/> 

 

http://alelo.cenargen.embrapa.br/
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O sistema foi desenvolvido com ferramentas de software livre, sendo Ruby on Railsa 

linguagem de programação, o Apache como servidor Web e o MySQL é o Sistema Gerenciador 

de Banco de Dados. O Alelo Animal pode ser hospedado tanto no Sistema Operacional Linux 

como Windows. No caso do Brasil está instalado em Servidor Windows. 

Cada país participante possui seus próprios servidores, os quais mantém seus dados 

atualizados em tempo real, ou seja, atualizados à medida que os mesmos são inseridos pelos 

curadores. A atualização entre as bases de dados dos países é realizada de forma sistemática 

pelos administradores do sistema. Estas informações são enviadas periodicamente via Web 

Hosting (Figura 3) com os devidos filtros, respeitando o acordo firmado entre as partes e a 

legislação Brasileira vigente. Para gestão dos dados brasileiros o sistema está instalado na 

Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília-DF. 

 

 

 

Figura 3 – Representação esquemática do Sistema com Banco de Dados descentralizado. 

 

O sistema permite diferentes níveis de acesso para garantir segurança das informações, 

havendo acesso hierarquizado de administradores e de curadores, com restrições próprias para 

cada um deles. O acesso pelo curador, por exemplo, permite somente a inserção, edição e 

completa visualização dos dados referentes a espécie/raça dos quais este seja responsável. 
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Informações sensíveis podem ser incluídas no sistema com a segurança de que serão divulgadas 

somente quando o responsável permitir. Para os usuários cadastrados, o sistema possui inúmeras 

funcionalidades, provendo uma ferramenta poderosa e crítica que assegura a segurança de 

informação, e facilita o intercâmbio de germoplasma entre Instituições do país e exterior. A Base 

de Dados contém informações como: dados sobre o cadastro e dados de passaporte dos animais, 

taxonomia, intercâmbio de material, inventário do material conservado, descritores ambientais, 

fenotípicos, e genotípicos, pedigree, além de imagens. Focando no treinamento do curador, 

serão publicados dois Manuais do usuário (versões em Inglês e Português) que irão auxiliar no 

uso do sistema. 

As consultas públicas são realizadas por meio da página do sistema na internet (Figura 4). 

Qualquer pessoa pode acessar dados sobre material genético animal (sêmen, embriões, DNA, 

etc.) armazenados nos BAGs do Brasil e dos Estados Unidos. Caso exista interesse em utilizar 

o material encontrado para fins de pesquisa, comerciais ou outros, o interessado deve preencher 

o formulário da página de solicitação do germoplasma que será analisado por um comitê gestor, 

o qual poderá cedê-lo, rejeitá-lo ou disponibilizá-lo sob determinadas condições.  

 

 

Figura 4. Página pública do Sistema Alelo Animal base de dados internacional. Disponível em: 

http://aleloanimal.cenargen.embrapa.br/database_collaboration_page 

 



Revista RG News 2 (2) 2016 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

 

106 

 

Mesmo um usuário não cadastrado pode obter várias informações sobre o repositório por 

meio do ícone “Consulta” (Figura 5). Por exemplo, na página de Visão Geral da coleção (Figura 

5 – seta), o usuário pode obter informações por refinamentos sucessivos de grupo de animal, 

espécie, raça e indivíduo, o que lhe dará uma visão do número de animais envolvidos e a 

quantidade de material disponível, de forma textual e gráfica (Figura 6). 

 

 

 

 

Figura 5. Página pública do Sistema Alelo Animal. Disponível em: http://aleloanimal.cenargen.embrapa.br/ 

main_webpage/embrapa?record_source=BR. Seta – ícone para entrar na página “Visão Geral” – filtros por 

taxonomia.  
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Figura 6 – Visão Geral da Coleção de DNA purificado da Embrapa.  

 

 

Foco em tendências 

Outro ponto que merece ser destacado, é o desenvolvimento do módulo e armazenamento 

de informações genômicas (Figura 7) proveniente, principalmente, de chips de marcadores de 

polimorfismos único ou mais conhecidos como SNPs (por exemplo os comercializados pelas 

empresas Illumina e Affymetrix). O sistema poderá acomodar dados de chips de baixa 

(centenas), média (dezenas de milhares) ou alta densidade (centenas de milhares). Em uma 

atualização subsequente pretende-se estender essa funcionalidade para dados de 

sequenciamento de nova geração. 

 



Revista RG News 2 (2) 2016 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

 

108 

 

 

 

Figura 7 – Página de acesso de usuário ao módulo Genômica do Sistema Alelo Animal. 

 

A redução do custo para geração destes dados, implicou em que grandes quantidades de 

genótipos têm sido geradas tanto pela iniciativa privada como pelos órgãos públicos. O uso 

destas ferramentas de geração de dados é uma realidade, uma vez que já vem sendo amplamente 

usado no mundo todo, e no Brasil, tanto em raças comerciais como nas localmente adaptadas e 

nas nativas. Trabalhos de marcadores SNPs em bovinos, por exemplo, podem facilmente usar 

800 mil marcadores para cada animal analisado. Essa tendência de uso rotineiro deste tipo de 

ferramenta, gera um volume gigantesco de informação, que não é aproveitado em sua totalidade 

e muitos cientistas têm dificuldade em encontrar espaço para guardar todos os resultados, pois 

grande parte desses atores não tem uma ferramenta de armazenamento e organização desses 

dados.  

Essa ferramenta pode auxiliar e otimizar os programas de melhoramento genético e de 

conservação de recursos genéticos vigentes, ao centralizar e disponibilizar essas informações. 

Além disso, dados sobre marcadores moleculares de interesse pecuário, como genes de 

conversão alimentar ou resistência a doenças, de posse de instituições de pesquisa, empresas 

privadas ou mesmo associação de produtores, atualmente armazenadas localmente, poderão ser 
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guardadas com maior segurança em hardwares com backup remoto, e acesso exclusivo ao público 

autorizado pelo das informações. O USDA-ARS já está incentivando a utilização desse serviço: 

projetos financiados por uma de suas agências prevê que parte dos recursos sejam destinados ao 

centro da ARS de Fort Collins (Local do Banco genético americano) a fim de que os dados 

gerados sejam lá armazenados por meio do sistema Alelo Animal. Por estabelecer um padrão 

para acesso e armazenamento de dados genéticos, o Alelo Animal é um potencial candidato a 

servir de modelo para uma base compartilhada mundialmente. 

 

Considerações Finais e Perspectivas 

O sistema Alelo Animal veio para suprir uma deficiência de anos do programa de 

conservação de recursos genéticos animal da Embrapa, e consequentemente do Brasil, cujas 

informações estavam organizadas de forma deficiente e com diferentes lógicas de 

gerenciamento. Atualmente, o sistema se encontra na fase de migração dos dados de todos 

Bancos ativos de germoplasma e Núcleos de Conservação da Empresa, e espera-se que todas 

Unidades da Embrapa dentro do Projeto vigente de conservação já estejam usando o sistema no 

período 2016 - 2018. A principal perspectiva do sistema, além da implementação nacional, é 

servir de modelo para outros países das Américas e quiçá de outros continentes. Dessa forma, 

caso o mesmo seja integralmente adotado, teremos uma poderosa base de informações que visa 

padronizar e disponibilizar as informações relativas aos recursos genéticos animais. 

 


