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MGA

Domesticação das espécies

Tão importante quanto o desenvolvimento da linguagem



MGA

Fatores

» Tamanho da população

» Diferenças de fertilidade e viabilidade

» Mutação

» Migração

» Sistema de acasalamento



PMG

» Mercado e sistemas de 

produção

» Objetivo de seleção

» Sistema de acasalamento e 

raças

» Parâmetros de seleção e 

pesos econômicos

» Sistema de avaliação animal

» Critérios de seleção

» Plano de acasalamento

» Expansão do sistema

» Comparação com programas 

alternativos



PMG

» Diversidade de sistemas de produção – programa único para 

todo Brasil

» Objetivo de seleção e lucro para sistemas de produção

» Sistema de acasalamentos – cruzamentos só se justificam 

quando os recursos animais disponíveis, em estado puro, não 

atendem às especificidades produtivas e de adaptação do 

sistema de produção

» Pesos econômicos - no Brasil - ovinos deslanados (Morais e 

Madalena, 2006 e Lobo et al., 2011) e caprinos (Lopes et al., 

2012).



PMG

» Sistema de avaliação animal x critérios de seleção - alguns 

critérios podem não ter custo/benefício viável

» Planejamento - logística, infraestrutura, custos, etc, - determinar 

o critério de seleção em definitivo e definir o sistema de coleta 

periódica das mensurações das características que compõem 

este critério

» Uso da informação - Acasalamentos – equilíbrio entre ganho 

genético, endogamia, etc.



PMG x PAG
PMG PAG

Mercado, Sistema e Objetivo de 

seleção

 X

Pesos econômicos  X

Sistema de avaliação e critérios de 

seleção

 

Plano de acasalamento  ?

Expansão e esquemas alternativos  X



PMG

» Esquemas alternativos – ganho genético  x rentabilidade

» Ordenação e sequencia lógica - esquemas de registro de 

desempenho têm sido realizados antes da avaliação dos 

objetivos de seleção viáveis e estimação dos pesos econômico

» Integração setor comercial x núcleos de melhoramento



PMG x Investimentos

Custos Fixos

» Manutenção da infraestrutura física e humana

» Manutenção da central do programa (prédio próprio ou aluguel 

de imóvel, e suas despesas com energia, manutenção, 

impostos, etc), salários de profissionais (coordenador, técnicos, 

secretária, etc) e demais despesas diversas (material de 

expediente, viagens, ações promocionais e de marketing, etc.)

» Brasil – R$ 120 mil e R$ 470 mil por ano - R$ 2,50/matriz/ano a 

R$ 3,36/matriz/ano (Lôbo et al., 2000a; Lôbo et al, 2000b; 

Santos, 2013)



PMG x Investimentos

Custos Variáveis

» Mensuração dos critérios de seleção - > número de animais

» Registro e controle de pedigree, desenvolvimento ponderal e 

controle leiteiro, controle de informações reprodutivas e de 

características qualitativas, como qualidade do leite, etc. 

» Brasil - R$ 7,90 e R$ 8,64 /matriz/ano para bovinos de dupla 

aptidão (Lôbo et al., 2000a; Lôbo et al, 2000b) e entre R$ 5,80 e 

R$ 11,20 /matriz/ano para caprinos leiteiros (Santos et al, 2015)

» Outros custos - disseminação do material genético selecionado 

(coleta de sêmen de reprodutores em teste, estocagem de 

sêmen de animais provados, etc.)



PMG x Investimentos

Retornos

» PMG bem conduzidos são rentáveis e apresentam retorno do 

investimento (RI)

» Lobo et al (2000) – Brasil – RI 235% - bovinos de dupla aptidão

» Hill (1971) - Reino Unido – RI 15% - bovinos (seleção para corte 

dentro do rebanho leiteiro ou seleção dentro de raças de corte 

usadas como fonte de touros para cruzamentos)

» Nitter et al. (1994) – Austrália - RI 20% - bovinos para corte

» Santos et al. (2015) – Brasil – RI 3% - teste de progênie para 

caprinos leiteiros
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Estruturas de PMG
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PAG

» PROAG Brasil – Pecuária Brasil Assessoria em conjunto com 

o Instituto de Zootecnia (IZ) - Santa Inês, Texel, Ile de France, 

Dorper e Suffolk – PN, P45 e P90 (D e M), P120 e P180 (D), 

coloração de mucosa (D)

» OviGol criado em 2008, parceria entre a AbacusBio (NZ) e a 

Áries Reprodução e Melhoramento Genético Ovino Ltda. (BR) -

BD inclui 115 rebanhos e 4 atualmente ativos (11.575 animais) -

PN, GPD pré desmame (D e M), GPD pós desmame, PD (D e 

M), idade aos 35kg (D e M), prolificidade, perímetro escrotal, 

AOL e cobertura de gordura 



PMGSI / ASSCO / USP

» Associação Sergipana de Criadores de Ovinos e Caprinos Grupo 

de Melhoramento Animal (GMA/USP) da Universidade de São 

Paulo / Pirassununga

» BD – 13.320 animais - pedigree 37.712, de 44 criadores dos 

estados de BA, DF, GO, MG, MT, MS, PR, RJ, SE, SP.

» DEPs para PN, P60, Materno Total (PCD), Eficiência Maternal 

(P60/PA), P180, P270, GP120 (P180-P60/120), GP210 (P270-

P60/210), Musculosidade da Perna (escore 1 a 5), Pelo (escore 

1 a 6)



» 2005 – Embrapa, ABCC e subdelegadas – 1º TP

» Indicação reprodutores – ABCC – genealogia - convites

» Coleta EMBRIATEC



Capragene®

» Participantes - 30 matrizes IA; manter as filhas até o final da 1ª 

lactação; acompanhamento do rebanho – baixa adesão

» 2006 – CLO – Convênio MAPA e Caprileite/ACCOMIG -

Embrapa Caprinos e Ovinos depositária do AZ

» Distância entre rebanhos - ACGHMG para executar o CLO -

experiência e a infraestrutura 

» Desafios - pequeno número de rebanhos; baixa difusão IA -

baixo número de progênies dos bodes em teste



Capragene®

» Fomentar a inseminação artificial - treinamento de produtores e 

manejadores

» Realizar análises de qualidade de leite

» Promover uma maior aproximação da equipe técnica do 

programa com os criadores

• Workshop anual

• Visita da equipe técnica a cada criatório

Reformulação - 2009



Capragene®

» Processo de seleção dos bodes para o teste de progênie

• 1º Grupo: indicação baseada na genealogia

• 2º Grupo: seleção baseada na produção das mães

• 3º Grupo: valor genético predito

» Controle leiteiro

• Atualmente mais de 50 mil controles leiteiros

• Mais de 5.000 lactações de Saanen, Alpina e Anglo

• Desde 2009 informações de qualidade de leite

» Banco de DNA

» Estimativas de pesos econômicos e índices de seleção

» 1º Sumário - 2014

Evolução



CLO

Capril

Análises 

qualitativas

SGR

Capragene®

Metodologia



Capragene®



Capragene®

» 2º Sumário - PTAs para qualidade do leite

» Expansão do Capragene® - ampliar número de criatórios, fazer o 

material genético chegar ao maior número de criador possível, 

comercialização de reprodutores, sêmen e/ou embriões

» Estudo piloto de seleção genômica

Perspectivas



Um programa de melhoramento genético de caprinos e ovinos 

de corte que visa contribuir com avanços significativos para a 

caprinocultura e ovinocultura brasileiras.



GENECOC® - Benefícios 

Diretos

» Maior controle dos animais;

» Redução de custos - eliminação de 

animais que não respondem às 

melhorias do manejo;

» Ajuste racional das melhorias 

ambientais com o nível de exigência 

dos animais – gradativo e econômico;

» Melhoria na competitividade;

» Retorno do investimento entre 15-

235%;

» Aumento do valor dos animais à venda 

(mínimo de 30%);

» Aumento no ganho genético anual entre 

2-10%.

Indiretos

» Integração entre rebanhos;

» Capacitação contínua;

» Maior contato com técnicos 

especializados em diversas áreas do 

conhecimento;

» Pesquisa direta com informações 

próprias;

» Conhecimento em primeira mão das 

inovações tecnológicas.



GENECOC® - Objetivos e Resultados Esperados 

» Identificar animais geneticamente superiores;

» Promover a integração entre rebanhos de distintas regiões do país, 

democratizando o uso de recursos genéticos superiores e promovendo o 

desenvolvimento da atividade;

» Auxiliar na formação de recursos humanos com habilidades específicas 

sobre o melhoramento animal e os sistemas produtivos para produção de 

carne;

» Contribuir para o fornecimento de reprodutores e matrizes avaliados 

geneticamente para rebanhos comerciais; 

» Melhorar a produtividade e a qualidade dos rebanhos comerciais;

» Ampliar o alcance do uso dos animais geneticamente superiores.



GENECOC®

Diferencial

» Seleção de animais por mérito genético total, com a construção 

de índice genético de seleção

» Seleção dos acasalamentos que maximizam o ganho genético 

do rebanho, com controle da endogamia

» Estimativa da endogamia média do rebanho e a listagem dos 

animais endogâmicos

Ferramentas - SGR



GENECOC®

Relatórios - SGR

» Relação de fêmeas não 

prenhes

» Número de serviços por 

concepção

» Fertilidade ao parto

» Prolificidade

» Previsão de nascimentos

» Intervalo de partos 

» Idade à primeira cria

» Índices de produtividade

» Eficiência produtiva de fêmeas

» Taxa de desmama

» kg de crias desmamadas / 

número de fêmeas expostas

» Taxas de sobrevivência

» Período de gestação

» Pesos e ganhos de peso



GENECOC®

DEPs

» Idade à primeira cria

» Intervalo de partos

» Período de gestação

» Dias para o parto

» Número de serviços por concepção

» Peso total das crias ao nascimento

» Peso total das crias ao desmame

» Relação de desmama

» Pesos - PN, PD, P1, PA, Pw e PM

» Ganhos de peso

» Previstas – AV, AOL e EG



GENECOC®



GENECOC®



GENECOC®

Grupos Genéticos

» ANGLO NUBIANA, BOER, CANINDÉ, MOXOTÓ

» BLACKBELLY, CRIOULA, DORPER, EAST FRIESIAN, HAMPSHIRE 

DOWN, ILE DE FRANCE, LACAUNE, MERINO, MORADA NOVA, POLL

DORSET, PRIMERA, SAANEN, SAMM, SANTA INÊS, SOMALIS, 

SUFFOLK, TEXEL, WHITE DORPER

» Mais de 800 distintos grupos genéticos formados da combinação destas 

raças puras



Considerações Finais

» RGA - fundamentais para a segurança alimentar, redução das 

desigualdades sociais, erradicação da fome e geração de emprego e 

renda

» Modelos autocráticos com tomadas de decisões que ignoram 

percepções e anseios de produtores – insucesso

» Abordagens alternativas – esquemas participativos

» Metodologia existe

» Iniciativas existem - não são as ideais e necessitam de ajustes, mas a 

semente foi lançada e é preciso regar, cultivar e aguardar com esperança



Obrigado 
raimundo.lobo@embrapa.br


