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DELINEAMENTO DE PROGRAMAS DE 

MELHORAMENTO GENÉTICO 

O que melhorar? 
 

Como melhorar? 

Processos, ferramentas e ações desde a coleta da 

informação até a tomada de decisão de quais animais 

reproduzir, com qual intensidade e como acasalar. 



1. Quais informações obter? 

2. Quais características medir? 

3. Medir quais animais? 

4. Qual método de avaliação genética? 

5. Como e quais animais selecionar? 

6. Como acasalar os animais? 

7. Utilizar biotécnica reprodutiva? 

8. Utilizar cruzamento? 

9. Como avaliar a eficiência do programa? 

10. Qual estrutura organizacional? 

DELINEAMENTO NA PRÁTICA 



1. Quais informações obter? 

• Pedigree 

• Fenótipo 

• Genótipo  

 Material biológico 



Material Biológico 



http://www.canadiancattlemen.ca/2014/09/03/ 



Defina um protocolo de coleta das amostras 



VanRaden (2015) 

Foto: Zoetis 

Amostras de 1 fazenda, 1 dia 



Número de SNPs 9K 50K 800K 

Preço aprox. (R$) 100 200 400 

Genótipo: qual painel utilizar? 



No geral, maior volume de animais genotipados 

com painel de baixa densidade 



Seleção genômica custo-efetiva em suínos 

Cleveland and Hickey (2013) 

doi:10.2527/jas.2013-6270 



 Características usuais continuam sendo 

medidas. 

 Tendência de medir um maior número de 

características para potencializar o uso da 

genômica. 

 Foco na fenotipagem de características de 

difícil e/ou onerosa mensuração. 

2. Quais características medir? 



Wiggans (2015) 



https://www.angusonline.org/AGI/AgiDnaPricing.asp 



Lhorente (2015) 



3. Medir quais animais? 

Teoricamente, o número de animais fenotipados 

poderia ser reduzido com a genômica, desde 

que uma boa equação de predição fosse obtida. 

Na prática, não é isso que tem acontecido. 

“BIG DATA era”: maior número de animais e 

características medidas  mais informação  

maior oportunidade de otimizar o uso da 

genômica  maior oportunidade de melhorar a 

eficiência na produção animal. 



1 milhão de animais genotipados nos próximos 3 anos 

3 milhões de animais genotipados nos próximos 5 anos 



Kirsty Moore (2014) 

UK – 3,5 milhões de dados de carcaça 





4. Qual método de avaliação genética? 

Pedigree Fenótipo Genótipo 

DEP 

Modelo 
AG 



Aguilar (2012) 

Método Single-Step 



VanRaden (2015) 



5. Como e quais animais selecionar? 

 Teoria da decisão não está acompanhando na 

mesma velocidade os avanços da genômica. 

 Predições do valor genético para um maior 

número de características, somado a testes 

genéticos para a identificação de alelos 

indesejáveis, torna mais complexa a definição 

de “qual o melhor animal?”. 

 Seleção e intensificação do uso na reprodução 

de animais mais jovens. 



VanRaden (2015) 

Índices de seleção mais compostos 
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Intensificação do uso de animais jovens 

VanRaden (2015) 



6. Como acasalar os animais? 

A informação genômica permite contemplar 

de forma mais efetiva nos acasalamentos: 

•  Endogamia 

•  Efeitos não aditivos 

•  Alelos recessivos 

•  Combinações gênicas para a produção de    

 “outliers” 



Controle FA Controle FG 



($494 - $462)(120989) = $3,871,648  

 

“Baseado no lifetime net merit, o valor econômico de utilizar o 

parentesco genômico foi >$3 millões por ano para o gado Holandês, 

com o acasalamento aplicado para todas as fêmeas genotipadas.”  

Assumindo perda de $23.11 por 1% endogamia 







7. Utilizar biotécnica reprodutiva? 

Em combinação com a aplicação de biotécnicas 

reprodutivas, a informação genômica permite 

intensificar a utilização de animais jovens 

superiores. 



VanRaden (2015) 

Maior diferencial de seleção touros IA 



VanRaden (2015) 

Intensificação da produção de embriões 





Fonte: O Embrião, edição 55 (2015) 



Delineamento  x  ∆G 

% progênie i r L 

IA 50% 2,27 0,85 6,5 

MN 50% 1,40 0,50 5,0 

Esquema padrão ∆G 

0,134 dpg 

% progênie i r L 

IA* 80% 2,27 0,80 3,0 

MN 20% 1,75 0,80 4,0 
0,240 dpg 

+79% 

DEP genômica + IATF + embrião 

*5% embrião 

Carvalheiro (2014) 



8. Utilizar cruzamento? 

 A informação genômica permite estender 

a predição do efeito de heterose do nível 

de raça (linha) para o nível do indivíduo. 

 Além disso, é possível mapear a heterose 

e identificar regiões no genome com maior 

efeito de dominância. 





Heterozygosity plot Highly differentiated loci between 
the maternal and paternal lines 



9. Como avaliar a eficiência do programa? 

 Recalibrar efeito dos marcadores? 

 GGEBV 

 FG 

  defeitos genéticos 

 ... 

 $ 



10. Qual estrutura organizacional? 

Tendências na “era genômica”: 

• Avaliações genéticas conduzidas por 

instituições privadas; 

• Instituições de pesquisa aumentando o foco 

em pesquisa; 

• Aumento de colaborações interinstitucionais; 

• Estruturas mais robustas. 





American Angus Association®  

A Associação detem os genótipos! 



DNA samples 

genotypes 

Dairy Herd Information 
(DHI) producer 

Council on Dairy Cattle 
Breeding (CDCB) 

DNA laboratory 
AI organization, 

breed association 

Wiggans (2015) 

Estrutura Bovinos de Leite EUA 



O Futuro? 



USDA ARS Projects  



slick wild 
type 







Considerações Finais 

• A genômica está afetando drasticamente o 

delineamento dos programas de melhoramento. 

• No geral, os delineamentos estão mais 

complexos, porém apresentando maiores 

oportunidades. 

• Os melhoristas ficaram ainda mais “viciados” 

por dados (BIG DATA!). 

• Cultura da obtenção de dados de qualidade está 

cada vez mais importante. 

• Necessidade de colaboração interdisciplinar e 

interinstitucional (urgente!). 



Roberto Carvalheiro 

rcar@fcav.unesp.br 

Muito obrigado pela atenção! 


