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Objetivos Ao final da disciplina espera-se que os acadêmicos tenham 
adquirido conhecimento para avaliar a inclusão do 
melhoramento animal como ciência no contexto da produção 
animal para as diversas espécies. Tenham aprendido o 
conhecimento das diversas características e como usá-las 
adequadamente para aumentar a produção animal. 

Ementa Introdução e histórico do melhoramento animal. Conceitos 
básicos de genética aplicados ao melhoramento animal. 
Técnicas de amplificação reprodutiva e de biotecnologia 
aplicadas ao melhoramento animal. Genética de populações. 
Genética Quantitativa. Parâmetros genéticos  no melhoramento 
animal. Seleção Individual.  Métodos de seleção. Endogamia. 
Exogamia e cruzamentos. Estratégias para o melhoramento 
genético animal. 

Programa Introdução e histórico do melhoramento animal. Programas 
de melhoramento, Conjunto de características estudadas no 
melhoramento animal. Conceitos básicos de genética 
aplicados ao melhoramento animal. Gametogênese, 
Segregação e recombinação, Ligamento e mutações e tipos 
de ação gênica. Técnicas de amplificação reprodutiva e de 
biotecnologia aplicadas ao melhoramento animal. Base 
genética dos efeitos hereditários. Genética de populações. 
Freqüências fenotípicas, genotípicas e gênicas. Causas de 
mudança nas freqüências gênicas.  Equilíbrio de Hardy-
Weinberg. Genética Quantitativa. Conceitos estatísticos usados 
no melhoramento animal. Caracteres qualitativos e 
quantitativos. Fenótipo como expressão do genótipo e do 
ambiente. Interação genótipo-ambiente. Componentes da 
variação fenotípica e genética na população. Parâmetros 
genéticos no melhoramento animal. Herdabilidades e 
Repetibilidades das características de importância econômica. 
Correlações genéticas entre características de importância 
econômica. Seleção Individual.  Fontes de informação e 
critérios de seleção.  Avaliação dos animais através de 
provas de comportamento (performance). Ganho genético por 
geração, diferencial de seleção, intervalo entre gerações. 
Intensidade de seleção. O que o produtor pode fazer para usar 
o melhoramento animal. Fatores de correção para diferenças 
ambientais. Métodos de seleção. Avaliação dos animais 
através de provas de descendência (progênie). Valor genético 
aditivo (VGA). Diferenças esperadas na progênie (DEP). 
Interpretação de sumários de reprodutores. Endogamia. 



Formação de linhas consangüíneas. Efeitos da endogamia nos 
animais domésticos. Uso da endogamia em cruzamentos. 
Prova de homozigose para reprodutores. Promebo – 
Programa de Melhoramento de Bovinos. Exogamia e 
cruzamentos. Habilidade combinatória. Heterose nas 
características de importância econômica em bovinos.  
Sistemas de cruzamento e resultados dos cruzamentos. 
Estratégias para o melhoramento genético animal. Opções em 
nível de fazenda, regional e nacional. Estrutura da criação.  
Exemplos de programas de melhoramento genético nas 
diversas espécies. 
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