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for a DEP, maior será o progres-
so genético obtido ao se utilizar 
essas informações na seleção. 
Além disso, quanto mais preco-
ce for à obtenção de DEPs, mais 
rápido se dará o avanço genético 

de um rebanho/popu-
lação por unidade 

de tempo, como 
resultado do uso 
mais intenso de 
animais jovens 
na reprodu-
ção.

 Os chips de 
SNPs podem 

ser divididos em 
dois tipos: estudos 

de associação genômica 
ampla (Genome Wide Associa-
tion Studies – GWAS) e seleção 
genômica (Genomic Selection 
– GS). A teoria da genética de as-
sociação e da seleção genômica 
baseia-se no fato de que análises 
realizadas com grande núme-

ro de marcadores espalhados 
por todo o genoma aumentam 
a probabilidade de que regiões 
associadas com características 
de interesse estejam em forte 
desequilíbrio de ligação com os 
marcadores.
 Em GWAS, são estudadas gran-
des populações, em que os in-
divíduos se relacionam entre 
si por meio de um ancestral 
comum em um dado tempo. 
Esta técnica visa mapear re-
giões genômicas e identificar 
genes candidatos que influen-
ciam características de interesse 
econômico. Já na GS pode ser 
estudada a própria população 
de melhoramento, sendo o 
objetivo utilizar os SNPs como 
ferramenta auxiliar na predição 
de DEPs mais acuradas, con-
tribuindo para um processo de 
seleção genética mais eficiente. 
O intuito da GS é a obtenção de 
um modelo que possa predizer 

No campo da genética molecu-
lar, a mais importante descober-
ta do século 20 foi a da estrutura 
da molécula de DNA, em 1953, 
por James Watson e Francis 
Crick. Esse feito possibilitou 
o desenvolvimento de méto-
dos para estudar a estrutura e a 
função do material genético de 
equipamentos para análises au-
tomatizadas de grandes quanti-
dades de amostras, de métodos 
estatísticos e de ferramentas de 
informática, resultando na ciên-
cia conhecida como genômica. 
Destaca-se ainda o surgimento 
de estudos aplicados ao melho-
ramento animal e a inserção de 
novas características de interes-
se econômico nos programas de 
avaliação genética de bovinos.
 Essas características, geral-
mente, são influenciadas pelo 
meio ambiente e controladas 
por muitos genes, cada um con-
tribuindo com pequeno efeito 
sobre o fenótipo do animal, po-
dendo resultar em complexas 
interações gênicas. É possível 
mapear um gene ou blocos de 
genes adjacentes que afetam as 
características quantitativas por 
meio de marcadores molecula-
res em uma população e com 
delineamento experimental, 
que origine desequilíbrio de li-
gação (DL). O conceito de DL 
refere-se à associação não ale-
atória entre dois genes ou entre 
uma região genômica associada 
a uma característica de interesse 
e certo marcador molecular.
  Estima-se que o genoma bovi-
no seja composto por cerca de 
22 mil genes e 2,87 bilhões de 
pares de nucleotídeos. Os genes 
são formados por segmentos de 
DNA, os quais são responsáveis 
pela expressão de característi-
cas que são medidas nos bovi-
nos, como peso em diferentes 
idades, ganho de peso, idade ao 
primeiro parto, período de lac-
tação, circunferência escrotal, 
espessura de gordura, maciez 

da carne, entre outras.
    Já os marcadores molecula-
res são variações no genoma 
que caracterizam as diferenças 
fenotípicas entre dois ou mais 
indivíduos. Esses marcadores 
variam quanto à confiabilidade, 
à reprodutibilidade, ao custo de 
análise e à natureza de seu po-
limorfismo. Quando os marca-
dores moleculares se mostram 
associados com características 
de interesse, eles podem cons-
tituir poderosa ferramenta no 
processo de melhoramento ge-
nético animal.
  Entre os diversos tipos de mar-
cadores, os polimorfismos de 
base única (Single Nucleotide 
Polymorphism – SNP) se desta-
cam na aplicação da genômica. 
Os SNPs são alterações em uma 
única base na molécula de DNA 
de um indivíduo em compara-
ção com um genoma de referên-
cia e estão distribuídos por todo 
o genoma. Esses marcadores 
podem ser analisados simulta-
neamente em sistemas auto-
matizados contendo milhares 
de SNPs, os chamados “chips de 
SNPs”. A automatização permi-
tiu que estudos genômicos pu-
dessem ser feitos com amostras 
contendo um grande número 
de indivíduos.
  Tradicionalmente, 
as avaliações ge-
néticas realizam 
a seleção dos 
animais com 
base em dados 
fenotípicos e 
de pedigree. 
Esses valores são 
disponibilizados 
na forma de Diferen-
ça Esperada na Progênie 
(DEP), que é a metade do valor 
genético predito e representa o 
desvio esperado da média dos 
filhos de um dado indivíduo pa-
ra uma característica em relação 
à base genética da população 
avaliada. Quanto mais precisa 

o valor genético do indivíduo, 
mas que não necessariamente 
determine genes específicos en-
volvidos no controle do fenótipo 
em questão.
   O impacto dessas tecnologias 
requer a existência de banco de 
dados compostos por informa-
ções fenotípicas e genotípicas 
de um grande número de indi-
víduos. A genômica tem poten-
cial de viabilizar nos programas 
de melhoramento a inclusão de 
características de difícil mensu-
ração ou de alto custo, pois oti-
mizará a avaliação genética, tor-
nando possível predizer DEPs 
confiáveis, com menor volume 
de dados e com redução nos in-
tervalos de gerações.
   Em programas de melhora-
mento de gado de leite, os dados 
genômicos utilizados junto aos 
fenotípicos e genealógicos têm 
trazido benefícios expressivos. 
Neste caso, a genômica vem 
substituindo os testes de progê-
nie, ferramenta tão importante, 
na qual o produtor não podia 
obter dados confiáveis de pro-
dução de leite até as filhas de um 
touro entrarem em lactação. Ao 
deixar de realizar o teste de pro-
gênie, a indústria tem econo-
mizado milhões de dólares que 
eram destinados anualmente 
para testes de touros jovens.
    Neste cenário, é fundamental a 
transferência de conhecimentos 
e tecnologias gerados pela ge-
nômica aplicada, pois os avan-
ços radicais em melhoramento 
genético animal só ocorrerão se 
esses resultados forem incorpo-
rados à rotina dos produtores e 
em seus sistemas de produção.
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