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OBJETIVOS 

1. GERAL 
Proporcionar conhecimento científico na compreensão dos mecanismos de herança genética dos animais domésticos 
e sua aplicabilidade na exploração zootécnica. Possibilitar ao profissional análise e interpretação de resultados obtidos 
por diferentes metodologias de avaliação e seleção de animais domésticos. 

2. ESPECÍFICOS  
- Capacitar os discentes na interpretação de conceitos relacionados à genética;  
- Habilitar os discentes à resolução de problemas relacionados com herança simples;  
- Permitir aos discentes compreender os princípios de herança e variabilidade entre espécies;  
- Uso de técnicas genética aplicada 'a relação de indivíduos em uma população. 

EMENTA 

Introdução. Realidade nacional e regional. Base mendeliana da herança, diferenças genéticas entre população. 
Variação, Herança e meio ambiente. Valores e medidas. Efeito médio dos gens e valor reprodutivo. Hereditariedade, 
herdabilidade. Heritabilidade ou Eritalidade. Relação entre parentes. Seleção, sistema de acasalamento: endogamia, 
exogamia.   

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. TEÓRICO 
Medidas de posição e dispersão: média, variância, desvio-padrão; Correlação linear simples e regressão linear simples. 
Genética de populações e quantitativa: frequência alélicas e genotípicas, modos de ação gênica, variância aditiva e 

desvios de dominância. 
Coeficiente de parentesco, obtenção e interpretação. 
Parâmetros genéticos: considerações, interpretações e estimativas de herdabilidade, repetibilidade e correlações 

genética, ambiental e fenotípica. 
Seleção: Conceitos, seleção natural e artificial.  
Diferencial de seleção: conceito e aplicação  
Ganho genético: conceito e aplicação. 
Teste de desempenho: centrais de teste, critérios de seleção, fatores que causam variações sobre os critérios de seleção.  
Teste de progênies: indicação, limitações, métodos de teste de progênies.  
Endogamia: coeficiente de endogamia, efeitos genéticos da endogamia. 



Heterose e cruzamentos: bases genéticas da heterose, estratégia geral dos cruzamentos, cruzamentos em bovinos de 
leite e de corte, raças sintáticas e compostas. 

Seleção simultânea de vários caracteres: método unitário de Tanden, níveis e rejeição, índices de seleção, BLUP. 
2. PRÁTICO 

Melhoramento em gado de leite: critérios de seleção, seleção de machos e de fêmeas, sumário de touros.  
Melhoramento em gado de corte: critérios de seleção, seleção em fazenda, seleção em centrais de teste, sumário de 
touros. 
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