
DESAFIOS NA SELEÇÃO DE 
FÊMEAS EM PROGRAMAS DE 
MELHORAMENTO GENÉTICO 
DE BOVINOS DE CORTE 

Fabio Luiz Buranelo Toral 

I Simpósio de Genética e Melhoramento Animal 
Universidade Federal de Viçosa 

1 e 2 de novembro de 2018  



Aplicação de modelos de regressão aleatória – 2004 



Recursos computacionais 



Planejamento orientado para o lucro 

¨  Fertilidade 
¨  Perda pré parto 
¨  Mortalidade de 

bezerros 
¨  Peso à desmama 



M0 
Estação de 

monta 

M3 
Diagnóstico de 

gestação 

M5 
Desmama 

M9 
Parição 

O ciclo da vaca em um rebanho 
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Novilhas 
Vacas solteiras 
Vacas paridas 

Descarte de 
novilhas e vacas 

solteiras (-) 

Descarte de 
vacas vazias (?) 

Recria de fêmeas 

Descarte de fêmeas 



Produzir fêmeas jovens em quantidade 
suficiente para realizar a seleção. 

Qual é o maior desafio na seleção de fêmeas em programas de 
melhoramento genético de bovinos de corte? 



Características indicadoras de fertilidade 

¨  Probabilidade de prenhez 
¨  Número de serviços / concepção 
¨  Intervalo de partos 



A reposição de vacas vazias por fêmeas jovens 
depende da fertilidade do rebanho 

Taxa de 
desmama (%) 

Prenhez de 
novilhas (%) 

Fêmeas jovens 
incorporadas (%) 

Fêmeas jovens 
incorporadas (para cada 

100 vacas expostas) 

60 60 
70 
80 

36 
42 
48 
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21 
24 
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70 
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49 
56 

21 
24 
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80 60 
70 
80 

48 
56 
64 
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32 
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70 
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54 
63 
72 

27 
31 
36 



Planejamento orientado para o lucro 

¨  Fertilidade 
¨  Perda pré parto 
¨  Mortalidade de 

bezerros 
¨  Peso à desmama 
¨  Precocidade sexual 

FÊMEA NO REBANHO 



Características indicadoras de precocidade sexual 

¨  Probabilidade de prenhez precoce 
¨  Idade ao primeiro parto 
¨  Perímetro escrotal 



A vaca ideal é a irmã do boi gordo? 



Características importantes em uma 
“linha macho” e uma “linha fêmea” 

¨  Crescimento 
¨  Qualidade da carcaça 

¨  Fertilidade 
¨  Precocidade sexual 
¨  Habilidade materna 
¨  Crescimento 
¨  Qualidade da carcaça 

Linha macho Linha fêmea 

As características da “linha macho” também são importantes na 
“linha fêmea” porque as fêmeas também irão contribuir com 
metade dos genes da progênie (Smith, 1964). 



Seria viável desenvolver uma “linha 
macho” e uma “linha fêmea”? 

¨  Valor econômicos relativos das características 

¨  Herdabilidades 

¨  Correlações genéticas 

¨  Correlações fenotípicas 



h2
GMD = 0,26 

 
h2

IPP = 0,18  
 
rGMD,IPP = - 0,26 



Taxas de superioridade da seleção de linhas macho e 
fêmea especializadas, em relação a uma linha única 

Valor econômico 
relativo 

(aIPP / aGMD) 

Relação de 
herdabilidades 
(h2

IPP / h2
GMD) 

Correlação genética 

0,5 0,2 0,0 -0,2 -0,5 

1 1,0 
0,5 

101 
101 

104 
102 

108 
103 

114 
104 

141 
110 

2 1,0 
0,5 

102 
101 

107 
104 

114 
108 

129 
118 

180 
191 

5 1,0 
0,5 

102 
101 

107 
106 

113 
115 

122 
137 

134 
171 

Adaptado de Smith (1964) 

A utilização de linhas especializadas nunca é inferior a utilização de uma linha única; 
A superioridade de linhas especializadas depende das correlações entre as 
caracterísitcas das duas linhas, e das relações de suas herdabilidades e de seus 
valores econômicos; 
Mas a vantagem da utilização de linhas especializadas é pequena em relação a 
utilização de uma linha única (Smith (1964). 



As correlações entre duas características da “linha fêmea” podem ser 
mais desfavoráveis do que as correlações entre uma característica da 
“linha macho” com uma característica da “linha fêmea”. 
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Então … 

¨  A fertilidade deve ser prioridade em um programa 
de melhoramento genético de bovinos de corte; 

¨  A melhoria da precocidade sexual também é 
essencial para aumentar a produtividade; 

¨  Características de crescimento, qualidade da 
carcaça e eficiência alimentar (“características de 
linhas macho”) também devem ser consideradas na 
seleção de fêmeas. 



Os principais critérios de seleção 

¨  Reconcepção da novilha 

¨  Intervalo de partos / intervalo da primeira 
inseminação até a concepção 

¨  Idade ao primeiro parto 

¨  Características de crescimento, qualidade da 
carcaça, eficiência alimentar 













Considerações finais 

¨  Qualquer método de avaliação genética / seleção 
só vai funcionar se houver disponibilidade de 
candidatos à seleção. 

¨  As vantagens da utilização de linhas especializadas 
são pequenas. 

¨  Desenvolvimento de objetivos de seleção 
adequados para cada sistema de produção. 
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