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RESUMO 

BARRETO NETO, Arnaldo D. ESTRUTURA POPULACIONAL E OTIMIZAÇÃO 

DE ESQUEMAS DE ACASALAMENTO EM OVINOS COM USO DE 

ALGORITMOS EVOLUCIONÁRIOS. Sergipe. UFS. 2014. 51 p. (Dissertação – 

Mestrado em Zootecnia). 

Procurou-se avaliar a estrutura populacional e o progresso genético observado em 

ovinos da raça Santa Inês, distribuídos em 51 núcleos de seleção que fazem parte do 

Programa de Melhoramento Genético da Raça Santa Inês ASCCO/USP. Bem como o uso 

de algoritmos genéticos para encontrar a contribuição genética ótima, para a próxima 

geração, de animais componentes de núcleos de seleção que tenham pedigree estruturado e 

valores genéticos para características de importância econômica, estimados através de 

Preditores Lineares Não Viesados (DEP-BLUP). Foram utilizadas informações de 

ascendência e valores genéticos para peso aos 60 dias do banco de dados do Programa de 

Melhoramento Genético da Raça Santa Inês ASCCO/USP, e as análises foram realizadas 

utilizando o programa EVA, desenvolvido pela NORDGEN, de uso livre. Os dados 

populacionais descritos foram o número de animais nascidos, o número de animais 

consanguíneos, o coeficiente de consanguinidade médio, a coancestralidade média, o 

tamanho efetivo da população, a diferença esperada da progênie média para a característica 

Peso aos 60 dias (DEP P60) e o grau de completude do pedigree. Os resultados 

encontrados indicam valores de efetivo populacional decrescente, aumento na 

coancestralidade e alto índice de completude do pedigree. Apontam ainda para o baixo uso 

das técnicas de reprodução, a exemplo da inseminação artificial, e uma taxa de ganho 

genético não otimizada. A otimização matemática utiliza algoritmos genéticos contidos no 

programa EVA, em que foi constatada a utilidade do uso do programa EVA para otimizar 

o ganho genético com controle da consanguinidade em núcleos de seleção com banco de 

dados de tamanho médio. Os requisitos computacionais mínimos crescem 

exponencialmente em relação à quantidade de candidatos a seleção, podendo se tornar um 

sério empecilho à sua utilização em banco de dados de maior tamanho. Os valores obtidos 

também foram comparados com os resultantes de acasalamentos a partir da seleção pelas 

DEP-BLUP com um ponto de truncamento, bem como com os de acasalamentos ao acaso. 

O número e a distribuição dos machos selecionados variaram de acordo com a penalidade 

atribuída à consaguinidade na função objetivo. Os resultados obtidos comprovaram a 

eficácia do método para obter melhores ganhos genéticos em relação ao acasalamento ao 

acaso e melhor controle sobre a consanguinidade comparativamente a seleção pelas DEP- 

BLUP.  

 

Palavras–chave: endogamia, acasalamento seletivo, otimização matemática, algoritmos 

genéticos, EVA. 
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ABSTRACT 

BARRETO NETO, Arnaldo D. POPULATION STRUCTURE AND  BREEDING 

SCHEME OPTIMIZATION IN SHEEP WITH EVOLUTIONARY ALGORITHMS. 

Sergipe. UFS. 2014. 51 p. (Dissertação – Mestrado em Zootecnia).). 

 
It has been sought to evaluate the population structure and the genetic progress 

observed in Santa Ines breed sheep, distributed in 51 selection nucleus herds which are part 

of the ASCCO/USP Genetic Breeding Program. Also the usage of genetic algorithms to 

find the optimal genetic contribution to the next generation of animals that are part of this 

nucleus herds with structured pedigree and genetic value for traits of economic  relevance 

estimated by Best  Linear Unbiased Predictors (DEP-BLUP). Information about and 

genetic ancestry and genetic values at 60 days weight from ASCCO/USP Santa Ines Breed 

Genetic Breeding Program database were used, the analysis were been made by the EVA 

program, developed by NORDGEN, of open usage. The population data described were 

the number of animals born, the number of inbred animals, the average inbreeding 

coefficient, the average rate of coancestry, the effective population size, the expected 

difference in average progeny breeding value for the trait weight at 60 days (DEP P60) and 

the level of pedigree completeness. Results suggest a decrease in effective population size, 

increment in coancestry and high level of pedigree completeness. Also, the results indicate 

low use of reproduction techniques such as artificial insemination and a suboptimal rate of 

genetic gain. The mathematical optimization use genetic algorithms contained in the EVA 

program, where its usefulness was demonstrated to optimize the genetic gain with 

inbreeding control, in nucleus herds with mid-sized databases. Minimum computer 

requirements grow exponentially with the number of candidates for selection which can 

become a serious restriction to their use in large databases.  The results were additionally 

compared to the breeding results from DEP-BLUP selection with a truncation point and to 

random breeding. The number and distribution of selected males varies according to a 

penalty attributed to inbreeding in the objective function. The results proved the 

effectiveness of the method for better genetic gains than random mating and better control 

over inbreeding compared to selection by DEP-BLUP. 

 

Keywords: inbreeding, mate selection, mathematical optimization, genetics algorithms, 

EVA 
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1. INTRODUÇÃO 

A ovinocultura, na porção tropical do Brasil, vem ganhando relevância nas duas últimas 

décadas e, atualmente, possui um efetivo de rebanho que representa mais de 60% do total 

brasileiro (IBGE, 2014). Segundo Paiva et al (2005) o principal recurso genético é a raça 

Santa Inês, sendo o estado de Sergipe importante centro de seleção e melhoramento genético 

desta raça. Por se tratar de uma atividade econômica em fase de estruturação, necessita 

incorporar avanços tecnológicos, já praticados em outros países ou em outras cadeias 

produtivas em território brasileiro, com destaque para melhorias no processo de seleção e 

acasalamento dos indivíduos participantes de programas de avaliação genética. 

Neste contexto, a estrutura populacional é um importante direcionador de ações para 

programas de melhoramento genético e as informações de pedigree são uma boa e pouco 

dispendiosa ferramenta para estudar estes parâmetros. Apesar de a raça Santa Inês representar 

o grupo genético ovino com maior efetivo no Brasil (DA SILVA et al., 2012), sua estrutura 

populacional é pouco estudada. O conhecimento sobre a dinâmica de parâmetros como o 

efetivo populacional, o grau de completude do pedigree, o tamanho efetivo da população, o 

coeficiente de consanguinidade médio, a coancestralidade e a razão sexual é fundamental para 

definir ações no âmbito dos programas de melhoramento. 

A evolução do mérito genético ao longo dos anos, os seus valores médios em cada um 

dos núcleos de seleção componentes de um programa de melhoramento, bem como a relação 

entre estes valores e o coeficiente de consanguinidade médio de cada um deles ajudam a 

entender o fluxo gênico e a intensidade de seleção praticada. A contribuição genética e o 

mérito genético, dos fundadores e dos principais ancestrais, são importantes para o 

monitoramento da variabilidade genética da população.   

A avaliação do valor genético dos indivíduos para uma determinada característica tem 

sido expressa na forma de Diferença Esperada de Progênie (DEP), que representa metade do 

valor genético. 

Uma etapa do processo do melhoramento genético animal, o acasalamento, tem sido 

praticada de forma empírica e não sistematizada, diminuindo o ganho genético anual realizado 

e não impondo controle efetivo sobre o crescimento da consanguinidade. Nesta pesquisa, a 

teoria da contribuição genética, juntamente com as técnicas de otimização matemática foram 

avaliadas quanto a facilidade de aplicação e resultados esperados em comparação com 

técnicas mais tradicionais. Os resultados obtidos podem apontar diretrizes para estes 

programas de melhoramento. No Brasil, esta metodologia foi utilizada apenas em bovinos por 
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Carvalheiro et al. (2010), daí o interesse em verificar a sua aplicação em rebanhos da raça 

Santa Inês.  

Os objetivos deste trabalho são descrever os parâmetros populacionais destes núcleos de 

seleção, verificar o progresso genético obtido e otimizar a contribuição genética de indivíduos 

candidatos a seleção para a geração seguinte. Além disso, comparar os valores de ganho 

genético e da consanguinidade, usando penalidades para o seu crescimento, em vários níveis, 

com os obtidos com a seleção por truncamento e com o acasalamento ao acaso. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 RAÇA SANTA INÊS 

A raça Santa Inês constitui o principal agrupamento genético, entre as raças deslanadas, 

no território brasileiro, possuindo o maior efetivo de animais registrados junto a Associação 

Brasileira de Criadores de Ovinos (ARCO) (MORAIS, 2000). Tendo um alto valor adaptativo 

nas regiões de clima tropical e subtropical, destaca-se como excelente alternativa para a 

produção de carne e pele, apresentando desempenho superior às raças lanadas em biomas tão 

diversos como a caatinga nordestina, cerrados, zona da mata, floresta amazônica e pantanal 

(SOUZA et al., 2003). 

Segundo Souza et al. (2003), o Santa Inês foi formado por animais quatro troncos 

genéticos: o tipo Crioulo, trazidos por colonizadores portugueses; ovinos deslanados africanos 

entre os quais a Morada Nova, a raça italiana Bergamácia e, mais recentemente, as raças 

Somalis e Suffolk. Utilizando marcadores moleculares, em estudo de padrões de semelhança, 

Paiva et al. (2005) encontrou maior proximidade genética dos exemplares Santa Inês com as 

raças Bergamácia, seguida por Rabo Largo, Morada Nova e Somalis. 

Souza et al. (2003) apresentaram uma classificação funcional de diversas raças, entre 

elas a Santa Inês (Tabela 1). Fica evidente a sua superioridade nas características ligadas a 

adaptação, duração da estação reprodutiva, qualidade da pele e, em menor grau, o ganho em 

peso e qualidade de carcaça.  

 

Tabela 1 – Classificação de algumas raças de ovinos de corte lanadas e deslanadas de acordo 

com a função. 

 

GPMD = ganho de peso médio diário; Códigos : A = Alto; M = Médio; B = Baixo; DER – Duração da estação 

reprodutiva; L= Longa; C = Curta. O sinal de (+) foi adicionado para debotar um maio grau de excelência em 

uma característica em particular. Assume-se ótimo ambiente para cada raça. 

Fonte: Souza et al., 2003. 

 

Carneiro Ovelha

Bergamácia 70-90 50-60 B - M M - A M M ++ A B - M B

Barrriga Preta 65-85 45-55 B - M B A ++ L ++ A B M - A

Cariri 60-70 35-55 B A M - A L + B B A +

Morada Nova 50-60 30-45 B A ++ A L ++ M B A+++

Dâmara 60-90 50-60 B A +++ M + L ++ M - A B A +

Somalis 50-70 35-50 B A +++ B L + B B A ++

Suffolk 110-150 70-80 A ++ B A C A A + B

Dorper 90-120 65-85 A ++ M - A B L M A + A

Santa Inês 70-95 45-60 M - A A B L ++ M M A ++

Habilidade 

Materna

Qualidade da 

Carcaça

Qualidade 

da Pele

Peso Adulto (kg)

RAÇAS GPMD Adaptação Prolificidade DER
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A raça Santa Inês tem sido muito utilizada em cruzamentos com outras raças 

especializadas na produção de carne, especialmente como base feminina, para melhorar a 

adaptabilidade às condições tropicais.  Furusho-Garcia (2004) em teste de desempenho com 

Santa Inês puro e cruzas com Texel, Ile de France e Bergamácia, identificou maior ganho de 

peso para as cruzas com Texel e Ile de France se comparadas a cruza com Bergamácia ou com 

o Santa Inês puro. Os produtos da cruza com o Texel foram superiores no rendimento de 

carcaça em animais com peso final de 35 kg, isto demonstra o potencial da raça Santa Inês 

para uso em programas de melhoramento genético na forma de cruzamentos e/ou seleção. 

 

2.2 PROGRAMAS DE MELHORAMENTO 

Promover o melhoramento genético dos animais é tornar as sucessivas gerações de uma 

determinada população, cada vez mais eficientes para produzir nas condições que se esperam 

ocorrer no futuro. Um programa de melhoramento é a estrutura utilizada para realizar este 

incremento genético na população. Os seus componentes são (DEKKERS et al., 2004): 

i) um sistema de colheita e armazenamento de dados; 

ii) métodos e ferramentas para estimar o valor genético dos animais; 

iii) um sistema para selecionar e acasalar os candidatos a procriar; 

iv) uma estrutura para difundir o ganho genético até os rebanhos comerciais.  

No Brasil, em relação a espécie ovina, os dados de pedigree são compilados pela 

Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos – ARCO. Teixeira Neto et al. (2013) 

analisando dados referentes a 13.216 animais da raça Santa Inês, acumulados pela ARCO, até 

2009, verificaram que compreendem 35 anos e máximo de 19 gerações. Destes, 80,86% 

apresentaram pedigree na primeira ascendência, 73,78% na segunda, 67,75% na terceira, 

61,89% na quarta e 53,82% na quinta, estes autores concluíram que o pedigree da raça Santa 

Inês apresenta um elevado nível de integralidade. 

A colheita de dados referentes às características produtivas, com a finalidade de serem 

utilizados em programas de melhoramento, foi iniciada no Rio Grande do Sul, em 1977, pelo 

Programa de Melhoramento dos Ovinos – PROMOVI, descontinuado em 1995 (LÔBO e 

LÔBO, 2012). Segundo estes autores, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - 

EMBRAPA/ Caprinos e Ovinos, através do Programa de Melhoramento de Caprinos e Ovinos 

de Corte (GENECOC), a partir de 2003, iniciou um banco de dados, com informações 

fornecidas por criadores, em rebanhos localizados em diversos estados brasileiros, cuja 

finalidade é estimular e assessorar os participantes na escrituração zootécnica dos rebanhos, 
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gerando informações seguras e confiáveis que possam ser utilizadas na seleção dos animais.  

A Associação Sergipana de Criadores de Caprinos e Ovinos (ASCCO), em conjunto com o 

Grupo de Melhoramento Animal da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos - 

FZEA/USP, também a partir de 2003, passou a coletar dados referentes à reprodução, 

sobrevivência, pesos vivos em idades específicas, conformação da perna e pelame de animais 

da raça Santa Inês, estruturando um banco de dados que, segundo informações fornecidas pela 

ASCCO, contém registros referentes a 54 rebanhos localizados em 13 estados brasileiros 

(FERRAZ et al., 2012). 

Os programas de melhoramento, comumente, apresentam uma estratificação de 

rebanhos, em forma piramidal, composta por um ou mais núcleos, multiplicadores e 

produtores comerciais (VAN DER WERF et al., 2010). O núcleo é o estrato onde se 

localizam os pais e mães dos futuros reprodutores machos. Os multiplicadores, quando 

existem, adquirem reprodutores machos do núcleo e produzem os futuros pais para o estrato 

comercial. Na Figura 1 vemos um esquema de um programa de seleção em 3 níveis. Na 

ovinocultura, diz-se que o núcleo é fechado quando não é permitido introduzir animais de 

estratos inferiores, caso contrário é dito aberto. Nem sempre o estrato dos multiplicadores 

encontra-se presente, sendo o programa realizado em 2 níveis. 

 

 

FIGURA 1 - Estrutura em 3 níveis de um programa de melhoramento genético. 

Fonte:  UNE – Breeding Program Design Principles. 

 

 

NÚCLEO 

MULTIPLICADORES 

COMERCIAIS 

c 

c 
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Segundo Lôbo e Lôbo (2012), o GENECOC apresenta uma estrutura de núcleos abertos 

dispersos entre várias raças. Já o programa da ASCCO/USP, utiliza informações de pedigree 

fornecidas pela ARCO, e uma estrutura de núcleos fechados dispersos, havendo a troca de 

material genético entre os núcleos, porém não com o rebanho comercial, realizando 

avaliações apenas de animais com registro genealógico junto a ARCO. 

  

2.3 AVALIAÇÃO GENÉTICA E SELEÇÃO 

Os diversos métodos utilizados para selecionar melhores animais evoluíram, 

principalmente, na acurácia das estimativas obtidas. Inicialmente a seleção era feita 

exclusivamente através de avaliações visuais, informações do pedigree e da reputação do 

criador dos animais, produzindo resultados com baixa precisão (FERRAZ et al., 2012). 

Posteriormente foram incorporados métodos estatísticos, até 1960 as avaliações genéticas 

utilizavam os princípios da Melhor Predição Linear (BLP: Best Linear Prediction) e 

consideravam apenas os efeitos aditivos.  Henderson (1973) introduziu as avaliações através 

de Modelos Mistos de Seleção utilizando a metodologia Melhor Predição Linear Não Viesada 

(BLUP: Best Linear Unbiased Prediction), considerando como efeito aleatório apenas os 

machos, denominadas “Modelo Touro”. Progressos realizados na capacidade computacional e 

modelos estatísticos mais completos permitiram o desenvolvimento do “Modelo Animal – 

BLUP”, atualmente o mais utilizado na determinação do valor genético (ELZO, 2002). Nos 

ovinos, o valor de um animal como reprodutor, isto é o seu valor genético aditivo (EBV: 

Expected Breeding Value), é comumente expresso na forma de Diferença Esperada de 

Progênie (DEP), equivalente à metade do EBV. 

A estimação do valor genético dos animais passou a ter um enfoque alternativo com o 

rápido desenvolvimento da genética molecular. A detecção de polimorfismos genéticos 

dispersos ao longo do genoma e a construção de mapas de ligação tornaram possível a 

identificação de regiões do cromossomo, denominadas locus de características quantitativas 

(QTL: Quantitative Trait Loci), com efeito significativo em características economicamente 

relevantes (Haley e Visscher, 1998). Os marcadores genéticos, assim denominados, são 

frações polimórficas do DNA próximas ou integrantes de genes que condicionam a expressão 

de fenótipos de interesse zootécnico. Foram desenvolvidos diversos tipos, a exemplo de 

microssatélites, muito utilizados na década passada e recentemente os Polimorfismos de 

Nucleotídeos Simples (SNP: Single Nucleotide Polymorphism). Tecnologias baseadas no SNP 

chips possibilitaram mapear mais de 700.000 SNP, surge a seleção assistida por milhares de 



7 

 

marcadores, chamada de seleção genômica, cuja integração com as ferramentas da genética 

quantitativa constitui um dos principais campos de trabalho no melhoramento genético. 

Atualmente as DEPs assistidas por marcadores (DEP-AM) possibilitam obter estimativas do 

valor genético mais acuradas e/ou mais precocemente, por exemplo, um tourinho sem filhos 

pode ter estimativas de DEPs tão precisas pela DEP-AM quanto a de tourinhos com 2 a 13 

filhos que utilizam DEP convencional (FERRAZ et al., 2012). 

No Brasil, a avaliação genética dos ovinos é pouco praticada. As principais iniciativas 

nesta área compreendem principalmente o Programa de Melhoramento Genético da raça Santa 

Inês (PROMOSI), o Programa de Melhoramento Genético da Raça Santa Inês ASCCO/USP e 

o Programa de Melhoramento Genético de Ovinos e Caprinos de Corte - 

GENECOC/EMBRAPA  (LÔBO; LÔBO, 2007). 

Conforme Crow e Kimura (1970), diz-se haver seleção quando um genótipo deixa um 

número diferente de progênie em relação a outros. Quando, por qualquer motivo, geralmente 

de natureza econômica, pretende-se alterar a produtividade de uma determinada população, de 

forma permanente, é necessário aumentar a frequência dos alelos favoráveis. Neste sentido 

um dos principais métodos que permite obter tais resultados é a seleção artificial. 

Um dos problemas da seleção artificial é como escolher indivíduos quando se trata de 

realizar alterações em mais de uma característica. A contribuição individual de cada candidato 

ao valor econômico (H) pode ser descrita como  

                                                                       (1) 

onde g é o vetor dos valores genéticos das características de importância econômica, e a 

refere-se a contribuição marginal de cada componente de g para o valor econômico.  Hazel 

(1943) desenvolveu o conceito de índices de seleção, onde a partir de observações fenotípicas, 

ponderando adequadamente cada uma das medidas, pode-se definir um valor numérico para 

cada indivíduo (o índice) correspondente ao seu mérito econômico. Henderson (1963) provou 

que as DEP podem ser utilizadas diretamente no g da equação 1.  

Selecionar os melhores reprodutores, via de regra, envolve decidir a respeito de animais 

pertencentes a diversas gerações. Em programas que utilizam DEP, fixar um ponto de 

truncamento, definido como o valor mínimo da DEP a partir do qual os animais serão 

selecionados para a etapa seguinte, otimiza automaticamente o intervalo de gerações e a 

escolha entre as diversas categorias etárias da população (WERF, 2006). 
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2.4 ESTRUTURA POPULACIONAL E ENDOGAMIA 

Endogamia corresponde ao acasalamento entre indivíduos mais aparentados do que a 

média da população em que estão inseridos (LUSH, 1945). O coeficiente de endogamia ou de 

consanguinidade de um indivíduo (F) expressa a probabilidade de dois alelos de um locus 

qualquer, escolhido ao acaso, serem idênticos por descendência (IBD: Identical by Descent). 

Outra medida similar é a coancestralidade (f) definida como a probabilidade de dois gametas, 

tomados ao acaso, de dois indivíduos possuírem alelos IBD (CROW; KIMURA, 1970). 

O crescimento da consanguinidade pode trazer alguns efeitos indesejáveis para o 

melhoramento, sendo os mais importantes: redução da variância genética aditiva, aumento da 

expressão de genes recessivos, diminuição da performance e da viabilidade (depressão 

endogâmica) (WERF, 2006). Segundo Falconer e Mackay (1996) a principal consequência da 

endogamia é a depressão endogâmica, com redução do valor médio fenotípico dos caracteres 

relacionadas com a capacidade reprodutiva ou eficiência fisiológica. 

Níveis aceitáveis de endogamia são difíceis de determinar e foram discutidos por Bijma 

e Woolliams (2000). Segundo estes autores, na ausência de parâmetros relevantes que 

indiquem as perdas por consanguinidade, utiliza-se como referência valores entre 0,5 e 1% 

por geração. 

 McParland et al. (2008), em rebanhos bovinos de corte, encontraram redução no peso 

das carcaças ao abate de 0,85 kg a 1,9 kg para cada 1% de acréscimo no coeficiente de 

consanguinidade. Rodrigáñez et al. (1998), em uma população fechada de suínos da raça 

Large White, observou uma redução de 0,27 animais nascidos por parto e 0,39 nascidos vivos 

por parto para cada 10% de endogamia. Já Martyniuk (2005), ao avaliar o efeito da 

consanguinidade em ovinos, observou uma redução do peso ao nascer, bem como às 4 e às 8 

semanas de idade. 

Mion et al. (2013) utilizando os dados do Programa de Melhoramento Genético de 

Ovinos da Raça Santa Inês ASCCO/USP, com 17.097 animais nascidos entre 1990 e 2008, 

calcularam os coeficientes de endogamia e de parentesco, além do tamanho efetivo da 

população, encontrando níveis de endogamia médio e de parentesco de 2,33% e 0,73% 

respectivamente. Apenas 69 animais foram responsáveis por 50% dos genes da população 

sendo o tamanho efetivo da população (Ne) de apenas 76 animais. O peso ao nascimento foi 

influenciado negativamente pelo aumento da endogamia. 

Pedrosa et al. (2010) trabalhando com o mesmo banco de dados, encontraram efeito 

significativo da depressão endogâmica para o peso aos 60 e 180 dias e recomendaram 
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monitorar os parâmetros relacionados à variabilidade genética, para prevenir declínio no 

progresso genético. 

 Teixeira Neto et al.  (2013) ao avaliar a estrutura populacional de ovinos Santa Inês, 

tendo como referência um banco de dados da Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos, 

com 13.216 animais, encontraram que 17 dos principais ancestrais foram responsáveis por 

50,98% da variabilidade genética da população, o coeficiente médio de endogamia foi de 

6,92% e 29,65% dos animais apresentaram coeficiente de endogamia maior que 10%, o 

tamanho efetivo da população (Ne) foi estimado em 539 animais. Concluíram recomendando 

o monitoramento do nível de endogamia na população. 

Segundo Sarmento et al. (2012), o rebanho de ovinos da raça Santa Inês do sul do 

estado de Piauí apresentou perdas consideráveis de variabilidade genética, em decorrência de 

uma estreita base genética, quadro que pode ser agravado pelo uso excessivo e desigual de 

alguns reprodutores. 

2.5 OTIMIZAÇÃO MATEMÁTICA 

A otimização matemática é um processo pelo qual se procura maximizar ou minimizar 

uma função, chamada de índice de desempenho ou função objetivo (FO), em situações onde 

se consegue representar a realidade por modelos matemáticos, buscando o melhor 

desempenho do sistema. Esquematicamente um problema de otimização sujeito a restrições 

pode ser representado da forma abaixo: 

Encontrar   X = 

{
 
 
 

 
 
 

  

  

 
 
 
 

 

   
}
 
 
 

 
 
 

  que minimiza  f(X) 

sujeito às seguintes restrições 

  gi(X) ≤ 0   i = 1,2,..., m 

  qj(X) = 0    j = 1,2,..., p  

 

onde X é um vetor n-dimensional chamado de vetor das variáveis de decisão, f(X) é a função 

objetivo e gi(X) e qj(X) são as restrições de desigualdade e de igualdade, respectivamente. O 

conjunto de incógnitas X controla o valor da função objetivo a ser minimizada, a qual 
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expressa a finalidade principal do modelo. As restrições permitem às variáveis de decisão 

tomar apenas certos valores de forma que não podem ser escolhidas arbitrariamente, mas 

devem satisfazer determinadas especificações funcionais e outros requisitos do problema. 

Iniciada com a pesquisa operacional, que tinha fins militares na solução de problemas 

estratégicos e táticos em tempo de guerra tais como instalação de radares, dimensionamento 

de comboios, controle de suprimentos, no pós-guerra passou a ter aplicações civis. O 

desenvolvimento da informática impulsionou o surgimento de novas técnicas de otimização e 

expandiu o seu uso na engenharia e outras ciências. 

A programação linear (LP) foi a precursora de uma série de algoritmos destinados a 

otimização. O chamado método Simplex foi desenvolvido por George Dantizg, em 1947, para 

solucionar problemas de LP, a programação semidefinida encontra uma solução ótima sempre 

que a matriz Hessiana da função objetivo for semidefinida, o que significa que as derivadas 

parciais de segunda ordem são não-negativas. Similarmente, a programação quadrática pode 

ser utilizada quando a função objetivo for quadrática e todas as restrições forem funções 

lineares (RAO, 2009).  

Em geral, as ferramentas de otimização matemática se dividem em métodos de 

otimização local e métodos de otimização global. Os primeiros garantem pelo menos uma 

solução ótima local (que pode ser global) e possuem, geralmente, processamento 

computacional rápido. Os segundos convergem para um ótimo global, mas necessitam de 

mais tempo de processamento. Para situações complexas que envolvem variáveis contínuas e 

discretas e espaços de soluções descontínuos ou não convexos, os métodos convencionais de 

otimização (local) podem não ser apropriados por necessitarem de aproximações para o 

cálculo das derivadas. Nestes casos, procedimentos de otimização global como algoritmo de 

arrefecimento simulado (SA: Simulated Annealing) e os algoritmos evolucionários (AEs) 

podem ser usados. O SA é baseado no resfriamento de sólidos, que é simulado utilizando um 

parâmetro de temperatura sendo controlado introduzindo o conceito de distribuição 

probabilística de Boltzmann. 

Entre os AEs, os algoritmos genéticos (AGs) são os mais conhecidos. Algoritmos 

genéticos aplicam regras heurísticas na busca do mínimo global de funções objetivo em 

problemas de otimização. Eles imitam o processo evolutivo de Darwin implementando uma 

estratégia de "sobrevivência dos mais aptos". Em princípio, a busca começa com um conjunto 

inicial de soluções aleatórias chamado população. Indivíduos denominados cromossomos 

compõem a população. Cada cromossomo representa uma solução potencial para o problema 

e é descrito por uma cadeia de símbolos (geralmente, mas não necessariamente, uma cadeia 
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de números binários: 0 e 1. Cada solução é avaliada fornecendo uma medida de aptidão. Em 

seguida, uma nova população é formada pela seleção dos indivíduos mais aptos. Alguns 

membros dessa nova população se submetem a transformações por meio de operadores 

genéticos (recombinação e mutação) para formar novas soluções, chamadas de prole. Depois 

de sucessivas iterações, ou gerações, o algoritmo converge para o melhor cromossomo, o qual 

é esperado representar a solução ótima para o problema. Em geral, os indivíduos mais aptos 

tendem a se reproduzir para a próxima geração, desse modo melhorando as gerações 

sucessivas. Contudo, indivíduos inferiores podem, por acaso, sobreviver e também se 

reproduzir (CELESTE et al., 2001).  

2.6 ACASALAMENTOS 

Acasalar é realizar uma combinação entre reprodutor e matriz. Os acasalamentos podem 

ser “ao acaso” ou “direcionados”. Segundo Jorjani (1995) os acasalamentos ao acaso podem 

ser realizados de duas formas: 

i) animais pré-selecionados são combinados de forma aleatória, 

ii) proporcionando a qualquer individuo igual chance de se combinar com outro do sexo 

oposto, neste caso a correlação fenotípica entre os pares é zero.  

Quando direcionados, se entre similares diz-se que é “direcionado positivo”, se entre 

dissimilares diz-se que é “direcionado negativo”. 

Determinados os valores genéticos dos indivíduos de uma população expressos, por 

exemplo, na forma de DEP, caso se pretenda promover ganhos genéticos, em qualquer 

característica, deve-se promover o acasalamento direcionado, ou seja, o emparelhamento 

reprodutivo entre reprodutores e matrizes, buscando a maximização do ganho genético.  Na 

ausência de qualquer restrição este é um problema de fácil solução, simplesmente acasalando 

os melhores entre si. 

A seleção baseada em DEP maximiza a resposta genética, porém apenas em relação à 

próxima geração. A resposta no longo prazo não é necessariamente maximizada, a razão disto 

é que este tipo de seleção leva a um maior acréscimo na consanguinidade do que, por 

exemplo, a seleção fenotípica (WERF, 2006). 

Utilizando técnicas de simulação, Quinton et al. (1992) compararam a seleção 

fenotípica com a que faz uso da DEP, quanto ao ganho genético e ao aumento do coeficiente 

de consanguinidade após 10 gerações, usando um número fixo de machos e uma 

herdabilidade de 0,25. Os autores concluíram que a seleção utilizando a DEP resultou em 

maior ganho genético acumulado, porém o coeficiente de endogamia médio final também foi 
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maior. Este efeito é atribuído a uma tendência de indivíduos da mesma família, pelo uso de 

informações de todos os parentes na determinação do valor genético, apresentarem DEPs com 

valores próximos entre si. 

Em outra vertente, vem ocorrendo, na ovinocultura brasileira, o uso crescente da 

Inseminação Artificial (IA) e das técnicas de Múltipla Ovulação e Transferência de Embriões 

(MOET) que pode ampliar a contribuição dos melhores indivíduos com maiores DEPs para a 

geração seguinte, em consequência pode haver um aumento no coeficiente de 

consanguinidade médio da população. 

Os já citados efeitos indesejáveis da consanguinidade levaram ao desenvolvimento de 

sistemas de acasalamento para promover o controle da sua evolução. Antigos métodos para 

reduzir o crescimento da endogamia foram baseados na exclusão de alguns tipos de 

acasalamentos, por exemplo, entre irmãos completos ou meio irmãos. Wright (1921) foi o 

primeiro a definir um sistema que evitava o acasalamento entre parentes visando o controle da 

consanguinidade. Já  Wang (1997) desenvolveu modelos restringindo acasalamentos entre 

irmãos, comparando com o realizado ao acaso, em dois esquemas de seleção e encontrou 

superioridade nos que restringiam produtos entre irmãos sobre os produzidos ao acaso, tanto 

em relação ao menor crescimento da taxa de consanguinidade quanto ao maior tamanho 

efetivo da população. 

 Os efeitos sobre a consanguinidade média por geração, em dados simulados, dos 

seguintes sistemas: acasalamento preferencial de meios irmãos e irmãos completos, 

acasalamento preferencial de meios irmãos, acasalamento ao acaso, exclusão de acasalamento 

entre meios irmãos e irmãos completos e exclusão de acasalamentos entre irmãos completos, 

foram estudados por  Cunha et al. (2003). Estes autores chegaram a conclusão que aqueles 

que evitaram o acasalamento entre irmãos foram mais efetivos no controle da evolução da 

taxa de consanguinidade, embora não tivessem impedido o seu acúmulo após gerações.   

Um sistema de acasalamento compensatório foi descrito por Santiago e Caballero, 

(1995), sendo que o primeiro passo consiste no ordenamento das famílias de acordo com o 

número de indivíduos selecionados, e então se realiza o acasalamento dos machos melhores 

classificados com as fêmeas com pior classificação, sequencialmente. De acordo com  

Caballero et al. (1996), usando simulação estocástica, o sistema de acasalamento 

compensatório é mais eficiente em situações com menor endogamia (seleção fenotípica ou 

população de grande tamanho efetivo) e o de mínima coancestralidade é mais eficiente em 

situações de alta endogamia (seleção por BLUP, baixa herdabilidade e população de pequeno 

tamanho efetivo).  
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Estes métodos, entretanto, reduzem o ganho genético de forma não controlável, 

necessitando da realização de diversas simulações para se chegar a resultados aceitáveis, 

embora sem garantia de se ter chegado ao melhor resultado. 

O objetivo central de um programa de melhoramento é maximizar o ganho genético no 

longo prazo. Devido aos efeitos adversos da consanguinidade, isto significa otimizar o 

progresso genético mantendo sob controle o crescimento da consanguinidade. Então o 

problema pode ser definido como  maximizar a função  objetivo (FO) 

        -                                               (2) 

onde b é uma penalidade para o crescimento da consanguinidade, ΔG é ganho genético 

esperado e ΔF é a variação no coeficiente de consanguinidade. 

2.7  ACASALAMENTO  SELETIVO 

Os sistemas de acasalamento descritos previamente utilizam um enfoque estratégico 

onde se define um modelo geral para a população incluindo: estrutura etária, grau de 

parentesco desejável, estrutura familiar.  

Contudo, em situações práticas, surgem fatores que tornam este procedimento 

contraproducente, seja pelo aumento exagerado da consanguinidade; ou aqueles que 

expressam limites econômicos, como custos reprodutivos com IA ou MOET; ou ainda 

barreiras físicas, por exemplo, reprodutores e matrizes localizados em estados diferentes.  Em 

geral, este problema é resolvido em duas etapas distintas: a seleção e o acasalamento. 

Kinghorn e Shepherd (1999) observam ser mais eficiente encarar as decisões de acasalamento 

de maneira tática, ao invés de obedecer a uma estratégia pré-definida.  

Tendo em vista que os melhores animais a serem selecionados dependem dos 

acasalamentos a que são destinados e vice–versa, além de outras restrições, pode-se fazer 

melhores escolhas e aumentar a eficiência dos resultados integrando as duas etapas num único 

processo denominado acasalamento seletivo.  

Woolliams e Thompson (1994) desenvolveram uma teoria, denominada Teoria da 

Contribuição Genética, onde tanto o ganho genético, quanto o crescimento da taxa de 

consanguinidade, são expressos como uma função da contribuição genética de parentes 

ancestrais. A contribuição genética de um ancestral i nascido no tempo u para um indivíduo j 

nascido no tempo t (t>u) é a proporção esperada de genes de j oriunda do ancestral i.   

Assim, descreveram o problema de maximizar a equação (2) na forma: 

             
    -         

                                         ( 3)     
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onde g é o vetor com os valores genéticos individuais, podendo ser utilizadas as DEPs, 

equivalentes a metade deste valor;  c  é a contribuição individual para a próxima geração, A é 

a matriz numerador de parentesco de Wright, wdep é o fator escalar que atribui um peso ao 

ganho genético e wcr  é o fator escalar que penaliza o crescimento da consanguinidade. Um 

candidato a seleção i terá a sua contribuição descrita como ci, em relação ao pool de genes da 

geração seguinte, então ci ≥ 0, com ci = 0 para candidatos não selecionados e a soma total das 

contribuições igual a 1. 

Neste caso, a contribuição genética de candidatos para a próxima geração pode ser 

otimizada levando em consideração as suas DEPs e as suas relações de coancestralidade para 

maximizar o ganho genético mantendo o crescimento do grau de consanguinidade médio em 

limites pré-estabelecidos. Este enfoque difere da seleção utilizando níveis de corte ou 

truncamento, onde se espera que todos os selecionados tenham um número idêntico de 

descendentes (contribuição). Segundo  Meuwissen  (1997), este método, após 10 gerações, 

obteve ganhos genéticos de 21% a 60% maiores do que a seleção exclusivamente pela DEP.  

O desenvolvimento das técnicas de otimização matemática e dos recursos 

computacionais iniciaram uma sequência de trabalhos na solução de problemas ligados ao 

acasalamento seletivo. Pong-Wong e Woolliams (2007) apresentaram um método, que utiliza 

programação semidefinida, onde é possível assegurar-se a obtenção da solução ótima. 

 Conhecendo-se os valores genéticos (DEP) de n candidatos à seleção g, e o vetor c que 

descreve a contribuição individual para a próxima geração, eles descreveram o problema 

como sendo: 

 

Maximizar:       c
T
g   

 

Sujeito a:    c
T
Ac/2 ≤F* 

    c
T
s = 0,5 

    c
T
d = 0,5 

    c ≥ 0 

    c ≤ m 

onde A é a matriz numerador de parentesco de Wright, s é um vetor onde si = 1 para machos e 

0 para fêmeas e di= 1-si , e m é um vetor com as máximas contribuições permitidas para cada 

candidato, sendo mi = 0,5 o valor máximo e F* é o alvo de endogamia. Os autores provaram 

que todas as funções envolvidas são convexas e, portanto, pode-se obter um ponto ótimo 
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global utilizando a programação semidefinida. Outra vantagem é que novas restrições podem 

ser adicionadas, desde que sejam funções convexas, e ainda assim fica assegurada a condição 

de obtenção do ótimo global. Os mesmos autores refinaram o método utilizando programação 

inteira para evitar problemas de arredondamento. 

O uso de programação quadrática para otimizar os resultados foi desenvolvido por  

Villanueva et al. (2006) que encontraram ganhos genéticos superiores ao da seleção pelo 

ponto de corte a uma mesma taxa de aumento da consanguinidade.  

Hallander e Waldmann (2009) compararam diversos tipos de esquemas de 

acasalamentos: ao acaso, direcionado positivo e minimização da coancestralidade entre os 

pares, utilizando um algoritmo SA para maximizar o ganho genético, com restrições ao 

aumento da consanguinidade. Os autores concluíram que o acasalamento com minimização da 

coancestralidade produziu maior ganho genético que o ao acaso, com menos 

consanguinidade; e o direcionado positivo produziu o mesmo ganho genético que ao acaso, 

porém com maior consanguinidade. 

Os algoritmos genéticos (AG), uma classe dos algoritmos evolucionários, foram 

introduzidos na otimização do acasalamento seletivo, utilizando a teoria da contribuição 

genética, por Shepherd e Kinghorn (1998). Segundo estes autores, a arquitetura necessária 

para a solução de problemas com o uso de algoritmos genéticos envolve: 

i) Representação do problema – nesta etapa as variáveis a serem otimizadas, isto é a 

contribuição individual para a próxima geração, juntamente com todas as restrições 

existentes, por exemplo, o número máximo e mínimo de acasalamentos para cada 

animal; são representadas por incógnitas numéricas; 

ii) A função objetivo – deve expressar, através de uma função matemática, o valor que 

atribuímos a qualquer combinação valores das variáveis. Este número representa a 

“aptidão” desta solução; 

iii)  O mecanismo de otimização – é a parte do programa que simula o processo de 

reprodução, mutação e seleção natural, em busca de soluções, isto é valores das 

variáveis de decisão, que aumentem a aptidão da função objetivo.  
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Esquematicamente o processo está representado na Figura 2. 

 

 

FIGURA 2 – Representação esquemática do funcionamento e 

estrutura dos algoritmos genéticos  (adaptado de Kinghorn, 2008). 

 

 Carvalheiro et al. (2010) aplicaram um algoritmo evolucionário em um banco de dados 

de um rebanho bovino da raça Nelore para realizar o acasalamento seletivo, buscando 

maximizar o ganho genético na geração seguinte levando em consideração o crescimento da 

consanguinidade, da coancestralidade e da conectividade entre os grupos de contemporâneos.  

Kinghorn (2011) utilizou algoritmos evolucionários para otimizar a função objetivo de 

seleção (equação 3), sujeita a diversas restrições quanto a contribuição individual tais como 

separação geográfica entre grupos e acasalamento de novilhas exclusivamente com touros do 

grupo “DEP baixa para peso ao nascer”, tratando as restrições através de duas estratégias: 

penalização e fixação. Concluiu que a fixação das restrições na representação do problema 

produz uma convergência mais rápida para o resultado final. 

 Gizaw et al. (2013), em rebanho ovino da raça Menz, na Etiópia, compararam dados 

reais de evolução do peso aos 365 dias e do coeficiente de consanguinidade ao longo de 10 

anos com os que poderiam ser obtidos a partir da população inicial, utilizando a ferramenta 

MateSel para realizar otimização de acasalamentos através de algoritmo evolucionário, tendo 

encontrado um ganho genético similar ao ocorrido na população estudada pelos autores, 

porém com um crescimento muito pequeno da endogamia. Concluíram pela sua utilidade para 

sustentar o programa de melhoramento da raça no longo prazo. 

 Berg et al. (2006) desenvolveram um programa (EVA) que, utilizando algoritmos 

genéticos, otimiza a função objetivo da equação (3), define a lista de acasalamentos para a 

geração seguinte e calcula a contribuição genética de cada indivíduo. Na versão EVA 2.0, este 

programa, além de otimizar a contribuição genética, calcula parâmetros genéticos 

populacionais e apresenta grande facilidade na sua parametrização bem como na preparação 

dos dados para entrada, razões que justificaram a sua escolha nesta pesquisa. 

GENÓTIPOS

Variáveis de Decisão

FENÓTIPOS

Variáveis Observadas

REPRESENTAÇÃO
DO PROBLEMA

MECANISMO DE

OTIMIZAÇÃO
FUNÇÃO OBJETIVO

ADEQUAÇÃO

Valor da Solução



17 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BERG, P.; NIELSEN, J.; SORENSEN, M. K. Realized and predicted optimal genetic 

contributions. In: WORLD CONGRESS OF  GENETICS APPLIED TO LIVESTOCK 

PRODUCTION, 2006. 

BIJMA, P.; WOOLLIAMS, J. A. On the relation between gene flow theory and genetic gain. 

Genet Sel Evol, v. 32, n. 1, p. 99-104, Jan-Feb 2000.  

CABALLERO, A.; SANTIAGO, E.; TORO, M. A. Systems of mating to reduce inbreeding in 

selected populations. Animal Science, v. 62, n. 03, p. 431-442, 1996. 

CARVALHEIRO, R.; KINGHORN, B. P.; QUEIROZ, S. A. Mate Selection Accounting fo 

Connectedness. In: PROCEEDINGS OF THE 9TH WORLD CONGRESS ON GENETICS 

APPLIED TO LIVESTOCK PRODUCTION- Leipzig, 2010. 

CELESTE, A. B.; SUZUKI, K.; WATANABE, M. Genetic algorithms for automatic 

calibration of Tank Model. Matsuyama, Japan, In: PROC. 7TH JSCE CONGRESS OF CIVIL 

ENGINEERING, p. 150–151,2001. 

CROW, J. F.; KIMURA, M. An introduction to population genetics theory.   Burgess 

Pub.Co., 1970.  

CUNHA, E. E.  et al. Efeito de tipos de acasalamentos e razões sexuais na seleção baseada no 

BLUP. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 32,. p. 1297-1303, 2003.  

DA SILVA, L. S. A.  et al. Growth curve in Santa Inês sheep. Small Ruminant Research, v. 

105, n. 1, p. 182-185, 2012.  

DEKKERS, J. C. M.  et al. Design and Optimisation of Animals Breeding Programmes. Iowa 

State University, 2004.ELZO, M. A. Evolution of Genetic Improvement Practices in 

Domestic Animal Populations. Florida : Animal Breeding Mimeograph Series. University of 

Florida, Nº 58, 2002. 

FALCONER, D. S.; MACKAY, F. C. Introduction to quantitative genetics.   Longman Pub 

Group, 1996.  ISBN 9780582243026. 

FERRAZ, J. B. S. et al. Seleção genômica aplicada ao melhoramento animal: desafios atuais e 

expectativas futuras do criador. In: IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO 

ANIMAL. João Pessoa, 2012.  

FURUSHO-GARCIA, I. F. et al. Desempenho de cordeiros Santa Inês puros e 

de cruzas Santa Inês com Texel, Ile de France e Bergamácia. Rev. Bras. Zootecnia, v. 33, n. 

6,  p. 1591-1603, 2004.    

GIZAW, S.  et al. Optimization of selection for growth in Menz sheep while minimizing 

inbreeding depression in fitness traits. Genet Sel Evol, v. 45, n. 1,  p. 20, 2013.  

HALEY, C. S.; VISSCHER, P. M. Strategies to utilize marker-quantitative trait loci 

associations. J Dairy Sci, v. 81 Suppl 2,  p. 85-97, 1998.  

HALLANDER, J.; WALDMANN, P. Optimization of selection contribution and mate 

allocations in monoecious tree breeding populations. BMC Genet, v. 10, p. 70, 2009.   

HAZEL, L. N. The genetic basis for constructing selection indexes. Genetics, v. 28, n. 6, p. 

476-490, 1943.  

 



18 

 

HENDERSON, C. R. Selection index and expected genetic advance. Statistical genetics and 

plant breeding, v. 982,  p. 141-163, 1963.     

HENDERSON, C. R.  Sire evaluation and genetic trend. In:  PROCEDINGS ANIMAL 

BREEDING  AND GENETIC SYMPOSIUM IN HONOUR OF J.LUSH. Champaign, 1973.  

IBGE, SIDRA - Pesquisa Pecuária Municipal.                                                               

Disponível em : http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?c=73&z=t&o=24 

JORJANI, H. Genetic studies of assortative mating in selected and unselected populations. 

SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES, DEPT. OF ANIMAL 

BREEDING AND GENETICS, 1995 

KINGHORN, B. P. Application of Evolutionary Algorithms to solve complex problems in 

Quantitative Genetics and Bioinformatics. CENTRE FOR GENETIC IMPROVEMENT OF 

LIVESTOCK UNIVERSITY OF GUELPH, 2008. 

KINGHORN, B. P.  An algorithm for efficient constrained mate selection. Genet Sel Evol, v. 

43, n. 1,  p. 4, 2011. KINGHORN, B. P.; SHEPHERD, R. K. Mate selection for the tactical 

implementation of breeding programs. Proc. Adv. Anim. Breed.Gen., v. 13,  1999.    

LUSH, J. L. Animal breeding plans. 443 pp. Iowa State College Press, Ames, Iowa,  .   1945 

LÔBO, R. N. B.; LÔBO, A. M. B. O. Melhoramento genético como ferramenta para o 

crescimento e desenvolvimento da ovinocultura de corte. Rev Bras Reprod Ani.  v.31, p. 

247-253, 2007.  

LÔBO, R. N. B.; LÔBO, A. M. B. Evolução do melhoramento de caprinos e ovinos no Brasil. 

ENCONTRO DE GENÉTICA DO NORDESTE,  Petrolina, Juazeiro,2012. 

MARTYNIUK, E. Effect of inbred on reproduction and body weightof sheep in a closed 

Booroola flock. Animal Science Papers and Reports. v .23, p 237-247, 2005. 

MCPARLAND, S. et al. Inbreeding effects on postweaning production traits, conformation, 

and calving performance in Irish beef cattle. J Anim Sci, v. 86, n. 12, p. 3338-47, dez 2008..  

MEUWISSEN, T. H. Maximizing the response of selection with a predefined rate of 

inbreeding. Journal of Animal Science, v. 75, n. 4, p. 934-940,  1997.   

MION, D. T. et al.  Estrutura populacional e efeito da endogamia sobre o peso ao nascimento 

de ovinos da raça Santa Inês, 2013. 

MORAIS, O. O melhoramento genético dos ovinos no Brasil: situação atual e perspectivas 

para o futuro. In:  SIMPÓSIO NACIONAL DE MELHORAMENTO ANIMAL, p. 266-272,  

2000. 

PAIVA, S.  et al. Phylogenetic relationships among Brazilian sheep breeds. Hampshire, v. 1, 

n. 1, p. 2,  2005.. 

PEDROSA, V.  et al. Population structure and inbreeding effects on growth traits of Santa 

Inês sheep in Brazil. Small Ruminant Research, v. 93, n. 2, p. 135-139,  2010.  

PONG-WONG, R.; WOOLLIAMS, J. A. Optimisation of contribution of candidate parents to 

maximise genetic gain and restricting inbreeding using semidefinite programming. Genet Sel 

Evol, v. 39, n. 1, p. 3-25,  Jan-Feb 2007.  

QUINTON, M.; SMITH, C.; GODDARD, M. E. Comparison of selection methods at the 

same level of inbreeding. J Anim Sci, v. 70, n. 4, p. 1060-7, Apr 1992.  

 

https://openlibrary.org/publishers/Swedish_University_of_Agricultural_Sciences,_Dept._of_Animal_Breeding_and_Genetics
https://openlibrary.org/publishers/Swedish_University_of_Agricultural_Sciences,_Dept._of_Animal_Breeding_and_Genetics


19 

 

RAO, S. S. Engineering Optimization: Theory and Practice.   Wiley, 2009.  ISBN 

9780470183526 

RODRIGÁÑEZ, J.  et al. Effect of founder allele survival and inbreeding depression on litter 

size in a closed line of Large White pigs. Animal Science, v. 67, n. 03, p. 573-582,  1998. 

SANTIAGO, E.; CABALLERO, A. Effective size of populations under selection. Genetics, 

v. 139, n. 2, p. 1013-1030,  1995.  

SARMENTO, J. R. L.et al. Parâmetros populacionais de ovinos Santa Inês na região sul do 

Piauí.In:: IX SIMPOSIO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO ANIMAl, João Pessoa, 

2012. 

SHEPHERD, R.; KINGHORN, B. A tactical approach to the design of crossbreeding 

programs. In: PROCEEDINGS OF THE SIXTH WORLD CONGRESS ON GENETICS 

APPLIED TO LIVESTOCK PRODUCTION, Armidale. p.431-438, 1998. 

SOUZA, W. H.; LÔBO, R. N. B.; MORAIS, O. R. Ovinos Santa Inês: estado da arte e 

perspectivas. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE CAPRINOS  E OVINOS DE 

CORTE, João Pessoa - PB. p.501-522, 2003  

TEIXEIRA NETO, R. M. et al. Parâmetros populacionais da raça ovina Santa Inês no Brasil. 

Pesq. agropec. bras. v. 48. p. 1589 a 1595, 2013. 

VAN DER WERF, J. H. J.; KINGHORN, B. P.; BANKS, R. G. Design and role of an 

information nucleus in sheep breeding programs. Animal Production Science, v. 50, n. 12, p. 

998-1003,  2010.  

VILLANUEVA, B.; AVENDAÑO, S.; WOOLLIAMS, J. A. Prediction of genetic gain from 

quadratic optimisation with constrained rates of inbreeding. Genet Sel Evol, v. 38, n. 2, p. 

127-46, 2006 Mar-Apr 2006.  

WANG, J. More efficient breeding systems for controlling inbreeding and effective size in 

animal populations. Heredity, v. 79, n. 6, p. 591-599, 1997.  

WERF, J. V. D. Optimizing Breeding Program Design. Armidale,  11 p. 2006. 

WOOLLIAMS, J. A.; THOMPSON, R  A theory of genetic contributions,  Proc. 5th World 

Cong. Gen. Appl. Livest. Prod. v. 25, p.127 - 134,  1994. 

 

WRIGHT, S. Systems of mating. V. General considerations. Genetics, v. 6, n. 2, p. 167,  

1921. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

CAPÍTULO 1 

Estrutura populacional e progresso genético em núcleos  

de seleção de ovinos da raça Santa Inês 
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RESUMO 

BARRETO NETO, Arnaldo D. ESTRUTURA POPULACIONAL E PROGRESSO 

GENÉTICO EM NÚCLEOS DE SELEÇÃO DE OVINOS DA RAÇA SANTA INÊS. 

Sergipe. UFS. 2014. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a estrutura populacional e a progressão genética de 

ovinos da raça Santa Inês, distribuídos em 51 núcleos de seleção que fazem parte do programa 

de melhoramento genético ASCCO/USP. Foram utilizados dados de pedigree de 20.825 

animais, nascidos no período de 2000 a 2011 e o programa EVA para a realização das 

análises. Foram calculados, a cada ano, o número de animais nascidos, o número de animais 

consanguíneos, o coeficiente de consanguinidade médio, a coancestralidade média, o tamanho 

efetivo da população, o valor da Diferença Esperada da Progênie médio para a característica 

Peso aos 60 dias (DEP P60), o grau de completude do pedigree e o número de fundadores. 

Observou-se uma aceleração dos nascimentos até o ano de 2005, seguido de um decréscimo 

neste valor até 2011, porém sem correspondente decréscimo no número de nascimentos de 

animais consanguíneos. Os coeficientes de consanguinidade e de coancestralidade médios 

encontrados foram de 3,7% e 15,48% respectivamente, quando analisada a evolução anual 

destes parâmetros encontraram-se valores médios de 0,05% e 0,16% respectivamente. O 

tamanho efetivo da população atingiu o seu maior valor no ano 2006, declinando a partir de 

então.  O grau de completude do pedigree evoluiu de 28,18% para 83,11% no período 

estudado. A relação entre o número de pais e de mães máxima encontrada foi de 9,16 em 

2011, indicando um baixo uso da inseminação artificial pelos núcleos. Apenas 37 fundadores 

explicam 50% da variabilidade genética total encontrada. O progresso genético, medido pela 

DEP P60, foi de 0,028 kg/ano, porém entre os principais ancestrais encontraram-se muitos 

deles com valores genéticos negativos, atribuindo-se esta constatação ao uso de reprodutores 

com base em avaliação fenotípica. Foi recomendado um sistema de acasalamentos que 

otimize o ganho genético impondo limites ao crescimento da consanguinidade. 

 

Palavras–chave: tamanho efetivo, DEP, endogamia, coancestralidade, ganho em peso, 

fundadores. 
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ABSTRACT 
BARRETO NETO, Arnaldo D. POPULATION STRUCTURE AND GENETIC 

PROGRESS IN SELECTION NUCLEUS HERDS OF SANTA INÊS SHEEP. Sergipe. 

UFS.2014.  

 

The aim of this study was to evaluate the population structure and genetic progress of 

Santa Inês sheep, from 51 selection nucleus herd, which are part of the genetic breeding   

program ASCCO / USP. Pedigree data of 20,825 animals born from 2000 to 2011 and the 

EVA program were used in the analysis. For each year, the number of animals born, the 

number of inbred animals, the average inbreeding coefficient, the average coancestry, the 

effective population size, the value of the average Expected Progeny Difference for trait 

weight at 60 days (DEP P60) and the level of pedigree completeness were calculated. It has 

been observed an acceleration of birth rate up by the year 2005, followed by a decrease in 

birth rate until 2011, but no corresponding decrease in the number of births of inbred animals. 

The inbreeding coefficient and coancestry found were 3.7% and 15.48% respectively. The 

degree of completeness of pedigree evolved from 28.18% to 83.11% during the period 

assessed. The maximum relationship between the number of males and females found was 

9.16 in 2011, indicating a low use of artificial insemination by the nucleus herds. The 

evolution of genetic value, measured by DEP P60, was 0,028 kg / year, but among the main 

ancestors, many have been identified with negative genetic values, which has been attributed 

to the use of breeding based on phenotypic evaluation. 

                                      

 

Keywords: effective number, DEP, inbreeding, coancestry, weight gain, founders.  
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1. INTRODUÇÃO 

Apesar de a raça Santa Inês representar o grupo genético ovino com maior efetivo no 

Brasil (DA SILVA et al., 2012), sua estrutura populacional é pouco estudada. O 

conhecimento sobre a dinâmica de parâmetros como o efetivo populacional, o grau de 

completude do pedigree, o tamanho efetivo da população, o coeficiente de consanguinidade 

médio, a coancestralidade e a razão sexual é fundamental para definir ações no âmbito dos 

programas de melhoramento. As informações de pedigree, quando disponíveis, são uma 

ferramenta interessante para o estudo destas características.  

 De outro lado, medidas regulatórias adotadas pela ARCO, como o “fechamento” do 

livro de registro genealógico para os machos, a partir do ano 2000,  impedindo o registro de 

animais deste sexo nos casos em que não apresentem pelo menos uma geração ascendente 

conhecida, pode ter alterado o fluxo gênico da base para o topo na pirâmide populacional, 

influenciando em parâmetros que podem se tornar críticos para um melhor progresso 

genético.   

O início das avaliações genéticas pelo modelo animal, com o cálculo das DEPs 

provocou mudanças no processo de seleção dos animais dos núcleos. Se de um lado pode 

proporcionar maior progresso genético, que devem ser aferidos e gerenciados, de outro pode 

trazer efeitos colaterais, especialmente no que diz respeito à consanguinidade. 

O objetivo deste trabalho foi analisar a estrutura genética e o progresso genético dos 

núcleos de seleção participantes de um programa de melhoramento de ovinos da raça Santa 

Inês. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 Os dados foram fornecidos pelo Programa de Melhoramento Genético da raça Santa 

Inês ASCCO/USP. Sendo utilizados dados de pedigree de 20.825 animais, nascidos no 

período de 2000 a 2011, dos quais 19.402 pertencem aos núcleos de seleção cadastrados no 

programa. Tais núcleos encontram-se dispersos por 13 estados brasileiros, nos seguintes 

biomas: caatinga, mata atlântica, cerrado e amazônico. Para o cálculo dos parâmetros 

populacionais foi utilizado o programa EVA, versão 2.0, cuja descrição encontra-se em 

Sørensen et al. (2008). Foram calculados, a cada ano, o número de animais nascidos, o 

número de animais consanguíneos, o coeficiente de consanguinidade médio, a 

coancestralidade média, o tamanho efetivo da população, a Diferença Esperada na Progênie 

para a característica Peso aos 60 dias (DEP P60) e o grau de completude do pedigree. 

 O coeficiente de consanguinidade (F) foi calculado utilizando o algoritmo de 

Meuwissen e Luo (1992),  

                   

onde Aii é o i- ésimo elemento diagonal da matriz de relação genética aditiva descrita por 

Henderson (1976). Os valores de coancestralidade (f) foram obtidos pelo algoritmo proposto 

por (COLLEAU, 2002). O grau de completude do pedigree (Ix) foi computado considerando 

cinco gerações para cada indivíduo, como descrito por Maccluer et al. (1983) e Sigurdsson e 

Jonmundsson  (1994) : 

    
 

 
 ∑  

 

   

 

onde d é o número de gerações utilizado para o cálculo, no caso 5, e ai é a proporção de 

ancestrais conhecidos na geração i. A contribuição genética dos principais ancestrais para a 

última geração, de acordo com a descrição de Wray e Thompson (1990), também foi 

computada pelo programa EVA. A taxa de ganho genético anual para a característica peso aos 

60 dias (ΔGP60), a taxa de crescimento da consanguinidade (ΔF) e a taxa de crescimento da 

coancestralidade (Δf), foram calculadas pela regressão linear em função dos valores anuais. O 

tamanho efetivo da população (Ne) foi calculado, ano a ano, aplicando a fórmula descrita por  

Falconer e Mackay (1996): 

      
     

       
 

onde Nm e Nf são, respectivamente, o número de machos e fêmeas em cada geração. 
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Para verificação da quantidade de fundadores, ou seja, animais com ascendência 

desconhecida, que respondem por 50% da variabilidade genética  da última geração, os 

principais 300 fundadores foram ordenados de maneira decrescente com base na sua 

contribuição genética.  

A consanguinidade e o mérito genético médios, de cada núcleo, foram plotados para 

aferir a distribuição destes parâmetros nos núcleos participantes. 

  



26 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O crescimento populacional dos núcleos pode ser dividido em dois períodos: até 2005, 

quando era ascendente, correspondendo ao período de formação; e após 2005 quando se 

tornou descendente (Figura 1). Entretanto, o número de animais consanguíneos não 

acompanhou esta redução, o que aumentou a sua participação proporcional na população. O 

número de animais nascidos e de animais consanguíneos a cada ano se encontram na Figura 1.  

 

 

FIGURA 1 – Evolução da quantidade de animais nascidos (N) e  da 

       quantidade animais consanguíneos nascidos (N.Cons) por ano. 

 

Tal redução dos efetivos provavelmente se deve a um movimento de ajuste às condições 

de mercado, após o crescimento rápido dos anos 2000-2005, aceleração esta motivada pelo 

fechamento do livro de registro e pela expansão da ovinocultura na região tropical, assim 

considerado todo o território nacional a exceção da região Sul (Figura 2). 
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FIGURA 2 – Porcentagem do efetivo nacional de ovinos por 

zona climática e por ano. 

Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal (2014) 

 

Em relação à evolução do coeficiente de consanguinidade e da coancestralidade médios, 

apresentados na Figura 3, houve uma estabilidade nos valores de F, média de 3,7% para o 

período, com o ΔF/ano de 0,05%, porém uma taxa de crescimento mais expressiva na 

coancestralidade, com Δf/ano de 0,16%. Segundo Caballero et al. (1996) a coancestralidade 

da geração atual está relacionada com a taxa de consanguinidade a longo prazo, o que torna 

preocupante a tendência encontrada.  Teixeira Neto et al. (2013), em 53 rebanhos Santa Inês, 

com animais nascidos de 1976 a 2010, calculou um valor de 6,92% para o F médio. Já 

Pedrosa et al. (2010) encontraram valores de 2,33% para o mesmo parâmetro.  

 

FIGURA 3 - Evolução da consanguinidade média (Fmed)  e da coancestralidade 

média (Coa.med) por  ano de nascimento. 
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O tamanho efetivo da população (Ne), para cada ano, encontra-se na Tabela 1. Apesar 

de todos os valores se encontrarem acima do valor mínimo de 50 animais recomendado por 

Frankham (1995) para evitar a depressão endogâmica, a redução do seu valor no final do 

período induz a uma necessidade de monitoramento. A redução no Ne  observada a partir de 

2006 é atribuída ao decréscimo populacional nos núcleos em decorrência do ajuste de 

mercado já relatado, bem como ao aumento na relação ovelha/carneiro ao longo dos anos. 

 

TABELA 1 – Tamanho efetivo populacional (Ne) por ano de nascimento dos núcleos de  

seleção. 

    

 Ano de 

 

Ne 

             nascimento Nº de Pais Nº de Mães   

2000 90 310 279 

2001 128 643 427 

2002 185 951 619 

2003 252 1297 844 

2004 301 1720 1025 

2005 309 1898 1063 

2006 320 1749 1082 

2007 260 1714 903 

2008 219 1460 762 

2009 163 1320 580 

2010 118 942 419 

2011 85 779 307 

        
A evolução do grau de completude do pedigree, a cada ano, se encontra na Figura 4, de 

acordo com a qual se verifica uma grande evolução anual, a partir do ano 2000, atingindo um 

índice de 0,8311 ou 83,11% no ano de 2011. Uma possível explicação para esta constatação é 

o “fechamento” do livro genealógico pela ARCO, não mais permitindo, a partir daquele ano, a 

inscrição de machos de origem desconhecida nos seus registros e também com o 

encerramento da fase de formação dos núcleos. Certamente, tal regra, implica em uma menor 

variabilidade genética com redução do ganho genético potencial. Estes dados concordam com 

o encontrado por Teixeira Neto (2013), que concluiu pelo alto grau de integralidade dos 

pedigrees da raça Santa Inês. 
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  FIGURA 4 – Evolução do grau de completude do pedigree por ano de nascimento. 

 

O período de maior incidência de nascimentos com origem desconhecida vai de 2000 a 

2005 (Figura 5), justamente o de maior crescimento populacional e também de formação ou 

expansão dos núcleos de seleção. A entrada de animais sem ascendência conhecida representa 

um fluxo gênico, a partir de rebanhos comerciais, no sentido ascendente da pirâmide, 

movimento que atingiu valores desprezíveis nos anos 2009 e 2010. Todo este fluxo é 

representado por fêmeas uma vez que desde o ano 2000 não se admite o registro genealógico 

de machos com ascendência desconhecida. Tal regra implica em menor tamanho efetivo da 

população e redução da diversidade genética. O fato de o animal não ter ascendência 

registrada faz com que ele seja computado com o valor de F igual a zero, bem como o seu 

coeficiente de relacionamento (CR), o que nem sempre é verdade, tornando os valores 

calculados, de alguma forma, subestimados. 

  

FIGURA 5 – Número de animais com ascendentes desconhecidos por ano 

de  nascimento. 
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A evolução do número de carneiros e de ovelhas que produziram descendentes num 

determinado ano e da relação ovelha/carneiro ou razão sexual (d) estão apresentadas na Figura 

6. A razão (d), embora crescente, apresenta valores modestos, indicativos do baixo uso da IA, 

e bem aquém dos valores encontrados por Avendaño et al.  (2003) na raça ovina MeatLinc, d 

igual a 17,9. 

 

  FIGURA 6 – Número de pais e mães e relação ovelha/carneiro (d) por ano 

 

Os dez principais fundadores foram responsáveis por 25,66% da variabilidade genética 

da última geração e 37 fundadores explicam 50% da variação genética encontrada (Figura 7).  

Teixeira Neto et al. (2013) encontraram 30,51% para a participação dos dez principais 

fundadores e que 17 fundadores explicariam 50,98% da variabilidade genética existente, em 

ovinos da raça Santa Inês.  

 

FIGURA 7 – Porcentagem da variabilidade genética existente em função da  

contribuição acumulada dos principais fundadores. 
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A evolução dos valores da DEP P60, no mesmo período, apresentou um ΔGP60/ano de 

0,028 kg, atingindo em 2011 o valor de 0,42 kg. A relação entre o valor da DEP P60 e a 

contribuição genética dos 50 principais ancestrais da geração 2011 encontra-se apresentado na 

Figura 8. Verificou-se que vários ancestrais apresentaram valor genético negativo, uma 

evidência do uso predominante das avaliações fenotípicas, baseadas nas características de 

conformação, na escolha dos reprodutores. 

 

FIGURA 8 – Relação entre a DEP P60 e a contribuição genética para a geração 

2011 dos 50 principais ancestrais. 

 

Foram calculados, para os animais nascidos entre 2005 e 2011, os valores médios da 

DEP P60 e F correspondentes para cada um dos 51 núcleos de seleção. Os resultados foram 

plotados na Figura 9. A dispersão e assimetria dos valores revelam o status bastante díspare 

dos núcleos em relação a estes parâmetros. 

 

FIGURA 9 – Relação entre os valores médios da DEP P60 e F em 

 cada um dos núcleos de seleção.  
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4. CONCLUSÕES 

A formação dos núcleos de seleção participantes do programa de melhoramento 

ASSCO/USP ocorreu, principalmente, no período anterior a 2006, reduzindo-se, a partir deste 

ano, de forma gradativa o fluxo gênico oriundo dos rebanhos comerciais, bem como o 

tamanho do efetivo populacional. O crescimento expressivo da coancestralidade, em conjunto 

com a redução observada no tamanho efetivo dos núcleos de seleção, torna recomendável um 

controle sistemático da consanguinidade nos rebanhos, principalmente naqueles que já 

atingiram valores elevados para F. As disparidades encontradas no valor genético médio dos 

núcleos podem indicar a falta de uso da avaliação genética na seleção, por alguns deles. A 

aplicação de um sistema de acasalamento que otimize o progresso genético, porém limitando 

o crescimento da consanguinidade é altamente recomendável.  
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CAPÍTULO 2 

Uso de algoritmos evolucionários para otimizar esquemas 

 de acasalamento em ovinos da raça Santa Inês 
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RESUMO 

BARRETO NETO, Arnaldo D. USO DE ALGORITMOS EVOLUCIONÁRIOS PARA 

OTIMIZAR ESQUEMAS DE ACASALAMENTO EM OVINOS DA RAÇA SANTA 

INÊS. Sergipe. UFS. 2014.  

Aplicou-se a teoria da contribuição genética para otimizar o ganho genético, na geração 

seguinte, em doze núcleos de seleção realizando o acasalamento seletivo de 500 fêmeas com 

os respectivos machos, penalizando-se, de forma crescente, o aumento da consanguinidade na 

função objetivo. Calculou-se, ainda, o ganho genético e a consanguinidade com os 

acasalamentos ocorrendo ao acaso e em acasalamentos utilizando um a pré-seleção por 

truncamento dos melhores machos e das 500 melhores fêmeas, onde o ponto de truncamento 

dos machos foi definido para produzir ganhos genéticos semelhantes aos obtidos pelo uso da 

teoria da contribuição genética. Utilizou-se algoritmos genéticos para encontrar a contribuição 

genética ótima, para a próxima geração, de animais componentes de núcleos de seleção com 

pedigree estruturado e valores genéticos de características de importância econômica, 

estimados através de Preditores Lineares Não Viesados (DEP). As informações de 

ascendência e a DEP para peso aos 60 dias foram obtidas no banco de dados do Programa de 

Melhoramento Genético da Raça Santa Inês – ASCCO/USP. A otimização foi realizada pelo 

programa EVA, desenvolvido pela NORDGEN, de uso livre. Verificou-se a utilidade do 

programa EVA para otimizar o ganho genético com controle da consanguinidade em núcleos 

de seleção com banco de dados de tamanho médio. Os indivíduos candidatos à seleção 

tiveram a sua contribuição definida em quatro tratamentos, que utilizaram diferentes valores 

para ponderar o mérito genético e para penalizar o crescimento da consanguinidade, 

permitindo aferir o grau de controle sobre estes parâmetros que pode ser obtido com esta 

metodologia. Os valores encontrados também foram comparados com os resultantes de 

acasalamentos a partir da seleção pelas DEP com um ponto de truncamento, bem como com 

os de acasalamentos ao acaso. O número e a distribuição nos núcleos de seleção dos machos 

selecionados variaram de acordo com a penalidade atribuída à consanguinidade na função 

objetivo. Os resultados obtidos comprovaram a eficácia do método para obter melhores 

ganhos genéticos em relação ao acasalamento ao acaso e melhor controle sobre a 

consanguinidade em relação a seleção por truncamento seguida por acasalamentos ao acaso. 

Os requisitos computacionais mínimos crescem exponencialmente em relação à quantidade de 

candidatos a seleção, podendo se tornar um sério empecilho à sua utilização em banco de 

dados de maior tamanho. 

 

Palavras–chave: teoria da contribuição genética, acasalamento seletivo, truncamento, 

otimização matemática, algoritmos genéticos, EVA. 
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ABSTRACT 

BARRETO NETO, Arnaldo D. USE OF EVOLUTIONARY ALGORITHMS TO 

OPTIMIZE SCHEMES IN SANTA INES SHEEP BREEDING. Sergipe. UFS. 2014.  

The theory of genetic contribution was applied to optimize the genetic gains in the next 

generation of animals to twelve nucleus herds applying mate selection on 500 female with 

their respective male, increasingly penalizing the increase of inbreeding in the objective 

function. It was also estimated the genetic gain and inbreeding from random mating and pre-

selection breeding by fixing the best  males and best 500 females, where the fix point of the 

males was set to generate gains similar to those obtained by using the theory of genetic 

contribution. Genetics algorithms was use to find the optimal genetic contribution to the next 

generation of animal of nucleus that have structured selection and pedigree breeding values 

for economically relevant traits estimated through Unbiased Linear Predictors (DEP) and the 

EVA program, developed by NORDGEN, open usage. For this analysis, ancestry information 

and DEP-BLUP at 60 days weight from ASCCO/USP Santa Ines Breed Genetic Enhancement 

Program database were used. The mathematical optimization use genetic algorithms contained 

in the EVA program, where its usefulness was demonstrated to optimize the genetic gain with 

inbreeding control, in nucleus herds with mid-sized databases. Individual selection candidates 

had their defined contribution in four treatments, using different values to weight their genetic 

merit and to penalize the growth of inbreeding, allowing measuring the level of control over 

these parameters that can be obtained using this methodology. The results obtained were also 

compared with those resulting from breeding from the selection by DEP with the truncation 

point as well as those of random mating. The number and distribution of selected males at the 

nucleus herds varied according to the penalty assigned to inbreeding in the objective function. 

The results proved the effectiveness of the method for better genetic gains than random 

mating and better control over inbreeding than selection by truncation followed by random 

mating. As minimal computational requirements grow exponentially in relation to the quantity 

of candidates to selection, this can become a serious restriction to application in a larger 

database. Therefore, the EVA program usefulness to genetic gain optimization with 

consanguinity controls in selection core is indicated to medium size databases. 

 

Keywords: genetic contribution theory, mate selection, truncation, mathematical 

optimization, genetic algorithms, EVA. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, a avaliação genética realizada pelo modelo animal BLUP, expressando o 

valor dos animais, nas diversas características de interesse econômico, na forma Diferença 

Esperada de Progênie (DEP) foi incorporada à prática do melhoramento genético dos ovinos 

principalmente por meio dos programas GENECOC/EMBRAPA e ASCCO/USP. Ambos 

detentores de considerável banco de dados, especialmente da raça Santa Inês. Dentre as 

técnicas reprodutivas, a inseminação artificial (IA) e a múltipla ovulação com transferência de 

embriões (MOET) vem ganhando adeptos entre os criadores que praticam o melhoramento 

genético desta raça. A combinação do uso destas técnicas tem enorme potencial para acelerar 

o ganho genético anual, entretanto, apresenta como efeito colateral a possibilidade do 

crescimento excessivo da consanguinidade, podendo causar efeitos negativos no desempenho 

dos animais. 

O processo do melhoramento genético animal é constituído por três etapas: 

determinação do valor genético dos indivíduos, seleção daqueles considerados de maior valor 

para os objetivos desejados e o acasalamento entre os indivíduos selecionados com a 

finalidade de propiciar o surgimento de uma nova geração. A última delas, o acasalamento, 

tem sido praticada de forma empírica e não sistematizada, diminuindo o ganho genético anual 

realizado e não impondo controle efetivo sobre o crescimento da consanguinidade. 

A teoria da contribuição genética, desenvolvida inicialmente por Woolliams e 

Thompson (1994), em conjunto com as técnicas de otimização matemática se apresentam 

como ferramentas ideais para enfrentar o problema, unificando as etapas de seleção e 

acasalamento em um só passo, denominado acasalamento seletivo. Villanueva et al. (2006) 

encontraram acréscimo de até 45% no ganho genético, para um mesmo crescimento na 

consanguinidade, comparativamente à seleção por truncamento. Técnicas de otimização 

matemática são ferramentas utilizadas quando se quer maximizar ou minimizar o desempenho 

de um sistema real, com diversas variáveis, levando em consideração a existência de 

restrições quanto ao valor que estas variáveis podem assumir (MATEMATHICA. O. S., 2014). 

A solução para estes problemas podem ser obtidas através de métodos que usam cálculos, 

denominados métodos determinísticos; ou através de métodos randômicos ou aleatórios, 

categoria em que se encontram os algoritmos evolucionários (SARAMAGO; STEFFEN, 

2002). A otimização através de algoritmos evolucionários, adicionalmente, pode tratar 

restrições de natureza tática, como localização geográfica dos indivíduos e custo do sêmen, 

entre outros. A evolução dos recursos computacionais tornou a técnica acessível a usuários de 
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computadores pessoais. No Brasil, esta metodologia foi utilizada apenas em bovinos, por 

Carvalheiro et al. (2010), havendo o interesse em verificar a sua aplicação em rebanhos Santa 

Inês.  

Nesta pesquisa procurou-se verificar o ganho genético esperado na geração 

subsequente. Os resultados obtidos foram comparados com os valores quando o acasalamento 

for realizado utilizando a seleção pelo BLUP ou de forma aleatória entre estes candidatos, e 

aferir como este mesmo valor é afetado utilizando diferentes níveis de penalidade para o 

crescimento da taxa de consanguinidade. O número e a distribuição dos reprodutores que 

devem participar do acasalamento seletivo também foram analisados. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

A ótima contribuição genética, para a próxima geração, foi determinada através da 

maximização da função objetivo (FO) descrita na equação (3), repetida a seguir: 

           
           

    

onde g é o vetor com as DEPs, c é o vetor da contribuição individual (ci) para a próxima 

geração, a ser calculado, A é a matriz numerador de parentesco de Wright, wdep é o fator 

escalar que atribui um peso ao ganho genético e wcr  é o fator escalar que penaliza o 

crescimento da consanguinidade. Para os indivíduos candidatos a seleção, foram definidas 

restrições quanto ao número de acasalamentos máximo permitido, ou seja, os valores 

máximos que os ci podem assumir (ci,max), sendo ci,max = 1 para as fêmeas e ci,max = 40 para os 

machos, respeitando a capacidade biológica da espécie para acasalamentos naturais. Os 

indivíduos pré-excluídos do processo seletivo tiveram o valor de ci,max = 0. 

Os valores de g utilizados foram as DEPs, de ovinos da raça Santa Inês, para a 

característica Peso aos 60 dias (DEP P60), constante do banco de dados do Programa de 

Melhoramento Genético ASCCO/USP, correspondentes a 27.546 animais, dos quais 19.402 

pertencem aos núcleos de seleção cadastrados no programa e os demais são ascendentes 

destes animais. Os valores de A foram calculados a partir das informações de pedigree deste 

mesmo banco de dados.  

Para testar a aplicabilidade dos algoritmos genéticos na maximização da FO, foi 

utilizado o programa EVA, versão 2.0, cuja descrição encontra-se em Berg et al. (2006) e 

Sørensen et al. (2006). A parametrização do algoritmo de otimização foi mantida na forma 

padrão do manual do programa. O processamento foi realizado em um computador do tipo 

laptop com processador Intel i3-2330M de 2,2 GHz e 6 GB de memória RAM. O programa 

EVA calcula o vetor c das contribuições individuais para a próxima geração, utilizando o 

princípio do acasalamento seletivo de acordo com a otimização da contribuição genética, 

conforme descrito por Meuwissen (1997), Meuwissen e Sonesson (1998) e Grundy et al. 

(2000).  

Os animais, além da sua identificação individual, são alocados a um núcleo específico 

do qual fazem parte. Os núcleos existentes foram classificados quanto aos valores médios da 

DEP P60 e do coeficiente de consanguinidade dos seus componentes, cada um deles podendo 

assumir o valor alta (A) ou baixa (B), conforme estejam no quadrante superior ou inferior da 

Figura 9 apresentada no Capítulo 1. Assim, os núcleos foram categorizados em quatro 

possibilidades (AA), (AB), (BA) e (BB) de acordo com a DEP P60 e o coeficiente de 
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consanguinidade. Os candidatos a seleção foram 2.071 machos e 3.047 fêmeas, pertencentes a 

sete gerações distintas, e a doze núcleos. Os núcleos, aos quais pertencem os candidatos, 

foram escolhidos de forma a haver três deles em cada uma das categorias (AA), (AB), (BA) e 

(BB). Foi permitido o livre acasalamento entre fêmeas de um núcleo e machos de outro 

núcleo para mimetizar o uso pleno da IA. 

Para avaliar o impacto do controle da taxa de evolução da consanguinidade da geração 

seguinte, no mérito genético médio da próxima geração, bem como comparar os valores 

obtidos através da ótima contribuição genética, com os realizados ao acaso, tomado como 

controle, foram realizados sete tratamentos. Os valores utilizados para os escalares wdep, que 

atribui um peso ao mérito genético, e wcr que penaliza o crescimento da consanguinidade 

encontram-se descritos abaixo. Em todos eles o número de acasalamentos total foi limitado a 

500.  

a) OC_1 - onde os valores dos escalares são:  wdep=  1,0 e  wcr = 0; 

b) OC_2 - onde os valores dos escalares são:  wdep=  1,0  e  wcr = -25; 

c) OC_3 - onde os valores dos escalares são:  wdep=  1,0  e  wcr = -50; 

d) OC_4 - onde os valores dos escalares são:  wdep=  1,0  e  wcr = -75; 

e) OC_5 - onde os valores dos escalares são:  wdep=  1,0  e  wcr = -100; 

f) OC_6 - onde os valores dos escalares são:  wdep=  0     e  wcr = -100; 

g) AC - correspondendo ao acasalamento ao acaso onde os valores dos escalares são: 

wdep =  0 e  wcr =  0. 

Foram analisados os seguintes parâmetros: número de ciclos utilizados pelo programa 

para encontrar a solução ótima (NC), máximo de 10.000 ciclos; valor médio da DEP P60 da 

geração produto dos acasalamentos (DEP P60); coeficiente de correlação médio da geração 

subsequente  (CR);   consanguinidade média da geração subsequente  (F);  número de machos 

utilizados nos acasalamentos (Mut);  taxa esperada de alteração no grau de consanguinidade 

na geração seguinte (EvF). 

Para efeito de comparação, foram calculados os mesmos parâmetros utilizando uma pré-

seleção por truncamento dos melhores machos e das 500 melhores fêmeas, e a seguir 

realizando o acasalamento ao acaso entre eles, utilizando o programa EVA, fazendo wdep e 

wcr iguais a zero, chamados de tratamentos ST_1 a ST_5, diferentes entre si exclusivamente 

pelo ponto de truncamento escolhido para os machos. Este ponto de truncamento foi 
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escolhido de forma a produzir a geração seguinte, com DEP P60 semelhante aos obtidos nos 

tratamentos OC_1, a OC_5, respectivamente.  

Também foi analisada a distribuição dos machos selecionados para acasalamento, nos 

tratamentos OC_1 a OC_6 em relação às categorias dos núcleos a que pertencem: AA, AB, 

BA e BB. Foram plotados os valores genéticos dos machos selecionados, em relação a 

contribuição para a próxima geração para cada um dos tratamentos OC1 a OC_6.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O tempo computacional médio, com o equipamento utilizado, para realizar as 10.000 

interações, em cada tratamento foi da ordem de cinco horas. A matriz numerador de 

parentesco de Wright (A) assume o tamanho aproximado de ½ n
2
 sendo n o número de 

candidatos a seleção, ocasionando elevada necessidade computacional pelo algoritmo 

genético em banco de dados maiores, constituindo uma dificuldade ao uso do EVA nesta 

hipótese (BERG, 2013). Entretanto o programa apresentou facilidade na sua parametrização 

bem como na conversão dos registros do banco de dados do Programa de Melhoramento 

Genético ASCCO/USP para a formatação exigida para a entrada de dados.  

O número de ciclos que o programa utilizou para convergir para o ponto ótimo da 

função objetivo, ficou dentro dos limites parametrizados, máximo de 10.000 ciclos. O maior 

número de ciclos utilizados para chegar à solução ótima nos tratamentos OC_2 a OC_5 

(Tabela 1), deve-se ao fato de nestes tratamentos as penalidades para mérito genético e 

consanguinidade são ambas diferentes de zero, enquanto que nos outros tratamentos pelo 

menos uma delas é igual a 0, facilitando a convergência. 

 

TABELA 1 – Parâmetros genéticos avaliados nos diferentes tratamentos. 
 

  OC_1 OC_2 OC_3 OC_4 OC_5 OC_6 AC 

 NC  1 9.713 9.331 9.744 9.973 501 1 

DEP P60 1,51777 1,48358 1,42673 1,35255 1,27467 0,094698 0,229939 

CR 0,03881 0,03513 0,03273 0,03076 0,02928 0,02141 0,032055 

F 0,03173 0,02534 0,01628 0,01301 0,01161 0,00539 0,01868 

Mut  13 22 30 39 49 77 436 

EvF -0,01644 -0,01834 -0,01959 -0,02061 -0,02137 -0,02545 -0,01994 

                
Número médio de ciclos (Nc) que o programa de otimização utilizou para alcançar o ponto ótimo, 

valor médio da DEP P60 da geração produto dos acasalamentos programados, coeficiente de 

correlação médio (CR) da geração subsequente, consanguinidade média (F) da geração subsequente, 

número de machos (Mut) utilizados nos acasalamentos, taxa esperada de alteração no grau de 

consanguinidade na geração seguinte (EvF). 

 

A DEP P60 média da geração obtida pelos acasalamentos apresentou seu maior valor 

1,517 no tratamento OC_1, onde a penalidade em relação ao aumento da consanguinidade foi 

zerada, mantendo-se um valor positivo, igual a 1, para ponderar g. Os valores da DEP P60 

foram sucessivamente menores a partir de OC_2 até OC_5, à medida em que foram elevadas 
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as penalidades para o crescimento da consanguinidade, mantido o fator 1 para mérito 

genético. Em OC_6 a DEP P60 atingiu seu menor valor, uma vez que se buscou 

exclusivamente minimizar o aumento da consanguinidade (wdep  = 0 e  wcr = -100).  

Os valores de CR e F se comportaram de forma decrescente para os tratamentos OC_1 a 

OC_6, na medida em que o fator wcr adotou, respectivamente, os valores 0, -25, -50, -75, -

100, -100. Já no tratamento AC, CR e F foram maiores do que os encontrados em OC_4 e 

OC_6, embora com valor para DEP P60 substancialmente menor, comprovando a 

superioridade do método para realizar progressos nos dois parâmetros. 

Os valores encontrados, em cada tratamento, para a DEP P60 e para F foram plotados 

em eixos ortogonais, obtendo-se uma curva de resposta relativa semelhante à observada por 

Kinghorn (2011) (Figura 1). Assim, se pode verificar a resposta ótima na DEP P60, para cada 

valor da coancestralidade permitida para os pais, ou seja, o F da geração seguinte na 

população estudada. Este gráfico pode ser útil para a parametrização da penalidade para a 

consanguinidade (wcr), quando se tem um valor máximo permitido para o F.  

 

FIGURA 1 – Curva de resposta relacionando o coeficiente de consanguidade (F) com a 

DEP P60. 

 

A comparação entre os acasalamentos realizados após seleção por truncamento e os que 

utilizaram a ótima contribuição encontra-se na Figura 2. Invariavelmente, para valores de 

DEP P60 semelhantes, os valores de F obtidos com a ótima contribuição foram menores do 

que os produzidos por truncamento: à medida que se amplia a penalidade para o crescimento 

do F, maior fica a superioridade da ótima contribuição. Nos tratamentos OC_5 e ST_5, a 

diferença no F chegou a 130,6%. 
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FIGURA 2 – Valores genéticos (DEP P60) e coeficientes de consanguinidade 

 (F) em acasalamentos utilizando a ótima contribuição (OC) e a seleção por 

truncamento (ST).  

 

 Meuwissen  (1997) também verificou a superioridade da OC sobre o truncamento, e 

que esta vantagem vai se ampliando na medida em que o controle da consanguinidade se torna 

mais restritivo.  Colleau et al. (2009) concluiu pela superioridade da OC no controle da 

consanguinidade e na evolução do mérito genético, em dois rebanhos bovinos franceses, das 

raças Holandesa e Normanda. Gizaw et al. (2013), fazendo simulação para reconstituir dados 

observados em ovinos da raça Menz, verificou que a OC, num intervalo de 10 anos, produziu 

ganhos genéticos superiores aos verificados pela aplicação da seleção por DEP-BLUP, 

valores de 7,58 e 7,16; além de se ter mostrado muito eficaz no controle da consanguinidade, 

0,32 e 1,67, respectivamente para a OC e DEP-BLUP.  

O Mut para realizar os 500 acasalamentos, comportou-se de forma crescente para os 

tratamentos OC_1 a OC_6, na medida em que o fator wcr adotou os valores de 0 a -100, 

evidenciando a necessidade de redução das contribuições individuais para manter a 

consanguinidade controlada. Comparado à seleção por truncamento seguido de acasalamento 

ao acaso entre os pré-selecionados, o Mut dos acasalamentos pela OC foram  menores que os 

pela ST, para produzir resultados similares de DEP P60, quando as exigências de controle do 

F aumentam (Figura 3). Dado o custo de manutenção dos machos, esta é uma vantagem 

apreciável.  
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FIGURA 3- Número de machos utilizados (Mut) relacionado com o 

valor genético (DEP P60) para acasalamentos utilizando OC e ST. 

 

A evolução do grau de consanguinidade da geração seguinte, em relação a 

imediatamente anterior, também adotou uma forma decrescente de OC_1 a OC_6.  Todos os 

valores obtidos foram negativos, indicando a possibilidade de ainda se obter ganhos genéticos 

sem acréscimos de consanguinidade.  

Estes resultados estão de acordo com König et al. (2010) que, trabalhando com 

poedeiras, encontraram uma relação inversa entre o valor genético dos produtos dos 

acasalamentos e o número de reprodutores utilizados, este último crescente à medida que as 

restrições à consanguinidade eram ampliadas. Kearney et al. (2004) realizando simulações 

com dados de bovinos da raça holandesa do Reino Unido, para aumentos na consanguinidade 

(ΔF) variando de 0,1 % a 2%, encontraram o ganho genético (ΔG), referente ao valor de um 

índice econômico, de 60 a 72 e o número de machos utilizados de 46 a 11. 

Avendaño et al. (2003), em ovinos da raça MeatLinc e bovinos Aberdeen Angus, 

encontraram que o número de machos utilizados foi decrescente, à medida que se permitia 

maiores acréscimos no ΔF em acasalamento seletivo utilizando a contribuição ótima. 

Quanto a distribuição percentual dos machos selecionados, nos diversos tratamentos 

utilizando OC, em relação a categoria dos núcleos a que pertencem, verificou-se que os 

núcleos da categoria AB (alta DEP P60 e baixo F) reduziram sensivelmente a sua participação 

no total selecionado, à medida que o wcr adotava valores mais penalizadores em relação à 

consanguinidade. Situação inversa foi constatada em relação aos núcleos da categoria BB 

(Figura 4). Mesmo quando a penalidade para a consanguinidade foi baixa a participação dos 
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núcleos AA e BA foi reduzida, evidenciando a necessidade do controle deste parâmetro pelos 

núcleos. 

 

FIGURA 4 – Participação percentual de cada categoria de núcleos no total de 

machos selecionados por tratamento. 

 

 

FIGURA 5 - Associação entre a contribuição ótima (N_acasalamento) e o  

valor genético (DEP P60) em tratamentos selecionados. 
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A Figura 5 descreve a relação entre a contribuição individual (N_acasalamento), para a 

geração seguinte, dos machos escolhidos nos diferentes tratamentos avaliados. Cada ponto 

relaciona o número de acasalamentos alocados a um macho selecionado com o seu valor 

genético (DEP P60). 

À medida que wcr vai penalizando a consanguinidade, assumindo valores de 0, -25,         

-50, -75, -100, -100, para OC_1, OC_2, OC_3,OC_4, OC_5 e OC_6, respectivamente, o 

número de machos selecionados aumenta, bem como as diferenças na contribuição entre os 

selecionados. Quando a penalidade para a consanguinidade é baixa, os indivíduos com DEP 

P60 mais elevado tem claramente uma maior contribuição. Entretanto quando a penalidade 

para a consanguinidade é elevada, os machos com maior mérito genético não necessariamente 

tem maior contribuição.  

Tais resultados concordam, parcialmente, com os encontrados por Kearney et al. (2004) 

em rebanhos da raça holandesa do Reino Unido. Embora estes autores tenham verificado a 

mesma tendência quanto ao número de machos selecionados, enquanto eles verificaram que a 

dispersão das contribuições individuais aumentava na direção oposta das restrições à 

consanguinidade, este trabalho encontrou dispersões crescentes de OC_1 a OC_6, isto é, 

restrição e dispersão das contribuições individuais no mesmo sentido.  

 

TABELA 2 – Núcleos dos Machos selecionados em relação à fêmea escolhida para o 

tratamento OC_4. 

                      

    Núcleos dos Machos Selecionados/ Nº de Machos     

  
Núcleos das       

Fêmeas A B F G I K L 
Total Geral 

  

    5 5 4 11 1 1 12 39   

  A 1 5 23 13       42   

  B     6 35     1 42   

  C     1       6 7   

  D 23 20 14 4 2   34 97   

  E       11     1 12   

  F 6 8   2 1 1 29 47   

  G 3 29 11 7 1 2 66 119   

  H       1     1 2   

  I 2 1   13       16   

  J   1 8 15       24   

  K   1 1 5 1   5 13   

  L 5 8 24 38     4 79   

  Total Geral 40 73 88 144 5 3 147 500   
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O mapa de acasalamentos para o tratamento OC_4, wcr = -0,75, representando uma 

situação com forte penalidade para a consanguinidade, foi sintetizado na Tabela 2, onde nas 

linhas estão representados os núcleos das fêmeas selecionadas e nas colunas os núcleos dos 

machos selecionados para realizar os acasalamentos. Verifica-se que em todos os casos foram 

escolhidos machos de outros núcleos, geralmente mais de um deles. Estes resultados 

demonstram claramente o benefício do aumento do intercâmbio de material genético entre os 

núcleos e apontam pela utilidade de se usar a IA com esta finalidade. 
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4. CONCLUSÕES 

O acasalamento seletivo utilizando a ótima contribuição deve ser o método de escolha 

quando se pretende limitar o crescimento da consanguinidade. O uso de algoritmos genéticos, 

para encontrar a ótima contribuição genética, pode representar uma importante ferramenta 

para aumentar o ganho genético em programas de melhoramento de raças que já calculam o 

valor genético dos animais utilizando BLUP, mantendo a consanguinidade em limites 

aceitáveis. Diversas raças têm apresentado um tamanho efetivo pequeno e crescentes níveis de 

consanguinidade constituindo um importante campo de aplicação.  

O programa EVA apresentou facilidade e flexibilidade na parametrização da entrada de 

dados em relação aos candidatos a seleção, possibilitando o ajuste do programa a situações 

reais. Um ponto a ser contornado é a exigência de capacidade computacional que cresce a 

taxa exponencial com a inclusão de novos animais na matriz numerador de parentesco (A), 

podendo se constituir em um sério obstáculo para banco de dados grandes. Um alto grau de 

completude do pedigree é uma necessidade para que a contribuição genética possa ser 

utilizada de forma satisfatória. 

 O aumento do intercâmbio de material genético entre os núcleos é altamente 

recomendável para ampliar o ganho genético e a IA pode ser o método de escolha para atingir 

este objetivo, desde que se mantenha um controle sobre a consanguinidade. 

Outra aplicação interessante da metodologia é o planejamento de acasalamentos em 

programas de conservação genética de pequenas populações, utilizando-se o valor escalar  

wdep igual a zero e o valor escalar wcr  penalizando a consanguinidade. 
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