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I- JUSTIFICATIVA 

O contínuo crescimento da população mundial faz com que cresça, também 

continuamente, a demanda por produtos de origem animal como fonte de proteínas de alto valor 

biológico, e este panorama força produtores a buscarem maiores índices de produtividade nos 

diferentes sistemas de produção animal. Assim, evidencia-se um grande interesse no 

melhoramento genético dos rebanhos por parte dos produtores. Isto ocorre porque é notória a 

eficiência da utilização de animais geneticamente superiores para características de importância 

econômica quando se objetiva a obtenção de melhores resultados.  

Nesse sentido, a disciplina Melhoramento Animal vem de encontro a essa 

necessidade/demanda, fornecendo ao estudante uma importante ferramenta para diferenciação 

neste mercado tão competitivo. 

 

II – EMENTA 

Introdução ao estudo do melhoramento animal. Princípios básicos da genética. Genética 

das populações. Etapas do melhoramento animal. Melhoramento das espécies domésticas. 

 

III- OBJETIVO GERAL 

Proporcionar conhecimento científico na compreensão dos mecanismos de herança 

genética dos animais domésticos e sua aplicabilidade na exploração zootécnica. Possibilitar ao 

profissional análise e interpretação de resultados obtidos por diferentes metodologias de avaliação 

e seleção de animais domésticos. 

 

IV- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Apresentar aos alunos de Engenharia Agronômica, os conhecimentos em Melhoramento 

Genético, de forma contextualizada, com a área de produção animal, ilustrando o conteúdo 

programático da disciplina com dados de pesquisa e produção. 

 

• Apresentar o Melhoramento genético Animal como uma ferramenta de grande importância 

técnica para o desempenho das espécies domésticas comerciais, expondo os desafios gerados 

quando se trabalha com animais de alta produção, relacionando os ganhos genéticos com as 

necessidades nutricionais, físicas (instalações) e ambientais que envolvem estes animais e sua 

exploração comercial. 

 

V- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

CURSO: Agronomia                                                                  MODALIDADE: Presencial 

DISCIPLINA: AG-58 Melhoramento Animal                                        

TURMA(S): 5ª Fase 

SEMESTRE LETIVO: 1/2015 

CARGA HORARIA SEMESTRAL: 30 h 

PRÉ-REQUISITO:   AG-44 Genética  

PROFESSOR:  Vanius Buzzatti Falleiro 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
CARGA 

HORÁRIA 
MES/ UNID 

Introdução ao estudo do Melhoramento Animal: Conceitos 

gerais, histórico do melhoramento genético animal, situação 

mundial dos recursos genéticos animais  2 1º SEM 

Genética quantitativa: Bases genéticas dos efeitos 

hereditários; Frequencia Gênicas, fenotípico e genético;  2 1º SEM 

Genética quantitativa: Fatores que afetam as frequências 

gênicas: Seleção; Mutação (Causas/tipos)Migração; Variação 

genética, fenotípica e ambiental;  2 1º SEM 

Parametros genéticos: Estimativa dos coeficientes de 

herdabilidade, repetibilidade e correlação genética. 2 1º SEM 

Seleção, tipos de seleção e métodos de seleção 

 2 1º SEM 

Ganho genético por geração, diferencial de seleção, intervalo 

entre gerações e intensidade de seleção 2 1º SEM 

Valor Genético Aditivo (VGA) e Diferença Esperada na 

Progênie (DEP) 2 1º SEM 

Interpretação de sumários de reprodutores 2 1º SEM 

Endogamia (Consanguinidade): Formação de linhas 

endogâmicas; efeito da endogamia em animais domésticos; 

uso da endogamia em cruzamentos 2 1º SEM 

Exogamia (Cruzamentos): Grau de sangue; tipos de 

cruzamentos aplicados a animais de interesse zootécnico; 

habilidade combinatória; heterose nas características de 

importância econômica. 2 1º SEM 

Estratégias para o melhoramento genético animal:; 

características de maior interesse nos principais animais 

domésticos; Programas de melhoramento nas principais 

espécies de interesse econômico para o Brasil 8 1º SEM 

Biotecnologia aplicada ao melhoramento genético 2 1º SEM 

TOTAL AULAS TEÓRICAS 30  

 

VI- METODOLOGIA  

 Viagens de estudo 

Não há viagens de estudos programadas para o semestre. 

 

VII- AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

Serão avaliadas a participação, desempenho e aprendizagem através de: 

• Provas (2); 

• Relatórios de atividades; 

• Questionamento oral em aulas teóricas. 
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IX- OBSERVAÇÕES / ACORDOS DIDÁTICOS  

 

 É proibido a utilização de aparelhos celulares, smartphones, filmadoras e máquinas 

fotográficas nas aulas. 

 

 

Rio do Sul, SC, 23 de fevereiro de 2015. 

 

 

______________________                                      _________________________ 

            Professor                                                                  Supervisão Pedagógica 


