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Resumo 

O trabalho tem como objetivo estimar parâmetros 
genéticos via ssGBLUP, para as características 
espessura de gordura na picanha (EGP8) e acabamento 
de carcaça (ACAB) em bovinos de corte da raça Nelore. 
A pesquisa foi realizada nos rebanhos da agropecuária 
Katayama Ltda, utilizando dados fenotípicos de 10343 
animais da raça Nelore. Os resultados obtidos para os 
coeficientes de herdabilidade foram de 0,30 e 0,31 para 
EGP8 e ACAB respectivamente, e a correlação genética 
entre ambas foi de 0,98. Ambas as herdabilidades foram 
de magnitude moderada, demonstrando parcela genética 
considerável e alta correlação genética, denotando que a 
seleção para uma delas denotaria seleção da outra. O 
modelo ssGBLUP teve forte influência nos resultados 
obtidos. 

Introdução  

O conhecimento dos parâmetros genéticos, envolvendo 
herdabilidade, variância e correlações genéticas 
colaboram na determinação dos objetivos de seleção, 
contribuindo com informações que auxiliarão o criador na 
tomada de decisões (LIMA et al., 2019).Características 
relacionadas a qualidade de carne, são difíceis de serem 
melhoradas pelo método tradicional de seleção, pois a 
medição é dispendiosa e requer o abate dos animais 
(FABRICIA et al., 2019). De modo que o método 
ssGBLUP de avaliação genômica permite a utilização 
conjunta de informações, fazendo com que o processo de 
seleção seja facilitado e com maior rapidez nos 
resultados, sem necessitar do abate do animal. Com isso 
objetivou-se estimar os parâmetros via ssGBLUP para 
característica EGP8 e ACAB. 

Material e Métodos 

Foram utilizadas informações fenotípicas de 10343 
bovinos da raça Nelore, dentre os quais 3240 foram 
genotipados com chip de 35k marcadores, nascidos entre 
2008 e 2016 e foram agrupados em grupos de 
contemporâneos. As características estudadas foram 
EGP8 e ACAB. Foram estimados os parâmetros 
genéticos por meio da metodologia single-step 
(ssGBLUP), através dos programas das famílias 
BLUPF90, usando o pacote AIREMLF90 (MISZTAL et al., 
2015). 

Resultados e Discussão 

As herdabilidades moderadas, relatadas na tabela 1. 
refletem que as características apresentam influência do 

ambiente, mas também possuem uma parcela genética 
significativa, podendo ser inclusas em programas de 
melhoramento genético, denotando que 30-31% da 
característica é atribuível as diferenças genéticas, 
corresponde à proporção que serão transmitidas 
diretamente de uma geração para outra (BERRY et al., 
2017). Foi relatado correlação genética de alta magnitude 
entre EGP8 e ACAB, também relatada na tabela 1. 
demonstrando o nível de similaridade entre elas, de modo 
que a seleção para uma delas acarretaria no 
melhoramento de ambas. Foi observado que os 
parâmetros genéticos foram mais elevados, devido ao uso 
do modelo ssGBLUP, qual permite melhores precisões 
dos resultados, além de sugerir que a inclusão de 
informações genômicas na matriz de relacionamento 
pode ter contribuído para corrigir a matriz tradicional 
(MERRBAN et al., 2019). 

Tabela 1. Estimativas dos parâmetros genéticos 

 Var a Var e  Var p h2 EP rg 
EGP8_ACA

B 

EGP8 0,37 0,85 1,22 0,3 0,02 0,98 

ACAB 0,31 0,7 1,01 0,31 0,02  

 

 Conclusão  

Devido as informações dos marcadores e utilização do 
ssGBLUP, foi possível obter maiores valores dos 
parâmetros genéticos. O modelo estatístico foi o principal 
componente responsável pelos resultados. 
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