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Resumo 

A exigência do mercado consumidor está mudando, 
onde não há somente busca por quantidade mas 
também por qualidade. Neste contexto, objetivou-se 
avaliar os parâmetros genéticos para a área de olho de 
lombo (AOL) e espessura de gordura subcutânea (EGS). 
3240 animais foram genotipados com o painel GGP-
Indicus 35k, as análises de GWAS foram realizados por 
meio ssGBLUP. Os resultados de herdabilidade para 
AOL foi de 0,27 e para EGS de 0,26 sendo ambas 
consideradas moderadas, já a correlação entre elas foi 
considerada baixa, sendo de 0,17, o que demostra que é 
possível obter melhores resultados ao selecionar tais 
características. 

Introdução 

Nos últimos anos o mercado está buscando além 
da quantidade, a qualidade dos produtos. A área de olho 
de lombo (AOL) e a espessura de gordura subcutânea 
(EGS) são importantes de serem avaliadas pois são 
indicadores de qualidade e quantidade de carne na 
carcaça. Essas características apresentam 
herdabilidades (h2) moderadas, podendo responder a 
seleção de forma satisfatória (GORDO et al., 2018). 

Para fornecer um suporte aos programas de 
avaliação genética, há um procedimento genômico, 
denominado single-step GBLUP (ssGBLUP), que 
apresenta uma maneira mais precisa de avaliação. Com 
isso objetivou-se estimar os parâmetros genéticos para 
as AOL e EGS em bovinos da raça Nelore, aplicando-se 
o método ssGBLUP, com a finalidade de obtenção de 
herdabilidades e correlações genéticas. 

Material e Métodos 

Foram utilizadas informações de cerca de 10361 
bovinos da raça Nelore, distribuídos nos rebanhos da 
agropecuária Katayama Ltda. Foram genotipados 3240 
animais com painéis de SNP, contendo 35000 
marcadores. Foi realizado o controle de qualidade da 
genotipagem, restando apenas os marcadores 
correlacionas ás características da análise. As análises 
de GWAS por meio da metodologia do ssGBLUP, foram 
processados utilizando os programas da família 

BLUPF90. 

Resultados e Discussão 

Os principais resultados obtidos estão expostos na 
Tabela 1, onde as h2 são consideradas moderadas, 

demonstrando que essas características podem ter uma 
resposta satisfatória a seleção de forma similar. Os 
resultados foram semelhantes a de Caetano et. al. 
(2013) que relataram h2 de 0,34 para AOL e 0,23 para 
EGS, o que demostra serem passiveis de melhorar os 
ganhos genéticos da população.  

A correlação genética foi de baixa magnitude, 
assim como Kluska et. al. (2018) que encontrou 0,06. 
Nota–se assim, que por seleção indireta o ganho 
genético pode ser baixo entre essas características. 

Tabela 1. Estimativas dos parâmetros genéticos para características de 

AOL e EGS de animis da raça Nelore. 
 h2 EP rg AOL_EGS 

AOL (cm2) 0,27 0,02  
0,17 

EGS(mm) 0,26 0,01 

 
Outros resultados encontrados foram as 

variâncias genéticas e ambientais, onde AOL teve 7,71 
cm2 e 20,84 cm2 e EGS apresentou 0,15 mm e 0,42 mm, 
respectivamente. O que indica que tanto os efeitos 
genéticos quanto ambientais são expressivos na 
composição final da característica.  
 

Conclusão ou Conclusões 

Selecionar para AOL e EGS resulta em um 
retorno satisfatório, já que suas h2 são moderadas, 
dessa forma podem aumentar o progresso genético para 
características de carcaça, mas com olhar atento ao 
ambiente. Contudo, é necessário fazer a seleção 
simultânea dessas características, já que apresentam 
uma baixa correlação. 
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