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Resumo: O melhoramento genético é uma ferramenta que vem sendo desenvolvida ao longo 

dos anos, com o objetivo de melhorar os índices de produção animal. Consiste em um conjunto 

de processos seletivos visando aumentar a frequência de genes desejáveis no rebanho leiteiro. 

Para, desta forma, aumentar a média de produção garantindo maiores lucros ao produtor e 

também a obtenção de indivíduos com características desejadas, adaptados as condições do 

meio onde se encontram. Tendo como base processos de seleção e acasalamentos.  
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INTRODUÇÃO 

 

O melhoramento genético é um processo de seleção ou modificação intencional do 

material genético do animal. Na bovinocultura  leiteira, visa agregar mais valor aos 

produtos e subprodutos, possibilitando o incremento da lucratividade do produtor (JÚNIOR, 

2010).  No contexto nacional, os programas de melhoramento genético foram implantados a 

partir de 1976, com a criação do Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite (CNPGL; 

VERNEQUE, 2010).  

Para que os objetivos do melhoramento genético animal sejam alcançados, a adoção 

precisa métodos de seleção é essencial, estes necessitam dos valores genéticos dos animais para 

realizar a seleção com maior acurácia (DE RESENDE, 1999). A utilização de tecnologias e 

produtos oriundos de países desenvolvidos tem sido a forma mais utilizada afim de aumentar a 

eficiência da pecuária leiteira no Brasil. A prática de uso do sêmen para a inseminação artificial 

e, a importação de embriões e matrizes coloca o Brasil na condição de país importador 

dependente da genética externa para melhorar o rebanho nacional (BOLIGON et al., 2005).  
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Objetivos bem definidos constituem passo fundamental no desenvolvimento de um 

programa de melhoramento genético, pois é a partir dos objetivos que são delineadas as 

estratégias do programa, ou seja, o que deve ser melhorado (CARDOSO et al., 2004). Como 

objetivos do melhoramento genético pode-se elencar características de produção de leite, 

produção de gordura e porcentagem de gordura no leite, as quais somam maior valor ao produto 

e seus derivados (FILHO, 2000).  

O melhoramento de bovinos de leite, constitui uma importante ferramenta para 

aumentar a produção e consequentemente os lucros do produtor, visando atender as exigências 

e a demanda do mercado. Visando a maior eficiência do melhoramento genético dos rebanhos 

leiteiros, o acasalamento de diferentes raças surge como a maneira mais rápida alcançar os 

objetivos do melhoramento genético de bovinos, pois resulta em um só animal com as 

características desejáveis de duas ou mais raças (MIRANDA, 2009).  

O objetivo deste trabalho é fazer uma breve revisão de literatura sobre o melhoramento 

genético do gado leiteiro, apontando sua importância para a produção, seus objetivos, os 

principais métodos de seleção e acasalamentos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica na qual buscou-se informações sobre o 

melhoramento genético de bovinos de leite na base de dados do Google Acadêmico 

(scholar.google.com.br) com as seguintes estratégias de busca: (1) Melhoramento genético em 

gado leiteiro, (2) Importância do melhoramento genético nos rebanhos de leite, e (3) métodos 

de melhoramento genético em vacas de leite. Os dados foram coletados no período de 15 de 

maio a 19 de maio do ano de 2019. A pesquisa foi limitada a artigos publicados no período de 

1999 a 2010. 

 

DISCUSSÃO 

 

 O melhoramento genético animal (MGA) é uma ferramenta que se baseia em estudos 

estatísticos e genéticos com o intuito de selecionar bovinos com o melhor genótipo para gerar 

descendentes com características desejáveis. Neste sentido, utiliza-se da genética quantitativa, 

para estudo de populações, aplicada ao rebanho (FIGUEIREDO, 2004).  

Visando o aumento da produção de leite é feita a seleção dos melhores animais para 

serem os pais da próxima geração, seguido do acasalamento destes, o que possibilita a 



 

 

propagação de genes de interesse de pais para sua progênie, a qual irá expressar melhores 

índices de produção (TONHATI, 2000). Porém, esse processo depende de fatores ligados ao 

animal e ao ambiente, este último com grande influência na expressão fenotípica. Por isso, 

destaca-se a importância da variabilidade genética em um animal em termos de produção e 

adaptação ao clima e ambiente onde o bovino se encontra (PEREIRA, 1999). 

 A seleção dos animais com características desejáveis para a produção e leite é um 

importante ponto no programa de melhoramento genético Os métodos de seleção incluem: a 

seleção fenotípica que se baseia na observação de características como a quantidade de leite 

produzido e a conformação de úbere; a seleção pelo pedigree que consiste em observar a média 

de desempenho de produção de leite dos parentes do animal em avaliação e; por último, a 

seleção pela progênie que se define pela observação da média de produção e desempenho dos 

descendentes (CARNEIRO et al., 2006). 

 A maneira mais fácil de obter o melhoramento genético dos bovinos de leite para 

aumentar a produção é pelo cruzamento entre raças,com isso se dá origem a uma progênie com 

características desejáveis com mais variabilidade genética em comparação com os pais 

(MIRANDA, 2009). Por isso, a escolha da raça é uma importante ferramenta a ser considerada 

dentro dos processos de cruzamento, sendo importante avaliar as características desejáveis para 

a produção de leite, principalmente, a alta produção e um bom percentual de gordura (FILHO, 

2000).  Além disso, são selecionados animais mais longevos, com boa conformação de úbere 

para reduzir a incidência de mastite, ausência ou o mínimo de problemas reprodutivos, boa 

conversão alimentar, boa conformação de cascos, saudável e resistente, o que minimiza a 

incidência de doenças (DURÃES et al., 2001). 

 Dentre as principais raças utilizadas para o melhoramento genético para a produção de 

leite se destacam a Holandesa, a Jersey, a Parda-Suíça, a Guernsey, a Ayrshire e a Sueca 

Vermelha. Sendo possível realizar o cruzamento destas entre animais da própria raça, dando 

origem a animais puros ou, o cruzamento entre raças distintas, duas ou mais, o que aumenta a 

heterose e o ganho genético do rebanho (BARBOSA, 2001). 

Assim, espera-se que ao final de um programa de melhoramento genético de bovinos de 

leite se tenha produzido animais mais produtivos e com um valor genético maior que os dos 

pais, os quais irão substituí-los. Além disso, é esperado também que se tenha bezerros de alto 

valor genético e novilhas de reposição (KINGHORN et al., 2006). 

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 É notável a importância do melhoramento genético animal aplicado a bovinocultura 

leiteira, visando a obtenção de descendentes de alto valor genético e excelentes índices de 

produção e reprodução, resultando em maior lucro para o produtor. Para tanto, é necessário o 

delineamento e implementação de um programa de melhoramento genético para fazer a seleção 

correta dos animais e dos cruzamentos, visando obter animais mais resistentes às condições 

ambientas e com maior e melhor produtividade. 
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