
O
aumento da eficiência e
produtividade é uma obri-
gação em qualquer explo-
ração leiteira moderna e

inovadora. Para além das condições
de maneio, especialmente de nature-
za nutricional e bem-estar animal, o
criador tem de dar a maior das
atenções aos níveis de progresso
genético (PG) do seu rebanho.

Todas as características de interesse
económico (produção, reprodução,
funcionais, tipo e conformação) têm a
sua componente genética cujo progres-
so resulta dos critérios de seleção ado-
tados pelos criadores ao selecionar os
Touros que irão acasalar com as suas
Vacas e Novilhas. Neste sentido, para
manter um PG positivo geração após
geração, é necessário conhecer os valo-
res genéticos (VG) dos seus animais e
acasalá-los com Touros que sejam
geneticamente superiores para as
características de interesse.

Por vezes é difícil obter um progres-
so positivo para todas as características
em simultâneo, principalmente quando
se pretende harmonizar características
que são negativamente correlaciona-
das. É nestas ocasiões que os Índices
globais (como o M�T e futuramente o
IPT) são importantes pois nos seus
critérios já se consideram estes aspetos
e o objetivo é obter animais genetica-
mente balanceados para todas as
características em consideração.

Se o PG por ano de nascimento é
positivo, significa que as gerações
mais novas têm em média um nível
genético superior comparado com as
gerações anteriores. Desta forma,
para acelerar o PG deveríamos utili-
zar Touros jovens com valores genéti-
cos elevados. No entanto, a
Fiabilidade destes Touros jovens é
relativamente baixa quando compara-
da com Touros mais velhos devido à
falta de informação suficiente (nº de
filhas, nº de contrastes por filha, etc.)
o que implica um risco na sua utili-
zação. Os VG são valores preditos e
quanto mais informação, mais certe-
zas (maior Fiabilidade) e menor o
risco de errarmos.

O grande objetivo da Avaliação
Genómica é precisamente fornecer
informação especifica sobre os genes
de cada animal ao sistema de ava-
liação e assim contribuir para uma
predição dos VG com muito mais alta
Fiabilidade. Um vitelo, sem filhas, que
só tem relação com os seus pais
poderá ter incrementos na Fiabilidade
da sua Avaliação Genómica que

poderão chegar a 70%. Esta
Fiabilidade corresponde em termos de
avaliação clássica, a Touros com uma
a 10 filhas. Touros com menos de 10
filhas poderão ter Fiabilidades equiva-
lentes a Touros provados no sistema
clássico (mais de 80%). O grande
beneficio da Avaliação Genómica vai
para os Touros jovens pois os Touros
com muitas filhas (provados) já têm
tanta informação que a inclusão dos
seus genótipos pouco afeta a sua
Fiabilidade. Neste caso, os genótipos
destes Touros são importantes para
criar ligações genéticas com os seus
descendentes.

Se antes, com a Avaliação Clássica,
a recomendação era para cobrir cerca
de 20 a 30% das fêmeas com Touros
jovens com alto VG apesar de a
Fiabilidade poder ser relativamente
baixa e o risco ser alto, agora, com a
Avaliação Genómica, a recomendação
é para cobrir cerca de 50 a 60% das
fêmeas com Touros jovens
Genómicos, de alto VG pois a sua
Fiabilidade mais alta garante um
maior e mais rápido Progresso
Genético do rebanho encurtando o
intervalo entre gerações.
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Figura 1.
Progresso genético (kg)
por ano de nascimento
em vacas dos Açores


