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RESUMO: 

 

A seleção dos melhores animais busca maximizar o aumento de uma característica ao 
longo do tempo. O uso de dados genômicos deram origem ao que conhecemos como seleção 
genômica. A construção de modelos eficientes para a avaliação do mérito de um animal é 
complexa e no geral se baseia no pressuposto da herança aditiva. Entretanto, na presença de 
variabilidade genética não-aditiva os modelos podem não comportar toda a complexidade de 
possíveis interações entre os genes, a epistasia. O \nomeSimE é um simulador de dados 
genômicos desenvolvido nessa tese, que busca mimetizar características importantes para o 
estudo em seleção genômica como, desequilíbrio de ligação, inseminação artificial e cruzamento 
geracional. Outro fator relevante é a capacidade de simular diferentes ações gênicas e interações 
em múltiplos níveis. Sendo utilizado na criação de 8 cenários de estudo, com destaque para o 
cenário 8 que procurou simular o cruzamento do Girolando opção B. O método proposto consiste 
em uma divisão em duas etapas a seleção e a avaliação, gerando uma combinação ótima para o 
aumento de acurácia. Os algoritmos escolhidos para a etapa de seleção de atributos foram: o FFS 
que foi desenvolvido nessa tese; O SMS; e a CART como uma alternativa rápida. A etapa de 
avaliação utilizou duas técnicas clássicas o RR-BLUP e o BLASSO como referência, e o SVR. A 
associação das técnicas utilizadas na etapa de seleção e avaliação nos levam a três modelos: 
SVR + FFS; SVR + SMS;  e SVR + CART. Nos resultados obtidos a seleção de atributos se 
mostrou um importante recurso no aumento da acurácia, em todos os 8 cenários. O processo de 
simulação permitiu a obtenção de dados até a 15a geração permitindo aplicar os modelos gerados 
na 1a ou 4a nas subsequentes. A aplicação da seleção de atributos aumentou de forma 
significativa a acurácia em dados genômicos, com exceção para o conjunto com amostra pequena 
e em dados totalmente lineares. O método proposto conseguiu para as bases com as 
características descritas serem eficientes, gerando um aumento significativo na correlação final. 


