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Estimativas de parannetros geneticos e fenotipicos para pesos na

raca Canchim1
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RESUMO sele<;:ao em bovinos de corte. Varios trabalhos
cientificos relatam estimativas de parametros
geneticos e fenotipicos para pesos na rac;:a

Canchim(1,2,3,4,5,61. Entretanto, a grande maioria
desses trabalhos utilizou diferentes amostras de dados
de um mesmo rebanho. E necessaria, portanto, que
esses parametros sejam estimados em amostra mais
representativa da raCta. 0 objetivo do presente
trabalho foi estimar parA metros geneticos e

fenotipicos para os pesos do nascimento aos 24
meses de idade, em cinco rebanhos da raCta Canchim.

MATERIAL E METODOS

Os dados utilizados no presente trabalho SaD
provenientes de cinco fazendas situadas em diferentes
regioes do Estado de SaD Paulo. As herdabilidades e
as correlac;:oes geneticas, fenotipicas e de ambiente,
dos pesos ao nascimento (PN), a desmama (PO) e aDs
12 (P12), 18 (P181 e 24 (P241 meses de idade de,
respectivamente, 3439, 4648, 3426, 2829 e 2051
animais nascidos de 1982 a 1990, foram estimadas.
Os dados foram analisados pelo metoda dos quadrados
minimos, cujos modelos matemAticos incluiram os
efeitos fixos de fazenda, ana e mAs de nascimento,
sexo e idade da vaca ao parto, alem dos efeitos
aleat6rios de pai dentro de fazenda. Antes das

anAlises de variancia serem processadas pelo
procedimento GLM(7), PO, P12, P18 e P24 foram
ajustados para 240, 365, 550 e 730 dias de idade.
Os parAmetros geneticos e fenotipicos foram
estimados pelo metoda da correla<;ao intra-classe

entre meio-irmaos paternos.

0 objetivo do presente estudo foi obter estimativas
de herdabilidade e de correlal;oes geneticas,
fenotfpicas e de ambiente, para os pesos ao
nascimento (PN), a desmama (PO) e aos 12 (P12),
18 (P18) e 24 (P24) meses de idade, na ra<;:a Canchim.
Os dados de animais criados em cinc;o fazendas foram
analisados pelo metoda dos quadrados minimos cujos
modelos matematicos incluiram os efeitos fixos de

.fazenda, ana e mes de nascimento, sexo e idade da
vaca ao parto, alem dos efeitos aleat6rios de pai
dentro de fazenda. As estimativas de herdabilidade
obtidas foram iguais a 0,36 0,06 (PN), 0,47 0,06
(PO), 0,53 0,07 (P12), 0,54 0,08 (P18) e 0,27 0,06
(P24). As correla<;:oes geneticas foram iguais a 0,51
(PN e PO), 0,36 (PN e P12), 0,14 (PN e P18), 0,00
(PN e P24), 0,92 (PO e P12), 0,77 (PD e P18), 0,75
(PO e P24), 0,94 (P12 e P18), 0,86 (P12 e P24) e
0,85 (P 18 e P24). As correla<;:oes ferlotipicas variaram
de 0,19 a 0,72 e as de ambiente de 0,11 a 0,61. Os
resultados mostram que, em geral, a sele<;;ao massal
para peso deve resultar em progresso genetico, a

sele<;:ao para qualquer dos pesos promovera mudan<;:as
nos outros, e os pesos aos 12 e 18 meses de idade
sac bans criterios de sele<;;ao para major peso na ra<;;a

Canchim.
Palavras-chave: gada de corte, herdabilidade,

correla<;;oes.

ABSTRACT -The objective of this study was to
obtain heritability and genetic. phenotypic and
environmental correlation estimates. for birth (B).
weaning (WW). yearling (YWI and 18 -(EW) and 24 -

month (TW) weights in Canchim cattle. The data were
analysed by the least-squares method. with models
that included the fixed effects of herd. year and
month of birth. sex and age of cow at calving. and
the random effects of sire within herd. The heritability
estimates obtained were equal to 0.36 0.06 (BW).
0.47 0.06 (WW). 0.53 0.07 (YWI. 0.54 0.08 (EW)
and 0.27 0.06 (TW). The genetic c:orrelations were
equal to 0.51 (BW and WW). 0.36 (BW and YW). 0.14
(BW and EWI. 0.00 (BW and TW). 0.92 (WW and YW).
0.77 (WW and EW). 0.75 (WW and TW). 0.94 (YW
and EW). 0.86 (YW and TW) and 0.85 (EW and TWI.
The phenotypic correlations ranged from 0.19 to
0.72. and the environmental ones from 0.11 to 0.61.
The results show that. in general. mass selection for
weight will result in genetic progress. selection for
weight at any age will result in correlated changes at
other ages. and EW and TW are good selection criteria
for increasing weights in the Canchim breed.
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RESULTADOS E DISCUSSAO

INTRODUC;;AO E REVISAO

As estimativas de herdabilidade e das correlac;:oes
geneticas, fenotipicas e de ambiente SaD apresentadas
na Tabela 1. Observa-se que a magnitude das
estimativas de herdabilidade dos pesos aumentou do

nascimento aDs 18 meses de idade, com posterior
queda aDs 24 meses de idade. Entretanto, esses
valores de herdabilidade mostram, em geral. que a
rac;:a Canchim apresenta suficiente variabilidade
genetics aditiva, para que ocorra resposta a sele9aO
baseada nos pesos estudados. Sugerem, tambem, que
0 fen6tipo do individuo e um born indicador do seu

valor genetico, sendo a selec;:ao massal, portanto,

viavel neste caso.
As estimativas de correlac;:oes geneticas SaD, em

geral, de magnitude media a alta, com excec;:ao
daquelas entre 0 peso ao nascimento e os pesos,
aDs 18 e 24 meses de idade, sugerindo que grande
partes dos genes que influenciam uma caracteristica
tambem influenciam as outras. Essas correlac;:oes SaD,
entretanto, maio res quando os pesos SaD em idades

adjacentes.As estimativas de correla90es fenotipicas e dc
ambiente SaD, em geral, menores do que as
correla90es geneticas correspondentes, com exce«;ao
daquelas entre 0 peso ao nascimento e os pesos aos

0 conhecimento dos para metros geneticos e
fenotipicos das caracteristicas de valor econOmico e
fundamental para 0 delineamento de programas de

~
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18 e 24 meses de idade. As correlac;:6es feno,tipicas
e de ambiente entre os pesos da desmama aos 24
meses de idade, sao de magnitude media a alta.
sugerindo que aqueles animais com pesos acima da
media em idades mais jovens, deverao mantl~r essa
vantagem em idades posteriores, e que existe relac;:ao
favoravel de fatores geneticos nao-aditivos e, ou de
ambiente, entre esses pesos.

Pelas correlac;:6es geneticas e herdabilidades
estimadas, verifica-se que a selec;:ao para PN nao
devera provo car grandes mudanc;:as em P1 :2, P18
e P24, a selec;:ao para PO e P12 promlovera

mudanc;:as significativas em todos os outros pesos
e a selec;:ao para P18 promovera grandes mu(janc;:as
em PO, P12 e P24, mas nao em PN, e a selec;:ao
para P24 devera promover mudanc;:as apenas nos
pesos a partir da desmama.

influenciam 0 peso de bezerros Canchim ao
nascimento e a desmama. Pes qui sa
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CONCLUSOES

AS resultados permitem concluir que:
1. Existe variabilidade genetica aditiva

suficiente nos pesos do nascimento aos 24 meses
de idade na ra9a Canchim. indicando que sera facil
promover mudan9as nos pesos pela sE,lec;ao
massal.

2. As correlaC;oes geneticas entre os pesos da
desmama aos 24 meses de idade sac altas.
indicando que a selec;ao para qualquer urn desses
pesos devera promover mudan9as nos outros. e
que a sele9ao podera ser feita em idade!; mais

jovens.
3. as pesos aos 12 e 18 mesas de idalje sao

os melhores criterios de sele9ao para aumento de
pesos no gado Canchim.
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T ABELA 1.Estimativas de herdabilidadea e das correla~oes geneticab, fenotipicac e de ambiented, e numero de observa~oese dos

pesos aD nascimento (PN), a desmama (PO) e aDs 12 (P12), 181P18) e 241P24) meses de idade
~

Caracteristica

Caracteristica P12 PI8 P24PN F'D

PN O,36.tO,06 0,51.0,11 0.36,tO,12 0.14,t0.15 O,OO,t0.23

134391 (28791 124371 120601 11452)
PO 0,27 0,47tO,06 0,9210,02 0,7710,05 0,75,=0,09

011 14631) 13275) 126711 119251,
P12 0,25 0,72 O,53tO,07 0,9410,03 0,8610,08

0,16 0"47 13426) 12330) 11585)

P18 0,21 0"580,70 O,54tO,08 O,85,tO,07
0.28 0"34 0,48 (1779)

0.53
0.40

0.67
0.61

0,27 :to,06
120511

0,19
0.26

P24
0,27
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.Acima da diagonal

, Abai,o da diagonaj; primeiro valor
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