
.

r~:~-:~~E--
\~'D ,\ IN

lSEPARATAS-Melhoramento Genetico Anilmal 233

ESTIMATIVAS DE PARAMETROS GENETICOS E
,

FENOTIPICOS PARA GANHOS DE PESO NA RA~A
CANCHIM

ARTHUR DOS SANTOS MASCIOLl1, MAURicIO MELLO DE ALENCAR2,3, PEDRO FRANKLIN BARBOSA2

1 Estudante de p6s-graduayao -UNESP/Jaboticabal -Boisista da FAPESP
2 Pesquisador da Embrapa/CPPSE. Caixa Po~;taI339. Sac Carlos. SP, 13560-970.
3 Boisista do CNPq.

RESUMO: 0 objetivo deste trabalho foi obter estimativas de herdabilidde e de correla<;;oes geneticas,
fenotrpicas e de ambiente para os ganhos diarios de peso do nascimento a desmama (GND), da
desmama aos 12 meses (GDA), dos 12 aos 18 meses (GASA) e dos 18 aos 24 meses (GSADA) de
idade, na ra<;;a Canchim. Os dados de animais de cinco fazendas foram analisados pelo metodo dos
quadrados mrnimos. As estimativas de herdabilidade foram iguais a 0,393::\:0,069 (GND),
0,198::tO,044 (GDA), 0,201::\:0,054 (GASA) e 0,130::\:0,053 (GSADA). As correla<;;oes geneticas de
GND com GASA e de GDA com GASA foram altas e positivas, indicando associa<;;ao genetica
sinergrstica entre essas caracterrsticas. Ascorrela<;;oes geneticas entre os ganhos de peso e os seus
pesos adjacentes foram normalmente altas e positivas. Os resultados indicam que GDA e GASA sac
bons criterios de sele<;;.3o para a ra«;:a Canchim.
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GENETIC AND PHENOTYPIC PARAMETERS FOR BODY WEIGHT GAINS IN CANCHIM CATTLE

ABSTRACT: The objective of this study was to obtain heritability and genetic, phenotypic and
environmental correlation estimates for daily weight gains from birth to weaning (DGBW), weaning to
12 months (DGW12), 12 to 18 months (DG1218) and 18 to 24 months (DG1824) of age in Canchim
cattle. The data were analyzed by the least-squares method. The heritability estimates were
0.393tO.069 (DGBW), 0.198tO.044 (DGW12), 0.201tO.054 (DG1218) and 0.130tO.053 (DG1824).
The genetic correlations between DGBW and DG1218, and DGW12 and DG1218 were high and
positive, indicating positive genetic association among weight gains and adjacent weights. The
results suggest that DGW12 and DG1218 are good selection criteria for Canchim cattle.
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diferentes regioes do estado de SaD Paulo. As
herdabilidades e as correlayoes geneticas,
fenotfpicas e de ambiente dos ganhos diarios de
peso do nascimento a desmama (GND), da
desmama aDs 12 meses (GDA), dos 12 aDs 18
meses (GASA) e dos 18 aDs 24 meses (GSADA)
de idade, bem como as correlay6es entre os
ganhos e os pesos ao nascimento (PN), a
desmama (PD) e aDs 12 (P12), 18 (P18) e 24
(P24) meses de idade, foram estimadas pelo
metoda da correlayao intra-classe entre meio-
irmaos paternos. Os modelos matematicos
utilizados, nas analises de variancia pelo metoda
dos quadrados minfmos, incluiram os efeitos
fixos de fazenda, ana mes de crescimento, sexo
idade da vaca ao parto, alem dos efeitos
aleatorios de pai dentro de fazenda. As analises
foram feitas utilizando-se 0 procedimento GLM

(SAS, 1996).

INTRODUQAo
0 conhecimento dos parametros

geneticos das caracteristicas e fundamental para
0 delineamento dos programas de seleCtao.
Varios autores relatam estimativas de
parametros geneticos para pes<)s na faCta
Canchim, entre eles: ALENCAR 43 BARBOSA
(1982), ALENCAR et al. (1993) e MASCIOLI et
al. (1996) Entretanto, os trabalhos envolvendo
ganhos de peso e as relaCtoes desses com os
pesos, alem de serem poucos (PACKER, 1977;
OLIVEIRA, 1979; BARBOSA et al., 1980;
ANDRADE et al., 1994), foram realizados com
dados de poucos rebanhos. E necessaria,
portanto, que esses parametros sejam estimados
em amostra mais representativa da faCta. 0
objetivo deste trabalho foi estimar parametros
geneticos e fenotipicos para ganhos de peso na
faCta Canchim.
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MATERIAL E METODOS
OS dados utilizados neste trabalho sac

provenientes de cinco fazendas situadas em

RESULTADOS E DISCUssAo
As estimativas de herdabilidade e das

correlac;oes geneticas. fenotipicas e de ambiente
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para os ganhos de peso sao apresentados 110
Quadro 1. Observam-se valores baixos de
herdabilidade para GDA, GASA, GSADA, e valor
moderado para GND. Estes valores, entretanto,
estao dentro da amplitude daqueles estimados
par PACKER (1977), OLIVEIRA (1979),
BARBOSA et al. (1980) e ANDRADE et al.
(1994). Estes resultados indicam que GND e
uma caracterfstica que responde bem a sele9ao,
enquanto que GDA e GASA devem apresentar
menor resposta. As correla90es geneticas de
GND com GASA e de GDA com GASA forama
altas e positivas, e aquelas de GDA com GSADA
e de GASA com GSAOA foram altas e
negativas, indicando associa9ao genetica
sinergfstica entre GNO, GDA e GASA e
antagonica quando GSADA e envolvido. As
correla90es geneticas entre os ganhos de peso e
os seus pesos adjacentes forarll altas para PD e
GNO (O,971:t 0,009), PO e GOA (O,734:t 0,074),
PA e GDA (0,738:t 0,072), PA e GASA (0,657:t
0,150) e PSA e GASA (O,848:t 0,069), indicando
elevada associa980 dos pesos da desmama aos
18 meses com os ganhos entre estas idades.

CONCLUSOES
Com base nas estimativas de

parametros geneticos obtidos neste trabalho e
aquelas obtidas par MASCIOLI et al. (1996) para
pesos de animais do mesmo conjunto de dados.
os melhores criterios de sele<;ao para
crescimento no Canchim sao os pesos aos 12 e
18 meses de idade ou os ganhos (je peso da
desmama aos 12 meses e dos 12 aos 18 meses
de idade.
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QUADRO 1 -Estimativas de herdabilidade (h1 e correla90es geneticas (rg) , fenotfpicas (rp) e de
ambiente (re) dos ganhos de peso do nascimento a desmama (GND), da desmama
aos 12 meses (GDA), dos 12 aos 18 meses (GASA) e dos 18 aos 24 meses

(GSADA) de idade, em bovinos da raca Cancgim. ...' a
Caracterfsticas

GSADAGASAGDAGNDCaracterf sticas

-O,555:tO,513O,201:tO,O54
(2295/119)

-0,190

-0,376
0,034

-0.176
GASA

GSADA -0,043 -0,008 -0,268 0,13O:t0,053

a,"2 ~ -',- I --_:_- g~O:;~~~~~1 .~. "~~i~~ rI", rli"'n!\n'" I 0 n~,?~2;~ riA ~nimh na diagonal, rg acima da diagonal, rp e re abaixo da diagonal e numero de animais e de

touros entre parenteses.


