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RESUMO: 0 trabalho teve 0 objetivo de avaliar os efeitos da linhagem citoplasmatica (LC) sobre os
pesos ao nascimento (PN), a desmama (PO, 240 dias) e aDs 12 meses de idade (P12) de,
respectivamente, 4.722, 3.852 e 3.389 bezerros da ra9a Canchim (5/8 Charoles + 3/8 Zebu). A LC
de cada animal foi considerada como sendo a vaca da ra9a Indubrasil do primeiro acasalamento
Charoles x Indubrasil da linhagem materna do seu pedigree. Os pesos foram estudados utilizando-se
a metodologia de modelo animal, par meio de dais modelos matematicos: modelo I, que contem os
efeitos fixos do ana e mes de nascimento, sexo do bezerro e idade da vaca ao parto e os efeitos
aleatorios aditivo direto, aditivo materna e de ambiente permanente: e modelo II, que incluiu
tambem os efeitos aleatorios de LC. Os componentes de variancia de LC para PN, PO e P12,
obtidos pelo modelo II, foram iguais a 0,45: 0,59 e 0,00, respectivamente, representando 1,30; 0,05
e 0,00% da variancia fenotfpica total. Estes resultados indicam que a linhagem citoplasmatica nao e
importante na determina9ao dessas caracterfsticas no rebanho estudado.

PALAVRAS-CHAVES: Bovinos de corte, heran9a citoplasmatica, madera animal, pesos.

STUDY OF THE EFFECTS OS CYTOPLASMIC ORIGIN ON GROWTH TRAITS OF CANCHIM
CATTLE

ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the effects of cytoplasmic line (CL) on birth
(BW), weaning (WW, 240 days) and 12-month (YW) weights of, respectively, 4,722, 3,852 and 3,389
Canchim (5/8 Charolais + 318 Zebu) calves. The CL of each calf was the foundation Indubrasil cow of
the first Charolais x Indubrasil cross of the maternal line of its pedigree. The observations were
studied using the methodology of animal model with two mathematical models: model I, which
includes the fixed effects of year and month of birth, sex of calf, and age of dam at calving, and the
random additive direct, additive maternal and maternal permanent environment effects; and model II,
which includes the random effect of CL too. The CL variance components for BW, WW and YW
were equal to 0.45, 0.59 and 0.00, respectively, representing 1.30, 0.05 and 0.00% of the total
phenotypic variance. These results suggest that cytoplasmic line is not an important effect
determining these traits in the herd studied.
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INTRODU9AO
A existencia de efeitos geneticos maternos

citoplasmaticos pelo DNA mitocondrial tern sido
aventada par alguns autores (WAGNER, 1972;
ROBISON, 1981). Em bovinos de corte,
entretanto, os resultados de pesquisa sac
conflitantes, com alguns autores (TESS et al.,
1987) observando efeitos citoplasmaticos
significativos sabre caracterfsticas de
crescimento dos bezerros e produyao de leite
das vacas, e outros (NORTHCUTT et al., 1991;
TESS e MAcNEIL, 1994), concluindo que os
efeitos genetico-citoplasmaticos nao contribuem
para a variayao observada no desempenho dos

bezerros. TESS e ROBISON (1990), contudo,
afirmam que 0 Jato da heranya do DNA
mitocondrial nos mamfferos ser restrita a mae,
faz com que os efeitos citoplasmaticos sejam um
tipo de efeito fundador em rebanhos fechados,
podendo, dessa forma, existir em outros
rebanhos que possuem diferentes fontes

citoplasmaticas.
A identific~yao de efeitos genetico-

citoplasmaticos e importante para os programas
de melhoramento em bovinos de corte. 0
objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da
linhagem citoplasmatica (vaca fundadora) sobre
os pesos ao nascimento (PN), a desmama (PO,
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240 dias) e ao ana (P12) de bezerros da ra9a
Canchim.

MATERIAL E METODOS
OS dados utilizados neste trabalho sac

provenientes do rebanho Canchim do Centro de
Pesquisa de Pecuaria do Sudeste (CPPSE) da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
(EMBRAPA), situado no municipio de Sac
Carlos, estado de Sac Paulo. Esse rebanho teve
sua formac;:ao iniciada em 1940 par meio do
cruzamento alternado entre a rac;:a Charolesa e
rac;:as zebuinas. Do acasalamento de animais 5/8
Charoles + 3/8 Zebu surgiu 0 Canchim, que foi
mantido gera<;ao ap6s gera<;ao par
acasalamentos inter se, sem a introdu<;ao de
animais de outros rebanhos. Neste trabalho
foram estudados os pesos de 4722 (PN), 3852
(PO) e 3389 (P12) animais, nascidos de 1957 a
1991, descendentes de vacas da ra<;a Indubrasil.

A heran<;a citoplasmatica foi estudada par
meio da metodologia do modelo animal,
considerando-se os efeitos genetico-
citoplasmaticos como aleat6rios (TESS e
ROBISON, 1990; TESS e MAcNEIL, 1994).
Dois modelos foram utilizados: 0 Modelo I que
incluiu os efeitos fixos de ana e mes de
nascimento, sexo do bezerro e idade da vaca ao
parto e os efeitos aleat6rios aditivo direto, aditivo
materna e de ambiente permanente, e 0 Modelo
II, que em adi<;ao aos efeitos do Modelo I, incluiu
os efeitos aleat6rios de linhagem citoplasmatica
(LC). A LC de cad a animal foi considerada
como sendo a vaca da rac;:a Indubrasil utilizada
no primeiro acasalamento Charoles x Zebu da
linhagem materna do seu pedigree. Para avaliar
os efeitos da linhagem citoplasmatica foram
feitas compara<;6es entre os resultados obtidos
pel os dais modelos. As analises foram
realizadas utilizando-se 0 programa MTDFREML
(BOLDMAN et al., 1995).

(

aditivo direto, par outro lado, representou 39,02;
28,68 e 29,24% da variancia fenotfpica total,
respectivamente. Em relac;;ao ao componente
aditivo direto, 0 componente da LC representa
apenas 3,41; 0,17 e 0,00%. Estes resultados
indicam a pouca importancia deste efeito na
determinac;;ao das caracterfsticas estudadas.

ALENCAR et al. (1993), estudando 0
mesmo conjunto de dados deste trabalho,
verificaram efeito significativo da LC sabre as
caracterfsticas estudadas. 0 metoda utilizado,
entretanto, nao elimina toda a covariancia entre
os membros de uma linhagem citoplasmatica,
causada par efeitos geneticos nucleares. Alem
disto, 0 componente de variancia da LC
representou menos de 2,0% da variancia
fenotfpica total dos pesos. TESS e ROBISON
(1990) utilizando um modelo animal nao foram
capazes de demonstrar a importancia dos efeitos
geneticos citoplasmaticos, como havia sido
verificado anteriormente par TESS et al. (1987).
NORTHCUTT et al. (1991) e TESS e MacNEIL
(1994), utilizando tambem a metodologia de
modelo animal, concluiram que os efeitos
citoplasmaticos nao foram importantes para
caracterfsticas de crescimento pre e p6s-
desmama em bovinos de corte.

As estimativas das herdabilidades direta e
materna, obtidas do Modelo II, com LC aleat6rio,
foram iguais a 0,39 e 0,04 para PN, 0,29 e 0.10
para PO e 0,29 e 0,03 para P12,
respectivamente. As estimativas das correlac;;6es
geneticas entre os efeitos direto e materno foram
iguais a -0,06; -0,54 e -0,22 para PN, PO e P12,

respectivamente.

CONCLUSOES
A linhagem citoplasmatica nao e importante

na determina9ao dos pesos ao nascimento, a
desmama e aDs 12 meses de idade de bezerros
da rar;:a Canchim.

A sele9ao de animais para crescimento ate
um ana de idade deve ser baseada apenas nas
estimativas do merito genetico aditivo sem
enfase na linhagem materna.
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No Quadro 1 sac apresentados os

componentes de variancia e covariancia
estimados para os modelos com e sem a
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citoplasmatica foram iguais a 0,45; 0,59 e 0,00
para PN. PO e P12. respectivamente (Quadro 1).
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QUADRO1-

-~ compo~entes? -,.;1:-(j~ a; ~ ~m ~ (jam ai.Modelo

0,45-0,22
-0,18

1,65
1,65

13,20
13,17

18,02
18,04

33,83
33,84

CL~
SL~

Peso ao nascimento
1,18
1,16

Peso a desmama
336,39 115,97
334,96 116,17

0,59-106,88
-105,81

153,58
154,26

674,17
675,16

1173,81
1174,75

CLC
SLC

Peso aos 12 meses
CLC 1087,88 683,70 318,14 35,11 72,78 -22,86 0,00

~ 1088,)~~illL~~~~=-~~:;;~~, ~, ~, dm, ~, (jam e crt = componentes de vananCla fenotlplca total, residual,
aditivo direto, aditivo materno, de ambiente permanente e de linhagem citoplasmatica e

componente de covariancia entre os efeitos aditivos direto e materno, respectivamente.

linhagem citoplasmatlca


