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RESUMO: Este trabalho teve o objetivo de estudar efeitos de fatores geneticos e demeio sobre os pesos ao

nascimento (PN), a desmama (PD) e aos12 (P12), 18 (P18) e 24 (P24) meses de idade e os ganhos de peso

do nascimento a desmama (GND), dadesmama aos 12 meses (GD12), dos 12 aos 18 meses (G1218) e dos 18
aos 24 meses (G1824) de idade de animais cruzados Canchim x Nelore, filhos de touros canchjns e vacas

nelores. Foi observada significancia dos efeitos inclu[dos no modelo matematico (ano e mes de nascimento,

sexo do bezerro, origem da vaca. idade da vaca ao parto e pai do bezerro dentro de ano de nascimento) sobre

quas2 todas as caracter[sticas estudadas, com exceyaO da idade da vaca ao parto que nao influenciou nenhuma

delas. As estimativas de herdabilidade, obtidas pelo metodo dos quadrados mrnimos, foram iguais a 0,41 :t 0,14

(PN), 0,42 :t 0;15 (PD)J 0,53 :t 0,16 (P12), 0,46 :t 0,19 (P18), 0,63 :t 0,20(P24), 0,37 :t 0,14 (GND), 0,33 :t 0,14

(GD12)J 0,34:t0,17(G1218) e 0,15:t0,16(G1824).
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GROWTH TRAITS OF CROSSBRED CANCHIM X NELLORE CATTLE

ABSTRACT: The objective of this work was to study genetic and non-genetic factors affecting weights at
birth (BW), weaning (WW), yearling (YW), 18 months (EW) and 24 months (TW) of age, and weight gains
from birth to weaning (GBW), weaning to yearling (GWY), yearling to 18 months (GYE); and 18 to 24 months

(GET) of age, of crossbred Canchim x Nellore animals, sired by Canchim (5/8 Charolais + 3/8 Zebu) bulls.
Almost all traits were affected significantly by all effects included in the mathematical model (year and month

of birth, sex of calf, cow origin, age of cow at calving, and sire within year), except age of cow that had no

effect at all. The heritability estimates, obtained by the least squares method, were 0.41 :f: 0.14 (BW), 0.42
:f: 0.15 (WW), 0.53 :f: 0.16 (YW), 0.46 :f: 0.19 (EW), 0.63 :f: 0.20 (TW), 0.37 :f: 0.14 (GBW), 0.33 :f: 0.14

(GWY), 0.34 :f: 0.17 (GYE) and 0.15 :f: 0.16 (GET).
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INTRODU9Ao
.O cruzarnento entre rayas tern sido utilizado no Pars corno rneio de aurnentar a produtividade dos

rebanhos bovinos de corte. Para que a contribuiyc3o seja efetiva, e irnportante estudar os efeitos de fatores d~

rneio e geneticos sobre o desernpenho do~ anirnais cruzados, visando auxiliar na deterrninayc3o de praticas de

rnanejo e de criterios de seleyc3o. Este trabalho tern o objetivo de estudar os efeitos de alguns fatores sobre

caracterrsticas de crescirnento de anirnais cruzados Canchirn x Nelore.

MATERIAL E METODOS
Foram utilizadas observa<;:6es dos pesos ao nascimento (PN), a desmama (PD) e aos 12 (P12), 18 (P18)

e 24 (P24) meses de idade e dos ganhos de peso medios diarios do nascimento a desmama (GND), da desmama
aos 12 meses (GD12), dos 12 aos 18 meses(G1218) e dos 18 aos 24 meses (G1824) de idade de 629,601 ,577,
394, 429, 601, 577, 391 e 336 animais Y2 Canchim + Y2 Nelore, respectivamente. Os animais, filhos de touros
canchins e vacas nelores, nasceram de 1986 a 1994 e foram criados em regime exclusivo de pastagens de
Brachiaria decumbens e Andropogon gayanus, no Centro de Pesquisa de Pecuaria Sudeste (CPPSE) Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA), situado no municfpio de sao Carlos, estado de sao P~ulo.

Os dados foram analisados pelo metodo dos quadrados mfnimos, cujo modelo matematico foi constitufdo
dos efeitos de ano (1986 a 1994) e mes (maio a dezembro) de nascimento, sexo do bezerro,origem da vaca

e idade da vaca ao parto (4 a;?: 11 anos), alem dos efeitos aleat6rios de pai do bezerro dentro de ano de
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nascimento, utilizando-se o procedimento GLM (8A8, 1996), Estimativas de herdabilidade foram obtidas

utilizando-se o componente de variancia de pai do bezerro.

RESULTADOS E DISCUssAo

As analises de variancja mostraram que ano de nascjmento influencjou sjgnjfjcativamente (P<0,01 )

todas as caracterrsticas estudadas, com exce<;:ao de G 1218. Mes de nascjmento apresentou efeito significativo

sobre todas as caracterrsticas estudadas, com exce<;:ao de PN. Os majores PD, P12, P18 e P24 ocorreram

nos animais nascidos de junho a setembro, maio a agosto, agosto adezembro e maioa agosto, respectjvamente.

Os majores GND, GD12, G1218 e G1824 ocorreram nos animais nascjdos de junho a setembro, em maio, de

setembro a dezembro e em maio, respectivamente. Sexo do animal influencjou signifjcativamente GND (P<0,01 ),

G 1824 (P<0,05) e os pesos (P<0,01 ) da desmama aos 24 meses de idade. Os machos foram de 6,8 a 8,6%

mais- pesados do que as feme~s da desmama aos 24 meses de idade. A origem (local) da vaca jnfluenciou

(P<0,05) apenas o peso a desmama e os ganhos de peso da desmama aos 12 meses e dos 18 aos 24 meses

de jdade. A jdade da vaca ao parto nao apresentou efejto significatjvo sobre nenhuma das caracterrsticas

estudadas. O paj do animal apresentou efeito significatjvo (P<0,01 ) sobre todas as caracterrsticas estudadas,

com exce<;:ao de G1824.
As medias gerais obtjdas foram jguajs a 31 ,3:t 0,2 (PN), 195,6 :t 0,9 (PD), 219,6 :t 1,0 (P12), 296,7 :t 1,4

{P18) e 344,5:t 1,6 (P24) kg, e 0,684 :t 0,003 (GND), 0,211 :t 0,006 (GD12), 0,428 :t 0,007 (G1218) e 0,320 :t

0,008 (G1824) kg/dia.
As estjmativas de herdabjlidade foram jguajs a 0,41 :t 0,14 (PN), 0,42 :t 0,15 (PD), 0,53 :t 0,16 (P12),

0,46:t0,19(P,,~8),0,63:t0,20(P24),0,37:tO,14(GND), O;33:tO,14(GD12), O,34:tO,17(G1218) e O,15:t

0,16 (G1824). As estjmativas para os pesos sao altas, jndjcando que a sele<;:ao para estas caracterrstjcas deve

resultar em progresso genetjco. Estesvalores sao djferentes daqueles obtjdos por ROSA et al. (1986 e 1987),

SILVA et al. (1987) e NOBRE et al. (1988), para a ra<;:a Nelore e ALENCAR et al. (1993) e MASCIOLI et al.

(1996 e 1997), para a ra<;:a Canchjm, que utjlizaram a mesma metodologja utjlizada neste trabalho. Os dados

utjlizados neste trabalho sao de anjmais cruzados, portanto, alem daqueles fatores que normalmente influenciam

a magnitude das estimatjvas de herdabilidade, como ambjente, modelo matematico e metodo1ogia, diferen<;:as
de frequencia genjca, nrvel de dominancia e nrvel de produ<;:ao (peso e habilidade lejteira), tambem devem ser

responsavejs pelas djferen<;:as nos valores das estjmativas de herdabilidade.

CONCLUSOES
Fatores de meio, tais como ano e mes de nascimento, e sexo do bezerro sao importantes fontes de

varia<;:ao para pesos e ganhos de peso de bovinos cruzados Canchim x Nelore.

A sele<;:ao para os pesos do nascimento aos 24 meses de idade deve resultar em progresso genetico.
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