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RESUMO - Objetivou-se com este estudo estimar os parâmetros genéticos para características de crescimento pré-
desmame e idade à primeira concepção (IPC) e ao primeiro parto (IPP). Foram estimados os parâmetros genéticos para
as características de peso a nascer (PN), peso aos 120 (P120) e 210 (P210) dias de idade, ganho médio diário pré-
desmame (GMDPRE), IPC e IPP. As estimativas de herdabilidade estimadas indicaram possibilidade de seleção genética
e incorporação no rebanho. As estimativas de herdabilidade materna para as características de crescimento pré-
desmame indicaram efeitos genéticos das matrizes no desempenho das progênies. Os coe�cientes de correlação
genética foram favoráveis. A seleção para precocidade sexual com base na idade à primeira concepção deverá
promover mudanças genéticas no sentido contrário nas características de crescimento.
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ESTIMATES OF GENETIC PARAMETERS FOR GROWTH PRE-
WEANING TRAITS IN NELLORE CATTLE HERD UNDER

SELECTION FOR SEXUAL PRECOCITY
ABSTRACT - The aim of this study was to estimate the genetic parameters for pre-weaning growth traits and age at �rst
conception (AFCo) and �rst calving (AFCa). Genetic parameters were estimated for birth weight (BW), weight at 120
(W120) and 210 (W210) days of age, average daily gain pre-weaning (ADGPRE), AFCo and AFCa. The heritability estimated
indicated the possibility of genetic selection. The maternal heritability estimated for pre-weaning growth traits indicated
genetic e�ects of the dam on the progeny performance. Genetic correlation coe�cients werefavorable. Selection for
sexual precocity based on age the �rst conception shall promote opposite direction genetic changes on growth traits. 

Keywords: genetic parameters, productive traits, puberty, zebu

Introdução

Atualmente, as características ponderais tem sido as mais utilizadas como critérios de seleção por serem de fácil
mensuração, apresentarem valores de herdabilidade de média e alta magnitude, resultando em maiores ganhos
genéticos ao longo das gerações, e também por estarem diretamente relacionadas a quantidade de carne produzida.
Isso porque, quanto mais rápida for a taxa de crescimento dos animais, mais curto será o ciclo de produção, com
consequente redução dos custos e aumento na rentabilidade, incentivando a adoção dessas características em
programas de seleção (RAZZOK et al. 2001). Em adição, a lucratividade do sistema produtivo está diretamente associada
a antecipação da vida reprodutiva das fêmeas, por possibilitar um maior número de �lhos por matriz e também maior
longevidade produtiva. Contudo, tem-se questionado o efeito da antecipação da entrada das fêmeas a reprodução na
habilidade materna das mesmas, característica, comumente, avaliada através dos pesos e ganhos em peso pré-
desmama. Assim, faz-se necessário a realização de estudos que avaliem como a seleção para precocidade sexual afeta
a habilidade materna das matrizes. Destarte, objetivou-se com esse estudo estimar os parâmetros genéticos para
características de crescimento pré-desmama e idade à primeira concepção e ao primeiro parto, em um rebanho da raça
Nelore sob seleção para precocidade sexual. 

Revisão Bibliográ�ca

A crescente importância econômica da bovinocultura de corte vem acompanhada da busca por novas técnicas de
manejo e de melhoramento genético que resultam no aumento da e�ciência dos animais. Para tal, são utilizadas
características como critérios de seleção que possibilitam a identi�cação de animais com potencial genético superior e
apresentem impacto na sustentabilidade produtiva e econômica do sistema de produção. Dentre as principais
características utilizadas como critério de seleção estão as de crescimento, tais como pesos e ganhos em peso. Em
adição, quando o objetivo é intensi�car o processo de seleção, existe a tendência de selecionar animais que atinjam
pesos desejados com a maior precocidade produtiva possível. Dessa forma, a seleção para obtenção de animais mais
pesados nas idades mais jovens, como a fase pré-desmama, pode intensi�car a seleção para precocidade sexual. Os
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pesos pré-desmame são avaliados comumente ao nascer, 120 e 210 dias de idade. O peso ao nascer é utilizado para
monitoramento do peso dos bezerros, evitando o aumento excessivo (LOBO et al., 2010), apresentando herdabilidade
mediana, e relação com a taxa de sobrevivência à desmama, como também com os pesos nas demais fases de
desenvolvimento, podendo auxiliar na seleção de animais precoces (LOPES et al., 2008). Os pesos na fase que
antecedem a desmama são utilizados com o intuito de avaliar a habilidade materna das matrizes e o potencial de
crescimento dos bezerros, veri�cando-se a manifestação do efeito dos genes do próprio animal para crescimento
(efeito direto) e também do efeito dos genes da matriz que in�uenciam o desempenho da progênie (efeito materno)
(VIEIRA, 2004). A seleção de bovinos para crescimento também pode ser realizada com base nos ganhos em peso,
comumente, divididos em ganho pré-desmame (GMDPRE), sendo esta uma característica que apresenta grande
in�uência da habilidade maternal, além da genética e de condições ambientais. Os ganhos pré-desmame apresentam
herdabilidade mediana, variando entre 0,20 a 0,35 (LAUREANO et al., 2011; LIRA et al., 2008), o que sugere viabilidade
de seleção para esta característica. Além disso, essas características apresentam correlações positivas com pesos
corporais em diferentes idades (LAUREANO et al., 2011) e negativas com idade ao primeiro parto (CASTRO-PEREIRA et
al., 2007), podendo levar a respostas indiretas satisfatórias. 

Materiais e Métodos

Os dados analisados foram fornecidos pela Fazenda Vera Cruz, localizada no município de Barra do Garças – MT, e
também pelo Programa Nelore Brasil, coordenado pela Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores (ANCP),
localizada em Ribeirão Preto – SP. Foram utilizados dados de 4100 animais da raça Nelore, nascidos entre 2009 e 2015.
As informações de genealogia, que compuseram a matriz de parentesco, foram fornecidas pela ANCP. As características
avaliadas foram a idade a primeira concepção (IPC), idade ao primeiro parto (IPP), peso ao nascer (PN), peso aos 120
(P120) e aos 210 (P210) dias de idade e GMDPRE. Para execução das análises genética, foi realizada análise de
consistência e estatística descritiva, utilizando o software estatístico SAS (2002). Realizou-se análise para identi�cação
dos efeitos não-genéticos signi�cativos sobre as características avaliadas para formação dos grupos de
contemporâneos, utilizando o SAS (2002). Com base nesses resultados, os grupos de contemporâneos foram
constituídos por animais nascidos no mesmo ano e estação de nascimento, com o mesmo sexo e lote de manejo no
momento de mensuração e/ou avaliação de cada característica. Para estimação dos parâmetros genéticos, foram
realizadas analises unicaráter e bicaráter, sob modelo animal, pelo método da máxima verossimilhança restrita,
utilizando o pacote BLUPF90 (MISZTAL, 2016). Para as características de PN, P120, P210 e GMDPRE o modelo de análise
incluiu como efeitos aleatórios os efeitos genéticos direto, materno, ambiente permanente e residual; além dos efeitos
�xos (GC e classe da idade da vaca ao parto (CIVP)) e idade da vaca ao parto (IVP) (efeito linear e quadrático) como co-
variável. Já para IPC e IPP utilizou-se o mesmo modelo, com exceção do efeito materno e de ambiente permanente. A
partir dos componentes de variância estimados, foram derivados os coe�cientes de herdabilidade e correlação
genética. 

Resultados e Discussão

As estimativas dos componentes de herdabilidade direta e materna para características avaliadas estão apresentados
na tabela 1. De maneira geral, para todas as características avaliadas, houve moderada variabilidade genética aditiva,
sendo que essas podem ser utilizada com e�cácia em programas de melhoramento genético, possibilitando a
identi�cação e seleção de animais superiores. Foram obtidos valores medianos de herdabilidade para os pesos e
ganhos em peso pré-desmame, con�rmando a in�uência do componente genético aditivo sobre essas características.
Porém, a herdabilidade para GMDPRE foi inferior a observada para pesos corporais, fato justi�cado pela maior
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in�uência ambiental sobre os ganhos, considerando que essas características são diretamente e em maior signi�cância
in�uenciadas pela dieta ofertada. As estimativas de herdabilidade materna para características de crescimento pré-
desmama foram baixas, resultado atribuído a maior ação gênica aditiva direta do que a ação do genótipo materno. O
valor da herdabilidade para idade à primeira concepção e ao primeiro parto obtido foram de 0,21 e 0,24,
respectivamente. Dessa forma, há in�uência do componente genético aditivo para essas características, podendo ser
utilizadas como critério de seleção, transmitido a progênie e incorporada ao rebanho, promovendo progresso genético.
As estimativas das correlações genéticas e correlações residuais entre as características de crescimento e indicadoras
de precocidade sexual estão apresentadas na tabela 2. Os valores das correlações genéticas entre os pesos pré-
desmame e entre os pesos e GMDPRE foram de alta magnitude (Tabela 2), demonstrando que grande parte dos genes
responsáveis pelo maior potencial para peso nas idades mais jovens continuam in�uenciando os animais em idades
superiores, de forma que a seleção genética para uma dessas características pode resultar na melhoria das demais, na
mesma direção. Os valores observados entre características relacionadas com precocidade sexual e pesos pré-
desmame e GMDPRE foram negativos e de mediana a alta magnitude. Esses resultados indicam que a seleção para
peso ou ganho em peso pode antecipar a maturidade sexual e, consequentemente, a idade à primeira concepção e ao
parto, dada a associação genética favorável entre essas características, sendo que as fêmeas com maior potencial para
crescimento são, comumente, as mais precoces. As associações residuais entre pesos, ganhos em peso, IPC e IPP
apresentaram comportamento semelhante as genéticas. A correlação genética e residual entre IPC e IPP obtida no
presente estudo foi positiva e de alta magnitude (Tabela 2), demonstrando que essas características são afetadas por
um grande número de genes semelhantes e também pelas mesmas condições ambientais, assim, a seleção genética
para redução da IPC leva a redução da IPP e vice-versa. Além disso, técnicas de manejo que levem a antecipação da
idade a primeira concepção também afetam a IPP. 

Conclusões

As estimativas de herdabilidade para características de crescimento pré-desmame e indicadoras de precocidade sexual
indicam a existência de variabilidade genética aditiva su�ciente para permitir ganhos genéticos por meio da seleção das
mesmas. A seleção para precocidade sexual, com base na idade à primeira concepção, deverá promover mudanças
genéticas no sentido contrário nas características de crescimento. 

Grá�cos e Tabelas
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