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RESUMO - Foram estudadas as idades ao primeiro parto de 233 vacas 5/8 Charolês -318 Zebu e 266 
vacas Canchlin, criadas nas fazendas São Jorge e Guará, situadas, respectivamente, nos municípios de 
Cedral e Guzolândia, no Estado de São Paulo. Os modelos estatísticos utilizados nas aMlises de vailân-
cia incluíram os efeitos fixos de ano e mês de nascimento da vaca e sexo do bezerro, além dos efeitos 
aleatórios do pai da vaca. Nenhum dos efeitos influenciou significativamente a idade ao primeiro parto 
das vacas. As médias estimadas ao primeiro parto foram de 1003,83 ± 12,43 dias (33,00 ±0,41 meses) 
e 1022,54 ± 12,99 dias (33,62 ± 0,43 meses), respectivamente para as vacas 5/8 Oiarolês - 3/8 zebu e 
Canchim - As estimativas de herdabilidade, obtidas pela correlação intraclasse entre meias-irmãs pater-
nas foram, na mesma ordem, -0,066 ± 0,042 e -0,032 ± 0,108, indicando que, nas condições do pre-
sente trabalho, o progresso genético pela seleção deve ser praticamente nulo. 

Termos para indexação vacas mestiças, Charolês-Zebu, nascimento, sexo do bezerro. 

HERITABILITY OF AGE AT FIRST CALVING IN CANCHIM COWS 

ABSTRACT - The age at first calving of 233 518 Charolais - 318 Zebu (sired by Charolais bulls) and 
266 Canchim (5/8 Charolais - 318 Zebu) cows, raised in the State of São Paulo, were studied. Analyses 
of variance, including the fixed effects of year and month of birth of cow and sex of calf, and the ran-
dom effects of sire of cow, were utilized to analyre the data. None of the effects included in the 
models affected significantly age at first calving. Least squares means for age at first calving were 
1003.83 ± 12.43 days (33.00 ± 0.41 rnonths) and 1022.54 ± 12.99 days (33.63 ± 0.43 months) for 
the 5/8 Charolais - 318 Zebu and Canchim cows, respectively. Heritability estimates, obtained by the 
paternal half-sister method, were in the sarne order, -0.066 ± 0042 and -0.032 ± 0.108, suggesting 
that, under the conditions of this study, genetic progress by selection would be practically zero. 
Index terrns: Crossbred, Charolais-Zebu cows, birth, sei of calf. 

INTRODUÇÃO 

A idade ao primeiro parto em bovinos de corte 
é uma característica importante do ponto de vista 
econômico e genético, pois está diretamente ligada 
à vida produtiva da vaca e ao intervalo entre gera-
ções. Portanto, a verificação da possibilidade de 
seleção para esta característica deve ser um ele-
mento a ser considerado para melhoramento gené-
tico dos rebanhos. 

Baixos coeficientes de herdabilidade têm sido 
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estimados para idade ao primeiro parto, indicando 
que a característica é inf1unciada mais intensa-
mente por fatores não-genéticos (Singh, 1957, 
Shukia & Prasad 1971, Mariante 1978, Oliveira 
Filho et ai. 1979, Pereira et ai. 1979 e Lobo & 
Duarte 1981). Contudo, Odedra et ai. (1978), 
trabalhando com vacas Gir, e Pereira et ai. (1981), 
com vacas 112 Chianina - 112 Zebu, obtiveram, 
respectivamente, estimativas de 0,86 ± 0,35 e 
0,68 ± 0,16, que justificam a utilização de progra-
mas de seleção para reduzir a idade ao primeiro 
parto nos rebanhos estudados. 

Os objetivos deste trabalho foram: avaliar a in-
fluência de fatores genéticos e não-genéticos sobre 
a idade ao primeiro parto, e obter estimativas de 
herdabilidade desta característica, em um rebanho 
da raça Canchim e mestiças 518 Charolês - 318 
Zebu. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados utilizados no presente estudo são provenien-
tes do rebanho Canchim das fazendas São Jorge e Guará, 
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situadas, respectivamente, nos municípios de Cedral e 
Guzolándia, Estado de São Paulo. 

Foram estudadas as idades ao primeiro parto de 233 
vacas 518 Charolés - 318 Zebu, filhas de cinco touros Cha-
roleses, nascidas durante o período de 1967 a 1978 (ex-
ceto 1976 e 1977) e de 266 vacas Canchim (bimestiço 
518 Charolês - 318 Zebu), filhas de treze touros 518 Cha-
rolés - 318 Zebu, nascidas durante o período de 1972 a 
1978. 

Na fazenda São Jorge, predominam as pastagens de 
pangola (Digitada decum bens), capim-estrela (Cynodon 
pkctostac/zyus), jaraguá (Hyparrhenia nifa) e grama-ba-
tatais (i°aspafum notatunz). Na fazenda Guará, os pastos 
são formados principalmente de capim-colonião (Panicum 
maximurn). Os animais, além do pasto, receberam alguma 
suplementação na seca, como: silagem de capim-elefante-
-napier (Fennisetum purpureum) e/ou cana-de-açúcar pi-
cados, e sal mineralizado, à vontade, durante todo o pe-
ríodo. 

Os animais são desmamados aproximadamente aos 
oito meses de idade, época em que ocorre a primeira sele-
ção, eliminando-se os portadores de defeitos zootécnicos 
e aqueles que fogem ao padrão da raça Canchim. As fé-
meas selecionadas permanecem em regime de pasto até 
que o peso do lote seja superior a 300 kg, ocasião em que 
as mais desenvolvidas são escolhidas para reprodução e 
as demais, descartadas. 

Lotes de, aproximadamente, 30 vacas cada permane-
cem com os touros durante todo o ano. lnformaçôes 
mais detalhadas sobre o rebanho e manejo são encontra-
dasem Beolchi & Cunha (1977) e Cunha & Bcolchi (1980). 

Os dados foram analisados através de análises de va-
rhincia, cujos modelos continham os efeitos fixos de ano 
e mês de nascimento da vaca e sexo do bezerro, e os efei-
tos aleatórios de pai da vaca. Os coeficientes de herdabili- 

dade foram estimados pela correlação intraclasse entre 
meias-irmãs patemas, e os seus erros padrão foram calcu-
lados de acordo com Becker (1975). Os dados foram ana-
lisados scparadamente para as vacas 518 Charolês . 318 
Zebu e as vacas Canchim, utilizando-se o procedimento 
GLM, contido no Statistical Analysis System User's Cuide 
(Barr et ai., 1979). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As análises de varincia da idade ao primeiro 
parto, de acordo com o grupo genético das vacas, 
são apresentadas na Tabela 1. 

O ano de nascimento da vaca não influenciou 
significativamente (P > 0,05) a idade ao primeiro 
parto. Estes resultados estão de acordo com aque-
les obtidos por Singh (1957) e Mariante (1978), 
que trabalharam com vacas das raças Tharparkar 
e Nelore, respectivamente. Efeitos significativos 
foram obtidos por Oliveira Filho et ai. (1979) e 
Pereira et ai. (1979) em vacas das raças Canchim 
e Caracu, respectivamente. 

O mês de nascimento das vacas também não 
influenciou significativamente a idade ao primeiro 
parto (Tabela 1), concordando com os resultados 
obtidos por Mariante (1978) e Oliveira Filho et ai. 
(1979). Pereira et al. (1979), contudo, verificaram 
efeitos significativos do mês de nascimento sobre 
a idade ao primeiro parto de vacas da raça Caracu. 
No presente estudo, apesar da não.signific&ncia do 

TABELA 1. Análises de variância da idade ao primeiro parto, de acordo com o grupo genético das 
vacas. 

Quadrados médios 

Grupo genético 

Fonte de var i açãoa G.L. 518 Charolês -3/8 Zebu Canchim 

Ano de nascimento 9 26846,0096 
6 25669,7022 

Mês de nascimento 11 12032,6729 18722,9337 
Sexo do bezerro 1 11934,2527 16136,0040 
Pai da vaca 4 6704,3088 

12 10963,6920 
Res(duo 207 14374,4089 

235 12321,4130 

aNenhuma das fontes de variação foi significativa ao nível de 5% de probabilidade 
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TABELA 2. Médias estimadas da idade ao primeiro parto de acordo com o sexo dos bezerros e grupo 
genético das vacas. 

Médias ± erro padrão 

Grupo genético 

Sexo dos bezerros 	 5/8 Charolés - 318 Zebu 	 Canchim 

Machos 	 1011,31 ±15,06 	 1031,62±14,84 
Fêmeas 	 996,36 ± 14,72 	 1013,45 ± 15.60 
Machos + fêmeas 	 1003.83 ± 12,43 	 1022,54 ± 12,99 

efeito, é interessante verificar que as vacas 518 
Charolês - 318 Zebu, nascidas de agosto a dezem-
bro, foram as que tiveram menor idade ao primeiro 
parto. Já para as vacas Canchim, não houve nenhu-
ma tendência deste tipo. 

Os efeitos de sexo do bezerro não foram signi-
flcativos, concordando com os resultados de Ma-
riante (1978). Entretanto, houve uma tendência 
de as vacas que pariram bezerros machos, terem 
uma maior idade ao primeiro parto (Tabela 2). 

Os efeitos dc- pai da vaca não foram significati-
vos (Tabela 1), discordando dos resultados obtidos 
por Oliveira Filho eta'. (1979). 

A não-significância de nenhuma das fontes de 
variação incluídas no modelo estatfstico pode, em 
parte, ser devida ao pequeno número de animais 
utilizados na análise e a confundimentos entre fon-
tes de variação. 

As médias estimadas da idade ao primeiro parto 
foram de 1003,83 ± 12,43 dias (33,00 ± 0,41 me-
ses) e 1022,54 ± 12,99 dias (33,62 ± 0,43 meses), 
respectivamentc, para as vacas 518 Charolés - 318 
Zebu e Canchim (Tabela 2). 

As estimativas de herdabilidade (Tabela 3) de 
-0,066 ± 0,042 e -0,032 ± 0,108, respectivamente, 
para as vacas 518 Charolés - 318 Zebu e Canchim, 
sugerem que a seleção para reduzir a idade ao pri-
meiro parto não deve resultar em progresso genéti-
co. Estes resultados estão, em geral, de acordo com 
as baixas estimativas, que variaram de -0,25 a 0,24, 
obtidas por Singh (1957), Shukla & Prasad (1971), 
Mariante (1978), Oliveira Filho et ai. (1979), Pe-
reira et al. (1979) e Lobo & Duarte (1981), para 
animais das raças Thaparkar, Gir, Nelore, Canchim, 

TABELA 3. Estimativas de herdabilidade da idade ao pri-
meiro parto, de acordo com o grupo genético. 

Grupo genético 	Herdabilidade ± erro padrão 

518 Charolés - 318 Zebu 	-0,066 ± 0,042 
Canchim 	 -0.032 ± 0,108 

Caracu e Pitangueiras, respectivamente. Odedra 
et aI. (1978) e Pereira et al. (1981), contudo, esti-
maram valores de 0,86 ± 0,35 e 0,68 ± 0,16 para 
animais Gir e animais 112 Chianina - 112 Zebu, 
respectivamente. 

A obtenção de baixas estimativas de herdabili-
dade no presente estudo pode ter sido devida ao 
pequeno número de dados utilizados e ao pequeno 
número de pais das vacas, o que acarretaria erro de 
amostragem. É importante também verificar que a 
seleção, baseada no desenvolvimento ponderal das 
novilhas e praticada no rebanho estudado, pode ter 
influenciado as estimativas de herdabiidade. Caso 
haja correlação genética entre o desenvolvimento 
ponderal da novilha e a sua idade ao primeiro par-
to, a seleção poderia estar eliminando alguma va-
riação genética e, conseqüentemente, reduzindo a 
herdabilidade. 
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