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trabalho

teve 0 objetivo

de estimar

efeitos

aditivos e heter6ticos
para 0 peso a desmama de bezerros
nelores e cruzados
Canchim
x Nelore e Marchigiana
x
Nelore.
Utilizaram-se
962
observac;:c3es de peso
a
desmama, sendo 1 57 de bezerros
nelores puros (NN).
290 de cruzados
'/2 Marchigiana
+ '/2 Nelore (MNF,;
filhos de touros marchigianos
e vacas nelores), 228
de
'/2 Canchim
+ '/2 Nelore
(CN;
filhos
de touros
canchins
e vacas nelores); 141 de '/2
Marchigiana
+
1/2 Nelore (MNF2;
filhos
de touros e vacas MNF1)
e 146
1/2
Canchim + 1/4 Marchigiana
+ 1/4 Nelore
(CMN; filhos
de touros
canchins
e vacas MNF11. Os
efeitos
aditivos
diretos
das
rac;:as Marchigiana
e
Canchim,
como desvio da rac;:a Nelore.
e heter6ticos
individuais
entre
as rac;:as Marchigiana
e Nelore
e
Canchim
e Nelore foram, respectivamEtnte,
iguais a 8,31 :t 9,00 kg (P > 0,05).
42,17
:t12.16
kg
< 0,001),
16,20
:t 4,88 kg (P < 0.001)
e -6,92
6,83 kg (P > 0,05),
indicando
efeito aditivo direto

rac;:a Canchim
Marchigiana

e

efeito

heter6tico

entre

ADDITIVE AND HETEROTIC EFFECTS FOR WEANING
WEIGHT OF CROSSBRED CANCHIM x NELLORE AND
MARCHIGIANA
x NELLORE CALVES
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Pesqui sa

E REVISAO

e manejo. 0 cruzamento

entre rac;as e um metoda de

melhoramento
que pode contribuir
para melhorar
a
eficiencia
produtiva do setor.
Os resultados
de varios
trabalhos
de cruzamento
realizados no Brasil de 1934 a 1988, mostram
que, em
gerl!l, os animais cruzados sac superiores
aDs de rac;as
puras quanta
as caracteristicas
de crescimento
(1).
Entretanto,
uma vel que a superioridade
dos animais
cruzados em relaC;ao aDs puros depende do ambiente
e
tipo de manejo dado aDs mesmos, da diversidade
genetica
dos pais que sac cruzados
e dos efeitos de ra<;:a (2.3), e
necessaria que se identifiquem
aqueles cruzamentos
que
apresentam
major
vigor
hibrido
e que combinem
caracteristicas
econOmicas
desejaveis
para os diferentes
tipos de manejo e regioes do Pais. E importante,
tambem,
que se avaliem os efeitos geneticos
aditivos e nao-aditivos
das diferentes rac;as, 0 que permite estimar 0 desempenho
de varias
combinac;oes
de rac;as e selecionar
os

cruzamentos.
0 objetivo
do presente
trabalho
foi estimar efeitos
aditivos e heter6ticos
para as rac;as Nelore, Canchim e

ABSTRACT
-Additive
and heterotic
effects
for
weaning weight (270 days) of straight bred Nellore
and
crossbred
Canchim
and
Marchigiana
calves
were
obtained. There were 962 observations
of the following
genetic
groups: 157 Nellore (NN), 290 '/2 Marchigiana
+ '/2
Nellore (MNF,;
the progeny of Marchigiana
bulls
and Nellore cows),
228
'/2
Canchirn
+ '/2
Nellore
(CN; the progeny of Canchim
bulls and Nellore cows);
141 '/2 Marchigiana
+ '/2 Nellore (MNF2; the progeny
of MNF1 bulls and cows), and 146 '/2 Canchim + '/4
Marchigiana
+ '/4 Nellore (CMN; the progeny of Canchim
bulls and MNF, cows).
The direct
additive
effects
of
the Marchigiana
and Canchim breeds, as a deviation from
the Nellore
breed,
and the individual
heterotic
effects
for the Marchigiana
and Nellore and the Canchim
and
Nellore breeds were, respectively,
equal to -8.31
9.00
kg
(P > 0.05),
42.17
12.16
kg
(P < 0.0011,
16.20
4.88 kg (P < 0.001)
and -6.92 6.83 kg (P >
0.05),
indicating
high direct
additive
effect
of the
de

and

Um dos principais fatores limitantes do setor produtivo
de carne bovina do Pais e 0 baixo potencial genetico
dos
rebanhos ou a inadequabilidade
dos mesmos ao ambiente

as rac;:as

Palavras-chave: bovinos de corte, cruzamentos.

Centro

INTRODUyAO
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:t
da

e Nelore altos.
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Canchim
and heterotic
effect of the Marchigiana
Nellore breeds.
Keywords:
beef cattle. crossbreeding.

RESUMO
0 presente

RODRIGUEZ-ALMEIDA,
F.A.;
VAN VLECK,
L.D.;
WILLHAM,
R.L.; NORTHCUTT,
S.L. Estimation
of
non-additive variances in the synthetic
lines of beef
cattle using an animal model. Journal of Animal
Science, v.73, n.4, p. 1002.1011,
1995.

Marchigiana, para 0 peso a desmama.
MATERIAL

E METODOS

AS dados utilizados no trabalho foram coletados na
Fazenda Ipanema, situada no municipio de Agua Clara,
Estado do Mato Grosso do Sui. Estudou-se 0 peso a
desmama de 157 bezerros nelores INN), 290 '/2
Marchigiana + '/2 Nelore IMNF1) e 228 '/2 Canchim
+ '/2
Nelore (CN), filhos de vacas nelores e touros
nelores. marchigianos e canchins, respectivamente.
e de
141 bezerros 1/2 Marchigiana + '/2 Nelore IMNF2)
e 146 '/2 Canchim + '/4 Marchigiana + 1/4 Nelore
(CMN), filhos de va cas MNF, e touros MNF, e canchins,
respectivamente. as bezerros, filhos de vacas de urn a
ireS partos e produzidos atraves de inseminac;:ao artificial,
com excec;:ao dos MNF2' produtos de manta natural,
nasceram de outubro de 1986 a abril de 1987 e em agosto
de 1987. e foram mantidos, juntamente com suas maes,

de
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em pastagens
de Brachiaria
decumbens
'9 Brachiaria
humidicola,
sem qualquer suplementa9ao
alimentar, a nao
ser sal mineralizado.
0 peso a desmama dos bezerros foi ajustado para 270
dias de idade, utilizando-se
0 coeficiente
de regressao do
peso observado
em rela9ao a idade a desmama, que foi
estimado
para cada grupo genetico
e sexo do bezerro
separadamente.
As observa90es
foram submetidas
a
analise de variancia, utilizando-se
um modelo matematico
que incluiu os efeitos
de ana de nascimento,
mes de

nascimento

dentro de ana, sexo e grupo genetico

do

bezerro.O
procedimento
de regressao
multipla
(4) para
subdividir
os efeitos
de grupo
genetico
em efeitos
geneticos
aditivos e heter6ticos
foi utilizado no presente
trabalho.
Esse procedimento
assume
que os efeitos
geneticos
diretos,
maternos
e paternos
se combinam
aditivamente
e que a heterose e linear com respeito a
porcentagem
de locos onde os genes alelicos tern origem
em ra9as diferentes.
Os efeitos aditivos
sao estudados
regredindo-se
0 peso do bezerro sabre a porcentagem
dos
genes de uma determinada
ra9a no bezerro e nos seus
pais. Os efeitos heter6ticos
sao estimados
regredindo-se
0 peso do bezerro sabre a porcentagem de locos no bezerro
e nos seus pais, que tern um gene de uma ra9a e 0 outro
gene de uma ra9a diferente.
No presente
trabalho,
os
coeficientes
usados
para estimar
os efeitos
sao
apresentados
no Cuadra 1 .Entretanto,
devido as rela90es
entre as colunas de coeficientes
do Cuadra 1, apenas os
efeitos aditivos diretos das ra9as Marchigiana
e Canchim,
como desvio da ra9a Nelore,
e os efeitos
heter6ticos
individuais entre as ra9as Marchigiana
e Nelore e Canchim
e Nelore foram estimados.
As analises estatisticas
foram
feitas pelo metoda dos quadrados minimos.
utilizando-se
0 pro cedi men to GLM (5).

RESULTADOS

E DISCUSSAO

Todos
os efeitos
incluidos
influenciaram
significativamente

no modelo matematico
(P < 0,001)
0 peso ~

desmama. As medias estimadas do peso a desmama de
acordo com 0 grupo genetico do bezerro sac apresentadas
na Tabela 1. Utilizando-se
0 procedimento
de Scheffe,
a
analise de contraste
de medias mostrou que os animais

cruzados foram, em media, 11,5 kg mais pesados (P <
0,001)
do que os nelores puros, os animais cruzados
Canchim foram 6,9 kg mais pes ados (P < 0,001) do que
os cruzados Marchigiana,
a diferen9a de 1,4 kg entre os
dois grupos
geneticos
cruzados
Canc:him
nao foi
estatisticamente
significativa
e os bezerros MNF, foram
significativamente
(P < 0,01) mais pesados (8,1 kg) do
que os MNF2' que nao diferiram
dos NN.

Os efeitos aditivos
das rac;:as Marchigiana
(ADM) e
Canchim (ADC), como desvio da rac;:a Nelore, e heter6ticos
individuais
entre as rac;:as Marchigiana
e Nelore (HIMN) e
Canchim
e Nelore
(HICN),
para peso a desmama,
estimados
pelo metoda
de regressao
multipla,
sac
apresentados
na Tabela 2. Observa-se
que os valores
obtidos para ADM e HICN sac negativos;
entretanto,
nao
diferem estatisticamente
de zero. Ja os valores de ADC e
HIMN sac positivos e altamente significativos
(P < 0.001),
indicando alto efeito da rac;:a Canchim em rela9aO a Nelore
e alta heterose individual
entre a Marchigiana
e a Nelore.
Esses efeitos poderiam ser estimados tambem pela soluc;:ao
de algumas equac;:oes obtidas atraves de contrastes
entre
as medias dos grupos geneticos. como mostrado na Tabela
2. Portanto,
os efeitos
ADM,
ADC,
HIMN
e HICN
estimados
no presente
trabalho.
podem estar sub ou
superestimados,
dependendo
dos valores
dos efeitos
aditivos e heter6ticos
maternos
e paternos.

CONCLUSOES
Nas

condi<;;oes

do

presente

estudo

e para

0 peso

a

desmama, pode-se concluir que: 0 cruzamento
de femeas
nelores com machos marchigianos
e canchins e uma boa
op<;;ao comercial;'
a produc;:ao de F2 Marchigiana-Nelore
nao e aconselhavel;
as femeas F, Marchigiana-Nelore
podem ser acasaladas com touros da ra<;;a Canchim.
com
vantagens sabre 0 Nelore puro; e os efeitos aditivos diretos
da rac;:a Canchim e heter6ticos
individuais
entre as rac;:as
Marchigiana
e Nelore sao positivos
e altos.

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFICAS

1.BARBOSA,
P.F. Cruzamentos
para produ~ao
de carne
bovina
no Brasil.
In: Bovinocultura
de Corte
(SOCIEDADE
BRASllEIRA
DE ZOOTECNIA),
Piracicaba:
FEAlQ, 1990. p.1-45.
2.lAND,
R.B.
Genetic
improvement
of mammalian
fertility:
a review
of opportunities.
Animal
Reproduction
Science,
v.l, p.l09-135,
1978.
3.lASlEY,
J.F. Genetics of livestock improvement.
New
Jersey: Prentice-Hall.
1978.
4.ROBISON,
O.W., McDANIEL,
P.R.C.,
RINCON,
E.J.
Estimation
of direct and maternal
additive
and
heterotic effects from crossbreeding
experiments
in animals. J. Anim. Sci., Champaign,
v.52, n.l,
p.44-50,
1981.
5 .ST A TISTICAl
ANALYSIS SYSTEMS INSTITUTE -SAS.
Statistical
analysis systems introductory
guide for
personal computers.
Gary, NC: 1988. 111 p.

T ABELA 1 .Coeficientes utilizados para estilTlaros efeitos aditivos e heteroticos para as ra\=asNelore (N), Marchigiana(M)e Canchim
(C) e medias(kg) estimadasdo pesoII desmalTla,de acordo com 0 grupo genetico (GG)do bezerro
Heleroticosb

Aditivosb

Oi

GGa
NN
MNFI
GN
MNF2
GMN

M
0
1/2
0
112
1/4

G
0
0
1/2
0
1/2

Ma

Pa

M
0
0
0
1/2
1/2

M
0
1
0
1/2
0

In

MN
0
1
0
112
0

GN
0
0
1
0
112

GM
0
0
0
0
1/2

Ma

Pa

MN
0
0
Q
1
1

MN
0
0
Q
1
1

a Na lorma~aodo grupo geneticoa ra~ado pai alparece
primeiro:N -Nelore; M -Marchigiana;G -Ganchim;F1 -litho de animaispuros;
F2 -filho deanimaisF1.
b Oi -Oireto; Ma -Materno; Pa -Paterno; In -Individual. Apenasos efeitosemnegritotoramestimados

Media.E.P.
171.4.2.1
183.5.f.5
1~~'~;~'~
175,4.2.1
187.0.2.0
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