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RESUMO 

 

O objetivo desse estudo foi avaliar o histórico dos rebanhos zebuínos de corte da raça Nelore, 

registrados no Nordeste brasileiro, por meio de sua estrutura genética e populacional, bem 

como avaliar o progresso genético e fenotípico em características reprodutivas e de 

desenvolvimento ponderal, com o intuito de fornecer subsídios para o melhoramento genético 

da raça no Nordeste do Brasil. Foram utilizadas informações de 175.231 animais nascidos no 

período de 1967 a 2007, cedidos pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ). 

Utilizou-se o programa ENDOG para a análise do pedigree e estimação dos parâmetros 

baseados na probabilidade de origem do gene, coeficiente médio de endogamia, coeficiente 

médio de relação (CR), tamanho efetivo da população e intervalo de gerações. Os 

componentes de (co) variância foram obtidos por meio da Metodologia da Máxima 

Verossimilhança Restrita, utilizando o programa computacional MTDFREML. O modelo 

utilizado para P205 e P365 dias de idade, incluiu os efeitos aleatórios genéticos diretos e 

maternos, e de ambiente permanente, além do efeito fixo de grupo de contemporâneo. Para 

P550 dias de idade, idade ao primeiro parto (IPP), e circunferência escrotal (CE) foram 

considerados os mesmos efeitos fixos, porém, apenas o efeito genético direto como efeito 

aleatório. Para intervalo de partos (IDP) foram considerados como efeito aleatório o efeito 

genético aditivo e o efeito de ambiente permanente. A estimativa das tendências genéticas e 

fenotípicas para as características foram obtidos pela regressão linear ponderada da média da 

variável dependente (valores genéticos e pesos observados) sobre o ano de nascimento. A 

estrutura populacional do rebanho Nelore da região Nordeste do Brasil, apesar da necessidade 

da diminuição do intervalo de geração para a obtenção de maiores ganhos encontra-se melhor 

do que aos resultados encontrados na literatura, quando comparado a outros rebanhos, 

caracterizada pela manutenção da variabilidade genética da população. A população estudada 

possui coeficientes de herdabilidades de baixa a moderada magnitude para as características 

de crescimento. Quanto às características reprodutivas, os coeficientes de herdabilidades para 

IPP foi de baixa magnitude, sendo que para a característica IDP esse valor foi próximo a zero. 

A seleção poderá proporcionar maiores ganhos para a característica P550 dias de idade e para 

a característica reprodutiva CE, na qual a herdabilidade foi de moderada magnitude. Os 

resultados obtidos para as tendências genéticas diretas indicam ganhos genéticos ao longo dos 

anos das características de crescimento. Entretanto, ficou evidenciando um ganho 

significativo e favorável, porém muito pequeno na característica idade ao primeiro parto 

(IPP). O progresso fenotípico observado revela que as características estão melhorando com o 

decorrer dos anos, sendo verificados ganhos fenotípicos anuais significativos, em todas as 

características estudadas. 

 

Palavras-chave: Estrutura populacional, progresso genético, progresso fenotípico, rebanho.  
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ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the history of zebu cattle cutting Nellore, 

registered in the Brazilian Northeast, through its genetic structure and population, and assess 

progress in genetic and phenotypic characteristics and reproductive development of weight in 

order to provide support for the genetic improvement of the breed in northeastern Brazil. 

Information was collected from 175,231 animals born from 1967 to 2007, assigned by the 

Brazilian Association of Zebu Breeders. We used the endogenous program for pedigree 

analysis and parameter estimation based on the probability of gene origin, mean coefficient of 

inbreeding, average coefficient of relationship (CR), effective population size and generation 

interval. The (co) variance components were estimated by Restricted Maximum Likelihood 

methodology using the computer program MTDFREML. The model used for W205 and 

W365 old days, the random effects included direct and maternal genetic and permanent 

environment, beyond the fixed effect of contemporary group. For W550 days of age, age at 

first calving (AFC) and scrotal circumference (SC) were considered the same fixed effects, 

however, only the direct genetic effect as random effect. For calving interval (CI) were 

considered random effects and additive genetic effect, permanent environmental effect. The 

estimation of genetic and phenotypic trends for the characteristics were obtained by linear 

regression weighted average of the dependent variable (observed genetic values and weights) 

on the years of birth. The population structure of the Nelore herd in the Northeast of Brazil, 

despite the need for reduction of generation interval to obtain higher earnings is better than 

the results found in literature, when compared to other herds, characterized by the 

maintenance of variability population genetics. The study population has a coefficient of 

heritability of low to moderate magnitude for the growth traits. As for reproductive traits, the 

heritability coefficients for AFC was of low magnitude, and for the CI feature this value was 

close to zero. The selection may provide greater gains for the characteristic W550 days of age 

and reproductive characteristics for SC, and heritability was moderate magnitude. The results 

obtained for the direct genetic trends indicate genetic gains over the years of growth 

characteristics. However, it was showing a significant and positive but very small on the 

characteristic age at first calving (AFC). The progress observed shows that phenotypic 

characteristics are improving with the years, being seen significant annual phenotypic gains in 

all traits. 

Keywords: Population structure, genetic progress, progress phenotypic fold. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

Dentro do contexto econômico brasileiro, a bovinocultura tem apresentado papel de 

fundamental importância. Mesmo considerando o período colonial, cuja atividade principal 

era a produção de cana-de-açúcar, a criação de bovinos era vital para o desenvolvimento dos 

centros urbanos e expansão das fronteiras do país, sendo empregada não somente para 

produção de alimentos, como para trabalho e transporte (Araújo Neto, 2008). 

A pecuária de corte Brasileira caracteriza-se pela exploração extensiva das pastagens, 

com baixos índices zootécnicos, e de produtividade, em comparação aos outros países 

exportadores de carne (Almeida et al., 2002). Tem passado por diversas modificações ao 

longo dos anos para que o produtor rural consiga ter um retorno financeiro, produzindo mais 

em um intervalo menor. Para se atingir esse objetivo na produção de carne, é preciso investir 

em tecnologias a fim de se conseguir um produto final com qualidade e que possa atender as 

exigências do mercado (Oliveira, 2007). 

O Brasil conquistou a posição de maior exportador de carne bovina e, segundo Pena et 

al. (2006), um dos motivos foi o preço competitivo do produto no mercado externo, entretanto 

Vogt (2003) defende a constante adequação às mudanças tecnológicas e os esforços 

concentrados para promoção, certificação e qualidade da carne. 

De acordo com a Associação de Gado Zebu (ABCZ), até o século XVIII, o rebanho 

brasileiro era formado por animais mestiços e de pouca produtividade. Recentemente o 

rebanho brasileiro é formado, em sua maioria, por gado zebuíno, graças a sua rusticidade e à 

fácil adaptação ao clima do Brasil (Zebu on-line, 2007). Ainda segundo os autores, existem 10 

raças zebuínas no Brasil (Nelore, Nelore mocha, Gir, Gir mocha, Guzerá, Sindi, Brahman, 

Tabapuã, Cangaiam, Indubrasil), as quais são selecionadas para produção de carne ou leite, ou 

ambos. 

A raça Nelore tem passado por um melhoramento genético, ao longo dos anos, que 

contribui para que os animais se tornem cada vez mais produtivos e adaptados a diferentes 

condições de manejo (Silveira et al., 2004). Daí a importância do conhecimento dos 
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Parâmetros Genéticos em programas de melhoramento genético, visto que eles constituem 

elementos básicos para o estabelecimento de diretrizes que possam orientar o melhoramento 

genético dos animais, bem como na determinação dos critérios de seleção que serão adotados 

no rebanho que se quer melhorar (Santos et al., 2005; Kipper et al., 2006). 

A implantação de um programa de melhoramento genético tem como objetivo 

principal promover melhorias genéticas para característica(s) economicamente(s) 

importante(s), entretanto faz-se necessário um monitoramento frequente dos resultados para 

que se possa, eventualmente, proceder a ajustes (Euclides Filho et al., 1997). Uma das 

maneiras de analisar os programas de melhoramento genético é por meio da avaliação do 

progresso genético ao longo dos anos. 

Tendo em vista a importância desta raça e a necessidade crescente de obtenção de 

reprodutores de mérito genético comprovado, tem-se verificado nos últimos anos, o 

desenvolvimento de um grande número de programas de seleção, que empregam a principio 

como critérios de seleção pesos a idades padrão, ou taxas de ganhos entre estes períodos 

(Araújo Neto, 2008), e características reprodutivas.  

Assim, objetivou-se neste estudo avaliar o histórico dos rebanhos zebuínos de corte da 

raça Nelore, registrados no Nordeste brasileiro, por meio de sua estrutura genética e 

populacional, bem como avaliar o progresso genético e fenotípico em características 

reprodutivas e de desenvolvimento ponderal, com o intuito de fornecer subsídios para o 

melhoramento genético da raça no Nordeste do Brasil. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1.  A raça Nelore 

 

A introdução de raças zebuínas, iniciada no século passado e intensificada a partir de 

1920, ocasionou um grande impulso à pecuária de corte do Brasil. Em decorrência, 

principalmente, da sua grande adaptabilidade a altas temperaturas, resistência a endo e 

ectoparasitas, condições deficientes de manejo e pastagens de baixa qualidade e com 

disponibilidade restrita, provavelmente resultado· de uma seleção natural durante os cinco mil 

anos de sua existência nos trópicos, zebuínos puros ou mestiços encontram-se amplamente 

difundidos na região Nordeste (Martins Filho et al., 2001). 

O Brasil é hoje um dos países que mais se destacam quanto à produção e à exportação 

de carne bovina de qualidade, sendo a raça Nelore um alicerce tanto para a produção de carne, 

como também para cruzamentos e aprimoramento genético no país. O rápido 

desenvolvimento do Nelore no país se deve a utilização de touros geneticamente superiores, a 

boa fertilidade identificada pelos diferentes programas de melhoramento genético, a 

precocidade de acabamento, a alta prolificidade e adaptabilidade da raça às diferentes 

condições de criação e manejo (Oliveira, 2009). 

Estima-se que aproximadamente 7.000 zebuínos da Índia ingressaram no Brasil 

durante as importações (Brasil, 1988). Entre os importantes touros zebuínos da raça Nelore 

estão Karvadi, Taj Mahal, Kurupathy, Golias, Rastã e Godhavari, animais considerados 

reprodutores fundadores, pois concentram individualmente, grande participação na 

composição genética dos rebanhos atuais (Magnabosco et al., 1997). 

A raça Nelore se expandiu lentamente, primeiro no Rio de Janeiro e na Bahia, depois 

em Minas Gerais e por último em São Paulo. Em 1938, com a criação do Registro 

Genealógico, começaram a serem definidas as características raciais do Nelore. Santiago 

(1970) reporta que o total de zebuínos importados até o ano de 1970 foi de 6.262 animais. 

Neste período, a importação de taurinos foi estimada em 800 mil cabeças. Atualmente, o 
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rebanho bovino brasileiro possui 170 milhões de cabeças. Destas, 90 milhões são da raça 

Nelore, o que a torna o alicerce da cadeia produtiva pecuária (História Nelore, 2011). 

Por estimativas não ortodoxas pode-se inferir que a raça Nelore represente 80% da 

força produtiva da indústria da carne no país. Aliás, as características da raça como produtora 

de carne vêm apresentando índices de desempenho econômicos notáveis. Seguramente, 

mesmo naqueles nichos de mercado em que os cruzamentos têm apresentado bom 

crescimento, a raça Nelore tem papel fundamental, e se constitui, por excelência, em grande e 

inestimável patrimônio genético para a bovinocultura (ABCZ, 2010). 

Entretanto, a predominância da raça Nelore nem sempre foi um fato na história dos 

zebuínos no Brasil. Na verdade, dentre as raças indianas aqui introduzidas, a Nelore foi a 

última a despertar grandes interesses de criadores brasileiros. Esse fato se explica, em parte, 

de uma forma até pitoresca: as demais raças indianas aqui introduzidas apresentam, entre 

outras particularidades, orelhas médias a longas, bem ao contrário da Nelore. Por ocasião das 

primeiras importações esse era um aspecto morfológico fácil de ser verificado, e o mercado 

logo passou a reconhecer como de sangue indiano aqueles animais de orelhas pendentes ou 

semi-pendentes, diferentes dos taurinos (ABCZ, 2010). A Raça Nelore foi melhorada 

geneticamente no Brasil e está voltada para a produção de carne, embora na sua origem tenha 

sido utilizada para exploração leiteira.  

 

2.2. Parâmetros Populacionais 

 

Recentemente, diversas técnicas de genética molecular vêm sendo utilizadas para o 

estudo de populações de animais domésticos. Por outro lado, as informações de pedigree são 

importantes, e pesquisas para avaliar a endogamia, coeficiente médio de relação, tamanho 

efetivo, intervalo de geração, diversidade genética e, diversos outros parâmetros 

populacionais importantes têm sido realizadas (Malhado et al., 2008a e b; Martinez et al., 

2008, Carneiro et al., 2009). 

A endogamia é definida como o acasalamento de indivíduos mais aparentados entre si 

do que o parentesco médio da população (Falconer e Mackay, 1996). O coeficiente de 

endogamia (F) depende do tamanho efetivo da população e, quanto menor for o tamanho da 

população, em gerações anteriores, maior será o número de ancestrais comuns e maior será o 

coeficiente de endogamia (Breda et al., 2004). 
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O coeficiente de endogamia, denotado por F, mede a correlação entre os gametas que 

se unem para formar um zigoto (Wright, 1923) e equivale à metade do coeficiente de 

parentesco dos pais, quando o ancestral comum é não endogâmico. 

As principais consequências da endogamia são: redução da variabilidade genética e 

aumento da frequência da homozigose. A variância em uma população endogâmica irá 

decrescer à medida que os animais se tornarem mais aparentados. A perda da variação 

causada pela endogamia impede que o ganho genético que se poderia obter seja alcançado. 

Portanto, em relação ao progresso genético em longo prazo, torna-se importante manter a 

endogamia abaixo de certos níveis (Van der Werf & Kinghorn, 2001). 

Grande parte da endogamia nos rebanhos tem origem na ampla utilização de 

biotecnologias reprodutivas como a inseminação artificial, que eleva a intensidade de seleção 

e no seu uso intensivo de poucos reprodutores, que reduz a variabilidade genética e contribui 

para o incremento da variação do número de filhos por reprodutor, sendo esta uma das 

principais causas do aumento da endogamia e redução do tamanho efetivo populacional (Faria 

et al., 2002). 

Em estudo com a raça Nelore na Bahia, Malhado et al. (2008b) encontraram aumento 

do coeficiente médio de endogamia, de 0,8 na segunda geração para 1,57% na sétima, 

contudo, a média de F para os animais endogâmicos diminuiu de 16,76%, na segunda 

geração, para 3,85% na sétima. De acordo com os autores, esses resultados evidenciaram que 

a endogamia nesses rebanhos foi baixa, devido o aumento do tamanho efetivo nos últimos 

períodos. 

O coeficiente médio de relação (CR) ou average relatedness coefficient (AR) de um 

indivíduo é a probabilidade de um alelo escolhido aleatoriamente na população pertencer a 

um dado animal no pedigree. Para medir a variabilidade genética e conhecer as consequências 

das estratégias de acasalamentos utilizadas em uma população, uma das informações mais 

significantes é o coeficiente médio de relação (Navarro, 2008). O CR pode ser usado como 

medida de endogamia da população, já que leva em consideração a endogamia e os 

coeficientes de coancestralidade.  

O CR pode ser utilizado como uma medida da endogamia entre subpopulações e, 

assim servir de ferramenta para a gestão de populações através do uso de animais com 

menores valores de CR para reprodução. Entretanto, em se tratando de uma ferramenta, seu 

uso deve ser associado a outros parâmetros como endogamia e intensidade de seleção 

(Carneiro et al., 2010). 
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O tamanho efetivo é definido por Wright (1931) como sendo o número de indivíduos 

de ambos os sexos que estão contribuindo geneticamente numa dada população, isto é, o 

número efetivo representa a relação entre o número de machos e fêmeas que estão sendo 

usados na reprodução numa dada população. Esse conceito é importante porque o número de 

animais em idade reprodutiva em uma população geralmente é maior que o número de 

animais que realmente contribuem geneticamente para a próxima geração.  

O  Ne de uma população é um parâmetro chave na conservação genética de 

populações devido a sua relação inversa com o aumento da endogamia, as perdas de 

variabilidade genética devido à deriva genética e suas possibilidades de adaptação a mudanças 

ambientais. Já no melhoramento animal, a intensidade de seleção e o tamanho efetivo são 

fatores antagônicos, ou seja, quando se pratica alta intensidade de seleção, reduz-se o tamanho 

efetivo (Carneiro et al., 2010). 

Faria et al. (2001) afirmaram que a prolongada utilização de poucos reprodutores 

como pais contribui para o aumento da variação do número de filhos por reprodutor, sendo 

esta uma das principais causas da diminuição do tamanho efetivo populacional. Além disso, o 

Ne também pode ser ainda mais reduzido se as gerações se sobrepuserem de modo que os 

descendentes possam se acasalar com seus pais. 

As estimativas do tamanho médio efetivo da população indicam o limite superior, 

inferior e “real” do Ne em populações em que as informações genealógicas são escassas 

(Gutiérrez e Goyache, 2005). A contribuição dos fundadores para a geração atual pode ser 

determinada pela estimativa do número efetivo de fundadores (fe) (Lacy, 1989). O número 

mínimo de ancestrais (fundadores ou não) que explica a completa diversidade da população 

pode ser estimado pelo número efetivo de ancestrais (fa) (Boichard, Maignel e Verrier, 1997). 

Os parâmetros baseados na probabilidade de origem do gene, como os números efetivos 

de fundadores, de ancestrais e de genomas remanescentes, são úteis para descrever a estrutura 

genética populacional da raça após um pequeno número de gerações (Vozzi et al., 2006). 

Assim como a endogamia e o tamanho efetivo populacional, o intervalo de gerações é 

um parâmetro de extrema importância que caracteriza a estrutura de uma população, pois não 

só influencia no ganho genético, mas também determina o tempo médio em que são 

transmitidos os genes dos pais para os filhos, em reflexo ao tempo de permanência dos 

reprodutores de um rebanho (Oliveira, 2009). 

O intervalo de gerações indica o tempo necessário para que os genes sejam passados dos 

pais para os filhos. A otimização do intervalo médio de gerações é de fundamental 

importância em programas de melhoramento genético, pois intervalos muito grandes 
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diminuem o ganho genético anual quanto às características selecionadas, o que leva a menor 

retorno econômico do programa; uma alternativa para a redução deste intervalo é a utilização 

de reprodutores por tempo limitado (Faria et al., 2001).  

Malhado et al. (2010) estudando animais da raça Nelore no Norte do Brasil, 

encontraram intervalo médio de geração de 8,08 anos. Segundo os autores o intervalo de 

geração pode ser diminuído pelo uso de touros jovens avaliados e a substituição rápida pelos 

descendentes. Além disso, a redução da idade ao primeiro parto é importante para diminuir o 

intervalo médio de geração e aumentar o ganho genético anual. 

2.3. Parâmetros genéticos das características de crescimento e reprodutivas  

Componentes de (co) variância são parâmetros populacionais essenciais, tanto para a 

pesquisa, como para a prática de melhoramento genético animal, uma vez que possibilita a 

estimação de parâmetros (coeficientes de herdabilidade e correlações) e a predição de valores 

genéticos. De acordo com Koots et al. (1994), esses parâmetros são inerentes a determinada 

população e podem mudar com o tempo, devido a mudanças em sua estrutura genética e 

decisões de manejo. 

As avaliações dos componentes de (co) variância para características de crescimento, e, 

geral, são obtidas considerando-se os pesos em idades padrão (peso ao nascimento, à 

desmama, ao sobreano) ou os ganhos de pesos entre duas idades (Dias et al., 2005). Através 

dos componentes de variância, é possível estimar os parâmetros genéticos, importantes na 

predição do mérito genético dos indivíduos, das respostas direta e correlacionadas à seleção, e 

definição do método de seleção mais apropriado. 

A identificação de animais geneticamente superiores através das avaliações genéticas 

depende da definição das características de maior relevância econômica para o aumento da 

produtividade, bem como da disponibilidade de parâmetros genéticos para as características 

de interesse. Na prática, a identificação dos genótipos superiores é particularmente difícil, 

pois o mérito genético de um animal não é mensurável diretamente, é predito mediante outras 

informações, como as medidas das características (fenótipos) e as informações sobre sua 

genealogia (Biffani et al., 2000). 

Segundo Ferraz Filho et al. (2002), características de crescimento, como os pesos 

corporais, medidas na fase inicial do desenvolvimento do animal, são importantes na 

determinação da eficiência econômica de qualquer sistema de produção de bovinos e podem 

ser recomendadas como critérios de seleção. 

De acordo com Dias et al. (2005), as características de crescimento, além de serem 

influenciadas pelo genótipo do animal, também são afetadas por efeitos de ambiente. O 
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crescimento pré-desmama está fortemente relacionado ao potencial de crescimento pré e pós-

natal do bezerro e à habilidade materna da vaca. 

Conhecer a influência materna sobre os pesos pré e pós-desmama e a correlação entre os 

efeitos genéticos aditivos diretos e maternos é fundamental para obtenção de estimativas de 

herdabilidades mais precisas e não viesadas (Cabrera et al.,2001). 

O conhecimento do sentido e da magnitude da correlação entre os efeitos genéticos 

diretos e maternos é de suma importância em programas efetivos de melhoramento. Para 

Conceição (2005), quando a correlação for nula ou positiva, a seleção dos animais com base 

no peso a desmama pode não apresentar problemas, entretanto, se a correlação for negativa, o 

progresso genético poderá ser comprometido. 

As características fenotípicas de valor econômico são influenciadas por um componente 

genotípico que inclui a variância genética aditiva e não aditiva dos genes e um componente 

ambiental, regulado pela influência temporária ou permanente do meio ambiente. O ambiente 

materno pode influenciar o crescimento do bezerro tanto na fase pré-natal quanto na fase pós- 

natal, sendo que nesta última a influência materna estará em maior dependência do manejo 

empregado (Ribeiro et al., 2001). 

Oliveira (2006) diz que o efeito materno está relacionado às diferenças no peso ao 

nascer, ou na taxa de ganho de peso do nascimento a desmama, causadas pelo ambiente 

materno fornecido pela vaca durante a gestação e amamentação. Malhado et al. (2004) 

complementa dizendo que ao acompanhar a vaca, o bezerro durante a fase de amamentação 

está sujeito ao ambiente que o circunda, ou seja, o que a mãe escolhe e proporciona a ele. 

As características pós-desmama também são muito importantes no estudo do 

desenvolvimento ponderal de bovinos de corte manejados a campo, pois é nessa fase que os 

animais podem desenvolver seu potencial genético para crescimento, sem nenhuma ou pouca 

influencia dos efeitos maternos (Oliveira, 2009). 

Segundo Falconer e Mackay (1996), a herdabilidade é utilizada para avaliar a confiança 

do valor fenotípico como indicador do valor genético. Os autores também relataram a 

importância de compreender que a herdabilidade é propriedade de um caráter para toda 

população. Como ela depende da magnitude de vários componentes de variância, a mudança 

em qualquer um deles afetará o valor da estimativa. 

A variação ocorrida entre os indivíduos é resultado de uma combinação de efeitos 

genéticos e de ambiente que, por meio da estimativa do coeficiente de herdabilidade, é 

possível definir se a maior parcela dessa variabilidade se deve a efeitos genéticos ou de 

ambiente (Oliveira, 2009). 
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Na pecuária de corte, é fundamental selecionar animais visando melhorias nos 

desempenhos produtivos e reprodutivo, pois esses animais determinam a eficiência total de 

produção, tanto do ponto de vista genético como econômico. A seleção com base em 

características de desempenho ponderal tem sido amplamente utilizada, enquanto, entre 

aquelas indicadoras de fertilidade e precocidade sexual, a única amplamente empregada na 

maioria dos programas de melhoramento é a circunferência escrotal (Boligon et al., 2008). 

Segundo Silva et al. (2000), o perímetro escrotal é característica de fácil mensuração, 

estando associado à fertilidade. A seleção conjunta de perímetro escrotal com características 

reprodutivas de fêmeas, como, por exemplo, idade ao primeiro parto em avaliações genéticas, 

pode ser uma alternativa para aumentar a eficiência reprodutiva das matrizes de corte 

(Azevêdo et al., 2006). 

Nos estudos de Laureano et al. (2011), as estimativas de herdabilidades diretas obtidas 

em análises unicaracterística foram 0,42±0,02 e 0,12±0,01 para perímetro escrotal e idade ao 

primeiro parto, respectivamente. Em trabalho de revisão com zebuínos de corte, Lira et al. 

(2008) descreveram herdabilidade direta para perímetro escrotal ao sobreano variando de 0,28 

a 0,76, com valor médio de 0,35. Na raça Nelore, as estimativas de herdabilidade para o 

perímetro escrotal variam de 0,25 a 0,53 (Yokoo et al., 2007; Boligon et al., 2008). 

A limitação na utilização de características reprodutivas de fêmeas como critério de 

seleção ocorre principalmente pela maior dificuldade de mensuração. Além disso, alguns 

produtores atrasam a entrada de fêmeas na reprodução, determinando idade ou peso para 

início da vida reprodutiva, o que dificulta a identificação das fêmeas sexualmente precoces 

(Boligon et al., 2008). 

Entre as características determinantes da eficiência reprodutiva dos rebanhos bovinos de 

corte, destacam-se a idade ao primeiro parto e o intervalo de partos, relacionado à taxa de 

natalidade e à longevidade produtiva das vacas (Perotto et al., 2006). Segundo Dias et al. 

(2004), a IPP é uma característica sujeita à influência do manejo reprodutivo adotado na 

fazenda. Sendo assim, é possível verificar a influência do manejo identificando os animais 

precoces e estimando a herdabilidade para essas características. 

Dias et al. (2004) estudando as estimativas de herdabilidades para idade ao primeiro 

parto de novilhas da raça Nelore, encontram valores que variaram de 0,09±0,03 a 0,16±0,03. 

Ao trabalharem com a característica idade ao primeiro parto de fêmeas da raça Nelore obtidas 

em populações que foram expostas à reprodução em duas idades diferentes. Pereira et al. 

(2002) obtiveram estimativas de herdabilidade de 0,19 e 0,02 para as novilhas desafiadas aos 

14 e aos 26 meses de idade, respectivamente.  
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Segundo Lobato (1995), as novilhas da raça Nelore, considerada tardia em termos de 

puberdade, têm conseguido progressos consideráveis da redução da IPP, devido a esta 

característica apresentar possibilidade de resposta à seleção. Para Gunski et al. (2001)  a 

melhoria no manejo reprodutivo e nutricional das vacas poderia ajudar a reduzir a IPP, já que 

a herdabilidade  desta característica varia de baixa a média, dependendo também do ambiente. 

No geral, a grande influência dos efeitos genéticos não aditivos e de ambiente na idade 

ao primeiro parto indica que a expressão da característica depende de condições adequadas de 

manejo. Entretanto, mesmo que melhorias no manejo dos animais possam ser alternativas 

mais rápidas para a redução de sua expressão, considerando a importância econômica das 

características reprodutivas, os processos seletivos a longo prazo poderão ter impacto positivo 

na produtividade dos rebanhos (Laureano et al., 2011). 

O intervalo de parto é uma importante característica para avaliação da eficiência 

reprodutiva e produtiva de um rebanho. Reprodutivamente, ele é constituído pelos períodos de 

serviço e de gestação e, produtivamente, pelos períodos de amamentação e seco. No aspecto 

produtivo, o mesmo está direcionado para a matriz gerar pelo menos uma cria por ano e 

desmamando-a, preferencialmente com 50% do seu peso vivo (Cavalcante et al., 2000).   

Intervalo de partos (IDP) menor resultará em maior retorno sobre os custos fixos e 

operacionais envolvidos no rebanho de cria, pois o aumento da taxa de natalidade reflete em 

aumento de receita (Perotto et al., 2006). 

As estimativas das herdabilidades para a característica intervalo de partos é geralmente 

de baixa magnitude, indicando baixa variabilidade genética aditiva, sugerindo que estratégias 

de manejos trarão melhores resultados que a seleção (Malhado et al., 2009). Essas estimativas 

são obtidas com dados de campo, os quais estão sujeitos à interferência do criador; por 

exemplo, as medidas de intervalo entre partos, geralmente, não incluem vacas descartadas por 

baixa produção ou por problemas reprodutivos, fato que proporciona uma diminuição da 

variância genética aditiva (Ramos et al.,2006). Para intervalo de partos na raça Nelore, Pereira 

et al. (2000) encontram estimativa de herdabilidade de 0,06; Pereira et al. (2000b) de 0,04; 

Simioni e Tonhati (2004) de 0,09. 

 

2.4. Tendências genéticas e fenotípicas 

Entre os métodos de melhoramento genético disponíveis para modificar o potencial 

genético dos animais, a seleção é aquele que, por meio da escolha dos pais que irão produzir a 

próxima geração, procura aumentar a frequência dos genes desejáveis na população. Todo 

programa de seleção deve ser acompanhado periodicamente para que se possam corrigir 
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rumos de forma rápida. Uma das maneiras de se promover o monitoramento dos resultados é 

por meio da avaliação da mudança genética ao longo do tempo. Desta forma, com o objetivo 

não só de avaliar o progresso genético que vem sendo alcançado, mas, principalmente, para 

que os resultados sirvam de elementos norteadores de ações futuras, torna-se de grande 

importância avaliar a tendência genética ao longo do tempo (Euclides Filho et al., 1997b). 

Euclides Filho et al. (2000) afirmaram que, para se avaliar as tendências genéticas de 

uma população é preciso considerar o trajeto histórico quanto ao melhoramento genético, 

especialmente com respeito aos programas de seleção. De acordo com esses mesmos autores, 

tendências genéticas próximas a zero e, até mesmo negativas, não são difíceis de serem 

encontradas na literatura, principalmente quando são resultados de avaliações conduzidas 

cujos critérios de seleção não são bem definidos. 

O conhecimento da mudança fenotípica de uma população é fundamental, visto que 

desta forma, pode-se observar de forma conjunta, se os programas de seleção e a melhoria 

ambiental adotada pelos criadores têm sido favoráveis à melhoria da produção ao longo do 

tempo.  

Para características de desenvolvimento ponderal Malhado et al. (2005) relataram 

tendência genética significativa (p<0,001) para P205, P365 e P550 iguais a 0,049 kg; 0,038 e 

0,068 kg por ano, respectivamente e tendências fenotípicas (regressão linear) para os pesos 

aos 205, 365 e 550 dias de idade, significativas  (p<0,001) e de 1,40, 1,65 e 2,11 kg por ano, 

respectivamente. Ferraz Filho et al. (2002), encontraram mudanças fenotípicas anuais de 

0,475 kg; 0,258 kg e 0,188 kg, respectivamente para P205, P365 e P550. As mudanças 

genéticas estimadas foram de 1,518 kg/ano (P205); 2,206 Kg/ano (P365) e 3,142 kg/ano 

(P550). 

Utilizando informações de bovinos da raça Nelore selecionados, Cyrillo et al. (2001) 

obtiveram maior valor de mudança genética para o perímetro escrotal (0,31cm/ano). Costa et 

al. (2004) observaram uma mudança genética para a característica IPP na raça Nelore quase 

nula (0,005 meses/ano), que pode ser explicada pela sua baixa variabilidade genética. 
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CAPÍTULO 1 

 

ESTRUTURA POPULACIONAL DO REBANHO NELORE NA REGIÃO 

NORDESTE DO BRASIL 

 

RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a estrutura genética populacional de animais da raça 

Nelore no Nordeste brasileiro, por meio de informações do pedigree. Foram utilizadas 

informações de 175.231 animais nascidos no período de 1967 a 2007, cedidos pela 

Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ). Utilizou-se o programa ENDOG para a 

análise do pedigree e estimação dos parâmetros baseados na probabilidade de origem do gene, 

coeficiente médio de endogamia, coeficiente médio de relação (CR), tamanho efetivo da 

população e intervalo de gerações. O coeficiente médio de endogamia (0,11%) e o CR 

(0,14%) encontrada na população é considerado baixo, o que pode ser explicado pelo aumento 

do número efetivo nos últimos períodos, porém podem estar subestimados pela pouca 

integralidade do pedigree. O intervalo de gerações encontra-se elevado em função do longo 

período de utilização de animais para a reprodução nos rebanhos. Constatou-se o efeito 

gargalo, em decorrência do uso intensivo de reprodutores nos últimos anos. Observaram-se 

baixos valores para número efetivo de animais fundadores e número efetivo de ancestrais, 

quando comparados com os números da população base (175.231) e referência (130.038). De 

modo geral, a variabilidade genética explicada pelos fundadores e ancestrais listados é 

considerada baixa, visto que a partir do quarto fundador cada animal explicou menos de 2% 

da variabilidade genética, ressaltando que estes fundadores/ancestrais contribuíram 

significativamente com o número de progênies para a formação da raça. Os rebanhos, em sua 

maioria (81,90%) foram classificados como comercial (utilizam reprodutores externos ou 

próprios e não vendem reprodutores) e 71,55% como multiplicador (utilizam reprodutores 

externos ou próprios e vendem reprodutores). Os resultados obtidos por meio deste estudo, 

caracterizado pela manutenção da variabilidade genética da população, apontam para uma 

melhoria da estrutura populacional do rebanho Nelore da região Nordeste do Brasil, 
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principalmente quando comparados aos dados encontrados na literatura tanto no que se refere 

ao rebanho Nelore como a outros rebanhos. 

 

Palavras-chave: endogamia, intervalos de geração, pedigree, tamanho efetivo.  

 

  

POPULATION STRUCTURE OF NELLORE CATTLE IN THE REGION OF 

NORTHEAST BRAZIL 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the population genetic structure of  Nelore cattle in 

northeastern Brazil, through pedigree information. Information was collected from 175,231 

animals born from 1967 to 2007, assigned by the Brazilian Association of Zebu Breeders. We 

used the endogenous program for pedigree analysis and parameter estimation based on the 

probability of gene origin, mean coefficient of inbreeding, average coefficient of relationship 

(CR), effective population size and generation interval. The mean coefficient of inbreeding 

(0.11%) and CR (0.14%) found in the population is considered low, which can be explained 

by the increase of the effective number in recent periods, but may be underestimated due to 

the low completeness of the pedigree. The generation interval is high due to the long period of 

use of animals for breeding flocks. It was found the bottleneck effect, as a result of intensive 

breeding in recent years. Observed low values for effective number of founders and effective 

number of animals of yore, when compared with the numbers of the population base 

(175.231) and reference (130.038). Overall, the genetic variability explained by the founders 

and ancestors listed is considered low, since the founding of the room from each animal 

explained less than 2% of the genetic variability, emphasizing that these founders / ancestors 

contributed significantly to the number of progeny for formation of the breed. The flocks, the 

majority (81.90%) were classified as commercial (using external players or players 

themselves and not sell) and 71.55% as a multiplier (or use external players and sell players 

themselves). The results obtained through this study, characterized by the maintenance of 

genetic variability of the population, point to an improvement of the population structure of 

the Nelore herd in Northeastern Brazil when compared to data in the literature both in terms 

of Nelore herd as other flocks. 

 

 Keywords: inbreeding, generation interval, pedigree, effective size. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Na região Nordeste, a pecuária é composta, basicamente, por animais zebuínos puros 

ou mestiços, criados a pasto. Isto se deve, principalmente, pela grande adaptação destes 

animais às condições edafoclimáticas da região. Entretanto, os índices produtivos dos mesmos 

ainda são considerados baixos e têm como um dos motivos, o uso não adequado das 
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informações geradas pelos programas de melhoramento genético, principalmente por parte 

dos produtores (Malhado et al., 2005).  

A Raça Nelore representa 80% da força produtiva da indústria da carne no país. As 

características da raça como produtora de carne vêm apresentando índices de desempenho 

econômicos notáveis. Seguramente, mesmo naqueles nichos de mercado em que os 

cruzamentos têm apresentado bom crescimento, a raça Nelore tem papel fundamental, e se 

constitui, por excelência, em grande e inestimável patrimônio genético para a bovinocultura 

(ABCZ, 2010). 

No Brasil, existem inúmeras publicações em que utilizam informações de pedigree 

para estudos de estrutura genética populacional em gado bovino (Faria et al., 2002; Vozzi et 

al., 2006; Malhado et al., 2008b e Carneiro et al., 2009). A falta de informação, pedigree 

incompleto, e a recente introdução de animais na população podem causar a subestimação da 

endogamia e outros parâmetros importantes (Goyache et al., 2003). Além disso, a informação 

de pedigree para os estudos populacionais tem a vantagem do baixo custo e da simplicidade 

de obtenção em comparação ao uso de marcadores moleculares (Carneiro et al., 2009). 

Adicionalmente, alguns parâmetros populacionais, largamente dependentes do manejo 

e dos sistemas de acasalamento, têm grande impacto na variabilidade genética. De acordo 

com Malhado et al. (2008), para a  viabilidade dos programas de melhoramento genético,  é 

imprescindível que se conheçam os diferentes  fatores que interferem potencialmente na 

seleção e no progresso genético, como por exemplo, tamanho  efetivo, intervalo de gerações e 

endogamia.  

O coeficiente de endogamia (F) depende do tamanho efetivo da população e, quanto 

menor for o tamanho da população, em gerações anteriores, maior será o número de ancestrais 

comuns e maior será o coeficiente de endogamia (Breda et al., 2004). 

Segundo Faria et al. (2001) existe uma tendência de aumento do coeficiente de 

endogamia com o avançar das gerações, principalmente considerando-se baixo efetivo 

populacional. Além disso, informações erradas e ou incompletas podem acarretar em 

estimativas imprecisas da endogamia e do coeficiente médio de relação (CR). 

O CR de um animal fundador indica sua contribuição genética para a população. 

Dessa forma, o CR pode ser utilizado com alternativa ou complemento ao coeficiente de 

endogamia (F) para prever a endogamia de uma população no longo prazo, porque leva em 

consideração a porcentagem do pedigree completo originado de um fundador (Gutiérrez e 

Goyache, 2005). 
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Outro parâmetro populacional importante, o tamanho efetivo da população (Ne), 

resume a magnitude da deriva genética e a probabilidade da ocorrência de aumento da 

endogamia que ocorre numa população. Este parâmetro afeta o comportamento de genes sob 

seleção, influenciando a variância da resposta a seleção, os limites da seleção e à 

sobrevivência das populações sob conservação a curto e longo prazo (Wang e Caballero, 

1999). 

Estudos da estrutura populacional através de informações de pedigree e dos parâmetros 

populacionais são ferramentas importantes para se entender o histórico do melhoramento da 

Raça Nelore na Região Nordeste, e servirão para nortear ações futuras que permitirão alcançar 

maiores progressos genéticos nesse rebanho. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a estrutura populacional, da raça 

Nelore do Nordeste brasileiro, por meio de informações do pedigree, no intuito de fornecer 

subsídios para programas de melhoramento genético da raça. 

 

2. METODOLOGIA 

Os dados utilizados para o presente estudo referem-se às informações de pedigree de 

175.231 bovinos da raça Nelore, criados na região Nordeste do Brasil, nascidos no período de 

1967 a 2007. O banco de dados foi proveniente do controle de desenvolvimento ponderal da 

Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ). 

O programa Endog (Gutiérrez e Goyache, 2005) foi utilizado para a análise do pedigree 

e estimação dos parâmetros baseados na probabilidade de origem do gene, coeficiente médio 

de endogamia, coeficiente médio de relação, tamanho efetivo da população e intervalo de 

gerações.  

Para estimação de parâmetros baseados na probabilidade de origem do gene foi 

calculado o número efetivo de fundadores e o número efetivo de ancestrais. O número efetivo 

de fundadores representa o número de animais com igual contribuição que produziriam a 

mesma variabilidade genética encontrada na população estudada. A aproximação clássica na 

determinação do número efetivo de fundadores foi dada por: 





f

k
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Em que:  

ƒe = número efetivo de fundadores 

qk = probabilidade de o gene ser originado do fundador k 

PPGGBC



O número efetivo de ancestrais representa o número mínimo de animais (fundadores ou 

não) necessários para se explicar a total diversidade genética da população estudada. A 

determinação do número efetivo de ancestrais foi realizada computando-se a contribuição 

marginal de cada ancestral por: 
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Em que:  

ƒa = número efetivo de ancestrais; 

qj = contribuição marginal de um ancestral j (não necessariamente fundador), ou seja, a 

contribuição genética de ancestral que não é explicada por um ancestral escolhido 

anteriormente. 

Para o cálculo do coeficiente de endogamia (F) utilizou-se o algoritmo proposto por 

Meuwissen e Luo (1992). 

O coeficiente médio de relação (CR) ou average relatedness coefficient (AR) calcula 

simultaneamente a consanguinidade e coancestralidade individual (Gutiérrez et al., 2003). 

Esse parâmetro foi calculado utilizando-se um algoritmo para obter um vetor c’ definido 

como: 

c' = (1/n) 1'A [1] 

Em que: A é o numerador da matriz de parentesco de tamanho n x n.  

Por outro lado, o numerador da matriz de parentesco pode ser obtido da matriz P onde 

Pij é igual a 1 se j é pai de i e 0 caso não seja, o que define os pais dos animais (QUAAS, 

1976), por meio de: 

A = (I - ½ P)-1 D (I - ½ P') -1 [2] 

Onde I é a matriz identidade e D é uma matriz diagonal com elementos não zero obtidos 

por: 

dii = 1 - ¼ ajj - ¼ akk; 

dii= 1, se nenhum dos pais é conhecido; dii= ¾, se um dos pais é conhecido; dii= ½, se ambos 

os pais são conhecidos; j e k são os pais do indivíduo i. 

 A partir de [2],           A (I - ½ P') = (I - ½ P) -1D [3] 

 Pré-multiplicando ambos os lados de [3] por (1/n) 1’ obtém-se: 

(1/n) 1' A (I - ½ P') = (1/n) 1' (I - ½ P) -1D 

e usando [1]: c' (I - ½ P') = (1/n) 1' (I - ½ P) -1D 

Multiplicando c’ entre parênteses e isolando c’: 
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c' = (1/n) 1' (I - ½ P) -1 D + ½ c' P' [4] 

O número de gerações completas traçadas (g) é definido como a geração mais distante 

em que todos os ancestrais sejam conhecidos, ou seja, que separa a progênie da mais distante 

geração em que 2
g 

ancestrais do indivíduo são conhecidos. O número máximo de gerações 

traçadas é o número de gerações que separam o indivíduo de seu ancestral mais remoto. O 

número equivalente de gerações completas, por sua vez, é obtido pelo somatório dos termos 

(1/2)
n
 de todos os ancestrais conhecidos, em que n é o número de gerações que separa o 

indivíduo de cada ancestral conhecido (Maignel et al., 1996).  

O intervalo médio de gerações foi estimado a partir dos passos: pai-filho, pai-filha, mãe-

filho e mãe-filha de acordo a seguinte fórmula: 

L = ¼ (LPM + LPF + LMM + LMF) 

Em que: LPM = intervalo médio entre pais e filhos; LPF = intervalo médio entre pais e 

filhas; LMM = intervalo médio entre mães e filhos; LMF = intervalo médio entre mães e 

filhas.  

O tamanho efetivo da população (Ne) foi estimado por meio da taxa de variação dos 

coeficientes médios de endogamia entre gerações sucessivas, conforme equação a seguir: 

1

1

1 
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2

1
, em que: Ft = coeficiente médio de 

endogamia estimando na geração atual; Ft-1= coeficiente médio de endogamia estimado na 

geração anterior. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a primeira década (1970 a 1980) houve aumento pouco  expressivo do 

número de animais da raça (Figura 1). Durante o período de 1982 a 2001 houve períodos 

intercalados de ascensão e declínio do número de animais. A partir de 2001 houve um 

aumento expressivo até 2004, ano que ocorreu o número máximo de nascimento, com um 

total de 7823 animais registrados. Depois desse ano, o número de nascimentos diminuiu 

chegando a 5804 nascimentos registrados em 2006. 

O estudo do número de animais nascidos por ano, numa determinada raça indica o 

progresso dos rebanhos em números, indicando o interesse ou desinteresse dos produtores 

pela raça estudada (Santos, 2009). 
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Figura 1: Número de animais nascidos da raça Nelore na região Nordeste do Brasil no período 

de 1970 a 2006.  

 

 

Para os intervalos de gerações os resultados encontrados foram iguais a 9,7±5,3 (Pai-

filho); 9,5±5,0 (Pai-filha); 7,1±3,2 (Mãe-filho) e 7,4±3,5 anos (Mãe-filha), sendo o intervalo 

médio de gerações de 8,5±4,5 anos (Tabela 1). Segundo Malhado et al. (2010) o intervalo 

elevado entre pai e filho e pai-filha pode ser diminuída pela substituição rápida dos touros 

pelos descendentes. Além disso, a redução da idade ao primeiro parto é importante para 

diminuir o intervalo de geração médio e aumentar o ganho genético anual. 

 Resultados semelhantes foram encontrados nos estudos de Malhado et al. (2008) 

avaliando o progresso genético e a estrutura populacional da raça Nelore no estado da Bahia, 

na qual observaram intervalos de 9,1±4,6 (pai-filho),  9,0±4,5 (pai-filha), 7,6±3,6 (mãe-filho), 

7,5±3,5 anos  (mãe-filha). O intervalo de gerações médio foi 8,3±4,2 anos. Intervalos 

relativamente menores foram encontrados por Carneiro et al. (2009) para bovinos Indubrasil 

na região Nordeste, onde relataram valores de 6,91±2,81 (pai-filho), 6,84±2,74 (pai-filha), 

7,62±3,17 (mãe-filho), 7,53±3,21 anos (mãe-filha), com intervalo médio de 7,23±2,99 anos. 

Faria et al. (2002) e Vercesi Filho et al. (2002) estimaram médias de 7,2 e 7,1  (pai–filho), 7,2 

e 7,2 (pai–filha), 7,0 e 7,2 (mãe–filho)  e 6,9 e 7,1 (mãe–filha), para animais registrados das 

raças Tabapuã e Nelore Mocho, respectivamente. 

O intervalo médio relatado no atual estudo pode ser considerado alto, podendo levar a 

redução do ganho genético por unidade de tempo. Além disso, a permanência de animais nos 

rebanhos por um maior período de tempo pode aumentar as chances de acasalamentos entre 

parentes, podendo levar ao aumento do coeficiente de endogamia. 
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Tabela 1: Intervalos de gerações das quatro passagens gaméticas e intervalos médios para a 

raça Nelore na Região Nordeste do Brasil. 

 

Passagens Gaméticas Nº de Observações Intervalos (anos) Desvio-Padrão (anos) 

Pai-filho 986 9,7 5,3 
Pai-filha 15.936 9,5 5,0 

Mãe-filho 985 7,1 3,2 
Mãe-filha 15.919 7,4 3,5 

Intervalo Médio de 

Geração 

------- 8,5 4,5 

 

Foi observado aumento do tamanho efetivo (Ne) no período de 1979-1986 até 1983-

1990 (Figura 2). Por quase 20 anos houve pequeno crescimento do tamanho efetivo. A partir 

de 1988 ocorreu um aumento do Ne, com valor de 358,24 no período de 1989-1996. A partir 

desse período ocorreu um expressivo aumento atingindo maior  Ne  no período 1991-1998, de 

484,54 animais, havendo um declínio até 2002.  

 

 

 

Figura 2: Tamanho efetivo no período de 1971 a 2002 em bovinos da raça Nelore, na região 

Nordeste do Brasil. 

 

Vercesi Filho et al. (2002b) encontraram tamanho efetivo de 42 para o rebanho 

Indubrasil registrado no Brasil no período 1994-1998. E para o rebanho Sindi registrado no 

Brasil, Faria et al. (2001) encontraram estimativas dos tamanhos efetivos da população de 

501, 26, 20 e 19 animais para os períodos 1979-83, 1984-88, 1989-93 e 1994-98, 

respectivamente.  
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Apesar dos valores de Ne encontrados neste estudo em alguns períodos ainda serem 

pequenos, é importante destacar que os mesmos encontram com valores superiores aos 

observados na literatura, sendo resultado da pequena taxa de endogamia encontrada nesse 

rebanho. Frankham (1995) sugere a adoção de um tamanho efetivo da ordem de 500 animais 

para manutenção do potencial evolutivo.  Contudo, esse autor ressalta que, para a prevenção 

de depressão endogâmica, o tamanho efetivo de 50 animais é suficiente. Meuwissen e 

Woolliams (1994) recomendam valores entre 30 e 250 para prevenir decréscimos no valor 

adaptativo. 

 O coeficiente médio de endogamia (F), e a média de F para os animais endogâmicos 

(2371) foram 0,11 e 8,32%, respectivamente. Houve maior crescimento do coeficiente de 

endogamia da segunda para a quinta geração, de 0,15 para 0,95% (Tabela 2). A porcentagem 

de animais endogâmicos também apresentou considerável crescimento em todas as gerações. 

Contudo, a média de F para animais endogâmicos diminuiu de 18,56 para 3,88% da segunda 

para a sexta geração, evidenciando que têm sido evitados os acasalamentos entre parentes 

próximos, mantendo com isso, a variabilidade genética da população estudada. 

 

Tabela 2: Valores do coeficiente de endogamia e média de F para animais endogâmicos da 

raça Nelore no Brasil. 

 

Geração Nº de 

Animais 

Coeficiente Médio 

de 

Endogamia (%) 

Animais 

Endogâmicos 

(%) 

Média de F para 

animais 

endogâmicos (%) 

1 70.182 0,00 --------- --------- 

2 31.405 0,15 0,83 18,56 

3 16.578 0,33 3,50 9,51 

4 8.248 0,60 8,45 7,11 

5 3.433 0,95 17,71 5,36 

6 1003 0,87 22,43 3,88 

7 122 1,28 30,33 4,23 

8 1 0,00 ---------- ----------- 

 

Malhado et al. (2008) ao estudar a estrutura genética populacional do rebanho Nelore 

no estado da Bahia, relataram que houve aumento no coeficiente de endogamia média de 

0,8%, na segunda geração, para 1,57%, na sétima, contudo, a média de F para os animais 

endogâmicos diminuiu de 16,76%, na segunda geração, para 3,85%, na sétima. Os mesmos 

autores estudando o rebanho Nelore na região Norte, encontraram coeficiente médio de 

endogamia e a média de F para os animais endogâmicos de 0,2 e 6,24%, respectivamente, 

além disso, o coeficiente médio de endogamia e percentagem de animais endogâmicos na 
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população aumentou ao longo das gerações, enquanto que a média de F para animais 

endogâmicos decresceu ao longo das gerações. 

A endogamia provoca redução no mérito genético individual nas características 

produtivas, possivelmente, devido à ocorrência de fixação de alelos desfavoráveis. Contudo, o 

efeito depressivo é relativamente menor em baixos níveis de endogamia. Portanto, o 

monitoramento do parentesco entre os animais selecionados para a reprodução é indicado para 

manutenção ou redução da endogamia da população (Breda et al., 2004). 

 Da população total, 172841 animais não apresentaram endogamia, 1630 apresentaram 

endogamia entre 0,04 e 0,12%, 494 animais apresentaram endogamia entre 0,12 e 0,20% e 

267 animais apresentaram valores superiores a estes (Tabela 3).  

 

Tabela 3: Distribuição de frequência do coeficiente de endogamia (F) para toda a população 

de animais da ração Nelore no Nordeste Brasileiro. 

Coeficiente de Endogamia (F) Classe de endogamia Número de animais 

0,0 1 172841 

0 < F < 0,04 2 960 

0,04 < F < 0,08 3 648 

0,08 < F < 0,12 4 22 

0,12 < F < 0,16 5 481 

0,16 < F < 0,20 6 13 

F > 0,24 8 267 

Total ---- 175231 

 

Dos 175.231 animais estudados, 74,47%; 21,48% e 5,76% possuíam pedigree na 

primeira, segunda e terceira ascendência, respectivamente (Figura 3). A ascendência pouco 

conhecida desses animais decorre do fato de que a ABCZ começou a escrituração zootécnica 

a pouco tempo (3-4 gerações).  

A estimativa da integralidade do pedigree é importante, pois o coeficiente de endogamia 

(F) de um indivíduo depende de quanto sua ascendência é conhecida, de modo que, quanto 

maior for esse conhecimento, mais confiável será seu F estimado em relação à base 

populacional estudada (Faria et al., 2010). Queiroz et al. (2000) ressaltam que o melhor 

conhecimento da genealogia possibilita cálculo mais acurado do coeficiente de endogamia, 

com consequente aumento de seus valores, caso ela exista. 
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Figura 3: Integralidade do Pedigree dos animais e nível de identificação dos ancestrais até a 

terceira geração do rebanho da Raça Nelore criados na Região Nordeste. 

 

O coeficiente médio de relação (CR) foi estimado em 0,14%. Malhado et al. (2010) 

estudando animais da raça Nelore no Norte do Brasil estimaram CR de 0,13% e F de 0,2% 

para a população.  

O coeficiente médio de endogamia e o CR para toda a população foi igual a zero no 

período de 1970 a 1974 (Figura 4a).  Este resultado é corroborado pelo número de gerações 

completas (pai e mãe conhecidos) durante este período (Figura 4b).  A partir de meados da 

década de 80 ocorreu aumento do CR, enquanto que a endogamia teve um grande aumento na 

década de 90. Este aumento do CR sem aumento da endogamia indica utilização intensiva dos 

touros, mas com controle de endogamia. 

Malhado et al. (2010) frisaram que o conhecimento de mais gerações completas de um 

indivíduo aumenta a possibilidade de um ancestral importante aparecer diversas vezes no 

pedigree, o que justifica, em partes, o aumento da endogamia e CR (Figura 4b).  

De acordo com Malhado et al. (2010) é importante avaliar se valores  baixos de 

endogamia são devido ao controle dos acasalamentos de animais aparentados ou estão  

subestimado  por falta de informações completas do pedigree; além disso, o fato de o número 

de gerações conhecidas estarem aumentando gradualmente permitirá estimativas mais 

precisas destes parâmetros, no futuro. 
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Figura 4: Endogamia (F), Coeficiente de Parentesco Médio da população (CR) por ano de 

nascimento (a) e, médias de gerações máximas (G_max), completas (G_com) e equivalentes 

(G_equi) traçadas por ano (b). 

 

Os animais fundadores (com um ou mais pais desconhecidos) foram 45.193 e, 

considerando animais com apenas um pai desconhecido, ou seja, meio-fundador foi de 

44.726, correspondendo a cerca de 25,52% dos animais analisados (Tabela 4). O número 

efetivo de fundadores (ƒe) foi 774,5 (0,44% do número total da população). O número efetivo 

de ancestrais (ƒa) foi equivalente a 427. Faria et al. (2004), estudando a estrutura genética da 

Raça Sindi no Brasil, encontraram valores de 154 e 117, para o número efetivo de fundadores 

e ancestrais respectivamente. Malhado et al. (2008), avaliando o histórico do rebanho Nelore 
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Puro de Origem no Sertão Nordestino encontraram o  número efetivo de fundadores (ƒe) 

equivalente a 309. 

A razão ƒe / ƒa observada, no presente estudo, de 1,81 que expressa o “efeito gargalo”, 

foi maior que a observada por Faria et al. (2004) que encontraram  valor de 1,52. De acordo 

com Vercesi Filho et al. (2002), na raça Tabapuã esse valor esteve entre 1,02 e 1,44 no 

primeiro e último períodos. Boichard et al. (1997) relataram, sobre a raça Normanda, razão 

igual a 3,0 que pode ser atribuída à intensa utilização de poucos animais, pelo uso da 

inseminação artificial. 

A razão ƒe / ƒa e resulta da diminuição do número de reprodutores ao longo dos 

períodos. Este efeito pode gerar aumento da endogamia e perda de alelos na população, e 

consequentemente redução da diversidade genética ao nível do “pool” gênico original.  

O número de ancestrais que contribuiu para a população referência foi 45.573, dos 

quais apenas 521 foram responsáveis pela origem de 50% dos genes da população. Esses 

resultados indicam poucos reprodutores sendo utilizados de forma intensiva. Malhado et  al. 

(2008) na raça Nelore, no Estado da Bahia, descreveram que 50% da variabilidade genética da 

população foi explicada por 414 ancestrais, enquanto que Carneiro et al. (2009) estimaram 

que 225 antepassados foram necessários para explicar 50% da variabilidade genética da 

população de bovinos Indubrasil da região Nordeste. 

Observaram-se baixos valores para número efetivo de animais fundadores e número 

efetivo de ancestrais, quando comparados com os números da população base (175.231) e 

referência (130.038), fazendo com que o rebanho se desenvolvesse a partir de estreita base 

genética, demonstrando o efeito fundador. Esses baixos valores pode ser consequência  da 

maior utilização de poucos indivíduos ou do fato de alguns individuos terem deixado maior 

número de descendentes do que outros. 
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Tabela 4: Parâmetros que caracterizam a concentração da origem de um gene na população 

da raça Nelore na região Nordeste: número efetivo de rebanhos que provêm machos 

reprodutores segundo Robertson (1953), número real e efetivo de rebanhos fundadores, 

número real e efetivo de animais fundadores e número efetivo de ancestrais. 

População total  175231 

Número efetivo de fundadores  774,5 

Número de animais fundadores com um ou mais pais desconhecidos 45193 

Número equivalente de animais fundadores (um pai desconhecido = fundador 

médio) 

44726 

Número de animais na população de referência  130038 

Número de animais fundadores na população referência  44189 

Número efetivo de animais fundadores na população referência  434 

Número de ancestrais na população de referência  45573 

Número efetivo de animais ancestrais na população de referência 427 

Número real de rebanhos fundadores  953 

Número efetivo de rebanhos fundadores  76,6 

Número efetivo* de rebanhos que produzem pais 63,3* 645 

Número efetivo* de rebanhos que produzem avós 24,94* 136 

Número efetivo* de rebanhos que produzem bisavós 7,85* 25 

Número efetivo* de rebanhos que produzem tataravós 2,66* 6 

Número efetivo* de rebanhos que produzem tatataravós 1* 1 

Número de ancestrais que explicam 50% da variabilidade  521 

 

Os 10 fundadores de maior importância são também os 10 ancestrais de maior 

contribuição, sendo um macho, o ancestral e fundador 1353767, de maior relevância 

apresentando um CR de 1,51% e explicando 2,02% da variabilidade genética da população, 

respectivamente (Tabela 5).  De modo geral, a variabilidade genética explicada pelos 

fundadores e ancestrais listados pode ser considerada baixa, visto que a partir do quarto 

fundador cada animal explicou menos de 2% da variabilidade genética, ressaltando que estes 

fundadores/ancestrais contribuíram significativamente com o número de progênies para a 

formação da raça. 
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Tabela 5: Descrição dos 10 fundadores e dos 10 ancestrais (fundadores ou não) de maior 

relevância encontrados nos arquivos de pedigree dos animais da raça Nelore no Nordeste 

Brasileiro. Onde se descrevem a identificação dos animais, de seus pais e mães, o sexo, o ano 

de nascimento, o coeficiente médio de relação (CR) dos fundadores e a contribuição dos 

ancestrais, ambos em porcentagem. 

Fundador Sexo 
Ano de 

Nascimento 
CR 

Nº de Filhos 

/Reprodutor 

1353767 Macho 1980 1,51% 3021 

1355385 Macho 1974 1,14% 1589 

1843896 Macho 1987 1,06% 2811 

1491270 Macho 1986 1,05% 2249 

554008 Macho 1983 0,77% 953 

2860551 Macho 1969 0,74% 2290 

1144401 Macho 1990 0,67% 1748 

560557 Macho 1960 0,67% 220 

142884 Macho 1985 0,67% 1256 

123496 Macho 1975 0,60% 936 

Ancestral 

  

Contribuição 

(%) 

 1353767 Macho 1980 2,02% 3021 

1355385 Macho 1974 1,53% 1589 

1843896 Macho 1987 1,42% 2811 

1491270 Macho 1986 1,40% 2249 

138577 Macho 1981 1,19% 1496 

554008 Macho 1983 1,03% 953 

2860551 Macho 1969 0,99% 2290 

1144401 Macho 1990 0,91% 1748 

142884 Macho 1985 0,89% 1256 

123496 Macho 1975 0,81% 936 

 

Neste estudo nenhum rebanho foi classificado como núcleo (rebanhos que não 

utilizam reprodutores externos e vendem reprodutores) ou sem ligação (isolado). Os rebanhos, 

em sua maioria (81,90%) foram classificados como comercial (utilizam reprodutores externos 

ou próprios e não vendem reprodutores) e 71,55% como multiplicador (utilizam reprodutores 

externos ou próprios e vendem reprodutores) (Tabela 6). Esse resultado provavelmente advém 

do aumento da utilização de inseminação artificial, nos últimos anos. 
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Tabela 6: Classificação dos rebanhos registrados dos bovinos da raça Nelore na região 

Nordeste de acordo com a origem e uso de touros. 

Tipo de 

rebanho 

Utilizam 

touros 

externos 

Utilizam touros 

próprios 

Vendem  

touros 

Número de 

 rebanhos 

Percentagem 

de touros 

externos 

Núcleo Não Sim Sim 0 0,00% 

Multiplicador Sim Sim Sim 413 71,55% 

Multiplicador Sim Não Sim 53 100,00% 

Comercial Sim Sim Não 133 81,90% 

Comercial Sim Não Não 225 100,00% 

Isolado Não Sim Não 0 0,00% 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O coeficiente médio de endogamia encontrada na população é considerado baixo, o 

que pode ser explicado pelo aumento do número efetivo nos últimos períodos, porém podem 

estar subestimados pela pouca integralidade do pedigree. 

O intervalo de gerações encontra-se elevado em função do longo período de utilização 

de animais para a reprodução nos rebanhos. 

 Constatou-se o efeito gargalo decorrente do uso intensivo de reprodutores.  

Os resultados obtidos por meio deste estudo, caracterizado pela manutenção da 

variabilidade genética da população, apontam para uma melhoria da estrutura populacional do 

rebanho Nelore da região Nordeste do Brasil, principalmente quando comparados aos dados 

encontrados na literatura, tanto no que se refere ao rebanho Nelore como a outros rebanhos. 
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CAPÍTULO 2 

 

PARÂMETROS, TENDÊNCIAS GENÉTICAS E FENOTÍPICAS PARA 

CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO E REPRODUTIVAS EM BOVINOS DA 

RAÇA NELORE NO NORDESTE DO BRASIL 

 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi estimar os parâmetros genéticos para os pesos ajustados aos 205 

(P205), 365 (P365), 550 (P550) dias de idade, idade ao primeiro parto (IPP), circunferência 

escrotal (CE) e intervalos de partos (IDP) e estimar as tendências genéticas e fenotípicas para 

as características citadas, em animais da raça Nelore na região Nordeste do Brasil. Os 

componentes de (co) variância foram obtidos por meio da Metodologia da Máxima 

Verossimilhança Restrita, utilizando o programa computacional MTDFREML. O modelo 

utilizado para P205 e P365 dias de idade incluiu os efeitos aleatórios genéticos diretos e 

maternos e de ambiente permanente, além do efeito fixo de grupo de contemporâneo (GC). 

Para P550, IPP, CE foram considerados os mesmos efeitos fixos, porém, apenas o efeito 

genético direto como efeito aleatório. Para IDP foram considerados como efeito aleatório o 

efeito genético aditivo e o efeito de ambiente permamente. As estimativas das tendências 

genéticas e fenotípicas para as características foram obtidas pela regressão linear ponderada 

da média da variável dependente (valores genéticos e pesos observados) sobre o ano de 

nascimento. As herdabilidades diretas foram iguais a 0,15±0,01 (P025); 0,19±0,01 (P365); 

0,26±0,02 (P550); 0,07±0,02 (IPP); 0,37±0,06 (CE) e 0,01±0,00 (IDP). As correlações 

genéticas entre os efeitos aditivos diretos e maternos foram iguais a 0,03±0,13 (P205) e 

0,07±0,25 (P365). As herdabilidades maternas para P205 e P365 foram 0,04±0,01e 0,01± 

0,01respectivamente. As tendências genéticas diretas para as características P205, P365 e 

P550 foram significativas (p<0,0001) e iguais a 0,059 kg/ano; 0,061 kg/ano,  0,091 kg/ano, 

respectivamente. A tendência genética para o efeito materno (regressão linear) foram 

significativas (p<0,001) nas característica P205 e P365, com ganhos de 0,004 kg/ano e 0,008 

Kg/ano, respectivamente. A tendência genética (regressão linear) para IPP e IDP foram 

significativas (p<0,0041) e (p<0,001), e iguais a -0,0955 dias/ano e 0,03 dias/ano, 

respectivamente. A tendência genética para CE foi não significativa (p>0,3239). As 

tendências fenotípicas foram significativas (p<0,001) e iguais a: 1,36 kg/ano (P205);  1,70 

kg/ano (P365),  1,90 kg/ano (P550) e -7,06 dias (IPP). A tendência fenotípica para a 

característica CE foi significativa (p<0,0356), com um ganho de 0,24 cm/ano. A tendência 

fenotípica foi não significativa para IDP (p>0,6173). Os resultados obtidos para as tendências 

genéticas diretas indicam ganhos genéticos ao longo dos anos das características de 

crescimento. Entretanto, ficou evidenciando um ganho significativo e favorável, porém muito 

pequeno na característica idade ao primeiro parto (IPP). O progresso fenotípico observado 

revela que as características estão melhorando com o decorrer dos anos, sendo verificados 

ganhos fenotípicos anuais significativos, em todas as características estudadas. 
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PARAMETERS AND GENETIC TRENDS FOR GROWTH TRAITS AND AGE AT 

FIRST CALVING IN NELORE CATTLE CREATED IN THE NORTHEAST OF 

BRAZIL. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this study was to estimate genetic parameters for weights adjusted to 205 

(W205), 365 (W365), 550 (W550) days of age, age at first calving (AFC), scrotal 

circumference (SC) and calving interval (CI) and to estimate genetic and phenotypic trends 

for the characteristics mentioned in Nelore cattle in northeastern Brazil. The (co) variance 

components were estimated by Restricted Maximum Likelihood methodology using the 

computer program MTDFREML. The model used for W205 and W365 days of age included 

as random direct and maternal genetic and permanent environmental effects, beyond the fixed 

effect of contemporary group (CG). For W550, AFC, SC were considered the same fixed 

effects, however, only the direct genetic effect as random effect. CI were considered random 

effects additive genetic effect and the effect of environment permeates. Estimates of genetic 

and phenotypic trends for the characteristics were obtained by linear regression weighted 

average of the dependent variable (observed genetic values and weights) on the years of birth. 

The direct heritability were equal to 0.15±0.01 (W025), 0.19±0.01 (W365), 0.26±0.02 

(W550), 0.07±0.02 (AFC); 0.37±0.06 (SC) and 0.01±0.00 (CIs). Genetic correlations between 

direct and maternal additive effects were equal to 0.03±0.13 (W205) and 0.07 ± 0.25 (W365). 

The maternal heritabilities for W205 and W365 were 0,04±0,01e 0,01±0,01respectively. The 

genetic trends for direct characteristics W205, W365 and W550 were significant (p <0.0001) 

and equal to 0.059 kg / year, 0.061 kg / year, 0.091 kg / year, respectively. The genetic trend 

for the maternal effect (linear regression) were significant (p <0.001) in characteristic W205 

and W365, with gains of 0.004 kg / year and 0.008 kg / year, respectively. The genetic trend 

(linear regression) for AFC and CI were significant (p <0.0041) and (p <0.001), and equal to -

0.0955 day / year and 0.03 days / year, respectively. The genetic trend for EC was not 

significant (p> 0.3239). The phenotypic trends were significant (p <0.001) and equal to: 1.36 

kg / year (P205), 1.70 kg / year (W365), 1.90 kg / year (W550) and -7.06 days (AFC).  The 

trend for the phenotypic trait SC was significant (p<0.0356), with a gain of 0.24 cm / year. 

The phenotypic trend was not significant for CI (p> 0.6173). The results obtained for the 

direct genetic trends indicate genetic gains over the years of growth characteristics. However, 

it was showing a significant and positive but very small on the characteristic age at first 

calving (AFC). The progress observed shows that phenotypic characteristics are improving 

with the years, being seen significant annual phenotypic gains in all traits. 

 

Keywords: genetic gain, genetic parameters, weight, flock. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
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A pecuária da região Nordeste do Brasil é formada basicamente de animais zebus ou 

azebuados criados a pasto, principalmente por sua adaptabilidade às condições edafo-

climáticas da região, sendo representados, principalmente, pela raça Nelore. Como 

conseqüência de secas periódicas, baixo potencial genético dos animais e das pastagens, a 

produção e a produtividade são baixas, impondo prejuízos econômicos à atividade e limitando 

a implementação de programas de melhoramento genético (Holanda et al., 2004; Malhado et 

al., 2005). 

De acordo com Silva et al. (2006) o estudo dos componentes de variância e dos 

valores  genéticos para características de crescimento em bovinos de corte é importante para o  

desenvolvimento da pecuária de corte nacional, pois possibilita obter maiores avanços 

genéticos e ganhos de produção no setor. Através dos componentes de (co)variância é 

possível estimar os parâmetros genéticos, importantes na predição do mérito genético dos 

indivíduos, das respostas diretas e correlacionadas à seleção, e definição do método de seleção 

mais apropriado. 

As estimativas de parâmetros genéticos para características ponderais na raça Nelore 

têm apresentado grande variabilidade, sendo um bom indicador da resposta à seleção ou 

melhoramento genético a ser alcançado. Estes parâmetros além de estimar as respostas diretas 

e correlacionadas à seleção, são necessários para elaborar índices de seleção e predizer o valor 

genético dos animais (Gunski et al., 2001).  

Para que melhorias genéticas sejam promovidas no rebanho nacional, além das 

características a serem melhoradas, é necessário que o ganho genético provável a ser 

promovido pelos reprodutores seja conhecido e, para isso, é indispensável o conhecimento das 

herdabilidades das características. Dentre as características de desempenho, as características 

da fase pós-desmama são importantes porque é nessa fase em que o desempenho do animal 

depende apenas do seu próprio genótipo e da ação do meio ambiente, tendo os efeitos 

maternos pouca ou nenhuma influência (Weber et al., 2009). 

Conhecer e quantificar a influência materna, o sentido e a magnitude da correlação 

entre efeitos genéticos diretos e maternos sobre pesos corporais da progênie em bovinos de 

corte são essencial no delineamento de programas efetivos de melhoramento, pois permitem 

obter estimativas de herdabilidades não viciadas para aquelas características (Ferraz Filho et 

al., 2002). 

Para Conceição et al. (2005), quando a correlação entre os efeitos genéticos diretos e 

maternos for nula ou positiva, a seleção dos animais com base no peso a desmama pode não 
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apresentar problemas, entretanto, se a correlação for negativa, o progresso genético poderá ser 

comprometido. 

A eficiência reprodutiva dos rebanhos é um dos fatores determinantes na eficiência 

total de produção e deve, portanto, ser considerada como critério de seleção em programas de 

melhoramento animal. São fundamentais para o melhoramento genético de bovinos de corte, 

pois podem limitar a intensidade de seleção, interferir no intervalo entre gerações, e são 

economicamente relacionadas ao sistema de produção. Entre as características indicadoras de 

fertilidade e precocidade sexual, empregada nos programas de melhoramento é o perímetro 

escrotal (PE), a idade ao primeiro parto (IPP) e intervalo de partos (IDP) (Boligon et al., 2007; 

Yokoo et al., 2007). 

A eficiência dos programas de seleção depende da identificação e da utilização de 

material geneticamente superior para as características em questão, assim, é necessário que o 

programa seja periodicamente avaliado para verificar sua eficiência. Esse monitoramento 

pode ser feito por meio da avaliação da mudança genética ao longo do tempo, visando não só 

verificar o progresso genético alcançado, mas também realizar os ajustes necessários 

(Euclides Filho et al., 2000). 

 As tendências fenotípicas refletem as mudanças totais, devido ao genótipo do 

indivíduo e relacionadas ao ambiente, no decorrer de um determinado período. O 

acompanhamento da mudança fenotípica de uma população permite observar se os programas 

de seleção e a melhoria ambiental impostos pelos criadores tem sido favoráveis à produção ao 

longo do tempo (Malhado et al., 2007).   

Assim, o presente estudo teve como objetivos estimar os parâmetros genéticos para os 

pesos ajustados aos 205, 365, 550 dias de idade, idade ao primeiro parto (IPP), intervalos de 

partos (IDP), circunferência escrotal (CE) e estimar as tendências genéticas e fenotípicas para 

as características citadas, em animais da raça Nelore criados a pasto na região Nordeste do 

Brasil. 

 

2. METODOLOGIA 

Os dados utilizados foram provenientes do controle de desenvolvimento ponderal da 

Raça Nelore, da Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), criadas no Nordeste 

brasileiro. Foram utilizadas informações de pedigree de bovinos nascidos no período de 1965 

a 2011, dados dos pesos ajustados aos 205 (P205), 365 (P365) e 550 (P550) dias de idade, 
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idade ao primeiro parto (IPP), circunferência escrotal (CE) e intervalos de partos (IDP). 

(Tabela 1). 

  

 

 

Tabela 1: Número de observações e número de grupos contemporâneos (GC) para os pesos 

ajustados aos 205 (P205), 365 (P365) e 550 (P550) dias de idade, idade ao Primeiro parto 

(IPP), Circunferência Escrotal (CE) e intervalos de partos (IDP) em bovinos da raça Nelore na 

Região Nordeste. 

Características Nº de Observações Nº de GC 

P205 (kg) 71177 4383 

P365 (kg) 38583 3456 

P550 (kg) 30504 2919 

IPP (dias) 14231 1588 

CE (cm) 

IDP (dias) 

2970 

19143 

161 

3154 

 

Para obtenção das estimativas das variâncias e dos valores genéticos, empregou-se a 

metodologia da máxima verossimilhança restrita livre de derivada, por meio de modelos 

animais unicaracterística, com uso do aplicativo Multiple Traits Derivative-Free Restrict 

Maximum Likelihood (Boldman et al., 1995). Para P205 e P365, foram utilizados modelos 

que incluíram os efeitos aleatórios genéticos aditivos (direto e materno), efeito de ambiente 

permanente materno, a covariável idade da vaca ao parto (efeitos linear e quadrático), além do 

efeito fixo de grupo de contemporâneos Para P550, IPP e CE foram considerados o mesmo 

efeito fixo, porém, apenas o efeito genético aditivo direto foi considerado como aleatório. 

Para IDP foram considerados como efeito aleatório o efeito genético aditivo e o efeito de 

ambiente permamente. 

Os grupos de contemporâneos constituíram-se de animais do mesmo sexo, época 

(estação e ano de nascimento), fazenda. Grupos de contemporâneos com menos de 4 animais 

foram excluídos. 

As estimativas das tendências genéticas e fenotípicas para as características avaliadas 

foram obtidas pela regressão linear ponderada da média da variável dependente (valores 

genéticos e pesos observados) sobre o ano de nascimento, por meio do SAS (SAS Institute, 

2003). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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As médias dos pesos obtidos nesse estudo (Tabela 2) para as três características de 

crescimento P205 (165,78±32,53); P365 (220,17±20,43) e P550 (291,11±66,92)                    

estão superiores aos relatados por Ribeiro et al. (2001) estudando animais da raça Nelore no 

estado da Paraíba: P205 (149,00±22,28); P365 (198,40±38,84); P550 (256,99±55,65) e por 

Toral et al. (2004) em animais da Raça Nelore no Mato Grosso do Sul: P205 (154,5±0,6); 

P365 (210,85±0,9); P550 (269,05±2,2), e próximos aos observados por Malhado et al. (2008) 

estudando  animais da raça Nelore no estado da Bahia: P205 (167±34,5); P365 (225,9±49,5); 

P550 (295,8±71,5); evidenciando um bom desempenho dos animais avaliados. 

A média para a idade ao primeiro parto (IPP) (1470,63 dias) (Tabela 2), foi superior as 

relatadas por Dias et al. (2004) (1038,7 dias); Boligon et al. (2008) (1004,3 dias) e Pereira et 

al. (2001) (1130,2 dias), todos analisando rebanhos Nelore. 

A média para IPP neste trabalho é considerada alta (Tabela 2), segundo Marques 

(2005), que mostra o ideal variando de 27-30 meses, mas condiz com os resultados de 

Azevedo et al. (2006) que utilizaram animais da raça Nelore nos estados do Norte e Nordeste 

do Brasil e encontraram IPP de 45,14±10,83 meses. Esse valor alto para IPP é justificado, por 

serem animais criados a pasto, onde há uma variação na oferta de alimentos. 

A média encontrada para o intervalo de partos (IDP) foi de aproximadamente 483 dias 

(Tabela 2) está próximo ao resultado obtido por McManus et al. (2002) que encontraram 

média geral para IEP de 471 dias (aproximadamente 15 meses). Perotto et al. (2006), 

concluíram em seus estudos que se pode reduzir o IEP adotando práticas racionais de manejo 

reprodutivo, pois falhas no manejo reprodutivo são comuns de acontecer em fazendas onde os 

animais são criados a pasto. 

A média da circunferência escrotal (CE) obtida neste estudo (26,14 cm) (Tabela 2) se 

assemelha aos valores descritos na literatura, que variam de 25,55 a 27,75 cm para a raça 

Nelore (Ortiz Pena et al., 2001; Pereira et al., 2002; Silveira et al., 2004; Forni & 

Albuquerque, 2005). 

 

Tabela 2: Estatísticas descritivas para os pesos ajustados aos 205 (P205), 365 (P365) e 550 

(P550) dias de idade, idade ao primeiro parto (IPP), circunferência escrotal (CE) e intervalos 

de partos (IDP) em bovinos da raça Nelore na Região Nordeste. 

Características Nº de  

Observações 

Média  

 

Desvio  

Padrão 

CV  

(%) 

Mínimo Máximo Nº de  

GC 

P205 (kg) 71177 165,78         32,53        19,63     70,00        338,00        4383 

P365 (kg) 38583 220,17         44,98        20,43     41,00        460,00        3456 
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P550 (kg) 30504 291,11         66,92        22,99     56,00         678,00        2919 

IPP (dias) 14231 1470,63 483,59 32,88 61,00 2999,0 1588 

CE (cm) 

IDP (dias) 

2970 

19143   

26,14 

483,86                 

4,22   

125,911            

16,18   

26,02       

14,00  

250,00                

60,00  

800,00        

161 

3154 

CV = Coeficiente de Variação; GC = Grupo de Contemporâneo 

 

As estimativas da variância genética aditiva direta para as características P205, P365 e 

P550 aumentaram com a idade, enquanto que para as estimativas de variância genética aditiva 

materna ocorreu o contrário, evidenciado a maior influencia da mãe na característica P205 

(Tabela 3). 

Para a estimativa da variância genética aditiva direta, Malhado et al. (2008) encontraram 

valores de 107,81; 186,78 e 312,98; em animais da raça Nelore no estado da Bahia para as 

características P205, P365 e P550 respectivamente; Ribeiro et al. (2001) obtiveram valores de 

54,87; 258,00; 1177,7 e Malhado et al. (2010) relataram estimativas de 83,9; 163,8; 540,8 

ambos para as mesmas características em animais da raça Nelore. 

Os valores estimados neste estudo para a variância genética aditiva direta relatados 

indicam que o rebanho apresenta variabilidade genética que pode ser explorada por seleção e 

consequentemente resultar em melhoria no desempenho médio da população, promovendo 

progresso genético nas características de crescimento ao longo dos anos. 

Valores superiores para a variância genética aditiva materna foi relatado por Holanda et 

al. (2004); 45,93 (P205), Malhado et al. (2008): 29,06 (P205) e 59,27 (P365) e Malhado et al. 

(2010): 50,5 (P205); 38,3 (P365), todos trabalhando com a raça Nelore. 
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Tabela 3: Estimativas dos componentes de (co) variância e parâmetros genéticos os pesos 

ajustados aos 205 (P205), 365 (P365) e 550 (P550) dias de idade, para a idade ao primeiro 

parto (IPP), circunferência escrotal (CE) e intervalos de partos (IDP) em bovinos da raça 

Nelore na região Nordeste. 

Características σ
2

a σ
2

m σam σ
2

ep σ
2

e σ
2

p h
2
d h

2
m rGam 

P205 67,82 17,74 1,13 69,48 305,46 461,65 0,15 

± 

0,01 

0,04 

± 

0,01 

0,03 ± 

0,13 

P365 124,30 4,14 15,96 68,36 

 

458,16 

 

670,94 

 

 

0,19 

± 

0,01 

0,01 

± 

0,01 

0,07 

± 

1,0 

P550 379,58 ____ ____ ____ 1058,25 1437,83 0,26 

± 

0,02 

_____ ________ 

IPP (dias) 9288,63 _____ ____ ____ 150652,6 16468,6 0,07 

± 

0,02 

_____ _____ 

CE (cm) 3.49027 

 

_____ _____ _____ 5.82984 9.32011 

 

0,37 

± 

0,06 

_____ _____ 

IDP (dias) 107.04915 _____ _____ 435.186 123002.11 
 

12.407 0,01 

± 

0,006 

_____ _____ 

σ
2

a = variância genética aditiva direta; σ
2

m = variância genética aditiva materna; σam= 

covariância genética entre os efeitos aditivos direto e materno σ
2

ep = variância de ambiente 

permanente; σ
2

e = variância ambiental; σ
2

p = variância fenotípica; h
2

d = herdabilidade direta; 

h
2

m = herdabilidade materna; rGam= correlação genética entre os efeitos aditivos direto e 

materno. 

 

 

A estimativa de herdabilidade do efeito genético aditivo direto foi baixa para o peso 

aos 205 dias de idade (0,15±0,01) (Tabela 3), sendo inferior ao estimado por alguns autores 

estudando a raça Nelore (Ribeiro et al., 2001; Malhado et al., 2008). Diversas revisões de 

literatura em bovinos da raça Nelore relataram valores médios para herdabilidade de P205: 

Malhado et al. (2005) (0,24); Lima et al. (2004) (0,17), Malhado et al. (2010) (0,19) e Toral et 

al. (2004) (0,43), sendo estes valores bem maiores que os encontrados no presente trabalho, 

indicando que para essa característica no rebanho estudado, a seleção massal poderia acarretar 

baixos ganhos para a população analisada.  

Os valores encontrados nas literaturas citadas acima corroboram os estudos de Martins 

et al. (2000), que credenciam o uso de seleção em massa como uma maneira eficiente para 

aumentar o progresso genético das características P205. Estes autores estudaram a raça Nelore 

no estado do Maranhão. 
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Ainda para P205, observou-se um valor muito baixo para herdabilidade materna 

(0,04±0,01) (tabela 3), indicando baixa influência dos efeitos maternos para essa 

característica. Valores superiores foram encontrados por Malhado et al. (2010) (0,12) e 

Ribeiro et al. (2001) (0,36). 

A herdabilidade materna começa a diminuir de acordo com a idade do bezerro, afirma 

MacManus et al. (2005), isso ocorre porque o bezerro adquire sua independência alimentar, 

que começa antes mesmo da desmama. 

A estimativa de herdabilidade direta para P365 (0,19±0,01) (tabela 3) foi inferior a 

encontrada por Garneiro et al. (2010) (0,26); Malhado et al. (2010) (0,37) e Toral et al. (2004) 

(0,40), estudando animais da raça Nelore. 

O coeficiente de herdabilidade materna para P365 também foi extremamente baixo 

(0,01±0,01) (Tabela 3). Valores superiores (0,06 e 0,44) foram estimados por Malhado et al. 

(2010) Ribeiro et al. (2001), respectivamente. 

Nos estudos de Bertazzo et al. (2004) as estimativas de h
2

m para P365 encontradas na 

literatura variaram de 0,07 a 0,27. Ainda conforme o autor, estudos envolvendo P365 e 

componentes do efeito materno em animais zebuínos ainda são escassos.  

A estimativa de herdabilidade para o peso aos 550 dias de idade foi 0,26±0,02 (Tabela 

3), quando comparada com resultados encontrados na literatura para a referida raça, mostrou-

se inferior aos encontrados por Garneiro et al. (2010) (0,42); Yokoo et al. (2007) (0,49). Nos 

estudos de Lopes et al. (2008) esses valores variaram entre 0,35 a 0,51, ambos para a mesma 

característica P550, na raça Nelore.  

A herdabilidade direta estimada para IPP foi de baixa magnitude (0,09±0,04) (Tabela 

3). Em animais da raça Nelore encontrou-se herdabilidades inferiores e próximas aos 

relatados neste estudo; Gressler et al. (2000) (0,01±0,03); Pereira et al. (2001) (0,09 a 0,10); 

Silveira et al. (2004) (0,05). Valores superiores foram relatados por Boligon et al. (2008) 

(0,14 e 0,15); Bertozzo et al. (2004) (0,37).  

De acordo com Malhado et al. (2010) um valor baixo de herdabilidade para IPP pode 

indicar variabilidade genética aditiva baixa, sugerindo que a seleção artificial traria sucesso 

limitado. Ainda segundo o autor, deve-se enfatizar que as estimativas obtidas com dados de 

campo são submetidas à interferência do criador. Por exemplo, os criadores muitas vezes 

exercem controle sobre o início da vida reprodutiva das novilhas. 

Em acordo com isso, dados da literatura relatam que vários são os fatores que podem 

contribuir para a baixa herdabilidade da característica idade ao primeiro parto tais como: 

interferência do manejo, entrada tardia das fêmeas em reprodução, curta duração da estação 
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de monta reportados por Silveira et al. (2004) e Dias et al. (2004). De acordo com Boligon et 

al. (2008) ressalta-se que características reprodutivas registradas a campo, como idade ao 

primeiro parto, são mensuradas apenas em fêmeas consideradas férteis. Assim, as amostras 

são usualmente viesadas, o que pode contribuir para mascarar a variabilidade real da 

característica e as diferenças genéticas entre os animais.  

Segundo Laureano et al. (2011), no geral, a grande influência dos efeitos genéticos não 

aditivos e de ambiente na idade ao primeiro parto indica que a expressão da característica 

depende de condições adequadas de manejo. Entretanto, mesmo que melhorias no manejo dos 

animais possam ser alternativas mais rápidas para a redução de sua expressão, considerando a 

importância econômica das características reprodutivas, os processos seletivos a longo prazo 

poderão ter impacto positivo na produtividade dos rebanhos. 

De acordo com Dias et al. (2004), a IPP é uma característica sujeita a influencia do 

manejo reprodutivo adotado na fazenda. Sendo assim é possível verificar a influencia do 

manejo, identificando os animais precoces e estimando a herdabilidade para esta 

característica. 

A herdabilidade direta encontrada para a característica IDP foi considerada muito 

baixa (0,01±0,006) (Tabela 3). O valor de herdabilidade obtida neste trabalho para tal 

característica sugere que a seleção para matrizes com menores IDP terão dificuldades em 

responder à seleção. Valores baixos de herdabilidades para esta característica são encontrados 

em literaturas, sendo valores esperados para características que incluem fertilidade de fêmeas 

(Pereira et al., 2005).  

Gressler et al. (2005) também encontraram um valor de herdabilidade muito baixo 

(0,03). Segundo os autores essa diferença de valores está relacionada com o manejo 

reprodutivo e nutricional adotado em cada região estudada. Variações no clima e falha na 

obtenção do cio são exemplos comuns que ocorrem em regiões onde a criação de gado é 

exclusivamente a pasto. 

A herdabilidade direta estimada para CE é considerada de média magnitude 

(0,37±0,06) (Tabela 3). Esses valores estão superiores aos obtidos por Pereira et al. (2001), 

Dias et al. (2003) e Boligon et al. (2006), de 0,22 a 0,35 em bovinos da raça Nelore. 

Diversos autores relatam a alta herdabilidade para circunferência escrotal (CE) em 

diversas raças. A CE tem estimativas de herdabilidades mais altas que as características 

reprodutivas de fêmeas, como por exemplo idade ao primeiro parto (IPP) e intervalos de 

partos (IDP), podendo ser utilizada como critérios de seleção das mesmas (Albuquerque et al., 

2005). 
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O perímetro escrotal é mais herdável que a idade ao primeiro parto, portanto maior 

será o ganho genético. Sendo correlacionado favoravelmente com idade à puberdade e com 

idade ao primeiro parto, podem-se obter bons resultados ao selecionar indiretamente 

perímetro escrotal (Oliveira et al., 2007). 

Atualmente, a medida do perímetro escrotal é uma das características mais utilizadas 

como critério de seleção para melhorar a eficiência reprodutiva em gado de corte, 

principalmente por ser de fácil mensuração e por apresentar magnitude de herdabilidade 

média a alta (Silva et al., 2000; Pereira et al., 2002; Gianlorenço et al., 2003). Além disso, 

apresenta alta correlação com a qualidade do sêmen e do ponto de vista econômico, o sêmen 

de qualidade significa o rápido retorno do capital investido na criação de um reprodutor (Silva 

et al., 2002). 

Segundo Pereira et al. (2001), baixas estimativas de herdabilidade para perímetro 

escrotal podem ser decorrentes de inadequado ajuste do perímetro escrotal pela idade do 

animal na medição. 

As correlações genéticas entre os efeitos aditivos diretos e maternos foram iguais a 

0,03±0,13 (P205) e 0,07±0,1 (P365) (Tabela 3). Esses valores podem ser considerados baixos, 

contradizendo as correlações comumente descritas altas e negativas entre esses efeitos 

(Sarmento et al., 2003; Ferraz Filho et al., 2002), indicando baixa associação entre os efeitos  

direto e materno. Segundo Malhado et al. (2010) este resultado é provavelmente explicado 

pelo aumento do número de gerações disponíveis para análise ao longo dos anos. 

A tendência genética é uma medida que permite avaliar a mudança ocasionada por um 

processo de seleção para determinadas características ao longo dos anos, sendo a melhor 

maneira de se observar o progresso genético.  

Para a característica P205, a tendência genética (regressão linear) de efeito direto foi 

significativa (p<0,0001) e igual a 0,0599 kg/ano, que equivale a 2,7 kg durante os 45 anos 

avaliados (Figura 1). Em termos de mudança genética anual, representa incremento de 0,05% 

por ano. Essa tendência foi superior a encontrada por Malhado et al. (2008), que verificaram 

ganho genético direto de 0,049 kg/ano em bovinos Nelore no estado da Bahia. Alguns autores 

observaram tendências positivas para P205 em outras raças zebuínas: Ferraz Filho et al. 

(2002) (0,13 kg/ano) na raça Tabapuã. 

 

PPGGBC



 

Figura 01: Tendência genética para a característica P205 em bovinos da raça Nelore no 

Nordeste do Brasil, período de 1965 a 2010. 

 

 Tendências genéticas diretas negativas para P205 foram observadas em alguns 

trabalhos em bovinos da Raça Nelore: Holanda et al. (2004) estimaram uma tendência 

genética direta negativa de -0,02 kg/ano para o efeito direto, enquanto que Malhado et al. 

(2005b), estudando bovinos da raça Nelore Mocho, relataram tendência genética direta 

negativa (p<0,05) para P205, com valor estimado de -0,07 kg/ano. 

 Na característica P365, a tendência genética direta (regressão linear) foi significativa 

(p<0,0001) e igual a 0,0617 kg/ano, que equivale a um ganho de 2,8 kg durante o período 

estudado. Em termos de mudança genética anual, este resultado representa um aumento de 

0,05% por ano (figura 2). 

 

 

Figura 02: Tendência genética para a característica P365 em bovinos da raça Nelore no 

Nordeste do Brasil, período de 1965 a 2010. 
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 Malhado et al. (2008) estudando a mesma raça, constataram ganho inferior ao 

observado neste estudo (0,04 kg/ano), em contrapartida Val et al. (2008) relataram valor 

negativo de -1,21 kg/ano para a característica P365 no rebanho Nelore. Porém, resultados 

positivos foram encontrados por vários autores estudando outras raças zebuínas no Brasil: 

Ferraz Filho et al. (2002) (0,21 kg/ano); Mello et al. (2002) (1,62 kg/ano); Souza et al. (2004) 

(0,14 kg/ano).  

 A tendência genética direta (regressão linear) para P550 também foi significativa 

(p<0,0001) com valor estimado de 0,0919 kg/ano, representando um incremento de 4,1 

kg/ano durante os 45 anos estudados. Em se tratando de mudança genética anual corresponde 

a um aumento de 0,04% (Figura 3). 

  

 

Figura 03: Tendência genética para a característica P550 em bovinos da raça Nelore no 

Nordeste do Brasil, período de 1965 a 2010. 

 

Na literatura estão presentes trabalhos com zebuínos que também apresentaram 

resultados positivos para o ganho genético anual em P550: Ferraz Filho et al. (2002) (0,28 

kg/ano); Malhado et al. (2008b) (0,07 kg/ano). Em contrapartida, Val et al. (2008) 

constataram uma tendência genética direta negativa e igual a -0,80 kg/ano, para P550. 

A tendência genética (regressão linear) para a idade ao primeiro parto foi significativa 

(p<0,0001) (Figura 4), com coeficiente de regressão  igual -0,0955 dias. Esse resultado pode 

ser explicado em razão da exposição das fêmeas em idades mais jovens na estação de monta, 

o que permite que alguns animais expressem seu potencial genético para precocidade sexual. 
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Assim, a seleção que vem sendo praticada nos últimos anos está proporcionando melhorias na 

eficiência reprodutiva do rebanho, com a redução na idade ao primeiro parto das fêmeas. 

Para Gunski et al. (2001) a melhoria do manejo reprodutivo e nutricional das vacas 

poderia ajudar a reduzir a IPP, já que a herdabilidade desta característica varia de baixa a 

média, dependendo do ambiente. 

 

 

Figura 04: Tendência genética para a característica Idade ao primeiro parto (IPP) em bovinos 

da raça Nelore no Nordeste do Brasil, período de 1980 a 2010.  

 

A tendência genética para o efeito materno (regressão linear) foi significativa 

(p<0,0001) na característica P205 (0,0039 kg/ano) (figura 5). Na característica P365, a 

tendência genética para o efeito materno (regressão linear) foi significativa (p<0,001) com um 

ganho de 0,0082 kg/ano (Figura 6). 

Tendências maternas (regressão linear) significativas (p<0,01), com um ganho 

genético de 0,015 e 0,093 kg/ ano para P205 e P365, respectivamente, foram observados nos 

resultados do estudo de Malhado et al. (2010) em rebanho Nelore da região Norte do país. 
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Figura 05: Tendência genética para o efeito materno da característica P205 em bovinos da 

raça Nelore no Nordeste do Brasil, período de 1965 a 2010. 

 

 

Figura 06: Tendência genética para o efeito materno da característica P365 em bovinos da 

raça Nelore no Nordeste do Brasil, período de 1965 a 2010. 

 

A tendência genética (regressão linear) para a característica CE não foi significativa 

(p> 0,3239) (Figura 07). Por outro lado, a tendência genética (regressão linear) para a 

característica IDP foi significativa (p<0,0001) e igual a 0,03 dias por ano (Figura 08).  

Utilizando informações de bovinos da raça Nelore selecionados, Cyrillo et al. (2001) 

obtiveram mudança genética para o perímetro escrotal igual a 0,31cm/ano. 
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Figura 07: Tendência genética para a característica CE em bovinos da raça Nelore no 

Nordeste do Brasil, período de 2001 a 2010. 

 

 

Figura 08: Tendência genética para a característica IDP em bovinos da raça Nelore no 

Nordeste do Brasil, período de 1980 a 2010. 

 

Considerando-se uma intensidade de seleção de 1,24 (retenção de 5% dos machos e 

75% das fêmeas), as herdabilidades diretas da Tabela 2, desvios-padrão fenotípicos iguais a 

32,53; 44,98; 66,92; 483,59; 4,22; 125,91 e intervalo médio de gerações de oito anos, seria 

possível obter ganhos genéticos (∆G = (ixh
2
xσp)/L) da ordem de 0,20 kg/ano; 1,32 kg/ano; 2,7 

kg/ano; 5,24 cm/ano; 0,24 dias/ano e 0,19 dias/ano  para P205, P365, P550, IPP , CE e IDP 
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respectivamente, correspondendo a 0,12%; 0,6%; 0,92%; 0,35%; 0,9% e  0,039% das médias 

do rebanho. 

As tendências fenotípicas refletem o progresso da característica na sua própria unidade 

de medida, possibilitando observar se os programas de seleção conjuntamente com melhorias 

ambientais tem sido favoráveis a produção ao longo do tempo  

As tendências fenotípicas para as características P205, P365 e P550 foram 

significativas (p<0,001) e respectivamente iguais a 1,36 kg/ano; 1,70 kg/ano e 1,90 kg/ano 

(Figuras 09, 10 e 11), o que representa incrementos de 47,60; 59,50 e 66,50 kg durante o 

período analisado (35 anos). Em termos de mudança fenotípica anual, estes valores 

representam para P205, P365 e P550, ganhos de 0,82%; 1,03% e 1,15% respectivamente. 

 

 

 

Figura 09: Tendência fenotípica para a característica P205 em bovinos da raça Nelore no 

Nordeste do Brasil, período de 1975 a 2010. 
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Figura 10: Tendência fenotípica para a característica P365 em bovinos da raça Nelore no 

Nordeste do Brasil, período de 1975 a 2010. 

 

 

Figura 11: Tendência fenotípica para a característica P550 em bovinos da raça Nelore no 

Nordeste do Brasil, período de 1975 a 2010. 

 

Valores iguais a 1,40; 1,65 e 2,11 kg/ano foram relatados por Malhado et al. (2008b), 

para as características P205, 365 e 550, respectivamente, durante o período de 1970 a 2006, 

para animais Nelore. Malhado et al. (2010) estudando animais da raça Nelore da região Norte 

no período de 1942 a 2006, verificaram valores para a tendência fenotípica das características 

P205, P365 e P550 iguais a 1,17; 156 e 1,95 kg/ano, respectivamente.  
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Outros trabalhos referentes à tendência fenotípica positiva em diferentes raças 

zebuínas também foram reportadas: Ferraz Filho et al. (2002) na raça Tabapuã relataram 

valores de 0,07 kg/ano; 0,08 kg/ano e 0,10 kg/ano e Ferraz Filho et al. (2002) na raça Nelore 

Mocho observaram valores de 0,475 kg/ano; 0,258 kg/ano e 0,188 kg/ano respectivamente 

para P205, P365 e P550. 

O coeficiente de regressão para a média de idade ao primeiro parto foi de -7,06 dias 

por ano e mostrou uma tendência fenotípica significativa (p>0,0009) (Figura 12). Malhado et 

al. (2010) encontraram um coeficiente de regressão para a média de idade ao primeiro parto 

de -33,4 dias por ano, estudando a raça Nelore na região Norte. 

 

 

 

Figura 12: Tendência fenotípica para a característica idade ao primeiro parto (IPP) em 

bovinos da raça Nelore no Nordeste do Brasil, período de 1985 a 2010. 

 

A tendências fenotípicas para as características para a característica IDP foi não 

significativas (p>0,6173), enquanto que a tendência fenotípica para a característica CE foi 

significativa (p<0,0356), com um ganho de 0,24 cm/ano, o que corresponde a um incremento 

de 3,6 cm durante o período de 15 anos estudados.  

 

PPGGBC



 

Figura 13: Tendência fenotípica para a característica CE em bovinos da raça Nelore no 

Nordeste do Brasil, período de 2001 a 2010. 

  

 

Figura 14: Tendência fenotípica para a característica IDP em bovinos da raça Nelore no 

Nordeste do Brasil, período de 1986 a 2010.  

 

Malhado et al. (2008b) relataram que as características estão melhorando no decorrer 

dos anos e que os produtores estão conseguindo ganhos fenotípicos anuais significativos no 

crescimento dos animais. Entretanto, o progresso observado neste estudo deve ser atribuído 

principalmente ao ambiente, visto que a contribuição genética, apesar de positiva, foi baixa. 

PPGGBC



Os resultados desse estudo para as tendências fenotípicas se encontram próximos e/ou 

maiores comparados a maioria dos dados encontrados na literatura, significando um 

considerável progresso do rebanho Nelore da região Nordeste. 

 

4. CONCLUSÕES 

A população estudada possui coeficientes de herdabilidades de baixa a moderada 

magnitude para as características de crescimento. Quanto às características reprodutivas, os 

coeficientes de herdabilidade para IPP foi de baixa magnitude, sendo que para a característica 

IDP esse valor foi muito baixo. 

A seleção poderá proporcionar maiores ganhos para a característica P550 e para a 

característica reprodutiva CE, na qual a herdabilidade foi de moderada magnitude. 

Os resultados obtidos para as tendências genéticas direta para as características P205, 

P365 e P550, indicam ganhos genéticos ao longo dos anos e ausência de seleção para 

habilidade materna.  

A tendência genética para IPP, IDP foi favorável, indicando que as fêmeas estão 

reduzindo o tempo necessário para começarem a se reproduzir e reduzindo o intervalo entre 

partos. A tendência genética para CE foi não significativa 

O progresso fenotípico observado revela que as características estão melhorando com 

o decorrer dos anos, sendo verificados ganhos fenotípicos anuais significativos, em todas as 

características estudadas.  
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