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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Julgamos que este é um dos momentos que podemos, até, chamar de histórico para a seleção de

zebuínos.

Não nos reunimos com a freqüência que seria desejável e, desde nosso último encontro muitas coisas

aconteceram: as raças zebuínas cresceram muito, em quantidade e qualidade.

De alguns anos para cá, nós, criadores, vimos multiplicar o número de companheiros selecionadores e

também de “investidores”.

Os criadores procuram adquirir animais de qualidade que possam lhes dar bons produtos, multiplican-

do a boa genética através dos processos de TE ou FIV. Com certeza, continuarão no mercado, pois

têm consciência de que um bom plantel não se forma do dia para a noite.

Os investidores têm participação importante na grande valorização das raças zebuínas. Hoje, eles

fazem parte da grande família dos zebuzeiros, cuja amizade é, sem dúvida, a razão maior do sucesso

das raças indianas. E esperamos que continuem criando. E, para que isso aconteça, a influência de

vocês, técnicos-assessores, mostrando-lhes o caminho mais consistente da criação, excluindo o “mo-

dismo”, será fundamental para torná-los, definitivamente, criadores de matrizes férteis, femininas,

caracterizadas, com carcaças precoces, pesadas, sem exageros e com boa origem.

Sempre batemos na tecla de que o zebu, em suas diversas raças, precisa ter a cara definida e essa cara

é a da sua origem (Índia), que o padrão racial da ABCZ descreve com fidelidade.

Vocês, técnicos brasileiros, já demonstraram a sua capacidade de bem acasalar usando os conheci-

mentos adquiridos, o bom senso e a intuição, que é um dom inato do acasalador brasileiro.

Podemos fazer o zebu bonito, pesado e funcional. E sabemos que existe competência para isso.

Vamos colocá-la em prática. Um grande campeão ou uma campeã nacional, além da carcaça precoce

e corrigida, tem que ter beleza racial. Não vamos abrir mão disso. Não deixemos que o peso seja uma

qualidade isolada e maior, provocando artificialismos e até mistura de raças.

O futuro do zebu brasileiro depende, em grande parte, de vocês.

Orestes Prata Tibery Júnior

Presidente





- 5 -

MENSAGEM DOS COORDENADORES

É sempre um desafio conceber e elaborar um evento com as características deste II Seminário de

Revisão dos Critérios de Seleção das Raças Zebuínas. Desde as primeiras reuniões para escolher os

temas que seriam explorados, definir datas e palestrantes e todos os outros detalhes organizacionais,

que são demandados neste tipo de evento, sentimos um prenúncio de que a tarefa não seria fácil,

mas ao mesmo tempo, havia sinais claros de que caminharíamos bem.

Hoje, antecipando resultados através da perspectiva do que já temos, o esforço parece ter realmente

valido a pena. Esperamos que o cuidado e o esmero que foi dispensado por todos os colaboradores e

pela diretoria da ABCZ se traduzam em possibilidades de novos conhecimentos para todos.

Um agradecimento especial precisa ser registrado aos palestrantes, que nos honraram atendendo ao

nosso convite e nos brindaram com os excelentes textos técnicos que compõem este documento.

Muito obrigado por seus esforços. Eles serão fundamentais para que atinjamos o objetivo maior deste

encontro: revisar e atualizar nossos critérios de seleção. Não podíamos deixar de registrar agradeci-

mentos também aos parceiros que acreditaram no nosso projeto e nos apoiaram: Tortuga, Telemig

Celular, Schering-Plough e a presença constante e fortalecedora do nosso Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento.

Com relação ao conteúdo programático do evento, é interessante notar que ele não aborda os mais

recentes e badalados avanços da ciência animal. Mesmo que os métodos para incorporar informação

genômica, técnicas baseadas em manipulação de gametas e embriões estejam viabilizados comercial-

mente, os conhecimentos gerados pela coleta simples e meticulosa de dados continuam sendo a base

do melhoramento animal. Por este motivo, a discussão de temas tão importantes quanto estes foi

postergada para outro momento, e optamos por revisitar  temas  mais clássicos. A razão disto é que

julgamos que a construção de uma base sólida é fundamental. A intenção é resgatar princípios ele-

mentares e fundamentais, a partir dos quais todo e qualquer critério de seleção possa ser discutido e,

ao longo do processo, ser validado ou rejeitado.

Os criadores, mais do que nunca, estão pressionados por outros paradigmas e procuram alternativas

para os novos cenários. Precisa-se pensar  em como aproveitar e combinar melhor os efeitos aditivos

a fim de aumentar a lucratividade, porém, sem esquecer as limitações impostas pelos sistemas de

produção e a necessidade de produzir, a baixo custo, de forma ecologicamente correta, a carne

exigida pelos mercados consumidores. Qualquer alternativa que se vislumbre para o Brasil passa inevi-

tavelmente por sistemas de produção a pasto com limitações nutricionais sazonais.

Muito bem-vindos a este espaço de trabalho, intercâmbio técnico-científico e de convívio amigo.

Esperamos, sinceramente, que o que foi programado possa realmente motivá-los na revisão de crité-

rios de seleção.

Nelson Rafael Pineda Rodrigues       Luiz Antonio Josahkian                    Moacir Duarte Gomes

Coordenadores
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Interação Genótipo-Ambiente em Gado de Corte

A existência de possível interação genótipo-ambiente (IGA) faz com que indivíduos identificados como

geneticamente superiores em um ambiente de criação podem não ser igualmente superiores em

outros ambientes de exploração. Obviamente essa constatação traz à tona antiga discussão (Hammond,

1947) sobre as condições ambientes ideais para avaliar a qualidade dos genótipos lá expostos. Duas

tendências podem ser identificadas na literatura científica que trata dessa temática. A primeira, advo-

ga que os animais devem ser testados em condições ideais e padronizadas, sobretudo de alimentação

e manejo, para que possam expressar a capacidade máxima de resposta dos animais, isto é, o máximo

(ou quase) que os genes podem manifestar (desde que o meio ambiente seja, teoricamente, máximo

para permitir a expressão desses genes). Sob condições de meio “ideais”, as diferenças de performances

entre os animais seriam creditadas às diferenças fenotípicas entre os mesmos, o que permitiria uma

seleção genotípica indireta rápida e com relativa eficiência. Isto funcionaria bem para características

de alta herdabilidade e menos sujeitas às influências extremas do meio ambiente. De outro lado, há

argumentos de que os animais devem ser testados e avaliados em condições ambientes onde real-

mente serão criadas suas progênies, de forma a permitir que genes desejáveis ligados às características

de interesse seletivo pudessem se expressar. Os argumentos aqui expostos são muito antigos (Lush,

1945 e Hammond, 1947) mas ainda hoje provocam polêmicas e discussões acirradas entre os

melhoristas. Ainda, em passado também remoto, Falconer & Latyszewsky (1952) ressaltaram que a

segunda tendência aqui exposta é, na realidade, contraditória com a primeira. Se o meio ambiente

“bom” é exigido é porque não pode-se ter “bons” fenótipos sem ele. Logo, ao disponibilizarmos

ambientes pobres e de limitados recursos naturais aqueles genes desejáveis não se expressariam. Vale

acrescentar que se a característica de interesse seletivo é de baixa herdabilidade, e há grandes diferen-

ças entre as regiões e/ou fazendas de criação, parece ser mais recomendável avaliar os animais nas

condições futuras de criação de suas progênies.

Uma fórmula intermediária, bastante “salomonica”, é avaliar os animais nas duas condições ambien-

tes mediante testes combinados em que os reprodutores teriam suas progênies divididas em lotes

onde os dois grupos seriam testados nas duas condições de meio contrastantes e os resultados obti-

dos seriam “pesados” para cada reprodutor. Essa proposição encontra sustentação na afirmativa

igualmente histórica, de Falconer (1952), de que a base genética pode não ser a mesma nos vários

ambientes de criação, ou seja, que o conjunto de genes responsáveis pela expressão de determinada

característica pode variar em função do ambiente.

Em termos gerais, a interação genótipo-ambiente (IGA) pode existir quando diferenças fenotípicas

entre genótipos variam de ambiente para ambiente podendo ser definida como mudança no desem-

penho relativo de genótipos em diferentes ambientes. Algumas vezes podem envolver mudanças na

ordem de classificação dos genótipos e/ou mudanças na magnitude absoluta ou relativa das variâncias

genética, de ambiente, e fenotípica (Ferreira et al., 2000).

A análise da interação genótipo-ambiente tem sido proposta através da correlação genética, no caso
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de estarem envolvidos dois ambientes diferentes. Uma característica medida em dois ambientes dife-

rentes deve ser vista, na realidade, como duas características diferentes. O fato de a correlação gené-

tica entre observações da mesma característica, em dois ambientes diferentes, ser igual a 1,0, indica

que os mesmos grupos gênicos que afetam a expressão da característica em um ambiente também

afetam no outro. Se a correlação genética for significativamente diferente de 1,0, implica dizer que

grupos gênicos diferentes atuam em cada um dos ambientes e a característica, neste caso, não é

afetada pelos mesmos grupos gênicos.

O diagrama seguinte ilustra a situação em que P1 e P2 representam os fenótipos das características

medidas em dois ambientes (Falconer, 1952). Há três fontes de variação afetando cada um dos dois

fenótipos (por exemplo, ganho em peso em níveis alto (T1) e baixo (T2) de nutrição): os dois genótipos,

G1 e G2 e diferenças ambientes não associadas com os dois tratamentos, E1 e E2. Os dois fenótipos

são correlacionados através dos seus componentes genéticos (G1 e G2) e ambientes (E1 e E2). Os dois

genótipos G1 e G2 são conectados pela correlação genética (rA). h
1
 e h

2
 (raiz quadrada das

herdabilidades) representam a correlação entre o genótipo e o fenótipo dos indivíduos.

Os gráficos que se seguem ilustram as diferentes situações possíveis na avaliação da interação genótipo-

ambiente (Bowman, 1974).
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A importância da interação genótipo-ambiente parece estar sendo subestimada nas investigações

conduzidas no Brasil. A maior difusão da inseminação artificial e importação de material genético

como sêmen, embriões e/ou de reprodutores, selecionados em ambientes de clima temperado para

os climas tropicais, fez com que os estudos relacionados com possíveis interações genótipo-ambiente

assumissem considerável relevância. Vale ressaltar que materiais genéticos recomendados como ge-

neticamente superiores para certos países e condições de criação podem não o ser para outros países

e em condições ambientes diferentes. Esse argumento fortalece a necessidade de estabelecimento de

programas nacionais de avaliações genéticas que visem identificar animais superiores e ajustados ao

ambiente de exploração (Pereira, 2004).

Duas questões fundamentais emergem na discussão da interação genótipo-ambiente: a) a herdabilidade

de uma característica é diferente nos diversos ambientes? B) o “ranking” (classificação) dos animais,

com base nos seus méritos genéticos, é o mesmo em todos os ambientes?

Outra estratégia metodológica de abordar a IGA surgiu, de alguma forma, quando Dickerson (1962)

alertou quanto ao uso de dados de campo, tão comuns em nossos estudos; sugerindo que pelo

menos parte da interação do reprodutor com o rebanho se deve à heterogeneidade de variância do

resíduo e/ou da genética aditiva dentro de cada rebanho, atribuindo tal achado ao número pequeno

de reprodutores, acasalamentos preferenciais (não aleatórios) e direcionadas em cada rebanho. Há
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muitas citações na literatura científica a respeito desse “imbróglio”. Uma me parece bastante contun-

dente: a de Van Vleck (1987). Segundo esse autor se as variâncias genéticas e residuais e as covariâncias

fossem conhecidas em cada rebanho, ou no ambiente representado por um conjunto de rebanhos, a

seleção, com base nos resultados obtidos das análises de características múltiplas em modelos mistos

(efeitos fixos e aleatórios) produziria uma avaliação de qualidade que poderia ser usada para selecio-

nar otimamente touros ou vacas para produzirem em rebanhos ou em ambientes específicos (citação

de Campelo et al., 2003).

Segundo Martins (2002) existem, em geral, três situações onde pode ocorrer heterogeneidade de

variância: tipos I, II e III. A tipo I ocorre quando há heterogeneidade de variância apenas residual, que

não afeta as diferenças entre os genótipos porém afeta a magnitude dos resíduos. É causada por

diferenças atribuídas a manejos ou imprecisões na coleta de dados. Nesta situação, há superrestimação

da avaliação de animais criados em ambientes com maior variância residual e subestimação daqueles

criados em ambientes de menor variância residual. O tipo II ocorre quando a população foi submetida

a processos longos de seleção (várias gerações) e estes causam heterogeneidade de variância genética

que afeta a magnitude das diferenças entre os genótipos, mas não a magnitude dos resíduos.

O tipo III é o “tipo misto” onde ocorre heterogeneidade de variâncias genética e residual e que afetam

tanto a magnitude dos genótipos quanto a dos resíduos. Pode resultar da combinação dos dois tipos

anteriores e a desconsideração da heterogeneidade seria mais complexa.

A implicação prática dessas super ou subestimações resulta em alterações na quantidade de animais

disponíveis para a seleção, o que implica em elevação dos custos de avaliações genéticas por deman-

dar populações maiores e eventuais confundimentos entre efeitos ambientes e aqueles genéticos.

Essa argumentação serve ao objetivo didático de estimular a reflexão crítica sobre os critérios de

avaliações genéticas, ora em curso no país, que vêm merecendo justo apoio da ABCZ/Embrapa, Uni-

versidades e de criadores, tendo como escopo torná-los mais fidedignos e confiáveis para os que

demandam recursos genéticos.

A literatura científica no Brasil que trata desse tema em gado de corte tem mencionado estudos de

interação genótipo-ambiente envolvendo vários aspectos dessa interrelação como: touro x sexo (Cu-

bas et al., 1980; Nobre et al., 1988), touro x rebanho (Eler et al. 1989; Nobre et al., 1988; Mascioli et

al., 2000, Alencar et al., 2005), touro x região (Ferreira et al., 2001, Fridrich, 2003), touro x microrregiões

(Toral et al., 2004). Os resultados são muito variados e decorrem, principalmente, da natureza com-

plexa da interação, uma vez que umas características são mais sensíveis e susceptíveis do que outras

em função de mudanças de meio ambiente.

Uma forma relativamente recente de abordar a IGA foi proposta por Kirkpatrick & Heckman, 1988)

que consideraram que a mesma variável em diferentes ambientes deve ser considerada como variável

diferente e há necessidade de separar os ambientes em grupos. Para isto, sugeriram o uso de modelo

de regressão aleatória linear no qual seria descrito a mudança gradual e contínua de performance

fenotípica de cada genótipo em função de uma gradiente de ambiente, modelo este descrito como
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normas de reação (“reaction norms”).

Do exposto podem ser extraídas as seguintes conclusões práticas:

1. A possibilidade de existência de interação genótipo-ambiente é algo concreto mas, ainda,

com resultados contraditórios.

2. Eventuais alterações nas DEP’s dos reprodutores em função da existência de IGA devem ser

analisadas e consideradas tendo em conta as dimensões territoriais do país e contrastantes condições

de meio disponíveis para a criação de gado de corte.

3.O uso de novas metodologias (regressão aleatória) deve ser apoiado na investigação da IGA

e possível impacto na classificação dos reprodutores com base em seus “ranks” em diferentes regiões

e condições de criação.



- 16 -

Bibliografia Consultada

ALENCAR, M.M. Estudo da interação touro x época de nascimento em um rebanho Canchim. Rev.

Bras. Zootec., v.14, n.2, p.224-234, 1985.

ALENCAR, M.M.; MASCHILI, A.S.; FREITAS, A.R. Evidências de interação genótipo x ambiente sobre

características de crescimento em bovinos de corte. Rev. Bras. Zootec., v.34, n.2, p.489-495, 2005.

CUBAS, A.C.; PEREIRA, C.S.; PENNA, V.M. et al. Interação touro x sexo para os pesos à desmama e

aos 12 meses de bezerros da raça Nelore. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE

ZOOTECNIA, 17, 1980, Fortaleza, CE. Anais... Fortaleza: SBZ, 1980. P.163.

DICKERSON, G.E. Implications of genetic-environmental interaction in animal breeding. Anim. Prod.,

n.4, p.47-63, 1962.

ELER, J.P.; FERRAZ, J.B.S.; GOLDEN, B.L. et al. Influência da interação touro x rebanho na estimação da

correlação entre os efeitos genéticos direto e materno em bovinos da raça Nelore. Rev. Bras. Zootec.,

v.29, n.6, p.1642-1648, 2000.

ELER, J.P.; LÔBO, R.B.; ROSA, A.N. Influência de fatores genéticos e de meio em pesos de bovinos da

raça Nelore criados no Estado de São Paulo. Rev. Soc. Bras. Zootec., v.18. n.2, p.103-111, 1989.

ELER, J.P.; VAN VLECK, L.D.; FERRAZ, J.B.S. et al. Estimation of variances due to direct and maternal

effects for growth traits of Nelore cattle. J. Anim. Sci., v.73, n.11, p.3253-3258, 1995.

FALCONER, D.S. The problem of environmental and selection. Amer. Nat., n.86, p.293-298, 1952.

FALCONER, D.S.; LATYSZEWSKI, M. The environment in relation to selection for size in mice. J. Genet.,

v.51, p.67-80, 1952.

FERREIRA, V.C.P.; PENNA, V.M.; BERGMANN, J.A.G. et al. Interação genótipo-ambiente em algumas

características produtivas de gado de corte no Brasil. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.53, n.3, p.385-

392, 2001.

FRIDRICH, A.B. Interação genótipo-ambiente em características ponderais de bovinos da raça Tabapuã.

Belo Horizonte: Escola de Veterinária da UFMG, 2003, 35p. (Dissertação de Mestrado).

HAMMOND, J. Animal breeding in relation to nutrition and environmental conditions. Biol. Rev. n.22,

p.165-2003, 1947.

KIRKPATRICK, M.; HECKMAN, N. A quantitative genetic model for growth, shape and other infinte-

dimensional characters. J. of Mathematical Biology, v.27, p.429-450, 1989.



- 17 -

LUSH, J.L. Animal breeding plans. Iowa State College, 1945. 445p.

MARTINS, E.N. Avaliação genética e heterogeneidade de variância. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIE-

DADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 2002. Recife. Anais...

MASCIOLI, A.S.; ALENCAR, M.M.; FREITAS, A.R. et al. Interação genótipo x ambiente para caracterís-

ticas de crescimento até os 12 meses de idade em bovinos Canchim. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIE-

DADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 37, 2000, Viçosa, MG. Anais... Viçosa SBZ, 2000. P.238.

NOBRE, P.C.R.; ROSA, A.N.; EUCLIDES FILHO, K. interação reprodutor x estação de nascimento e

reprodutor x fazenda sobre o crescimento de bezerros Nelore. Rev. Bras. Zootec., n.2, p.120-131,

1988.

PEREIRA, J.C.C. Melhoramento genético aplicado à produção animal. Belo Horizonte: FEPMVZ-Edito-

ra, 2004. 609p.

REIS, J.C.; LÔBO, R.B. Interação genótipo-ambiente nos animais domésticos. Ribeirão Preto: J.C.R./

R.B.L., 1991, 194p.

TORAL, F.L.B.; SILVA, L.O.C.; MARTINS, E.N. et al. Interação genótipo x ambiente em características

de crescimento de bovinos da raça Nelore no Mato Grosso do Sul. Rev. Bras. Zootec., v.33, n.6,

p.1445-1455, 2004.

VAN VLECK, L.D. Selection when traits have different genetic and phenotypic variances in different

environments. J. Dairy Sci., v.70, p.337-334, 1987.





- 19 -

DICOTOMIA DA SELEÇÃO NATURAL VERSUS SELEÇÃODICOTOMIA DA SELEÇÃO NATURAL VERSUS SELEÇÃODICOTOMIA DA SELEÇÃO NATURAL VERSUS SELEÇÃODICOTOMIA DA SELEÇÃO NATURAL VERSUS SELEÇÃODICOTOMIA DA SELEÇÃO NATURAL VERSUS SELEÇÃO

ARARARARARTIFICIAL NO MELHORAMENTO DA FERTIFICIAL NO MELHORAMENTO DA FERTIFICIAL NO MELHORAMENTO DA FERTIFICIAL NO MELHORAMENTO DA FERTIFICIAL NO MELHORAMENTO DA FERTILIDADE DETILIDADE DETILIDADE DETILIDADE DETILIDADE DE

BOVINOSBOVINOSBOVINOSBOVINOSBOVINOS

Selmos Luiz Gressler, Doutor em Ciência Animal, Fazenda Minuano. E.mail: selmos@terra.com.br.

Maria Gizelma de Menezes Gressler, Mestre em Zootecnia, Fazenda Minuano. E.mail:

gizelma@terra.com.br.





- 21 -

DICOTOMIA DA SELEÇÃO NATURAL VERSUS SELEÇÃO ARTIFICIAL NO

MELHORAMENTO DA FERTILIDADE DE BOVINOS

1. INTRODUÇÃO

Do ponto de vista estritamente genético, a seleção natural e a seleção artificial agem de modo muito

semelhante. Entretanto, podem ter objetivos diferentes. Enquanto a natureza age com o objetivo de

preservar os genes e/ou combinações gênicas que conferem maior adaptabilidade ao indivíduo em

determinado ambiente e, por conseguinte, a preservação da espécie neste ambiente, a seleção artifi-

cial busca preservar os genes e/ou combinações gênicas que conferem maiores benefícios ao ser

humano. Nestes casos, as ações da natureza e do homem podem ser conflitantes. Os genótipos mais

produtivos podem não ser os mais adaptados e vice-versa.

Segundo Kaku (2001), embora a manipulação genética de plantas e animais venha ocorrendo há 10

mil anos, somente nos últimos anos uma gama de biotecnologias possibilitou a manipulação em um

nível nunca imaginado e a alteração dos genótipos dos seres vivos de forma tão rápida e surpreenden-

te como está ocorrendo atualmente.

Através das novas biotecnologias e avaliações genéticas, pode-se realizar, muito provavelmente, o

equivalente a milhares de anos de seleção natural em poucas gerações. O interesse por tecnologia e

sua larga utilização podem trazer conseqüências importantes se não forem controladas e levadas em

consideração quando da execução de programas de melhoramento. Segundo Claus (1996) citado por

Hohenboken (1998), aconselha-se, apesar das dificuldades, incluir uma análise do risco fisiológico,

quando se planeja um programa de melhoramento genético. Objetiva-se assim, reduzir eventuais

conseqüências negativas. Entre as conseqüências, pode-se citar: o antagonismo entre seleção natural

e artificial, o limiar da seleção, perda de variabilidade genética, diminuição do fitness (adaptação) e

perda da homeostase. Assim, em termos teóricos, dar-se-á neste artigo ênfase à possível dicotomia

entre seleção natural e artificial e suas conseqüências.

2. SELEÇÃO, VALOR ADAPTATIVO (FITNESS) E HOMEOSTASE

2.1. SELEÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL

Definir seleção natural sem citar Darwin seria uma heresia. Foi Darwin quem colocou em bases cientí-

ficas firmes o conceito de evolução, identificando seu fator primário, a seleção natural, definida, pelo

próprio Darwin (1982), como a preservação das diferenças individuais favoráveis e suas variações,

bem como a eliminação das variações desfavoráveis. Ainda para Darwin (1982), a seleção natural atua

exclusivamente preservando e acumulando as variações benéficas, sob as condições às quais cada

criatura está exposta. O resultado final é que cada criatura tende a se tornar cada vez mais aperfeiço-

ada em relação a suas condições de vida.
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A evolução das espécies é um processo lento, alcançado, principalmente, pela ação da seleção natu-

ral, que utiliza como critério o valor adaptativo (fitness) máximo em um ambiente específico (Siegel e

Dunnington, 1997) e cujo objetivo é a adaptação ao meio e assim a preservação da própria espécie.

Entretanto, essa ação é limitada pela homeostase genética (Reis e Lobo, 1991).

Segundo Schmalhausen (1949) citado por Lerner (1970) a seleção natural é composta de dois fenô-

menos. O primeiro diretivo e o segundo estabilizador. O primeiro é a forma clássica de mudança da

média da população, ou seja, a seleção propriamente dita. O segundo se refere à tendência de elimi-

nação dos extremos que desviam da média (homeostase genética).

A seleção natural opera na totalidade das características fenotípica que afetam o fitness e estará

sempre presente independentemente se existir ou não seleção artificial concomitante. Por outro lado

apesar da seleção artificial dar ênfase a poucas características econômicas ela inclui indiretamente as

herdabilidades e correlações genéticas entre as outras características e assim interfere indiretamente

em toda a composição genética da população. Além disso, o desempenho da seleção natural e da

seleção artificial é afetado de forma semelhante pelos valores dos parâmetros genéticos (herdabilidade

e correlação genética) da referida população.

Convém, neste ponto, conceituar termos que serão utilizados neste artigo e que são muito importan-

tes para uma melhor compreensão desse assunto, tão complexo, os quais, por vezes, acabam sendo

confundidos devido à sinonímia equivalente.

2.2. VALOR ADAPTATIVO

O valor adaptativo, também denominado fitness ou aptidão, pode ser definido como sendo, segundo

Crow (1986), a habilidade do animal de sobreviver e reproduzir. Para Falconer (1987), o valor adaptativo

de um indivíduo corresponde à contribuição de seus genes para a próxima geração, ou o número de

suas progênies representadas na próxima geração. O valor adaptativo é o produto final de todos os

processos fisiológicos. Assim, o fitness pode ser considerado como o número de progênies geradas e

sua qualidade.

De acordo com Falconer (1987), qualquer característica que esteja relacionada à fertilidade e à viabi-

lidade do animal e de sua progênie em um determinado ambiente pode estar relacionada com o valor

adaptativo. Nas fêmeas, o número de progênies geradas (fertilidade) e a viabilidade do animal e de

sua progênie podem ser divididos em outras características. A fertilidade poderia ser decomposta no

sucesso reprodutivo, quantidade de crias produzidas e sua freqüência. A viabilidade da progênie, por

outro lado, poderia ser composta por características relacionadas à produção de leite e à habilidade

materna. A viabilidade do animal poderia ser dividida em resistência a doenças e ao stress calórico, por

exemplo.

O valor adaptativo se manifesta através do fenótipo. O fenótipo é afetado pelo genótipo, pelo ambi-

ente e pela interação genótipo ambiente. Assim, animais que possuem composição genética similares

não necessariamente terão o mesmo valor adaptativo em todos ambientes.
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Através do valor adaptativo avalia-se a quantidade de copias dos genes de um individuo que são

transmitidos para a próxima geração, não importa de que forma esses genes chegam até ela. Para um

animal individualmente é igualmente importante sua capacidade reprodutiva e viabilidade bem como

sua contribuição para que outros animais aparentados que possuem composição genética similar

também possam transmitir copias dos mesmos genes paras a próxima geração. Desde que uma gran-

de quantidade de copias de genes daquele animal individual sejam transmitidas para a próxima gera-

ção independentemente se por intermédio de sua contribuição ou de parentes seu valor adaptativo

poderia ser considerado grande.

Dessa forma na medida em que touros famosos que ganham notoriedade e destaque contribuem

para que animais aparentados a ele passem a ser também amplamente utilizados o valor adaptativo

deste touro pode ser considerado alto. Deve-se ressaltar que independentemente se aquele touro

famoso de fato possui importantes atributos adaptativos seu fitness será elevado. Ou seja, se por

acaso o touro famoso possua alguma limitação reprodutiva, como baixa qualidade seminal, e dessa

forma deixe poucos descendentes diretos outros animais aparentados a ele confeririam indiretamente

a transmissão para a próxima geração dos seus genes devido à fama conferida aos parentes que

motivaria sua maior utilização na reprodução. Entretanto, cabe advertir para a possibilidade do animal

famoso em outro ambiente qualquer vir a ter grande qualidade espermática. Contudo, geralmente

animais famosos são criados nas melhores condições ambientes e dificilmente teriam aumentada sua

qualidade seminal. Não importa se o touro famoso é de fato melhorador para alguma característica

econômica, campeão destacado ou simplesmente adquiriu fama. Nesse caso importa a proporção de

seus genes transmitidos para a próxima geração quer seja diretamente ou indiretamente.

2.3. ADAPTAÇÃO

Para Fisher (1958) citado por Dawkins (1998), “um organismo é dito como adaptado a uma situação

particular ou à totalidade de situações que constitui o ambiente que o cerca apenas até o ponto em

que podemos imaginar um conjunto de situações ou ambientes levemente diferentes ao qual o animal

fosse, como um todo, menos adaptado; e igualmente apenas até o ponto em que podemos imaginar

um conjunto de formas orgânicas levemente diferentes, que fossem menos bem adaptados àquele

ambiente”.

Adaptação seria qualquer característica ou comportamento que torna o animal capacitado a sobrevi-

ver em seu respectivo ambiente. Como regra geral, essas adaptações são resultado do processo de

seleção natural ao longo de varias gerações, devido a diferentes níveis de aptidão (valor adaptativo)

conferidos por variações hereditárias. Importante não confundir adaptação genética com adaptação

fisiológica (aclimatação) que são adaptações que um animal sofre durante seu período de vida.

Adaptação genética (evolucionária) inclui mudanças bioquímicas, morfológicas e de comportamento,

que são transmitidas dos pais para suas progênies. Adaptação fisiológica refere-se à capacidade de

um único individuo de realizar ajustes, durante o transcorrer de sua vida, às mudanças ambientes

(Newman e Coffey, 1999).



- 24 -

Segundo Newman e Coffey (1999), adaptação fisiológica é um processo complexo que envolve uma

série de características que atuam em conjunto para regular e manter as funções fisiológicas em

determinado ambiente e é sempre limitada pela adaptação genética. Freqüentemente, a adaptação

fisiológica está associada negativamente com o aumento da produção em animais bovinos e é afeta-

da pela capacidade do animal de se manter sob stress alimentar, calórico, parasitário e enfermidades.

O animal mais adaptado em uma população é aquele que exibe uma combinação harmoniosa de

todas as características e maior fitness. A luta pela sobrevivência em ambiente estressante pode refle-

tir-se na redução da ingestão de alimentos, no atraso do parto, na redução do período de lactação e

em anestro pós-parto. Dessa forma, o processo adaptativo envolve vários mecanismos para a manu-

tenção do equilíbrio fisiológico.

Zebuínos possuem algumas características adaptativas importantes que deveriam ser preservadas.

Dentre as características de adaptação que aumentam o fitness dos zebuínos nos trópicos poderíamos

incluir resistência a doenças e aos ecto e endo parasitas, maior eficiência na utilização de dietas de

baixa energia e alimentos de menor qualidade e menor digestibilidade, maior adaptação ao calor e,

em termos reprodutivos os zebuínos possuem atributos que diminuem a incidência de distocias e

grande facilidade de parto.

Muito provavelmente a adaptação dos zebuínos as regiões tropicais se deve a constituição genética

da população original e ao histórico evolutivo dessa população durante sua formação e as ações

combinadas da seleção natural, homeostase genética e dos efeitos da seleção artificial durante todo

esse período que promoveram maior valor adaptativo nesse ambiente tropical.

2.4. HOMEOSTASE

Semelhantemente à adaptação, a homeostase pode ser denominada de genética e fisiológica, ambas

exprimindo um conceito análogo, mas em níveis diferentes. Para Siegel e Dunnington (1997), a

homeostase pode ser expressa em nível de indivíduo (fisiológica) ou da população. Basicamente, a

homeostase é um estado de equilíbrio do organismo em relação a sua composição e funções. Ela é,

essencialmente, um processo de manutenção do equilíbrio de um organismo vivo ou população.

A homeostase fisiológica é a propriedade de seres vivos em regular o seu ambiente interno de modo

a manter a condição estável, mediante múltiplos ajustes do equilíbrio dinâmico controlados por meca-

nismos de regulação inter-relacionados. Como exemplo pode-se citar a regulação da quantidade de

água e minerais no corpo conhecido por osmorregulação entre outros. A reação pela qual o sistema

responde de modo a reverter a direção da mudança é denominado de feedback e compõem um

importante mecanismo pelo qual a homeostase reage no sentido de restabelecer o equilíbrio. Por

exemplo, quando a concentração corporal de dióxido de carbono aumenta, os pulmões são estimula-

dos a aumentar sua atividade e expelir mais dióxido de carbono.

A homeostase genética, por outro lado, consiste na preservação dos limites da variação genética e na

capacidade de uma população para equilibrar sua composição genética e resistir a mudanças repenti-
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nas. A homeostase genética determina até que ponto o patrimônio genético pode responder à sele-

ção. Do ponto de vista estritamente relacionado a resposta de seleção, sob o modelo da homeostase,

uma maior intensidade de seleção artificial pode ser aplicada sem impunidade somente quanto for

pequena a diferença de fitness entre genótipos.

Para Siegel e Dunnington (1997), a homeostase genética é mantida através da vantagem dos

heterozigotos, seleção natural estabilizadora que favorece os intermediários ao invés dos extremos e

correlação genética negativa entre certas características. Os valores médios de alguns caracteres de

uma população podem ser estabelecidos e preservados por seleção natural, na tentativa de manter o

equilíbrio homeostático. Por exemplo, o tamanho ou peso médio de um animal, a taxa de seu desen-

volvimento, o número médio de descendentes gerados são os que conduzem ao melhor estado

adaptativo em ambiente especifico. A seleção artificial imposta a uma população desloca esses caracteres

de seu ótimo. A seleção natural, sob pressão da homeostase genética, por outro lado, atua para

desfazer o prejuízo causado pela seleção artificial e busca novamente o equilíbrio, assim que esta seja

relaxada, desde que exista variação genética para tal. Dessa forma, pode-se afirmar que, em alguns

casos, existe de fato antagonismo entre a seleção artificial e a seleção natural.

3. ANTAGONISMOS ENTRE SELEÇÃO ARTIFICIAL E SELEÇÃO NATURAL

A seleção natural age continuamente com tendência a se opor a seleção artificial. Mesmo hoje em

todos os programas de melhoramento possivelmente a seleção natural estaria limitando o ganho

genético (Lerner, 1970).

Independente do critério de seleção, a seleção natural mantém a pressão sobre o fitness. Quando a

seleção artificial objetiva aumentar o fitness possivelmente ocorra sinergismo com a seleção natural.

Contudo, nos outros casos as forças serão antagônicas e com raras exceções neutras. De um modo

geral espera-se que ocorra com mais freqüência o antagonismo devido ao fato de que a historia

evolucionaria das populações fez com que a composição gênica leve a um fitness máximo. A introdu-

ção de novas pressões seletivas levaria a uma influencia negativa uma vez que a população apresenta

fitness máximo e uma constituição genética ótima.

Existem evidências de que a seleção artificial intensa e prolongada pode criar antagonismos e

desequilíbrio biológico. Após longos períodos de intensa seleção artificial, o desempenho de caracte-

rísticas reprodutivas e o valor adaptativo tendem a se reduzir como, de fato, tem sido demonstrado

em populações comerciais de aves e bovinos leiteiros (Siegel e Dunnington, 1997; Hohemboken,

1998; Siegel, 1999).

Para Siegel (1999), é duvidoso que o animal que produz mais leite, ou seja, mais pesado, apresente

fitness (adaptação) máximo. Quando fatores genéticos, que causam modificações na homeostase,

são impostos e os recursos são redistribuídos para o aumento de características produtivas podem

surgir sérios desequilíbrios.

Segundo Fitzhugh (1990), possivelmente o mais indicado seriam estratégias que promovessem efeti-
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vamente melhoramentos no manejo e alimentação, o que permitiria maior ênfase no melhoramento

genético de características produtivas e menor ênfase em características relacionadas ao valor adaptativo.

Entretanto, essas intervenções tendem a ser economicamente viáveis apenas onde os valores econô-

micos da produção forem elevados. Geralmente, isso ocorre em países desenvolvidos, mas raramente

em países em desenvolvimento. Assim, seria importante considerar, igualmente, características

adaptativas conjuntamente com características de crescimento.

Hohemboken (1998) acredita que o principal fator de redução do progresso genético e da performance,

no futuro, independentemente das melhorias ambientais, esteja relacionado ao valor adaptativo. Nes-

te caso, seria aceitável reduzir os ganhos genéticos para produção, desde que mantidas a integridade

biológica e o valor adaptativo.

Também para Frish e Vercoe (1982) citados por Packer (1986), o melhoramento genético da produti-

vidade dos bovinos de corte nas regiões tropicais deve ser baseado no reconhecimento de que a

produtividade observada é conseqüência de dois grupos de fatores genéticos, um relacionado com o

potencial de produção e o outro à resistência do stress ambiente. Prova disso, segundo os autores,

seria o fato da alta produtividade estar associada negativamente com a sobrevivência, tolerância ao

calor e parasitas nos ambientes tropicais. Justifica-se, assim, a manutenção da capacidade adaptativa

dos zebuínos nesses ambientes (Fitzhugh, 1990; Hohemboken, 1998; Newman e Coffey, 1999; Rosa,

1999). Todavia, características relacionadas ao fitness tendem a desvalorizar as raças locais adaptadas,

para propósitos comerciais (Newman e Coffey, 1999). No entanto, deve-se ter sempre em mente que,

apesar disso, a adaptação do Zebu aos trópicos possibilitou a expansão das fronteiras agrícolas e a

posição de destaque alcançada pelo Brasil no mercado mundial de carnes.

De acordo com Falconer (1987), inevitavelmente, qualquer mudança nas características métricas, por

seleção artificial, corresponderá a uma redução do valor adaptativo como resposta correlacionada.

Dessa forma, de fato, os melhoramentos alcançados, até hoje, por seleção, foram claramente acom-

panhados por uma redução do valor adaptativo para a vida sob condições naturais, e somente o fato

de os animais domésticos e plantas não terem de viver sob condições naturais permitiu que estes

melhoramentos fossem feitos.

Quando a criação é feita em condições pouco modificadas, em regime de pastagens, por exemplo, o

meio ambiente esboça os limites até os quais as modificações genéticas poderão ter sucesso. No

entanto, em sistemas de criação intensiva, com práticas artificiais sofisticadas de manejo alimentar,

reprodutivo e sanitário, podem ser grandes os perigos de se extrapolar os limites que a biologia animal

poderá suportar com equilíbrio, comprometendo-se o bem estar, o conforto e, por conseqüência, os

níveis de produção, reprodução e longevidade (Rosa, 1999).

Portanto, a estratégia que procura o aumento da produção, em valor absoluto, pode provocar respos-

tas correlacionadas indesejáveis. Entre estas, salienta Rosa (1999): o aumento dos custos de mantença,

diminuição da taxa de maturidade, redução da eficiência reprodutiva e aumento da ocorrência de

distocias. Outros prejuízos também poderão ocorrer na harmonia e funcionalidade do organismo, em

termos de capacidade de trocas de calor, mobilidade e equilíbrio, importantes para a adaptabilidade
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dos animais ao ambiente.

Ainda segundo Siegel (1999), sempre haverá competição por recursos pelas funções corporais, tais

como crescimento, reprodução, mantença e bem estar. Deve-se acrescentar, ainda, a este conjunto,

as respostas ao stress resultante da redistribuição dos recursos, advindo do melhoramento genético

(stress genético). A seleção artificial, novas biotecnologias e animais transgênicos podem ser exemplos

de “stress genético” e a utilização dessas tecnologias pode acelerar mudanças na composição gené-

tica de uma população, mas nunca sem conseqüências.

Indiferentemente do nível tecnológico aplicado, pelo melhoramento genético, pode haver alterações

no balanço de recursos indispensáveis para as necessidades biológicas dos animais. Os recursos

energéticos disponíveis são finitos. O indivíduo em homeostase necessita menos recursos para seu

bem estar, com sobras para mantença, crescimento e reprodução. Em contraste, o indivíduo que sofre

a ação de “stress genético” necessita de mais recursos para manter sua homeostase e, dessa forma,

sobram menos recursos para o crescimento e reprodução. Segundo Siegel (1999), não importa quais

esforços de proteção sejam colocados para os animais, durante o processo de mudança genética, a

forte presença da seleção natural continua a demandar que certos balanços biológicos e relações

permaneçam intactos. Não importa como os animais são alimentados, criados e protegidos das limita-

ções ambientes; a seleção natural continuará a atuar na busca pelo equilíbrio. A dicotomia entre

seleção natural e artificial poderia fazer-se presente e, eventualmente, o limite pode ser atingido e o

“melhoramento genético” pode cessar completamente pelas forças da seleção natural.

A seleção artificial acelerou o processo evolucionário e os exemplos mostram que, nem sempre, os

resultados foram positivos. As estratégias de melhoramento genético geralmente não criam novos

produtos, mas, ao contrário, modificam milhões de gerações de combinações genéticas. Portanto,

devemos lembrar que: 1) historicamente, teriam sido necessárias lentas mudanças, que permitiram

aos indivíduos tempo para equilibrar e manter as respostas genéticas, principalmente aquelas

correlacionadas ao fitness; 2) os genes introduzidos em uma geração podem romper a alocação de

recursos formados, gradualmente, às expensas da reprodução e outras manifestações negativas do

valor adaptativo; 3) mudanças que são produzidas radicalmente, em poucas gerações, podem impos-

sibilitar, aos melhoristas, tempo suficiente para reconhecer as respostas correlacionadas e os métodos

de intervenção que minimizem eventuais problemas causados pelo antagonismo entre a seleção natu-

ral e artificial.

O ser humano vem alterando durante o curso da historia humana aquilo que a seleção natural levou

séculos e milênios. O sucesso obtido na produção de diferentes formas morfológicas entre os diferen-

tes animais domésticos até então levaram a crença que características fisiológicas que são a base

intrínseca das características econômicas podem ser prontamente modificadas e fixadas. Não é sur-

presa que melhoristas e criadores em sua impaciência em transformar a população animal sob seu

controle tendem a minimizar consciente ou inconscientemente o fato de estarem contrapondo um

esforço de curto prazo contra uma historia filogenética que se estende por muitas gerações.

Por fim, segundo Edwards (1980), nos últimos séculos, os criadores têm usado uma abordagem mais
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intensiva e, nas últimas décadas, uma abordagem mais científica. Não obstante essas modificações, os

efeitos da seleção natural perduram. A seleção natural continuará a produzir efeitos e de fato pode

atuar em sentido contrário aos objetivos impostos.

4. DISCUSSÕES COMPLEMENTARES – RELAÇÃO DAS CARACTERISTICAS COM O VALOR ADAPTATIVO

E ALOCAÇÃO DE RECURSOS ENERGETICOS.

Se a seleção natural for bem sucedida, o indivíduo estará pronto para alocar recursos, a qualquer

hora, para suas demandas e, além disso, manter reservas para eventualidades. Dependendo da com-

posição genética, o animal pode ser “programado” para alocar uma grande parte de recursos para

alguma característica específica, mas fica impossibilitado de responder a outras demandas. Normal-

mente, esse tipo de situação manifesta-se por uma correlação desfavorável. Neste caso, a correlação

desfavorável poderia ser resultado da expressão de uma característica que deixa poucos recursos

disponíveis para a expressão da segunda característica. Esse antagonismo poderia manifestar-se entre

características adaptativas e produtivas, ou apenas entre características produtivas. De qualquer modo,

as correlações desfavoráveis causam dificuldades para o melhorista.

De acordo com Hohemboken (1998), durante a evolução de uma população, a produtividade de um

animal em particular pode ser limitada pela capacidade do organismo assimilar, armazenar e distribuir

energia e pela capacidade metabólica dos seus órgãos de gerar produtos e trabalho ou, ainda, pelo

balanço inapropriado de ambas. Para Koteja (1996) citado Hohemboken (1998), a seleção natural

permite apenas estratégias de vida que garantem um balanço entre o gasto e a absorção da energia

provida do alimento. Exemplos da assimilação de energia ou de órgãos de captação incluem os siste-

mas pulmonares e respiratórios e o trato digestivo. Depósitos de gorduras corporais são o principal

sistema de armazenagem de energia e os órgãos de utilização e demanda de energia incluem múscu-

los, pele, glândulas mamárias e o trato reprodutivo. Dessa forma, pode-se afirmar que a produção

leiteira ou a produção de carne são influenciadas pela interação entre os órgãos de captação, armaze-

nagem e de demanda.

Portanto, para atingir a produção máxima em uma característica economicamente importante, a sele-

ção artificial poderia ser direcionada para incrementar a habilidade de absorver e armazenar energia

dos alimentos ou então aumentar a eficiencia de conversão energética dos alimentos em produção.

Hipóteses sobre o tema divergem. Segundo Hohemboken (1998), o aumento da produtividade atra-

vés da seleção de características que interfiram na dinâmica energética, quer seja pela capacidade de

absorver, armazenar ou pelas demandas (sínteses) dos órgãos, varia entre espécies, populações e

características. Segundo o autor, se a população em questão não foi muito selecionada, provavelmen-

te a capacidade metabólica de síntese dos órgãos parece ser mais limitante à produção. Por outro

lado, o autor conjectura que, se a população foi intensamente selecionada para produção, o limite à

produção parece ser mais relacionado à capacidade de absorver energia. Pode-se, no entanto, afirmar

que o desempenho de um indivíduo é dependente da coordenação efetiva entre necessidade (de-

manda) e suprimento (oferta) energético.

A frase pertinente nessa discussão é “alocação de recursos”. Deve-se ter em mente que recursos
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finitos estão disponíveis para o indivíduo ou a população a qualquer hora. Para Siegel e Dunnington

(1997), a genética de populações pode ser definida como o estudo do desenvolvimento e da alocação

de recursos. A alocação de recursos envolve o valor adaptativo, que é um componente das alterações

ou mudanças no conjunto dos genes. Devido a cada indivíduo possuir recursos finitos, a prudente

alocação de recursos é uma etapa crítica para a sobrevivência e o sucesso desses indivíduos. Quando

o indivíduo ou a população são desafiados, eles devem alocar recursos disponíveis para atender essas

demandas.

Para Beilharz (1991), de fato, a alocação de recursos disponíveis e sua relação com o valor adaptativo

permitem discussões e explicações para o antagonismo entre seleção natural e seleção artificial. Beilharz

(1991) propôs hipótese baseada na limitação ambiente do fitness, na qual a alocação de recursos

exerce papel importante no desempenho da seleção artificial, mesmo sob as limitações advindas do

antagonismo com a seleção natural. Essa hipótese pode ser resumida em duas equações:

F = A + B + C ....                                          (1)

R = a + b +c ....+ m + ....+ x + y + z + ...      (2)

Onde F corresponde ao valor adaptativo; A,B,C... são componentes do fitness, como: número de

parições, peso médio e taxa de  sobrevivência da cria; R corresponde aos recursos ambientes totais

disponíveis para o animal;  a,b,c... são os recursos consumidos por A,B,C..., respectivamente; m é o

recurso consumido para mantença; x,y,z... são os recursos consumidos por todas as outras caracterís-

ticas ou funções não relacionadas ao valor adaptativo.

Por definição, o valor adaptativo (F) está sempre sendo selecionado, pela natureza, para valores máxi-

mos. Dessa forma, o fitness (F) continuará a aumentar até estabilizar-se. Este fato ocorre quando os

recursos (R) são máximos. Neste caso, o animal estaria obtendo todos os recursos disponíveis do

ambiente e os recursos estariam sendo alocados para as características e funções de forma otimizada.

A otimização de recursos pode ser definida como sendo o valor para A,B,C... que produz fitness (F)

máximo.

Quando o F atinge seu valor máximo e todas as outras características apresentam ótimo intermediário,

o animal é dito como adaptado. Essas populações são limitadas pelos fatores ambientes e pelas corre-

lações negativas entre componentes do valor adaptativo e outras características. Dessa forma, se a

média de alguma dessas características for aumentada, as outras invariavelmente diminuirão. Sob essa

ótica, dever-se-ia relaxar a pressão dos fatores ambientes sobre o fitness (F) para a obtenção de

produção máxima em uma determinada população.

Como se sabe, a espécie humana tem afetado todas as outras por meio de alterações causadas ao

ambiente. Por intermédio da domesticação, o ser humano favoreceu algumas espécies. Neste caso, a

população poderia ser melhorada geneticamente, o valor adaptativo (F) aumentaria e outras caracte-

rísticas poderiam ser alteradas sem imediato efeito negativo. Entretanto, segundo Beilharz (1991),

esse fato torna-se realidade apenas quando:
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1) houver aumento da disponibilidade dos recursos (R aumenta); 2) mudanças ambientes alterarem a

necessidade, ou funcionalidade, de algumas características. Assim x,y,z não são necessárias e são

reduzidas, permitindo A,B,C... serem melhoradas; ou, ainda, 3) a seleção for dirigida para alguns

componentes do fitness em detrimento dos outros componentes, que seriam excluídos do critério de

seleção; por exemplo: a exclusão da longevidade do critério de seleção.

Na realidade, a ação do homem por meio da domesticação utiliza-se das três condições para reduzir

a pressão ambiente e promover aumento do valor adaptativo (F), no ambiente melhorado, conjunta-

mente com o aumento de características produtivas importantes.

A domesticação: 1) permitiu suprimentos de água, e alimentos constantes; 2) eliminou predadores

naturais e diminuiu o stress ambiente; 3) diminuiu a importância de alguns componentes do fitness,

como a longevidade. Dessa forma, o relaxamento da pressão ambiental permitiu que muitas mudan-

ças ocorressem em animais domésticos. Neste caso, estudos que possibilitam compreender a natureza

das características seriam de grande valia para os programas de melhoramento genéticos, e essa é

uma das motivações para as discussões apresentadas neste texto.

De acordo com Beilharz (1991), características ditas como componentes principais do fitness teriam

uma estreita margem, cuja expressão seria ótima quando relacionada com o valor adaptativo do

animal. Assim, a seleção dessas características acima do ótimo, sofreria, rapidamente, forte pressão da

seleção natural, em sentido contrário, quando o ambiente é limitante. Características pouco relacio-

nadas com o fitness, por outro lado, teriam uma maior margem cuja expressão seria ainda ótima.

Espera-se que essas características respondam bem à seleção e que ocorra ganho genético, mesmo

em populações adaptadas, antes de sofrerem oposição da seleção natural. Para Beilharz (1991), vari-

ações ambientes poderão alterar a intensidade das correlações entre o valor adaptativo e as outras

características e reduzir, ou não, a margem da expressão ótima em relação ao fitness.

Entretanto, por ser muito difícil determinar a correlação entre valor adaptativo e características econo-

micamente importantes, pode-se, apenas, especular sobre as suas relações. Segundo Falconer (1987),

existem basicamente três tipos de relações entre o valor adaptativo e o valor genotípico de uma

característica quantitativa qualquer: 1) diretamente relacionado ou componente principal do fitness;

2) relacionado favoravelmente apenas quando o valor da característica for intermediário – o valor

intermediário é ótimo e os extremos têm menor eficiência adaptativa; 3) sem relação – neste caso, a

característica possui uma relação praticamente neutra com respeito ao valor adaptativo e não deve

sofrer seleção natural.

Portanto, a seleção natural atua, sobre algumas características, no sentido de aumentar o valor

adaptativo da população em um determinado ambiente. A alteração do valor adaptativo, devido à

seleção natural, depende dos recursos disponíveis e da relação entre as características sob seleção e o

valor adaptativo. Entretanto, mesmo que a alocação de recursos seja implementada e amplos recursos

passem a estar disponíveis em um novo ambiente melhorado, e até que mudanças genéticas

acumulativas ocorram, as composições genéticas passadas interferem e impedem que tanto o fitness

como características produtivas sejam incrementados. Dessa forma, limitações internas, resultado das
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adaptações ocorridas em um ambiente passado, podem, em casos particulares, ser mais limitantes

para o ganho genético do que o ambiente atual e devem ser reconhecidas e consideradas.

5. DICOTOMIA ENTRE SELEÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL PARA CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS.

Quando, no objetivo de seleção, se busca aumento da capacidade reprodutiva, espera-se que não

haja antagonismo entre a seleção natural e a seleção artificial, tendo em vista que ambas seriam

favoravelmente relacionadas. Como a reprodução é um componente do fitness espera-se que a sele-

ção natural mantenha níveis reprodutivos máximos.

Entretanto, como se viu anteriormente, o processo reprodutivo é um componente do valor adaptativo,

e este poderia ser decomposto em diversas características, cada qual contribuindo para a capacidade

reprodutiva máxima. Pode-se citar as cinco principais: precocidade, fertilidade, prolificidade, periodici-

dade reprodutiva, habilidade materna em mamíferos. Todas contribuem, em parte, para o maior

fitness. Animais que atingem a puberdade mais cedo, têm fertilidade suficiente para emprenhar e

levar a gestação a termo, parindo o máximo de crias em uma gestação, periodicamente, e desmaman-

do todas as crias em boas condições de saúde certamente são aqueles que têm maior fitness.

Ao selecionar-se para uma das características não se está, necessariamente, selecionando para as

outras e, muito menos, para o conjunto do fitness. Portanto, apesar de serem características associa-

das favoravelmente ao valor adaptativo, não são as únicas responsáveis pela expressão máxima desse

valor. Por outro lado, quando a seleção é aplicada a uma das características, melhorando sobremanei-

ra a sua expressão, pode estar ocorrendo, paralelamente, como resposta correlacionada, uma dimi-

nuição da homeostase, que age eliminando a variação, reduzindo o ganho genético e, por conseguin-

te, reduzindo o fitness médio da população.

Além disso, características componentes do valor adaptativo podem ter uma relação de ótimo inter-

mediário com o valor adaptativo. A precocidade sexual deve ser uma dessas características. Nessa

situação, as fêmeas que parem tardiamente apresentam menor fitness, deixando menos crias. As

fêmeas muito precoces teriam maiores problemas de distocias, visto ainda não terem todos seus

órgãos no tamanho adequado para o parto. Além disso, daquelas que conseguem parir, muitas, por

falta de recursos energéticos disponíveis, acabariam por abandonar as crias, por autopreservação. Ou,

ainda, não teriam condições fisiológicas adequadas para a eficiente amamentação da prole, produzin-

do crias fracas e mais susceptíveis a doenças e, por isso, haveria maior mortalidade. Enfim, em todas

essas circunstancias, haveria redução do fitness, menos para as fêmeas que parem no ponto ótimo

intermediário.

Assim, pode-se apenas teorizar sobre como deve ser a associação entre características reprodutivas e

o valor adaptativo, o qual, por outro lado, está sujeito à ação da seleção natural. Pode-se, no entanto,

afirmar (Beilharz, 1991) que os bovinos apresentam fitness muito próximo do máximo para a espécie

no ambiente artificializado pelo homem. Assim, qualquer mudança em um desses componentes po-

deria causar desequilíbrio homeostático, com conseqüências já previstas.
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De acordo com Nicholas e Robertson (1980), um dos mais importantes aspectos da seleção natural

sobre a homeostase, no contexto da seleção artificial, é que ela, provavelmente, seja a explicação para

a perda de resposta à seleção, muito antes da completa fixação dos homozigotos. De fato, segundo

Nicholas e Robertson (1980), diversos autores têm observado falta de resposta à seleção artificial,

mesmo na presença de variação genética aditiva.

Lush (1945) citado por Mercadante (1995) argumentou que, de fato, poderia existir alguma seleção

natural para alta fertilidade, uma vez que indivíduos com maior número de filhos possuem maior

probabilidade de ter descendentes em reprodução. Entretanto, segundo Mercadante (1995), isto

poderia ser anulado pela seleção artificial para maior ganho de peso, melhor aparência física e melhor

caracterização racial, por exemplo.

Dessa forma, pode-se dizer que a seleção de características reprodutivas, desde que dentro de um

limite fisiológico apropriado, é favorecida pela seleção natural. Principalmente, por sua relação com o

aumento do fitness. Entretanto, devido à complexidade biológica, é possível que alterações genéticas

causem perda da homeostase e redução equivalente do valor adaptativo e comprometam as respos-

tas esperadas. Assim, deve-se definir criteriosamente os objetivos e critérios de seleção e reduzir a

pressão dos fatores ambientes sobre o valor adaptativo para que, efetivamente, a resposta à seleção

seja atingida de acordo com o estimado. Conhecendo as implicações do antagonismo entre seleção

natural e artificial, é importante planejar e considerar todos os fatores envolvidos quer sejam genéti-

cos, fisiológicos ou econômicos, para que resultados efetivos sejam alcançados. Infelizmente, dadas

as dificuldades atuais na compreensão e definição de todos esses fatores, pode-se comprometer o

desempenho futuro das espécies domésticas de importância para o homem, principalmente devido ao

grande avanço da genética e disciplinas afins. Espera-se, entretanto, que esse avanço traga não ape-

nas problemas, mas igualmente soluções, facilitando sua efetiva utilização.
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A VISÃO DOS FRIGORÍFICOS SOBRE OS TIPOS DE CARCAÇA

A pecuária bovina brasileira de corte está crescendo, modernizando-se e expandindo mercados, ape-

sar dos eventos sanitários que vêm prejudicando o mercado mundial de carnes nos últimos anos. A

produção brasileira de carne bovina, em 2006, deverá alcançar 8 milhões de toneladas. O rebanho

bovino brasileiro também continua a crescer, atingindo 165 milhões de cabeças em 2006, ocupando

cerca de 67% do total da área disponível às atividades rurais, contando, aproximadamente, com 2

milhões de propriedades e 17,7 milhões de empregos, correspondentes a 37% do total nacional. O

abate total, em 2006, deverá situar-se em 44 milhões de cabeças bovinas, indicando taxa de abate de

22%. A produtividade do setor também deverá aumentar, com redução da idade de abate e aumento

da taxa de desfrute do rebanho (SECEX/MDIC-SPC, MAPA-CEPEA e IBGE-CNA, 2004).

No mercado internacional, o Brasil aumentou sua participação nas exportações mundiais, conquistan-

do novos mercados e expandindo suas vendas para mercados já tradicionais. A desvalorização cambi-

al, a partir de 1999, e os problemas sanitários em países concorrentes permitiram ao País ocupar novos

espaços no mercado internacional, apesar da tendência de redução no comércio de carne bovina, em

decorrência da propagação de doenças como a febre aftosa e a encefalopatia espongiforme bovina

(EEB). As exportações também cresceram em relação ao total da produção, indicando que o mercado

externo impulsionou o crescimento da produção brasileira. Em 1998, o País exportava cerca de 6% de

sua produção, devendo chegar a 26% do total em 2006. As importações, por sua vez, mantêm-se

constantes, girando em torno de 0,4% do consumo doméstico nos últimos anos (Anualpec, 2006).

O Brasil está entre os países mais competitivos do mundo na produção de carne bovina, e as perspec-

tivas são muito promissoras no mercado externo nos próximos anos. Mas é importante que o setor se

articule para reverter a tendência de desestímulo à atividade, de forma a reduzir custos e a promover

crescimento mais equilibrado entre os elos da cadeia produtiva da carne bovina.

Há algum tempo, a cadeia produtiva é alvo de inúmeras discussões, em busca de estratégias alterna-

tivas para tentar diminuir as distâncias existentes entre os objetivos de seus agentes. A falta de coope-

ração entre frigoríficos e pecuaristas e o alto poder de barganha do varejista, o qual possui contato

direto com o consumidor e acumula injustamente os resultados obtidos nas relações comerciais preju-

dica o desempenho de toda a cadeia.

A coordenação dos agentes da cadeia representa hoje o maior fator de competitividade, e aqueles

que possuírem melhor organização, controle e direcionamento cooperativo entre os elos serão capa-

zes de alcançar e manter vantagens competitivas duradouras, mesmo com as incertezas e instabilida-

des do mercado.

O aumento potencial da demanda e a necessidade de praticar uma pecuária eficiente exigem que os

produtores ofereçam ao consumidor final um produto de boa qualidade e com baixo custo. Para que

essa demanda seja cumprida, trabalhar com animais geneticamente superiores é essencial, ou seja, a



- 38 -

seleção de reprodutores geneticamente superiores para as características de carcaça (peso, acaba-

mento, maciez e marmoreio) é o inicio de um complexo sistema de produção de carne de qualidade.

Enfatizando a importância do julgamento em pista, JOSAHKIAN (1999) disse ser, a imagem do jurado

e o seu poder como agente de mudanças no processo produtivo da pecuária ainda é (com uma

vantagem disparada sobre outras formas de extensão de conhecimento e técnicas) a mais efetiva no

nosso país. São centenas de exposições que acontecem em centenas de cidades, todos os anos, nas

quais centenas de produtores submetem todo o seu trabalho à avaliação pública; e outros milhares

deles buscam referenciais para dinamizar e atualizar seus próprios sistemas de produção. E eles fazem

isso de uma forma espontânea, acreditando que, nas exposições, ocorre o momento adequado de

cotejar seus esforços com os de outros criadores. Provavelmente em nenhum outro tipo de evento

pecuário, criadores estão tão próximos e abertos a discussões e transformações. É um cenário muito

fértil e receptivo, onde o jurado se torna um emissor de mensagens, propostas e modelos de produ-

ção, que serão perseguidas durante muito tempo.

Seleção de animais  conforme mercado alvo

SELEÇÃO DOS ANIMAIS CONFORME O MERCADO ALVO

Apesar de existir e distância muito grande entre a seleção, a produção pecuária e o mercado de carne,

internacional e nacional, os elos devem tentar se aproximar para melhorar esta integração e coorde-

nação da cadeia com um único objetivo de atender as necessidades do consumidor.

Com o foco neste objetivo devemos entender quais são estas preferências e tentar “formatar” os

diversos tipos de animais para cada tipo de mercado.

Teoricamente e na pratica existem dois mercados, o interno e o externo, mas quando olhamos com

mais atenção para cada um deles descobrimos vários tipos de mercados que simplesmente nos mos-

tram o perfil de cada consumidor.

Analisando o mercado interno temos: supermercados, churrascarias, restaurantes, hotéis e etc. E para

cada um destes temos que analisar fatores como classe social, renda, cultura e etc.

O mercado externo é mais complexo devido à necessidade de entender primeiramente a questão

cultural e religiosa de todos os pais. Depois temos que analisar as questões político e sócio econômi-

cas.  Todos os países têm um padrão bem devido que também refletem as preferências do consumi-

dor que podem variar conforme o local de consumo como: restaurantes, hotéis, supermercados,

lanchonetes e etc.

A indústria frigorífica trabalha como linha de desmontagem, necessitando fundamentalmente de

matéria-prima padronizada, objetivando a otimização da mão-de-obra, instalações, melhor resultado

econômico e o suprimento dos seus mercados de acordo com as especificações de qualidade.

Para objetivar ganhos na indústria deve-se trabalhar com novilhos que atendam as principais caracte-
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rísticas de carcaça, as quais serão descritas abaixo.

PESO DA CARCAÇA

O peso da carcaça constitui o principal ponto crítico de controle na indústria frigorífica, pois afeta

diretamente a produtividade industrial e as condições comerciais. Trabalhando com escala completa,

abater um animal de 225kg (15@) de carcaça contra um de 265kg (17,66@) significa, para a indústria,

produzir 30kg (75% de rendimento de desossa, incluindo o recorte) de carne desossada a menos, por

animal. Considerando-se um abate médio de 12 000 bois/mês, apenas com a diminuição de 40kg no

peso da carcaça, seriam produzidos a menos 360 000kg de carne ao mês, ou 4 320 toneladas de

carne ao ano, com o mesmo custo fixo.

O custo fixo onera sobremaneira o produto, motivo pelo quais os pesos de carcaça são tão importan-

tes no cálculo do custo final do produto. O objetivo da indústria é processar a maior quantidade de

quilos/homens/hora, para alcançar melhores índices de produtividade.

O peso, quando adequado, otimiza a mão-de-obra e as instalações industriais, conferindo maior

produtividade industrial e agregando maior valor comercial aos cortes, principalmente para o merca-

do externo que valoriza os cortes pelo tamanho, peso e acabamento de gordura, principalmente o filé

mignon, como pode ser visto na Tabela 1. As diferenças percentuais relativas, citadas nesta Tabela

deixam claro que as melhores condições de comercialização estão vinculadas aos maiores pesos de

carcaça, não somente pela necessidade da indústria diluir seus custos fixos, mas para melhor atender

aos anseios dos clientes no mercado externo, que valorizam cortes mais pesados. No mercado interno

há pouca exigência com relação ao peso dos cortes, possibilitando à indústria trabalhar com carcaças

mais leves.

A padronização dos lotes entregues ao abate é questão muito importante. Se os animais forem ho-

mogêneos em relação ao peso e acabamento de gordura, teremos no final da desossa um ou dois

tipos de corte, ou seja, cortes padronizados, o que facilitará o escoamento da produção e a fidelização

de bons clientes e potenciais consumidores que, no ato da compra, encontraram o corte desejado

sempre com o mesmo padrão e qualidade.

Se esses animais não forem homogêneos, resultarão quatro e até cinco tipos de corte na desossa,

diminuindo a margem de lucro dos cortes comercializados.

Para demonstrar a dificuldade que a indústria frigorífica enfrenta para abastecer o mercado em escala

com matéria-prima padronizada, cita-se o exemplo do filé mignon para exportação. Considerando

que um container  de 20” comporta 12 toneladas de cortes de carne, e o peso médio das peças do filé

mignon ¾ são de 1,6kg, necessita-se de 7 500 peças, o equivalente a 3 750 bois com peso médio de

carcaça de 260kg (17,33@) a 270kg (18@). Dependendo do peso e conformação da carcaça, ob-

tém-se diferentes porcentagens de classificação para um mesmo corte. No exemplo citado, um animal
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nessa faixa de peso proporcionará classificação de, aproximadamente, 80% de filé ¾ e 20% de filé 4/

5.

TABELA 1 - Variação dos valores para o filé mignon em decorrência de seu peso

 

Peso da carcaça Peso do traseiro (kg) Peso do filé (kg) Valor relativo

225 abaixo 53 0,90 a 1,36 87

240 acima 58 1,36 a 1,8 100

280 acima 66 1,8 a 2,26 110

Fonte: Frigorífico Gejota, 1999. 

Para atender as exigências do mercado interno, linha supermercado, exige-se carcaça de macho com,

no mínimo, 240kg e as fêmeas, no mínimo, 180kg. Para o mercado de churrascaria, os novilhos

devem ter, no mínimo, 270kg e as fêmeas, no mínimo, 180kg, TABELA 2.

TABELA 2 - Composição de peso da carcaça

Peso da carcaça Peso traseiro (kg) Peso dianteiro (kg) Peso PA* (kg) 

225 kg (15@) 54 42,75 15,75 

240 kg (16@) 

Padrão Supermercado 

57,4 45,6 16,8 

255 kg (17@) 

Novilho Ideal 

61,2 48,45 17,85 

270 kg (18 @) 

Padrão churrascaria 

64,8 51,3 18,9 

285 kg (19 @) 68,4 54,1 19,95 

300 kg (20 @) 72 57 21 

 

*PA: Ponta de agulha
Fonte: Pedroso et al., 2003b.

ACABAMENTO DE CARCAÇA

A gordura é o tecido mais variável da carcaça, podendo variar em quantidade, forma e distribuição,

durante o processo de desenvolvimento.
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Basicamente há dois tipos de gordura mais conhecidos e discutidos:

- a gordura intramuscular (gordura de marmoreio) é encontrada com maior freqüência em

animais das raças britânicas como: Angus, Hereford, Devon, entre outras, também pode ser encontra-

da em animais que foram submetidos a dieta rica em energia, por tempo prolongado, e atingiram

elevado peso vivo e, conseqüentemente, alto grau de gordura de cobertura e marmoreio;

- a gordura subcutânea (gordura de cobertura) fica entre o couro e os músculos, sendo a mais

importante e exigida pelos mercados mais exigentes, o que é um ótimo indicador de qualidade. Essa

gordura indica o tipo de manejo alimentar recebido pelo animal e, segundo alguns estudos, essa

alimentação pode influenciar também na solubilidade do colágeno da carne. A gordura de cobertura

é muito importante para evitar decréscimos na qualidade da carne durante os processos de resfriamento

e conservação, evitando-se, assim, quebras excessivas durante o resfriamento das carcaças após o

abate, ressecamento e escurecimento dos cortes mais superficiais, endurecimento devido ao cold

shortening como citado por Marsh (1977). Outra importância fundamental é o valor comercial de

alguns cortes, os quais não podem apresentar ausência de gordura, sendo ideal apresentarem leve

“capa” de gordura.

Considera-se ideal para o mercado interno camadas de gordura de 4 a 6mm, distribuídos uniforme-

mente na carcaça, principalmente na região do contrafilé, picanha, alcatra e coxão.

De acordo com Luchiari, 2003, o mínimo de gordura necessário para evitar o cold shortening é 5mm

de cobertura.

Comercialmente, falhas na cobertura de gordura interferem negativamente na comercialização da

maioria dos cortes, diminuindo a vantagem competitiva.

A gordura de cobertura é desejável sob vários aspectos, porém existe um limite, principalmente por-

que influencia diretamente o rendimento da desossa, quanto mais gordura de acabamento menor

será o rendimento de desossa. Com exceção do contrafilé, os demais cortes para exportação são

comercializados sem nenhuma cobertura de gordura (coxão mole, miolo da alcatra, lagarto, etc.).

A gordura retirada ou aparada desses cortes implicará em ligeiro aumento do custo final do corte em

torno de 0,40 centavos de real. Essa perda relativa deve ser compensada através de melhor garantia

das características sensoriais da carne, as quais serão asseguradas através do bom acabamento de

gordura da carcaça. As boas características sensoriais proporcionadas pelo acabamento são responsá-

veis pela satisfação e fidelização dos clientes.

Segundo Pond & Pond (2000), o sexo afeta mais a composição da carcaça do que a palatabilidade.

Machos inteiros, com menos de 2 anos de idade, possuem carne menos macia com menos gordura

do que machos castrados e novilhas, por outro lado, a percentagem de cortes é maior.

De acordo com os mesmos autores, a carne de novilho e novilha pouco difere em qualidade. A maior

diferença é que as novilhas depositam mais gordura, GRAFICO 1.
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GRÁFICO 1 - Espessura de gordura subcutânea em machos inteiros, castrados e novilhas
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Fonte: Pond & Pond (2000).

A MATURIDADE

A idade fisiológica do animal influencia na maciez e coloração da carne, ou seja, animais mais jovens

tendem a produzir carne mais macia com coloração mais clara, o que é ideal tanto para o mercado

interno quanto externo.

A maturidade fisiológica pode ser observada através da dentição do animal, associando o número de

dentes incisivos permanentes à idade cronológica, como está apresentado na Tabela 3 e na Figura 1.

TABELA 3 - Idade da erupção dos incisivos permanentes
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Incisivos permanentes Zebuínos taurinos 

2 20-24 meses 18-28 meses 

4 30-36 meses 24-31 meses 

6 42-48 meses 32-43 meses 

Dentição Completa 52-60 meses 36-56 meses 

 

Fonte: FUNDEPEC, 1999.

�

ente de leite 

0 dente 

2 dentes 

duas pinças 

4 dentes 

primeiros médios 

6 dentes 

quatro médios 

8 dentes 

oito incicivos

 
Fonte: FUNDEPEC, 1999.

FIGURA 1 - Dentição de bovinos

Para atender as exigências do mercado interno especializado, os machos inteiros devem ter, no máxi-

mo zero dente e os machos castrados e fêmeas no máximo 4 dentes

PARA CADA TIPO DE CARCAÇA NO MERCADO

Considerando os principais mercados ou “blocos de paises” vamos descrever o padrão de carcaça.

Para atender as especificações do mercado europeu vamos tomar como referencia as especificações

da cota Hilton. As carcaças devem apresentar as seguintes características:

a) peso - mínimo de carcaça quente de 225kg para machos e 180kg para as novilhas;

b) maturidade fisiológica - Máximo de 4 dentes ou  36 meses de idade;

c) gordura de acabamento - mínimo de 3mm e no máximo de 10mm. Essa gordura deve estar

bem distribuída;

d) sexo - macho castrado e fêmea;

e) conformação - retilínea a convexa.
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O Chile hoje é um dos maiores importadores de carne do Brasil, não sendo tão rigoroso quanto ao

tamanho e peso dos cortes. As exigências impostas por esse país referem-se a carcaças com, no

máximo, 3mm de gordura, sem restrição de peso e idade, não aceitando machos inteiros e fêmeas. A

outra exigência imposta é o treinamento de um profissional da indústria (aceita-se somente zootecnista

ou veterinário) que será treinado por eles e ficará responsável por todo o acompanhamento da produ-

ção. O Chile praticamente importa todos os cortes do dianteiro e do traseiro, com exceção da costela.

O Chile é um dos maiores clientes individuais do Brasil, apresentando características específicas dife-

rentes dos demais mercados, facilitando assim a colocação de matéria-prima que os demais mercados

não aceitariam.

Para atender as especificações do mercado do Chile as carcaças devem apresentar as seguintes carac-

terísticas:

a) maturidade fisiológica - machos castrados e fêmeas com até 3 anos de idade (0 a 4 dentes);

b) sexo - macho castrado e fêmea;

c) peso - mínimo de 225kg (15@), boa conformação de carcaça, principalmente do quarto

traseiro; os animais de 12@ com zero dente são considerados terneiros;

d) gordura de acabamento - máximo de 3mm (gordura ausente e escassa).

Padrão desejável do novilho tipo exportação e mercado interno

Em busca de uma padronização de carcaça que possa atender os diversos mercados a indústria frigorífica

definiu um padrão ideal do novilho, GRAFICO 2.

As especificações básicas, quanto à matéria-prima, processamento e embalagem são:

1. idade ou maturidade fisiológica dos animais - os principais mercados preferem animais com

aproximadamente 30 meses ou animais que apresentem até quatro dentes incisivos;

2. peso de carcaça quente - o peso mínimo de carcaça quente exigido é de 240kg; mas para

obter maior aproveitamento dos cortes, tipo exportação, trabalha-se com carcaças com peso acima

de 255kg e no máximo 330kg. A importância do cumprimento das especificações de peso dos cortes

é importante devido ao processo de comercialização que é feito com base nas classificações de pesos;

3. acabamento de gordura - a exigência mínima de gordura é de 6mm na região do contrafilé.

Mas para garantir a integridade e a qualidade da carne, a indústria busca trabalhar carcaças com, no

mínimo, 6mm de gordura. Esse fato ocorre devido à necessidade de proteger a carcaça contra a ação

do resfriamento, o qual poderá ocasionar carnes com “queimaduras” e problemas com a maciez da

carne, através do efeito do encurtamento das fibras pela ação do frio. Essa gordura de acabamento

não deve apresentar falha, nem mesmo apresentar cor amarela. Esses fatos desclassificam e desvalo-

rizam os cortes;

4. pH da carne - os valores de pH dos cortes devem ser de 5,8, medidos após 24 horas de

resfriamento, ou mesmo durante a toalete e pré-embalagem dos cortes;

5. cor da carne - a coloração da carne não deve ser escura, resultante de efeitos do sexo do

animal (macho inteiro) e estresse; essa coloração deve ser vermelho-cereja;
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6.padrões e especificações dos cortes - as especificações devem ser observadas de acordo com

os manuais dos importadores. O não cumprimento dos padrões e das especificações pela indústria

brasileira é um dos problemas mais reclamados pelos importadores.

GRÁFICO 2: Peso e acabamento do novilho ideal para mercados específicos
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CONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕES

Para concluir as duas principais características de carcaça buscadas hoje pelos frigoríficos são o peso e

acabamento de carcaça, duas características de média a alta herdabilidade, portanto quando

selecionadas elas são facilmente transmitidas as suas progênies.

Os pontos levantados nesta discussão deixam claro que a indústria necessita de animais mais pesados

e padronizados principalmente no quesito acabamento de gordura e que os programas de melhora-

mento devem avançar na avaliação genética para estas duas características.
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NOTA: Por concordar e acreditar no trabalho de Tese de Doutorado da aluna Josyanne Costa Marajó

de Carvalho Rocha, apresentada à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São

Paulo, muitos dos trechos aqui escritos são copia fiel desta tese.
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PROGRAMA DE QUALIDADE NELORE NATURAL - PQNN

Histórico do PQNN

Em 1999, Carlos Viacava, recém-eleito presidente da ACNB – Associação dos Criadores de Nelore do

Brasil procurou uma consultoria de Marketing, na pessoa de Zezito Marques da Costa, para uma

avaliação de mercado e elaboração de um planejamento agressivo de Marketing para fomentar a raça

Nelore. O diagnóstico indicou que o melhor caminho para valorizar e divulgar a raça seria através do

lançamento e posicionamento da marca Nelore como a principal marca de carne no Brasil. Tarefa

quase impossível, se considerados os parâmetros seculares, arraigados a paradigmas conservadores

da comercialização de commodity. Várias etapas iniciais, como reestruturação de staff e informatização

da ACNB, foram vencidas (PEDROSO, 2002).

O PQNN tem como alicerce a ousada e inédita avaliação de 7.227 carcaças de uma mesma raça,

através de metodologia cuidadosamente desenvolvida, em 10 oportunidades distintas. Foram 157

lotes diferentes e 6 estados  participantes (SP, MG, GO, MS, RO, PR). Os dados obtidos serviram para

mostrar a realidade de um Nelore preparado para atender mercados exigentes, com padrão e volume,

todos os dias. FELÍCIO & VIACAVA (2000) apresentaram o anteprojeto da carne NN.CO – Novilho

Nelore com Certificação de Origem, cujo objetivo geral era o fortalecimento do setor por meio da

identificação com marcas comerciais que pudessem ser prontamente lembradas pelos consumidores.

Esse projeto evoluiu e a marca para carne Nelore foi batizada através da criação do selo de qualidade:

“Nelore Natural. Boi de Capim. Carne Saudável – Controlado pela ACNB”. Para que esse trabalho

tivesse sustentação, credibilidade e confiabilidade, através de convênios com o Ministério da Agricul-

tura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a ACNB desenvolveu o Programa de Qualidade Nelore Natu-

ral – PQNN, um conjunto de normas e procedimentos para garantir um padrão para carcaças bovinas,

sistemas de cria, sistemas de engorda e reprodutores da raça Nelore. Está formatado em quatro

módulos: Módulo I – Qualidade da Carne, Módulo II – Rastreabilidade do sistema de cria, Módulo III –

Rastreabilidade do sistema de engorda e Módulo IV – Qualidade de reprodutores (PEDROSO et al.,

2001, citado por PEDROSO, 2002).

Todos os módulos do PQNN são independentes entre si, sendo que, cada um deles tem um produto

final com qualidade controlada. Porém, o produto final de cada módulo é matéria-prima para o

seguinte. Caso haja uma solicitação do mercado, os módulos podem se interligar configurando a

rastreabilidade do Nelore Natural desde o reprodutor até a gôndola do supermercado.

Os módulos de cria e engorda, em especial, ganharam grande importância após a assinatura da

Instrução Normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, que estabelece

o Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de Origem Bovina e Bubalina – SISBOV. Os contro-

les realizados pelo Programa Nelore Natural estão em perfeita sintonia com o que diz a instrução. Isso

representa a continuidade de acesso da carne bovina brasileira ao mercado da União Européia que,
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desde junho de 2002, impôs como requisito indispensável a identificação de origem.

PANORAMA DO MERCADO DA CARNE NO BRASIL

Tradicionalmente existe uma distância muito grande entre a seleção, a produção pecuária e o merca-

do de carne no Brasil. Até hoje, podemos presenciar colapsos cíclicos do mercado do boi gordo e do

mercado da carne. Na prática, os segmentos ainda não aprenderam a conversar entre si. Por um lado,

o produtor continua insistindo que sua missão é simplesmente produzir peso e, por outro lado, as

indústrias continuam buscando sua sobrevivência na escala de processamento. Em muitos casos o

importante é não parar de “pedalar”, pois a “bicicleta financeira” não suportaria uma reengenharia

de procedimentos. Muito tem se falado em integração de cadeias produtivas. Porém, na maioria dos

casos, ignoram-se as necessidades mercadológicas e a inércia não consegue ser vencida (PEDROSO,

2000a).

Buscando entender a logística deste complexo sistema agroindustrial, temos as indústrias frigoríficas,

nas quais a sobrevivência está alicerçada em uma linha de desmontagem. Da mesma forma que uma

fábrica automotiva necessita de peças rigorosamente padronizadas para sua linha de montagem, a

indústria frigorífica necessita de um abastecimento constante de matéria-prima padronizada para

otimizar a utilização de mão-de-obra, instalações e energia, e ser eficiente quanto à tomada de deci-

são. Para qual mercado direcionar sua produção? Quando comercializar quartos com ossos (traseiro,

dianteiro e ponta de agulha) e quando desossar? Quando direcionar a desossa para exportação e

quando direcionar para mercado interno? (PEDROSO, 2000b).

Seguindo este raciocínio, pecuaristas e técnicos devem conhecer o fluxograma industrial e as exigên-

cias dos diferentes mercados para direcionar sua produção de forma mais eficiente, ou seja, a pecuá-

ria moderna e empresarial não mais admitirá que se produza aquilo que acha que é bom. O “achismo”

é antieconômico e causa grandes prejuízos. Deve-se entender a importância da padronização dos

lotes (média de peso adequada com baixo desvio padrão - baixa variabilidade) e composição de peso

adequada (PEDROSO, 2000a).

GESTÃO E POLITÍCA DA QUALIDADE

O Programa de Qualidade Nelore Natural tem toda sua organização e gestão controlada pela ACNB –

Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. Técnicos credenciados se envolvem na mobilização dos

pecuaristas em torno da produção dos animais, acompanham todo o processo industrial no frigorífi-

co, monitorando até o trabalho realizado no estabelecimento varejista. Contudo, o comprometimen-

to da ACNB está diretamente ligado à identificação de origem, gestão da qualidade, integridade do

processo e conformidade dos produtos que levam a chancela “Nelore Natural. Boi de Capim. Carne

Saudável”. As relações comerciais envolvidas são determinadas a partir de referenciais do mercado
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físico, não sofrendo qualquer interferência por parte da ACNB (PEDROSO et al, 2002).

Para garantir a objetividade, a eficácia e a própria sobrevivência do programa, há imparcialidade no

tratamento dos participantes, pecuaristas, unidades de processamento e estabelecimentos de varejo,

independente de interesses individuais ou mercadológicos que possam interferir ou prejudicar o al-

cance dos objetivos coletivos. Da mesma forma, a ACNB adota estrutura e procedimentos de modo a

desenvolver suas atividades sem a interferência de pressões comerciais, financeiras ou de qualquer

outra natureza.

A ACNB assegura o sigilo das informações e documentos por ela arquivados. Cada uma das empresas

envolvidas se responsabiliza pelo sigilo das informações geradas e obtidas, dentro de seu segmento,

no curso das atividades previstas no PQNN, em todos os níveis de sua organização. O mesmo se aplica

aos inspetores credenciados, que assinam uma declaração de confidencialidade (PEDROSO et al, 2001).

A política de qualidade do PQNN está centrada em atingir de forma plena a excelência nos padrões de

conformidade e qualidade dos produtos animais e da carne “Nelore Natural”, em um processo de

contínua melhoria com aos associados da ACNB, estabelecimentos de processamento e de varejo

credenciados e ao público consumidor. As normas e procedimentos para o alcance dos padrões

preestabelecidos são descritos nos manuais de qualidade e procedimentos, respectivos a cada módulo

do programa.

MÓDULO I: Qualidade da Carne

O objetivo é fornecer ao mercado carne bovina com identificação de origem conformidade e qualida-

de controlada, proporcionando maior transparência e conforto aos consumidores, ou seja, garantir o

pleno atendimento da demanda por carne de qualidade. É uma proposta de mudança nas relações de

mercado, que ainda tratam a carne bovina como commodity, buscando a conquista de novos merca-

dos, fortalecimento de marca e uma remuneração diferenciada pela qualidade, a todos os envolvidos.

As carcaças são avaliadas individualmente com relação à raça, idade, peso e acabamento.

Tipo animal

Para participar do programa, os animais devem ser Nelore, enquadrando-se nos padrões característi-

cos da raça. São aceitos animais com até 25% de sangue de outra raça zebuína. O programa aceita

animais de ambos os sexos, sendo aceitos machos castrados, tourinhos jovens, novilhas e fêmeas

jovens. Na sala de abate, momento da classificação das carcaças, os animais têm a idade avaliada pelo

número de dentes incisivos permanentes, sendo aceito para machos castrados, tourinhos jovens e

novilhas, até seis dentes incisivos permanentes, somente primeira dentição – dentes de leite e quatro

dentes incisivos permanentes, respectivamente. Com relação ao peso das carcaças, aceita-se pesos de

carcaças entre 16 @ e 19 @ para machos castrados e tourinhos jovens e peso de 13 @ a 19 @ para

novilhas e fêmeas jovens. Além disso, os animais devem estar perfeitamente terminados, com cober-

tura de gordura de 2 mm a 8 mm, distribuída uniformemente na carcaça.
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Sistema de criação

Para participar do programa, os animais devem ser criados e recriados a pasto, recebendo suplementação

mineral adequada. Os animais podem ser alimentados, estrategicamente, com suplementos protéicos

e energéticos, e também, podem ser terminados em confinamento ou semiconfinamento, com pro-

dutos de origem vegetal. Nos casos de terminação em confinamento, são aceitos animais que perma-

neçam neste sistema por, no máximo, 130 dias ou, em semi-confinamento, por um período de até

180 dias.

O programa preconiza o cumprimento do calendário oficial de vacinação e a criação sem a utilização

de produtos proibidos pela legislação federal, como anabolizantes e alimentos de origem animal,

inclusive cama de frango. Por se tratar de um programa que prima pela qualidade e pela segurança

alimentar, buscando valorizar o produto através desses diferenciais, é vetada a utilização de fertilizan-

tes químicos, uréia agrícola, fosfato de rocha moída e estercos na nutrição do rebanho.

Contusões e lesões vacinais

São desclassificadas do programa as carcaças com contusões, hematomas extensos ou lesões por

vacinas e medicamentos, na linha dorso lombar dos animais. A necessidade de remoção destas lesões

afeta substancialmente o valor comercial dos cortes e inviabiliza sua comercialização com o selo “Nelore

Natural”.

Portanto, deve-se evitar agressões e aplicações de vacinas e medicamentos na região do lombo e da

anca dos animais. Recomenda-se que os produtos injetáveis sejam aplicados na tábua do pescoço, por

ser uma região de grande irrigação sanguínea, favorecendo a absorção.

Fluxograma Industrial

Somente realiza-se classificação de carcaças para lotes de animais de pecuaristas cadastrados no PQNN.

Todas as etapas do processo são acompanhadas por um técnico credenciado pela ACNB. São registrados

nos arquivos do programa os relatórios de: cópia da escala de abate, mapa de classificação de carca-

ças, mapa da câmara de resfriamento, mapa do controle de desossa.

Carcaças Aprovadas

A carne proveniente das carcaças aprovadas ganha o direito de receber o selo de qualidade do PQNN

e ser comercializada com a chancela “Nelore Natural. Boi de Capim. Carne Saudável.”

Acompanhamento no Varejo

As lojas devem preservar a identidade do produto, criando código específico para a carne Nelore

Natural, expondo-a ao consumidor em separado das demais e utilizando de forma correta o selo de

qualidade do programa. Da mesma forma, todas as etapas do processo devem ser acompanhadas por

um técnico credenciado pela ACNB. Todos os pontos-de-venda devem apresentar à ACNB o controle

dos volumes de entrada e saída da carne com o selo Nelore Natural.

Todos os controles realizados durante o processo são registrados e documentados pela ACNB. As

informações coletadas são inseridas em um banco de dados exclusivo do PQNN.
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Recomendações

Para os quatro módulos do PQNN, além das normas, há recomendações quanto ao manejo sanitário,

bem-estar animal e manejo pré-abate.

Manejo sanitário

· Adotar manejo estratégico para o controle de endo e ectoparasitas;

· Evitar o uso indiscriminado de antibióticos;

· Respeitar os períodos de carência estabelecidos pelos fabricantes de vacinas e medicamentos.

Bem-estar animal

A preocupação com o conforto e bem-estar animal é um fator diretamente ligado à qualidade da

carne e produtividade do rebanho, além de ser um diferencial aos mercados esclarecidos e de valor

agregado.

Criação

· Os animais não devem passar fome e/ou sede; devem ter acesso a água limpa e fresca em

quantidade e qualidade adequadas, além de uma dieta alimentar que possibilite bom nível de vigor e

saúde;

· Os animais devem viver em condições de pleno conforto e em ambiente apropriado, com área

de lazer ampla e sombreada;

· Os animais devem estar isentos de dor, ferimentos e doenças, devendo-se fazer a devida

prevenção e o tratamento rápido;

· Os animais devem ser criados livres, para expressar o seu comportamento natural, ter facilida-

de de locomoção e a companhia de animais da mesma espécie;

· Os animais não devem ser submetidos a situações de estresse ou medo, adotando-se práticas

de manejo que evitem sofrimentos físicos e mentais;

· Procedimentos indispensáveis que possam causar dor e estresse nos animais devem ser reali-

zados por profissional ou funcionário capacitado;

· Procedimentos cirúrgicos realizados em animais acima de quatro meses de idade, como descorna

cirúrgica ou por cauterização, devem ser realizados com anestesia local ou geral;

· Procedimentos que podem vir a dispensar o uso de anestésicos são: castração, brincagem das

orelhas e descorna de animais com menos de quatro meses de idade, por meio de remoção de botão

cornual.

Manejo pré-abate

· As instalações de embarque, como curral, embarcadouro e estradas de acesso devem ser

adequadas e passar por manutenção constante;

· No momento do embarque, devem ser evitadas agressões diretas, como usar ferrões, apartar

os animais com a porteira do curral, entre outras;

· Deve-se evitar a formação de novos grupos momentos antes do embarque.
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Resultados e estatísticas do PQNN

O programa de qualidade nelore natural, completou 5 anos em Setembro de 2006, totalizando 2 190

531 animais avaliados, com 939 513, classificados como Nelore Natural (Tabela 1). Atualmente o

programa é realizado com três grupos frigoríficos, em 10 plantas diferentes, atuando nos estados de

SP, MS, MT, GO e MG, já tendo, atuado no estado de RO.

5 anos PQNN 

Animais abatidos 2.190.531 

Animais classificados 939.513 

% animais classificados 42,98 

Toneladas de carne Nelore Natural comercializada 35.731,03 

 

Fonte: ACNB

CONCLUSÕES

O programa da ACNB oferece uma carne diferenciada do mercado convencional, com as seguintes

garantias:

· A carne é procedente de animais da raça Nelore, criados a pasto, que podem ter passado por

um período limitado de confinamento ou semi-confinamento;

· O criador se responsabiliza pela não-utilização de alimentos de origem animal e outros produ-

tos proibidos por lei, inclusive implantes hormonais;

· O criador divulga as recomendações relativas ao bem estar animal;

· Os frigoríficos são habilitados pelo Sistema de Inspeção Federal e  previamente habilitados

pela ACNB;

· Os estabelecimentos de varejo seguem as normas e recomendações da Vigilância Sanitária e

preservam a identidade da carne Nelore Natural.



- 57 -

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FELÍCIO, P.E; VIACAVA, C.. Programa da ACNB para a carne Nelore. Simpósio Nelore 2000. Associa-

ção dos Criadores de Nelore do Brasil. SãO Paulo, p. 65-69, Agosto 2000.

PEDROSO, E.K. Sistema de Qualidade Assegurada para Carne Bovina: Programa de Qualidade Nelore

Natural. Especialização em Gestão da Qualidade e Segurança dos Alimentos. Monografia: Faculdade

de Engenharia de Alimentos da UNICAMP. Campinas, junho 2002.

PEDROSO, E.K. Indicadores de Qualidade em Carcaças Bovinas. Simpósio Pecuária 2000. Faculdade

de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo.Pirassununga, outubro. 2000

(a).

PEDROSO, E.K. Tudo o que a qualidade requer. Caderno especial de qualidade da carne. Revista dos

Criadores. Ano LXX. Num. 829, novembro. 2000 (b).

PEDROSO, E.K.; LOCATELI, A.; GROSSKLAUS, C.. Programa de Qualidade Nelore Natural – Módulo I –

Qualidade da Carne. ACNB. 1ª Ed., 30p, 2001.

PEDROSO, E.K.; LOCATELI, A.; GROSSKLAUS, C.. Análise, diagnóstico e estratégia para implantação

do PQNN. Dados não publicados. 2002.

SECRETARIA DA AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS. Manual do Programa Mato-grossense de

Melhoramento da Pecuária. – Cuiabá, novembro 2001.

VIACAVA, C.; CASTANHO, E.P.; PIRES, E.; JOSAHKIAN, L.A.; BARBOSA, N.S.; PINEDA, N.; FELÍCIO,

P.E.; LÔBO, R.B.. Nelore - O boi ecológico que está conquistando o mundo. – São Paulo: Peirópolis,

p.18, 2000.





- 59 -

EFICIÊNCIA ALIMENTEFICIÊNCIA ALIMENTEFICIÊNCIA ALIMENTEFICIÊNCIA ALIMENTEFICIÊNCIA ALIMENTAR DE BOVINOS DE CORAR DE BOVINOS DE CORAR DE BOVINOS DE CORAR DE BOVINOS DE CORAR DE BOVINOS DE CORTE: UMATE: UMATE: UMATE: UMATE: UMA

ABORDAGEM GENOTÍPICA E AMBIENTABORDAGEM GENOTÍPICA E AMBIENTABORDAGEM GENOTÍPICA E AMBIENTABORDAGEM GENOTÍPICA E AMBIENTABORDAGEM GENOTÍPICA E AMBIENTALALALALAL

Tiago Zanetti Albertini, Méd. Veterinário, Mestrando ESALQ/USP, Bolsista CAPES.

Dante Pazzanese Lanna, Eng. Agrônomo, Professor Associado, ESALQ/USP, Ph.D., Bolsista CNPq





- 61 -

EFICIÊNCIA ALIMENTAR DE BOVINOS DE CORTE: UMA ABORDAGEM

GENOTÍPICA E AMBIENTAL

INTRODUÇÃO

O Brasil tem um rebanho bovino de 174 milhões de cabeças (USDA, 2006), sendo 59 milhões (cerca

de 35%) de fêmeas de corte, que produziram em 2005 cerca de 45 milhões de bezerros (ANUALPEC,

2006). Apesar deste enorme número de animais, existem pouquíssimos dados sobre a eficiência dos

diferentes genótipos utilizados ou de como a nutrição altera tal eficiência. A importância do setor de

cria na eficiência de produção de bovinos de corte não pode continuar a ser subestimada, pois a

nutrição representa a maior proporção dos custos nesse sistema; ademais o par vaca-bezerro conso-

me aproximadamente 72% da energia metabolizável equivalente ao período da concepção ao abate

(Ferrell & Jenkins, 1982).

Além da representatividade econômica, o setor de cria tem grande impacto ambiental. Esse último

representado pelos efeitos sobre a utilização de pastagens, emissão de carbono, metano e produção

de esterco (N, P e K) (Basarab, 2001 e Basarab, 2003). Estas razões enfatizam a importância de se

conhecer e melhorar a eficiência durante o período de aleitamento, representada pela relação entre

quilograma de bezerro desmamado pelo consumo do par vaca-bezerro.

Sabe-se que no Brasil, aproximadamente 80% do rebanho tem na sua composição influência genética

zebuína (Pereira, 2004), extremamente adaptada às condições tropicais. Contudo, a superioridade de

animais cruzados (Bos taurus x Bos indicus) para atributos como taxa de crescimento em diversos

ambientes do Brasil Central em relação ao zebu (Barbosa & Alencar, 1995) é devida à heterose resul-

tante desses cruzamentos e à complementariedade para determinadas características em relação às

raças puras. Dependendo do sistema, dos custos e das raças escolhidas, isto pode representar grande

vantagem para a pecuária nacional.

Entretanto, um outro aspecto importante relevado por Dickerson (1978) é que, para efeito de compa-

ração de genótipos, é sempre importante caracterizar muito bem o ambiente. Muitas vezes, conclu-

sões só podem ser tiradas para a situação específica do sistema de produção. Charles Willams, pesqui-

sador do Clay Center, fez uma simulação e demonstrou que, caso o produtor alterasse o seu ambien-

te (sistema de produção) para melhor explorar as características da raça utilizada, não haveria grande

diferença na eficiência econômica entre raças.

O setor de bovinos de corte têm apresentado importantes avanços em qualidade e produtividade.

Houve aumentos nos investimentos em todos os setores da cadeia de produção de carne, seguindo

um aumento mundial constante do número de consumidores, do consumo per capita e pela maior

demanda por produtos padronizados de qualidade garantida. Segundo Delgado et al. (1999) está
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ocorrendo uma revolução agrícola mundial, conseqüente ao aumento da procura de alimentos de

origem animal. Desde a década de 70, a quantidade de carne consumida praticamente triplicou nos

países em desenvolvimento, a taxas de aproximadamente 5,4% ao ano.

Baseados em dados publicados por Delgado (2000), estimou-se que a produção mundial deverá

aumentar 60% em relação a 2006 para atender a demanda prevista em 2020. Este cenário traz uma

grande oportunidade e um fabuloso desafio para pecuária brasileira. Assim, para ampliar a contribui-

ção do rebanho brasileiro no mercado mundial da carne ou manter a posição atual, alternativas para

potencializar a produção e a lucratividade do setor devem ser introduzidas. A vaca tem papel central

nesse contexto, pois sustenta e influencia a bovinocultura de corte na fase de cria, recria e engorda.

Esta revisão tem o objetivo de abordar a influência de vacas e sua progênie na eficiência alimentar e

produtiva de bovinos de corte, expondo questões relacionadas ao crescimento e ao tamanho adulto

dos genótipos em ambientes distintos.

 TAXA DE CRESCIMENTO, PESO ADULTO E EFICIÊNCIA ALIMENTAR

O crescimento animal pode ser descrito por uma curva entre peso e tempo (Figura 1). Dois

parâmetros importantes desta curva devem ser avaliados. O primeiro parâmetro, normalmente referi-

do pela letra A, é o crescimento máximo, ou seja, o peso adulto. O segundo parâmetro, chamado de

taxa de maturação é normalmente referido pela letra k e define o que chamamos de "precocidade".

Esta taxa de maturação descreve a angulação da curva de crescimento do peso, isto é, a velocidade

com que o animal atinge o seu peso adulto. Importante notar que nem sempre o animal mais pesado

à idade jovem é mais precoce. Mais precoce é o animal que atinge mais rapidamente a mesma propor-

ção do seu peso adulto, o animal da curva B, com taxa de maturação mais alta (k=0,5%) .
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Figura 1. Curva de crescimento a partir da desmama (modelo de Brody) de bovinos com diferentes pesos adultos e taxas de
maturação. Fonte: Lanna (1996).
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Segundo Richards (1975) corroborado por Taylor (1989), a seleção para animais mais pesados a uma

idade jovem resulta na seleção dos animais de maior peso adulto. Como pode ser observado na Figura

1, animais de maior tamanho corporal apresentam maiores taxas de ganho de peso (curva C em

relação à A). O peso de abate assinalado na Figura 1 é atingido mais cedo tanto por animais mais

precoces (k = 0,05%, B), quanto por animais de maior peso adulto, mas de menor precocidade (k =

0,03%, C). Em suma, melhoramento para taxa de ganho acaba tendo como efeito associado, uma

pressão de seleção para aumento de peso adulto. Este aumento não é totalmente indesejável, pois

carcaças mais pesadas são interessantes em muitas situações. Entretanto, podem existir alguns efeitos

negativos deste aumento do peso adulto.

Um dos fatores que pesam contra este aumento é a existência de uma correlação negativa entre peso

adulto e taxa de maturação (Taylor & Young, 1968; Taylor, 1989; Tedeschi, 2000), onde animais com

elevados pesos adultos tendem a apresentar menores taxas de maturação (menos precoces). Dados

obtidos no programa de avaliação de germoplasmas do Departamento de Agricultura dos EUA foram

utilizados por Lanna (1996) para ilustrar esta correlação. O peso à idade adulta foi regredido em

função da taxa de maturação determinada por meio de múltiplas pesagens dos animais ao longo da

curva de crescimento (Figura 2).
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 Figura 2. Correlação entre o peso adulto e a taxa de maturação de produtos F1 de diferentes raças paternais (cada ponto
representa uma raça). Regressão dos dados de Jenkins & Ferrel (1993) obtidos no programa de avaliação de germoplasmas do

Meat Animal Research Center, Nebraska, EUA.

A correlação negativa proposta por Taylor & Young (1968) foi confirmada por Tedeschi et al. (2000)

trabalhando com curvas de crescimento de diferentes grupos raciais zebuínos e cruzamentos Bos

taurus x Bos indicus em condições brasileiras (Figura 3).
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Figura 3. Correlação entre peso adulto e a taxa de maturação de fêmeas Bos indicus e de Bos taurus x Bos indicus. Nota-se uma
redução na taxa de maturação com o aumento do peso adulto. Fonte: Adaptado de Tedeschi et al. (2000).

Estudo das variações ocorridas ao longo dos anos em características de crescimento de bovinos Hereford

demonstram efeitos da seleção para ganho de peso (Tabela 1). Houve aumento do peso ao nascer, do

peso ao abate e da área de olho de lombo. Ao longo das gerações houve redução do grau de

acabamento dos animais quando as comparações são feitas ao mesmo peso (Tabela 1). Ou seja,

quando animais são selecionados para peso ao sobreano, o resultado são animais resultantes são mais

magros quando comparados ao mesmo peso.

O aumento da área de olho de lombo é também importante. O aumento contínuo do tamanho da

carcaça e da área de olho de lombo pode levar a animais despadronizados, onde o tamanho dos

cortes é maior do que os consumidores estão acostumados. No Brasil, é possível afirmar que os

bovinos da raça Nelore ainda não apresentam pesos de carcaça e nem áreas de olho de lombo muito

grandes, quando comparados ao padrão internacional (e.g. Europa, Japão, EUA). Entretanto, o peso

adulto e o tamanho da carcaça a ser produzida em um sistema a pasto não deve ser o mesmo daquele

de um sistema baseado em grãos como o europeu e o americano.  Espera-se que animais menores

sejam mais interessantes no sistema a pasto.
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Tabela 1. Desempenho de três gerações de bovinos da raça Hereford.

 1950s 1970s 1990s 

Peso ao Nascer (kg) 37,4 39,0 41,5 

Peso Vivo de 1,14 cm de gordura  
    Novilhos  
    Novilhas  

 
491 
500 

 
551 
460 

 
578 
516 

Tamanho da Carcaça 3.7 4.9 5.5 

Dias de Alimentação de 1.14cm de 
gordura 

109 111 111 

Ganho Médio Diário (Kg) 1.73 1.82 1.93 

Tamanho da Carcaça 
    <272 Kg (%) 
    272 – 362 Kg (%) 
    >362 Kg (%) 

 
50 
50 
0 

 
15 
85 
0 

 
0 
74 
26 

Área do olho de lombo (pol) 5.21 5.35 5.57 

Grau de Qualidade, % 
     “Choice” 
     “Select”  
     “Standart” 

 
33 
67 
0 

 
50 
47 
3 

 
52 
48 
0 

 

Recentemente, Almeida (2005) comparou para diversas variáveis de desempenho, os rebanhos da

raça Nelore do programa de seleção do IZ de Sertãozinho. Os 76 tourinhos Nelore utilizados foram

obtidos das progênies do rebanho selecionado há 5,4 gerações para maior ganho de peso (Nelore

Seleção, NeS) e das progênies do rebanho que não foram selecionados para ganho de peso (Nelore

Controle, NeC). Para o rebanho NeS a seleção foi determinada anualmente com base no maior dife-

rencial de seleção em peso aos 378 dias (P378) e P550, enquanto para NeC foi formado por animais

que basicamente não sofreram seleção, tentando representar o rebanho original que deu origem aos

dois rebanhos. Os animais foram criados na Estação Experimental de Sertãozinho e avaliados na Prova

de Ganho de Peso entre os anos de 1993 a 1995.

Os resultados explorados por Almeida (2005) evidenciam as conseqüências da seleção para ganho de

peso pós-desmame nos diversos parâmetros de eficiência alimentar. Como pode ser observado na

Tabela 2, o peso inicial, peso final e o ganho diário foram significativamente maiores para os animais

Nelore Seleção. Em outras palavras, a seleção para ganho de peso pós-desmama foi bastante efetiva

no aumento do peso vivo dos animais selecionados.

Embora tourinhos Nelore Seleção tenham ganhado 10% mais peso, eles apresentaram consumos

diários 16% maior que tourinhos Nelore Controle. Dessa forma, os aumentos no ganho de peso

devido à seleção para ganho de peso pós-desmame foram proporcionalmente menos expressivos que

o aumento no consumo de alimento. Por conseqüência, tourinhos Nelore Controle foram estatistica-
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mente mais eficientes que tourinhos Nelore Seleção. Devido a esses fatos, o autor recomenda que

outras características importantes sejam agregadas aos atuais índices de seleção praticados (pesos a

idades determinadas), no sentido de aperfeiçoá-los. Essas características seriam: a eficiência alimentar,

a maciez da carne e o peso adulto das matrizes. Isto de forma alguma significa que o ganho de peso

seja menos importante, uma vez que no mesmo estudo Almeida (2005) demonstra que o ganho de

peso é a mais importante característica que afeta a lucratividade, pelo menos em condições de

confinamento.

O grande aumento do consumo alimentar observado nos animais selecionados para desempenho (e

peso adulto de forma associada) deve ser avaliada de forma detalhada. Isto vai requerer grande

gastos, mas é importante fazer este investimento se quisermos ter certeza de que não estamos incor-

rendo em erros que custarão muito mais em termos de gastos de alimentos e de impactos ambientais

do rebanho nacional. Os dados de Almeida (2005) são ainda preliminares e novas avaliações estão

sendo conduzidas em colaboração pelos grupos de pesquisa do IZ e da ESALQ.

Tabela 2. Médias ajustadas e respectivos erros-padrão1 para tourinhos pertencentes aos rebanhos

Nelore Controle e Nelore Seleção no experimento IZ Nova Odessa

 Nelore 
Controle 

Nelore Seleção Pr > F 

Idade, dias 549 ± 4.3 577 ± 4.3 0.2124
ns

 
Dias de Confinamento 178 ± 2.6 174 ± 2.6 0.1852ns 

Peso Vivo Inicial, kg 267.6 ± 6.5 310.1 ± 6.5 < 

0.0001*** 
Peso Vivo Final, kg 428.1 ± 5.6 480.8 ± 5.6 < 

0.0001*** 

Ganho de Peso Diário, kg/d 0.897 ± 0.018 0.986 ± 0.018 0.0018*** 
Consumo MS, kg/d 7.03 ± 0.13 8.18 ± 0.13 < 

0.0001*** 

Consumo MS, %PV 2.03 ± 0.02 2.08 ± 0.02 0.1400ns 
Consumo MS, g/kg P0,75

 87.5 ± 1.0 92.5 ± 1.0 0.0012*** 

Eficiência Alimentar 128.7 ± 2.9 121.3 ± 2.9 0.0785* 

Consumo Alimentar Residual, kg/d -0.1315 ± 
0.089 

+0.1315 ± 
0.089 

0.0405** 

 

***P < 0.01, **P < 0.05, *P < 0,10 e nsP > 0,10. 1Erros-padrão iguais entre os rebanhos, pois os dados disponibilizados eram
desbalanceados e o número de repetições entre os rebanhos eram os mesmos. Fonte: Adaptado de Almeida (2006).
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INFLUÊNCIA DA RAÇA E DO TAMANHO ADULTO DAS MATRIZES SOBRE A EFICIÊNCIA DE

PRODUÇÃO

O termo eficiência biológica foi definido por Dickerson (1978) como o "input" em relação ao "output"

total do sistema, sem considerar os custos por unidade de alimento e de produto final, índices indis-

pensáveis para a sustentação econômica da produção. A eficiência, do ponto de vista nutricional,

depende de fatores como consumo de alimentos, peso vivo do animal, estado fisiológico, composi-

ção do ganho em peso, condições ambientais, idade e fatores intrínsecos ligados à eficiência, isto é,

taxas de digestão, absorção e eficiência de utilização da energia e proteína metabolizável.

Associações genéticas entre capacidade de ingestão de alimentos e peso corporal são altas. Nieuwhof

et al. (1992) obtiveram para essas características, correlações genéticas elevadas para novilhos e novi-

lhas. Além disso, Koots et al. (1994) e Barbosa (1991) afirmaram que a herdabilidade para peso adulto

é alta, variando de 0,50 a 0,75, respectivamente. Outro fator conhecido é a existência de uma corre-

lação alta e negativa entre peso adulto e taxa de maturação. Taylor (1989), Barbosa (1991) e Tedeschi

et al. (2000) verificaram que animais com elevado peso adulto apresentam menores taxas de maturação,

ou seja, são mais tardios em termos reprodutivos e de deposição de gordura durante a fase de

terminação.

Nesse contexto, Euclides Filho & Figueiredo (2000) avaliaram fêmeas ½ Angus-Nelore (médio porte) e

½ Simental-Nelore (grande porte). Como pode ser observado na Tabela 3, os desempenhos sugerem

menor exigência de mantença para as fêmeas de médio porte. Além disso, há indicação clara de maior

precocidade reprodutiva dessas fêmeas, o que resultou na maior taxa de parição aos dois anos de

idade. Isso demonstra que fêmeas de grande porte não haviam atingido a maturidade sexual quando

expostas aos touros entre 13 ou 14 meses. Contudo, a menor taxa de reconcepção verificada nas

fêmeas de grande porte, segundo os autores, foi resultante do estresse nutricional que sofreram por

estarem passando pelos processos de crescimento e lactação.

Tabela 3. Desempenho de fêmeas F1 de diferentes portes acasaladas entre 13 e 15 meses de idade

 Médio Porte Grande Porte 

Peso ao nascimento, kg 28 30 

Peso a desmama, kg 203 199 

Peso aos 12 meses, kg 243 233 

Taxa de parição, % 84 42 

Taxa de reconcepção, % 60 45 

 

Fonte: Euclides Filho & Figueiredo (2000).

Euclides Filho & Figueiredo (2000) avaliaram, concomitantemente, as características produtivas das

matrizes sob duas ofertas de forragem, sendo: taxa de lotação alta e baixa, disponibilizando respecti-
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vamente 80% e 120% da forragem para o atendimento dos requerimentos nutricionais (Tabela 4).

Em 1998, grande parte das fêmeas possuíam idade entre 13 e 15 meses, o que refletiu negativamente

no desempenho reprodutivo das novilhas de grande porte. Para as estações de parição de 1999 e

2000 as diferenças nos índices reprodutivos diminuíram entre os grupos.

Tabela 4. Taxas de parição e reconcepção de fêmeas de diferentes tamanhos adultos, submetidos a

duas ofertas de forragem

 Médio Porte Grande Porte 

 Alta Baixa Alta Baixa 

Parição 1998, % 95 70 30 50 

Parição 1999, % 95 93 90 87 

Reconcepção, % 95 93 100 95 

Concepção 2000, % 100 93 95 97 

 

Fonte: Euclides Filho & Figueiredo (2000).

A maior exigência de mantença de raças de grande porte tem sido evidenciada em vários trabalhos.

Ferrell & Jenkins (1983 e 1984) e Jenkins et al. (1991), estudando diferentes grupos genéticos de

vacas, concluíram que as de maior tamanho corporal têm maior exigência nutricional nos períodos

seco e de lactação. Produzem, ainda, bezerros mais exigentes, que apesar do maior peso e rendimen-

to de carcaça quando em confinamento, acarretam maiores custos de produção; considerando que

os custos com alimentação são da ordem de 70% do custo total.

Entretanto, Dickerson (1978) afirmou que a característica de tamanho corporal, isoladamente, não é

determinante da eficiência econômica total do sistema, apoiando-se no fato de que animais de maior

tamanho adulto podem desmamar bezerros mais pesados, com maior taxa de crescimento e maiores

peso e rendimento de carcaça, minimizando os custos e apresentando relação "output/input" positi-

va, desde que a aplicação do sistema seja em ambiente adequado, com condições ambientais favorá-

veis ou não limitantes, para maximizar o potencial da raça a ser explorada.

Recentemente, Albertini et al. (2006, no prelo) avaliaram vacas ½ Caracu-Nelore e ½ Angus-Nelore e

sua progênie na pré-desmama. As vacas foram acasaladas com touro Red Angus e Canchim, respec-

tivamente. Dados preliminares identificaram que quanto maior o peso das matrizes menor foi a efici-

ência de produção (g ganho bezerro/ingestão MS do par vaca-bezerro) na pré-desmama (r = -0,72,

P<0,01) (Figura 4).
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 Figura 4. Relação entre a eficiência do par vaca-bezerro e o peso vivo da vaca (r = -0,72, P<0,01). Fonte: Albertini et al. (2006,
no prelo).

Euclides Filho et al., (1984) avaliaram vacas Angus (A), Pardo Suíço (S) e ½ Angus-Pardo Suíço (AS),

acasaladas com touros da mesma raça, avaliados sob condição de pastejo. As matrizes apresentaram

pesos distintos 492, 455 e 438 kg (P<0,01) para S, AS e A, respectivamente. Vacas Angus (menor

tamanho) apresentaram eficiência significativamente superior (total NDT consumido pelo par/peso do

bezerro) aos outros grupos que não diferiram entre si. Além disso, vacas Angus e ½ Angus-Pardo

Suíço demonstraram taxa de prenhez de 98 e 96%, respectivamente e que foram superiores (P<0,03)

a das vacas Pardo Suíço, 76%. Segundo os autores, possivelmente matrizes de moderado tamanho

adulto e potencial de produção de leite apresentaram menor exigência de mantença. Com isso, ex-

pressaram melhor eficiência de utilização e conversão da dieta em produto.

Alencar et al., (1993) estudaram os efeitos da produção de leite de vacas da raça Canchim e Nelore

sobre a eficiência reprodutiva e desempenho da progênie. As fêmeas foram acasaladas com touros

das respectivas raças e manejadas sob condições de pastejo. Vacas Canchim, apresentaram maior

potencial de produção de leite, contudo, fêmeas Nelore demonstraram menor período de serviço e

intervalo entre partos (P<0,10). Associado a isso, evidenciaram que bezerros Nelore ingeriram signifi-

cativamente menos leite na pré-desmama e foram mais leves que bezerros Canchim aos 12 meses de

idade. Entretanto, bezerros Nelore apresentaram ganho compensatório após o período de aleitamen-

to, de modo que, o peso aos 18 meses o peso não diferiu entre os bezerros.  Portanto, em ambientes

de restrição alimentar, o desempenho de matrizes e de sua progênie com menor tamanho a idade

adulta, pode desempenhar papel importante na eficiência do sistema.

Pesquisadores da Montana State University comprovaram que vacas de corte de moderado tamanho
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adulto foram mais eficientes economicamente que vacas de grande porte. Vacas ½ Angus-Hereford

(médio porte) tiveram aproximadamente US$ 80 de lucro líquido a mais por ano em comparação a

matrizes Hereford (grande porte). Segundo os autores esses resultados refletem diferenças nas exi-

gências de mantença, produção de leite e no desempenho reprodutivo das matrizes de médio porte

(Davis et al., 1994).

A quantidade de alimento ingerido para manter a energia e/ou o peso corporal constante por

longos períodos é uma das maneiras de determinar a mantença dos animais. É importante entender a

influência do tipo racial nos requerimentos de mantença e também de lactação e gestação em vacas

de corte. Nesse sentido, uma série de estudos foram realizados na década de 70 nos Estados Unidos.

Esses estudos foram responsáveis pela base do entendimento da utilização de energia por fêmeas

adultas de diferentes genótipos durante o ciclo de produção (Ferrel & Jenkins, 1985).

Ferrel & Jenkins (1985) combinaram dados das estimativas de energia requerida para mantença, ges-

tação e lactação de diversos trabalhos (Smith et al., 1976; Notter et al., 1978; Jenkins & Ferrell, 1983;

Ferrell & Jenkins, 1984) e obtiveram estimativas de requerimentos totais anuais de quatro grupos

genéticos. Vacas adultas Angus x Hereford ou Hereford x Angus (AHX), Charolês x Angus ou Hereford

(CX), Jersey x Angus ou Hereford (JX) e Simental x Angus ou Hereford (SX) foram avaliadas. Esses tipos

raciais foram caracterizados por médio porte-moderada produção de leite, grande porte-moderada

produção de leite, médio porte-alta produção de leite, e grande porte-alta produção de leite, respec-

tivamente.

Do mesmo modo, Calegare (2004) avaliou os primeiros dados nacionais de estimativas da partição

energética em vacas Nelore (NE), Angus x Nelore, Canchim x Nelore e Simental x Nelore. Como pode

ser observado na Figura 5 a maior parte do requerimento energético de vacas de corte é destinado a

mantença, e que esta varia em função da raça, do peso adulto e do potencial de produção de leite

(Ferrell & Jenkins, 1984).
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Figura 5. Estimativa anual dos requerimentos de energia metabolizável de vacas adultas de diferentes genótipos. Fonte:
Adaptado de Ferrel & Jenkins (1985).

Segundo Smith (1970) citado por Ferrell & Jenkins (1985), baseado em uma extensa revisão de litera-

tura, sugere que a energia gasta pelos órgãos viscerais constitui a maior proporção exigida para o

metabolismo basal ou mantença. Ferrell et al. (1976) verificaram em um ensaio in vitro, que 37% da

energia gasta por fêmeas Hereford foi atribuída a energia despendida pelo fígado, coração e rins. A

alta taxa de energia gasta por estes tecidos se devem principalmente as altas taxas de síntese protéica

(Ferrell & Jenkins,1985).

De acordo com Notter (1978) e Tess & Davis (2002) o alto custo de um sistema de cria aumenta as

vantagens de vacas de menor tamanho adulto utilizadas em cruzamentos terminais com raças de

grande porte, produzindo bezerros maiores com maior peso ao desmame e ao abate, uma vez que o

menor tamanho das matrizes permite a alocação de maior número de animais por unidade de área,

diluindo os custos fixos do rebanho em relação à unidade animal.

Jenkins & Ferrell (1993), por sua vez avaliaram vacas multíparas de diferentes tamanhos e distintos

potenciais de produção de leite, observaram que apesar daquelas recebendo menores quantidades de

alimento tenham desmamado bezerros mais leves, foram mais eficientes na conversão de energia da

dieta para quilograma de bezerro, concluindo que raças ou cruzamentos caracterizados pelo modera-

do potencial de crescimento e produção de leite foram mais eficientes durante a fase de aleitamento.

A menor exigência das fêmeas relaciona-se positivamente à eficiência total do sistema, provavelmente

porque a ingestão de matéria seca (IMS) das vacas seja equivalente a 80 - 85% do "input" total

(Green et al., 1991).
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As variações de exigências nutricionais de diferentes grupos genéticos são confirmadas em diferentes

trabalhos; Manzano et al. (1999), avaliando bovinos das raças Nelore, Canchim e  ½ sangue Canchim

x Nelore na fase de terminação, obtiveram menor consumo para animais da raça Nelore, desempenho

associado ao menor potencial de ganho em peso, podendo indicar menores exigências nutricionais

em relação aos animais cruzados. Alguns trabalhos (Almeida & Lanna, 2003) e dados coletados de

diversos confinamentos aqui no Brasil confirmam padrões bem distintos de consumo entre zebuínos

puros e europeus puros ou cruzados. Nota-se um menor consumo para zebuínos na ordem de 10 a

12%.

Calegare et al. (2003) avaliaram vacas adultas lactantes e não gestantes das raças Nelore (NE) e F1

Canchim x Nelore (CN), Angus x Nelore (AN) e Simental x Nelore (SN) quanto ao tamanho adulto. Os

animais NE e CN foram mais leves (P<0,01) do que as vacas cruzadas Angus e Simental: 430, 449, 496

e 507 kg de peso vivo, respectivamente. Quanto maior o peso das fêmeas (P<0,05) maior foi o índice

de IMS (kg/cab./dia) em relação às vacas NE (+8% para CN, +17% para AN e +22% para SN). Vacas

cruzadas produziram mais leite do que as NE em 200-210 dias de lactação (P<0,05). Essa característi-

ca, associada ao maior potencial de crescimento dos bezerros de raças cruzadas, resultou que, mesmo

tendo maior "input", o sistema de cruzamento não tenha sido tão eficiente quanto o sistema Bos

indicus puro, quando suas exigências foram supridas.

SISTEMAS DE PRODUÇÃO E INTERAÇÃO GENÓTIPO X AMBIENTE

O ajuste do binômio genótipo-ambiente, particularmente, com referência à qualidade de alimentos

disponíveis, torna-se então um elemento vital à sobrevivência do sistema. Para vacas maiores são

necessárias, para uma mesma oferta, menores taxas de lotação a fim de que essas possam ter seus

requerimentos de mantença e produção atendidos. Caso contrário, segundo Euclides Filho (1996)

esses contribuirão para a degradação dos pastos com conseqüente redução dos índices produtivos.

Diferentemente, quando o ambiente for favorável para o desempenho máximo, animais com peso à

maturidade elevado podem expressar melhor seu potencial genético e serem mais favoráveis ao siste-

ma de produção (Figura 6).
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Figura 6. Efeito do peso à maturidade de vacas de corte no sistema de produção. Fonte: Adaptado de Euclides Filho &
Figueiredo (2000).

Nesse sentido, o tamanho adulto ótimo depende do sistema de produção, de forma que a escolha de

uma raça de maior porte não seja, necessariamente, desvantajosa (Arango & Van Vleck, 2002). Em

condições ambientais favoráveis, raças de maior porte desmamam bezerros mais pesados, além das

vacas também serem mais pesadas ao descarte. Contudo, a segunda afirmação, não implica necessa-

riamente, em melhor desempenho no sistema de produção. Embora menos importante que o

gerenciamento geral e o gerenciamento da nutrição, em especial das pastagens, a escolha da genéti-

ca a ser utilizada em um sistema de produção é fundamental (Calegare & Lanna, 2003).

Resultados abordados por Ferrell & Jenkins (1985) exemplificam que em condições de pastejo em

clima tropical, animais Bos indicus tendem a ganhar peso ou, ao menos, apresentam menores perdas

do que os Bos taurus. Em outra citação, em ambiente semelhante de restrição, novilhos ¾ Brahman

apresentaram IMS com desempenho equivalente ao dos animais da raça Hereford; enquanto em

sistema sob condições de consumo ad libitum, raças Bos taurus apresentam maior consumo e tam-

bém maior taxa de ganho de peso do que animais Bos indicus.

O requerimento energético de mantença pode afetar a taxa reprodutiva do rebanho de fêmeas e este

custo energético parece estar correlacionado ao potencial de produção de leite e tamanho adulto

(Ferrell & Jenkins, 1985). A maioria das raças caracterizadas por moderado a baixo potencial de pro-

dução de leite exibem aumento dos índices de eficiência quando submetidas a ambiente de restrição

alimentar, devido à menor exigência para mantença, sendo mais eficientes do que raças de maior

potencial leiteiro. Entretanto, quando em ambiente favorável para o seu desempenho máximo, estas

se tornam mais eficientes
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Avaliando as relações genótipo x ambiente, Jenkins & Ferrell (1994) estudaram a influência de níveis

crescentes da dieta sobre o potencial produtivo de vacas Red Poll, Pinzgauer, Angus, Limousin, Hereford,

Braunvieh, Gelbvieh, Simental e Charolês. Os pesos variaram de 474 kg para vacas Red Poll e 675 kg

para animais da raça Charolesa, com uma média geral de 566 kg. A uma ingestão de matéria seca

(IMS) anual menor que 4100 kg, vacas Red Poll (menor porte) apresentaram maior produtividade

(peso do bezerro desmamado/vaca exposta) que outras raças (P<0,05). Entretanto, quando a IMS

ultrapassou 5000 kg todas as raças tenderam aumentar a produtividade. Contudo, acima de 5000 kg

de IMS ano, a produtividade foi maior para Braunvieh, Pinzgauer, Gelbvieh, Simental, Charolês e

Limousin (maior porte) em relação a vacas Hereford, Angus e Red Poll (Figura 7).

Figura 7. Peso predito do bezerro desmamado por vaca exposta em função da variação da ingestão de matéria seca de nove
raças de vacas de corte. Fonte: Jenkins & Ferrell (1994).

Quando a eficiência do par vaca-bezerro (g bezerro desmamado/IMS kg) foi avaliada, as respostas

apresentaram a mesma tendência quanto à produtividade, i.e. vacas menor porte foram mais eficien-

tes nas menores ofertas e menos eficientes nas maiores ofertas. Portanto, o uso de raças ou cruza-

mentos de raças com elevado potencial de crescimento no rebanho de cria com limitada disponibilida-

de de alimentos, poderia trazer efeitos negativos na eficiência de produção e primariamente nos

índices reprodutivos. Porém, em sistemas de produção com elevada disponibilidade de alimentos, que

não limitem o desempenho reprodutivo, alta eficiência de produção poderia ser atingida utilizando

vacas com alto potencial de crescimento e produção de leite (Jenkins & Ferrell, 1994).

Mais importante que simplesmente a escolha da raça a ser explorada é o planejamento geral de um

sistema de produção onde a raça escolhida seja mais adequada e produtiva e o produto final tenha

qualidade.
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EFICIÊNCIA DE PRODUÇÃO DA CARCAÇA

A maior proporção de tecido magro na carcaça aumenta o rendimento e o valor pago pelo produto,

enquanto que a redução do conteúdo de gordura tem relação negativa com a qualidade (Dickerson,

1978). Durante a fase de terminação, quando a deposição de gordura é maior do que a de tecido

magro, o animal está sendo mais eficiente em depositar energia , considerando que a eficiência para

manter ou depositar gordura é da ordem de 70%, enquanto que a eficiência para manter ou deposi-

tar tecido magro é menor; 45% no início do crescimento (animais de 100 a 150 kg) e decrescendo

linearmente para índices de 20% (Geay, 1984). Em relação ao ganho de quilos de tecidos a situação

se inverte: a deposição de tecido muscular é mais eficiente que a deposição de tecido adiposo, princi-

palmente devido à deposição de água (cerca de 70%) associada ao músculo. O tecido adiposo por

sua característica hidrofóbica não apresenta esta deposição associada.

Animais com semelhante peso ao desmame, mas com diferente tamanho adulto apresentam grau de

acabamento em épocas distintas e características de rendimento e qualidade de carcaça também

diferenciada. Os animais de menor tamanho são mais precoces em acabamento, como por exemplo

novilhos da raça Angus vs. animais da raça Charolesa, que são mais pesados à mesma idade mas

necessitam mais tempo para atingir um grau de acabamento desejável. Esses animais irão consumir

mais alimentos até o abate, aumentando o custo de produção de carne para atender mercados que

pagariam mais pela gordura depositada. Desta forma, torna-se extremamente importante que o siste-

ma de produção adotado seja voltado para determinado nicho de mercado, produzindo carne magra

para quem paga por este produto.

Montaño-Bermudez & Nielsen (1990) avaliaram fêmeas F1 de mesmo tamanho adulto, mas diferentes

quanto ao potencial de produção de leite (alta, "A", moderada, "M" e baixa produção, "B"). Parte

destas fêmeas foi coberta por touros da raça Charolesa, num cruzamento terminal. Os autores verifi-

caram que filhos das fêmeas mais exigentes também apresentaram maior exigência energética. O

"output" de carcaça foi superior para o grupo "M" (274 kg), intermediário para o grupo "B" (271 kg)

e menor para o grupo "A" (262 kg). Os grupos não diferiram quanto à eficiência, em gramas de

carcaça/Mcal de EM (22,0, 20,8 e 20,4 g/Mcal para "B", "M" e "A"). Isso nos leva a inferir que como

a eficiência de deposição foi idêntica, animais com menor potencial de produção de leite foram mais

eficientes. Como os animais foram abatidos ao mesmo peso, machos com 535 kg e fêmeas com 490

kg, talvez os animais provenientes do cruzamento com raças de maior potencial de produção de leite,

caracterizadas pela maior deposição de gordura interna e maior proporção de vísceras, foram mais

prejudicados quando estas frações foram desconsideradas para a determinação do peso de carcaça

(Figura 8).
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Figura 8. Total de energia metabolizável exigida por vacas de corte e bezerros, desconsiderando o consumo de leite e as fases
de crescimento e terminação. Fonte: Adaptado de Montaño-Bermudez & Nielsen (1990).

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E EFICIÊNCIA DE PRODUÇÃO

A diversidade genética pode ser utilizada para aumentar a eficiência de produção de carne, reduzindo

o custo por unidade produzida. A seleção deveria enfatizar não só o aumento do peso adulto (maior

rendimento de carcaça), mas também o aumento da produtividade em relação ao peso vivo (Dickerson,

1970). A eficiência de crescimento tem grande importância em bovinos, já que são animais caracteri-

zados pela baixa taxa reprodutiva associada ao alto custo de manutenção do rebanho de fêmeas, 70

a 75% (Ferrell & Jenkins, 1982).

A eficiência de produção de carne depende tanto dos "inputs" quanto dos "outputs" e o melhora-

mento genético tem dado pouca ênfase à redução dos "inputs" com intuito de melhorar os índices de

eficiência (Arthur et al., 2001).

Buscam-se oportunidades para reduzir a exigência do rebanho de fêmeas ou melhorar a eficiência de

utilização das forragens disponíveis. Para tanto, faz-se necessária a identificação de animais com me-
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nor exigência de mantença ou mais adaptados às características do ambiente de produção a ser

adotado (Notter, 2002). Archer et al. (1999) hipotetizaram que a seleção para eficiência alimentar

poderia ser utilizada para animais em crescimento, apresentando correlação positiva com eficiência

das vacas, assim como a seleção dos animais em ambiente restrito poderia ser efetiva para aumento

da eficiência reprodutiva.

 Arthur et al. (2001) utilizaram o conceito de seleção para diminuir o índice de ingestão líquida, que

representa a ingestão observada menos o valor predito pelas equações de consumo, sendo assim,

quanto mais negativo o valor de ingestão líquida, menos exigente é o animal. Mas é importante

salientar que a seleção para menor consumo deve ser concomitante à escolha de animais com taxa de

crescimento acelerada, uma vez que a característica de baixo consumo selecionada isoladamente

acarretaria em diminuição do tamanho corporal (Johnston, 2002) e desempenho no período de termi-

nação.

A estimativa de herdabilidade para ingestão líquida e conversão alimentar, de acordo com trabalho

utilizando animais das raças Angus e Charolesa realizado por Arthur et al. (2001) é da ordem de 0,39

e 0,30, respectivamente, enquanto que Herd & Bishop (2000) relataram menores herdabilidades (0,16

e 0,17) em touros Hereford.  Se as estimativas de herdabilidade forem de fato medianas, espera-se

que a seleção tanto para baixa taxa de conversão alimentar, quanto para menor índice de ingestão

líquida resulte em maior eficiência (Herring & Bertrand, 2002).

Frisch & Vercoe (1982) observaram que a seleção para maior índice da taxa de crescimento em ambi-

ente restrito, que predispõe a uma situação de estresse resulta em decréscimo da produção de calor e

diminuição do requerimento de mantença e, inversamente, a seleção para taxa de crescimento em

ambiente não restrito poderia resultar em aumento do tamanho adulto e, consequentemente, au-

mento das exigências de mantença.

Ao buscar índices de produção mais vantajosos torna-se indiscutível a necessidade de estabelecer as

exigências de diferentes raças e cruzamentos e, seus desempenhos frente a ambientes diversos. Para

tanto, estudos que contribuam com dados individuais de consumo, crescimento e eficiência nas dife-

rentes fases do sistema de produção de carne tendem a esclarecer quais as alternativas para melhor

interação genótipo x ambiente x sistema de produção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estudos recentes em melhoramento animal, principalmente na Austrália, buscam a maximização do

potencial genético e do valor econômico de cada raça e seus cruzamentos, considerando variações de

mercado consumidor e sistemas de produção, desenvolvendo assim, novos critérios de seleção que

associem as características de baixo consumo e alta eficiência em touros jovens e possíveis matrizes,

que possam ser utilizados em programas de avaliação de progênies (Johnston, 2002).
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Ao considerar que o custo da alimentação determina o valor econômico do sistema de produção de

carne, a manipulação do manejo e a seleção de animais mais eficientes, que sejam menos exigentes

mantendo alta taxa de crescimento, resultaria em diminuição do custo de mantença e do tempo para

que um animal atingisse peso de abate, consequentemente os custos da produção de carne seriam

reduzidos e os dados de eficiência alimentar seriam agregados à qualidade do produto final.

No Brasil, talvez mais importante do que o processo de seleção dentro de cada raça e de seus cruza-

mentos é a utilização destas, em ambiente adequado para que cada uma desempenhe seu potencial.

Animais Bos taurus x Bos indicus podem ser tão eficientes quanto "nossos" Nelores, desde que suas

exigências sejam atendidas, para que o valor agregado ao produto final confira lucro ao sistema.

No cenário nacional, a identificação de fêmeas mais eficientes quanto à eficiência de conversão da

dieta e sua divulgação têm sido relegada a segundo plano. Os benefícios que poderão ser gerados de

ordem econômica e ambiental são elevados, justificando o fomento de identificação de genótipos

superiores. Em síntese, a eficiência alimentar e/ou produtiva pode constituir um importante critério de

seleção em gado de corte em condições tropicais e subtropicais.
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Procura do Biótipo Produtivo

Resultados de Morfometria de Matrizes Zebuínas

A seguir são apresentados os resultados da avaliação morfométrica de vacas adultas da raça Nelore,

com índices de produtividade considerados adequados (vacas "funcionais"). A interpretação destes

resultados deve ser feita no contexto dos tópicos abordados durante o Seminário e completados com

informações contempladas na apresentação oral do tema "Resultados de Morfometria de Matrizes

Zebuínas".

Filtro utilizado para identificação das vacas "funcionais"

- Vacas criadas, recriadas e reproduzindo a campo

- Vacas em reprodução natural (excluídas as TE e FIV)

- Vacas com idade ao primeiro parto máxima de 36 meses

- Vacas com intervalos de partos máximo de 15 meses

- Vacas com idade variando entre dois e 15 anos

- Vacas que nunca falharam, isto é, que sempre desmamaram seus produtos

- Vacas com, pelo menos, três filhos controlados

- Vacas cujos produtos apresentaram índice de peso acima da média do grupo contemporâ-

neo

Os resultados do filtro estão sumarizados abaixo:



- 88 -

Em média, as vacas "funcionais" apresentaram os seguintes indicadores:

 

 

Em outubro de 2006, estes animais foram avaliados por técnicos da ABCZ para as seguintes caracte-

rísticas morfométricas:

Mensurações

- Comprimento corporal

- Altura do posterior

- Altura do anterior

- Perímetro torácico

- Peso corporal

Avaliações visuais

- Inclinação da garupa

- Estrutura

- Precocidade

- Musculosidade

- Umbigo

Nas análises foram avaliados os efeitos de estado fisiológico (parida e gestante; parida e vazia; solteira

e gestante; e solteira e vazia) e de idade sobre as características morfométricas.
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De forma sumarizada, os resultados encontrados são os seguintes:

Avaliações visuais (distribuição de freqüências)

Estrutura:

Precocidade:

Musculosidade:
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Garupa:

Umbigo:

Avaliação morfométrica:

Médias±desvios-padrão(DP), coeficientes de variação (CV), e valores máximos e mínimos de caracte-

rísticas métricas de vacas adultas da raça Nelore, com índice de produtividade considerados adequa-

dos (vacas "funcionais")

Característica Média±DP CV (%) Máximo Mínimo 

Altura do anterior, cm 140,8±5,5 3,9 124 154 
Altura do posterior, cm 146,7±5,8 3,9 128 162 

Comprimento corporal, cm 151,8±7,2 4,8 128 178 
Perímetro corporal, cm 188,4±14,1 7,5 128 229 
Peso corporal, kg 495,1±74,5 15,1 333 768 
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Por ocasião das mensurações a idade média dos animais era de 8,6 anos, variando de 4,8 a 15,0 anos.

O efeito do estado corporal da vaca foi importante fonte de variação apenas para o peso corporal,

com as seguintes médias ajustadas±erros-padrão.

Paridas e gestantes=> 499,5±18,7 kg

Paridas e vazias=> 479,3±7,9 kg

Solteiras e gestantes=> 509,9±5,3 kg

Solteiras e vazias=> 465,3±10,2 kg

Perfil morfométrico

Altura do anterior

Altura do posterior
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 Comprimento corporal

Peerímetro torácico



- 93 -

Peso corporal

Associações entre as diversas características morfométricas

A seguir são apresentadas as correlações de resíduo entre as diversas características morfométricas.

 Características 
Características Altu ra do 

posterior 
Com primento 

co rporal 
Perím etro torác ico Peso co

Altura do anterior 0 ,83 0,39  0,24 0 ,5
Altura do posterior  0,41 0,19 0 ,5
Comprimento co rporal   0,27 0 ,4
Perímetro to rácico     0,5

 
Todas as correlações diferentes de zero (P<0,01)

De forma consistente, note que o peso corporal teve correlações elevadas com as demais característi-

cas.

Conclusões preeliminares:

A partir da análise morfométrica de um grupo de vacas com adequados índices de produtividade,

pode-se concluir que:

- Estes animais (vacas "funcionais") apresentam importante variação para todas as característi-

cas avaliadas, principalmente para o peso corporal.

- O estado fisiológico da vaca não influenciou suas medidas de altura, de perímetro e de com-

primento, mas influenciou o peso corporal.

- Os biótipos mais freqüentes das vacas "funcionais" possuem valores intermediários para as

características morfométricas.

- Todas as características morfométricas avaliadas estão correlacionadas entre si.
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Questões:

De acordo com o material distribuído e a apresentação do tema "Resultados de Morfometria de

Matrizes Zebuínas", responda às seguintes questões:

1) O tamanho da vaca bovina de corte é importante de ser considerado para a eficiência do ciclo

completo de gado de cria porque (assinale a INCORRETA):

a) Elas são uma das categorias mais numerosas.

b) Elas ocupam a maior área das pastagens.

c) Elas representam, aproximadamente, 75% do custo de produção.

d) Tamanho corporal está associado com as necessidades de mantença.

e) As necessidades de mantença consomem cerca de 70% dos nutrientes ingeridos por um

animal.

2) De forma inequívoca, a seleção para aumento do tamanho corporal dos animais tem se refletido

nas seguintes respostas correlacionadas (assinale a INCORRETA):

a) Aumento do peso ao nascimento dos bezerros.

b) Maior necessidade de intervenções durante o trabalho de parto das vacas.

c) Maior peso à desmama, ao ano e sobreano dos animais.

d) Maior peso adulto dos animais.

e) Maior precocidade sexual dos animais.

Respostas: 1) letra A; 2) letra E


