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RESUMO 
 

O presente trabalho teve como objetivo estimar parâmetros genéticos para as seguintes características em 
animais da raça Nelore: peso à desmama ajustado para 240 dias de idade (n = 552), idade ao primeiro 
parto (n = 607), idade ao segundo parto (n = 431) e o primeiro intervalo de partos (n = 431). Para as 
características estudadas, as médias observadas e os desvios padrões foram 176,1 ± 22,3 kg; 41,5 ± 4,8 
meses; 58,7 ± 5,3 meses; 17,3 ± 4,3 meses para o peso à desmama, idade ao primeiro parto, idade ao 
segundo parto e o primeiro intervalo de partos, respectivamente. Os componentes de (co)variância foram 
estimados, utilizando-se o aplicativo MTDFREML. Foram realizadas análises com características únicas 
e com duas características. As estimativas de herdabilidade das análises com características únicas foram: 
0,48 ± 0,20; 0,27 ± 0,15; 0,14 ± 0,16; 0,03 ± 0,13, respectivamente, para o peso à desmama, a idade ao 
primeiro parto, a idade ao segundo parto, e o primeiro intervalo de partos. Os valores das estimativas de 
herdabilidade das análises com características únicas foram muito próximas às realizadas com duas 
características. As correlações genéticas estimadas entre a idade ao primeiro parto e idade ao segundo 
parto e primeiro intervalo de partos foram de 0,97, –0,92, respectivamente. A correlação genética entre a 
idade ao segundo parto e o primeiro intervalo de partos foi de –0,82. As correlações genéticas entre o 
peso à desmama e a idade ao primeiro parto, idade ao segundo parto, e primeiro intervalo de partos 
foram, -0,20, 0,00 e 1,00 respectivamente.  
 
Palavras chave: correlação genética, herdabilidade, Nelore, peso. 
 
 

ABSTRACT 
 
The objectives of this study were the estimation of genetic parameters for weaning weight WW-240 days 
of age (n = 552), age at first calving (n = 607), age at second calving (n =431 and first calving interval (n 
= 431) in Nelore cattle. Observed means and standard deviations were 176,1 ± 22,3 kg; 41,5 ± 4,8 
months; 58,7 ± 5,3 months; 17,3 ± 4,3 months, respectively, for weaning weight, age at first calving, first 
and age at second calving, and calving interval. Variance and covariance components were estimated 
using REML methodology (MTDFREML), with animal models. Univariate and bivariate analyses were 
performed. Heritability estimates from univariate analyses were respectively. 0.48 ± 0.20, 0.27 ± 0.15, 
0.14 ± 0.16, 0.03 ± 0.13 for weaning weight, age at first calving, and second calving, and first calving 
interval. These values were close to the estimates from bivariate analyses. Genetic correlation estimates 
between age at first calving, age at second calving and first calving interval were 0.97, -0.92 respectively. 
The genetic correlation between age at second calving and first calving interval were –0.82. The genetic 
correlation between weaning weight, age at first calving, and age at second calving, and calving interval 
were –0.20, 0.00 e 1.00 respectively.  
 
Key words: genetic correlation, heritability; Nellore cattle, weight.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

A meta dos criadores e técnicos envolvidos com 
a produção de gado de corte é aumentar a 
eficiência bioeconômica da atividade. Do ponto 
de vista do melhoramento, para lograr o desejado 
sucesso econômico, duas características, dentre 
outras, destacam-se como relevantes: a 
reprodução e o crescimento dos animais. 
 
Os baixos índices reprodutivos das raças 
zebuínas, constantemente mencionados pela 
literatura científica, impõem prejuízos 
econômicos graves à atividade, pois afetam a 
taxa de desfrute e, limitam o melhoramento 
genético por meio da seleção, restringindo a 
disponibilidade de fêmeas para reposição. A 
reprodução garante não somente a multiplicação 
de genótipos, mas, também, a produção de 
excedentes que são destinados à comercialização. 
Do ponto de vista estritamente genético, maiores 
taxas reprodutivas, resultantes de melhor 
eficiência reprodutiva, permitem práticas 
seletivas mais rigorosas, que resultam em 
maiores ganhos genéticos pela seleção.  
 
Do ponto de vista aplicado, reconhece-se que o 
melhoramento genético do complexo de eventos 
fisiológicos responsáveis pela expressão da 
fertilidade dos bovinos esbarra na limitação 
imposta pela baixa herdabilidade das 
características. Uma ênfase prioritária na 
fertilidade acabaria por penalizar outras 
características econômicas que, por apresentarem 
valores mais altos de herdabilidade, oferecem 
ganhos genéticos mais rápidos pela seleção. Em 
vista desse principal argumento, as tentativas 
genéticas de melhoramento da fertilidade têm 
sido feitas utilizando-se de outras características 
que, em maior ou menor intensidade, estão 
associadas com a reprodução, como o perímetro 
escrotal em machos.  
 
Estratégias seletivas que visem compatibilizar 
características de crescimento, avaliadas pelos 
pesos e ganhos de peso às varias idades e 
características do complexo reprodutivo são 
desejáveis tanto no aspecto genético como no 
econômico. 
  
De acordo com Cartwrigth (1970), os sistemas de 
produção de bovinos de corte são caracterizados 
por antagonismo genético entre os objetivos 
econômicos do aumento da taxa de crescimento 

até a idade de abate, na fase de produção 
(aumento de tamanho), e da redução das 
exigências nutricionais das matrizes do rebanho. 
Características de crescimento (pesos e ganhos 
de peso) têm sido consideradas como prioritárias 
na seleção em bovinos de corte. Porém, alguns 
autores têm observado correlação genética 
desfavorável entre pesos em várias idades e 
características de eficiência reprodutiva em 
fêmeas (Mariante e Zancaner, 1985; Barbosa, 
1991). Por outro lado, há estudos que indicam ser 
estas características pouco relacionadas (Smith et 
al., 1989; Mercadante et al., 1997) ou, mesmo, 
favoravelmente relacionadas (Meyer et al., 
1991). 
 
No presente estudo, são visados os seguintes 
objetivos:  
 
• Estimar parâmetros genéticos para as 

características: peso à desmama (PD240), 
idade ao primeiro parto (IPP), primeiro 
intervalo de partos (PIEP) e idade ao 
segundo parto (ISP). 

• Quantificar as relações genéticas entre o 
peso à desmama e características 
reprodutivas, na perspectiva de avaliar 
possíveis antagonismos genéticos entre esses 
eventos fisiológicos. 

 
2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1 Peso à desmama 
 
O ritmo de crescimento de bovinos de corte é 
comumente avaliado, mediante o peso obtido em 
idades-padrão ou pelos ganhos médios diários 
observados nos intervalos de duas idades-padrão. 
O crescimento, desde o momento da concepção 
até a maturidade, caracteriza-se por apresentar 
duas fases distintas: 
 
a) uma fase de crescimento progressivo, da 
concepção à puberdade, na qual pode-se observar 
aumento contínuo dos acréscimos diários de 
peso. 
b) uma fase que vai da puberdade à maturidade, 
quando os acréscimos diários em peso vão 
decrescendo gradativamente. 
 
O crescimento rápido é caráter desejável em 
gado de corte, pois animais que têm maior taxa 
de aumento de peso requerem menos dias para 
alcançar o peso ideal para a reprodução e para o 
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abate. Segundo Pereira (1997), citado por Dias 
(2001), o animal cresce pelo estímulo que recebe 
de sua herança, sendo a manifestação desse 
estímulo proporcionada pela ação dos fatores 
externos, dentre os quais a alimentação, que 
desempenha papel essencial para se alcançar o 
crescimento máximo.  
 
O ritmo de crescimento pré-desmama ou durante 
o período de amamentação é de grande 
importância sob o ponto de vista produtivo. O 
peso à desmama é característica de fácil 
obtenção e fornece informações que subsidiam a 
avaliação do potencial de crescimento individual 
dos bezerros e também se constitui no principal 
parâmetro de avaliação da habilidade materna. É 
ainda caráter de importância econômica nos 
bovinos de corte, pois, geralmente, à desmama, 

são efetuadas as vendas de bezerros para recria e 
acabamento. Do ponto de vista do melhoramento 
genético, o peso à desmama é também 
importante pela sua correlação com pesos 
ulteriores (Nájera Ayala, 1990). A idade em que 
esta característica é mensurada é variável, e 
depende da prática de manejo adotada em cada 
rebanho, oscilando, mais freqüentemente, entre 
os sete e oito meses de idade. 
 
Estudos sobre características de crescimento 
demonstram que os machos são mais pesados 
que as fêmeas e que esse dimorfismo sexual em 
bovinos de corte se manifesta já por ocasião do 
nascimento. Essa diferença tende a acentuar-se 
com o avanço da idade. Na Tabela 1 estão 
condensadas algumas informações sobre peso à 
desmama de fêmeas, disponíveis na literatura.

 
Tabela 1. Médias, idade-padrão (dias), para peso à desmama (PD) em fêmeas da raça Nelore, 
segundo vários autores. 

PD (kg) Idade Autores 
132,83  205 Scherrer (1981) 
157,10 270 Cordeiro (1983)  
174,00 240 Mercadante (1995) 
191,00 240 Garnero et al. (2001) 
172,36 205 Naves (2001) 

 
O peso à desmama está sujeito aos efeitos de 
diversos fatores não genéticos. Na literatura 
consultada, o ano de nascimento, mês ou estação 
de nascimento, idade da vaca e sexo da cria são 
relatados por vários autores como algumas fontes 
de variação significativas sobre o peso à 
desmama. 
 
Segundo a literatura, o efeito do ano de 
nascimento sobre o peso à desmama decorre da 
ação de fatores climáticos, de alimentação 
disponível, de ocorrência de doenças, de manejo 
e fatores genéticos. 
 
Outro efeito amplamente estudado é o do mês e 
estação de nascimento, em vista da estreita 
associação que existe entre o desenvolvimento 
animal e as condições climáticas à época do 
nascimento. Segundo Nájera Ayala (1990), esse 
efeito é mais notável em condições extensivas 
de exploração, com épocas definidas de maiores 
ou menores precipitações pluviais, as quais 
refletem-se, por sua vez, na qualidade e 
quantidade de forragens e na incidência de ecto 

e endoparasitas, podendo comprometer o 
desenvolvimento ponderal.  
 
O efeito da idade da vaca sobre o peso à 
desmama relaciona-se às mudanças morfo-
fisiológicas observadas nas fêmeas durante o 
decorrer de sua vida útil, interferindo no 
desenvolvimento de suas crias, principalmente 
nos períodos de vida intra-uterina e de 
aleitamento, nas quais há maior dependência do 
bezerro em relação à mãe. À medida que o 
bezerro se desenvolve e utiliza outras fontes de 
alimento, a influência da vaca sobre sua cria 
tende a diminuir. 
 
A literatura pertinente é rica em trabalhos 
relacionados aos efeitos ambientes que 
influenciam o peso dos animais à desmama: 
Scherrer (1981), Cordeiro (1983), Mariante e 
Zancaner (1985), Nájera Ayala (1990), 
Marcondes (1998), Martins et al. (1998), Biffani 
(1999) e muitos outros. 
 
2.2 Características reprodutivas 
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2.2.1 Idade ao primeiro e ao segundo partos 
 
O desempenho reprodutivo das fêmeas é um 
componente importante no desempenho das 
fêmeas bovinas de corte e deve ser objeto de 
constante melhoria, pois a matriz de um rebanho 
de corte é criada e mantida no plantel em função 
de sua capacidade de gerar crias com intervalos 
regulares de tempo. 
Colocar uma fêmea no rebanho de cria o mais 
precocemente possível é altamente desejável, 
tendo-se em conta os elevados custos com 
alimentação e trabalho despendidos a uma fêmea 
até seu primeiro parto. Desta forma, a idade ao 
primeiro parto, constitui-se em um evento 
fisiológico de grande importância, por ter 
influência decisiva na produtividade e na 
lucratividade da produção de carne bovina, já 
que a antecipação da idade ao primeiro parto 
resulta em aumento do número potencial de crias 
produzidas ao longo de vida útil e este, por sua 
vez, possibilita maiores intensidades seletivas, 
que resultam em expectativas de ganhos 
genéticos mais elevados. 

Há na literatura vários trabalhos demonstrando as 
vantagens de se iniciar mais cedo a vida 
reprodutiva das novilhas. De acordo com Short et 
al. (1994), citados por Dias (2001), dentre as 
principais vantagens em emprenhar as novilhas 
mais jovens estão: o menor tempo para obter-se 
um retorno do investimento, aumento da vida 
reprodutiva da vaca e o aumento do número de 
bezerros por ano. As vantagens de se incluir a 
idade ao primeiro parto nos programas de 
melhoramento genético referem-se à facilidade 
na medição e obtenção de informações e à alta 
herdabilidade da característica.  
 
De acordo com Notter (1995), a idade ao 
primeiro parto e a idade à puberdade são 
características relacionadas geneticamente. O 
autor ressaltou que a utilização da idade ao 
primeiro parto, como critério de seleção, não é 
adequada para os países tropicais, pois esta já 
ocorre tardiamente, e geralmente é retardada de 
forma proposital pelos criadores.

 
Tabela 2. Número de observações, médias e desvios-padrão (DP) observados para idade ao 
primeiro parto (IPP) na raça Nelore, segundo vários autores. 

Número de observações Média (meses) ± DP Autores 
445 46,90 ± 0,46 Aroeira e Rosa (1982) 
344 42,50 ± 0,47 Miranda et al. (1982) 
335 40,82 ± 5,34 Mariante e Zancaner (1985) 
749 36,83 ± 5,32  Nájera Ayala (1990) 

- 42,04 ± 5.97 Bittencourt (1993) 
1101 42.86 Dias (1994) 
1398 39,00 ± 4,50 Gressler (1998) 
326 47.76 ± 7,32  Abreu et al. (1998) 

155195 40,76 ± 4,80 Roso e Schenkel (1999) 
34037 40,20 Lôbo et al. (2000) 
30114 47,69 Biffani et al. (2000) 
18055 38,00 ± 4,80 Schwengber (2001) 
13676 38.4 ± 5.10 Reyes et al. (2002) 

 
Dados da literatura nacional, apresentados na 
Tabela 2, indicam que a idade ao primeiro parto 
varia dos 35 a 47 meses de idade. Para Andrade 
(1991), essa elevada idade ao primeiro parto é, 
na maioria dos casos, conseqüência direta da 
deficiência nutricional. Rabelo (l974) e Pinheiro 
(l973), citados por Mattos e Rosa (1984), 
revelaram tendência de redução da idade ao 
primeiro parto, como resultado da introdução de 
melhorias no processo produtivo, 

particularmente nos aspectos de alimentação e 
manejo. 
 
Quanto à idade ao segundo parto, as informações 
na literatura para a raça Nelore são bastante 
escassas. Algumas estimativas em gado Zebu são 
sumarizadas na Tabela 3. 
 
O melhoramento das características de 
importância econômica, em bovinos de corte, 
mediante seleção depende da existência de 
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variação genética em quantidade suficiente para 
permitir progressos genéticos apreciáveis com 
sua aplicação. Reconhece-se que fontes de 
variação não genéticas influenciam na expressão 
de todos os eventos fisiológicos envolvidos na 
reprodução. Mattos e Rosa (1984) e Nájera 
(1990) mencionam vários fatores de meio que 
causam variação na idade ao primeiro parto, 
dentre os quais merecem destaque o ano e o mês 
de nascimento, rebanho e o manejo. Dentre estes 
efeitos, segundo Nájera (1990), o ano de 
nascimento está relacionado às mudanças 
climáticas, alimentares, de manejo e de 
constituição genética do rebanho no decorrer dos 
anos. Já o efeito do mês de nascimento sobre a 
idade ao primeiro parto pode ser atribuído, em 
parte, às diferenças de alimentação na época seca 
e chuvosa, as quais, por sua vez, refletem-se no 

crescimento e reprodução das novilhas (Miranda 
et al. 1982).  
 
Entre os autores que relatam efeito significativo 
do ano de nascimento sobre a idade ao primeiro 
parto na raça Nelore podem ser mencionados os 
seguintes: Miranda et al. (1982), Nájera Ayala 
(1990), Bittencourt (1993) e Gressler (1998). 
Entretanto, em estudos de Oliveira Filho (1974), 
citado por Bittencourt 1(993), e Mariante e 
Zancaner (1985), o ano de nascimento da vaca 
não influenciou a sua idade ao primeiro parto. 
 
A importância do mês de nascimento foi 
verificada por alguns estudos (Aroeira e Rosa, 
1982; Miranda et al., 1982; Gressler, 1998). 
Porém em outros estudos, não foi verificado 
efeito significativo deste fator (Mariante e 
Zancaner, 1985; Bittencourt,1993). 

 
Tabela 3. Número de observações (N), médias observadas para idade ao segundo parto (ISP) em 
bovinos de corte, segundo vários autores 

N Média (meses) Raça Autores 
64 66,40 Nelore Carneiro et al. (1958) 
56 64,30 Guzerá Andrade et al.(1977) 
124 64,50 Guzerá Pires et al. (1977) 
508 64,69  Canchim Barbosa (1991) 
667 67,04 Guzerá Winkler (1993) 

 
Efeitos significativos do ano de nascimento da 
fêmea sobre a idade ao segundo parto foram 
verificados por Bourdon e Brinks (1983) e Smith 
et al. (1989) nas raças Angus, Hereford e Red 
Angus. 
 
Outro fator de meio que pode influenciar 
significativamente a idade ao primeiro parto é o 
peso ao nascer da cria. Pode-se conjeturar que o 
aumento da idade ao primeiro parto, em função 
do peso ao nascer do bezerro, seja devido ao 
maior período de gestação das novilhas que 
gestam bezerros mais pesados. Além disso, o 
maior desenvolvimento corporal e o ambiente 
intra-uterino mais maduro das novilhas mais 
velhas ao primeiro parto permitiriam maior 
ganho de peso dos bezerros no período pré-natal. 
Segundo Nájera (1990), a variação apresentada 
nos pesos médios ao nascimento tem como 
possível causa a ação conjunta dos efeitos de 
genótipo do feto, que condiciona o crescimento 
pré-natal, de genótipo materno, que é 
parcialmente transferido ao feto, e dos de 
ambientes materno e fetal intra-uterino. 

2.2.2 Primeiro intervalo de partos  
 
Segundo Andrade (1991), o intervalo de partos 
corresponde ao período de tempo compreendido 
entre duas parições consecutivas. 
Reprodutivamente, ele é constituído por dois 
segmentos, o período de gestação e o período de 
serviço. Segundo Pereira (1993), o período de 
serviço é o responsável, na quase totalidade, 
pela variação na duração do intervalo entre duas 
sucessivas parições. Assumindo-se que não há 
diferenças entre fêmeas quanto à duração do 
período de gestação, que varia dentro de limites 
muito estreitos, o intervalo de partos é, 
fundamentalmente, resultante do período de 
serviço. 
 
Esta característica tem sido amplamente utilizada 
para medir a eficiência reprodutiva, 
principalmente em gado de leite. Porém, há 
questionamento sobre a eficiência da sua 
utilização em gado de corte, devido ao viés 
causado pela adoção de estação monta restrita. 
De acordo com Bourdon e Brinks (1983) e 
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Bergmann (1993), em rebanhos que executam 
estação de monta restrita, o intervalo de partos 
tornar-se-ia uma medida tendenciosa. Nesta 
situação, vacas que parem cedo na estação de 
nascimentos são forçadas a apresentarem longos 
períodos pós-parto antes da próxima estação de 
monta. Esses animais, geralmente, conceberam 
cedo na estação de monta, mas foram incapazes 
de apresentar um intervalo de partos inferior a 
365 dias. Por outro lado, as fêmeas que pariram 
tardiamente na estação de nascimento tiveram 
período mais curto entre o parto e o início da 
estação de monta seguinte; assim, essas fêmeas 
têm a oportunidade de apresentar intervalo de 
partos menor.  
 
Dentre os fatores de meio que causam variação 
no intervalo de partos, merecem destaque o ano e 
o mês e, ou, época do parto, a idade da vaca ao 
parto, o sexo da cria, o local ou rebanho, o ano 
de nascimento e o manejo (Balieiro, 1976; 
Aroeira e Rosa. 1982; Nájera, 1990; Gressler, 
1998; Simioni, 2002). 
 
O efeito do ano de nascimento tem significado 
abrangente e sua caracterização explícita e 
individualizada é complexa. Assim, variações na 

composição genética, nos critérios de seleção, de 
manejo e de climatização a que estão sujeitos os 
animais, conjunturalmente ou não, acabam, 
inevitavelmente, refletindo-se no desempenho 
dos animais, especialmente no desempenho 
reprodutivo. 
 
A idade da vaca ao parto, segundo alguns 
autores, também exerce influência sobre o 
intervalo de partos. Vários autores têm avaliado 
diferenças entre primíparas e multíparas, com 
tendência das primíparas apresentarem intervalo 
de partos mais longo. Segundo Viana e Ferreira 
(1983), a idade ao parto é altamente 
correlacionada com a ordem do parto. Além 
desses autores, Balieiro (1976) e Nájera (1990), 
entre outros, encontraram influência da idade 
sobre o intervalo de partos. O efeito da idade ao 
parto, segundo Viana e Ferreira (1983), expressa-
se por uma função quadrática, sendo o intervalo 
entre a primeira e a segunda parições mais longo, 
diminuindo, em seguida, até a quinta e sétima 
ordens e voltando a se alongar nas ordens 
posteriores.Na Tabela 4, encontram-se algumas 
estimativas de primeiro intervalos de partos da 
raça Nelore relatadas na literatura nacional. 

 
Tabela 4. Número de observações, médias e desvios-padrão (DP) observados para primeiro 
intervalo de partos (PIEP) na raça Nelore, segundo vários autores. 
Número de observações Média (dias) ±DP Autores 

748 536,82  Oliveira Filho et al. (1986) 
122 586,00 Pott et al. (1987) 
755 514,00 Dias (1994) 
958 471 ± 113,97 Mercadante (1995) 

- 526 ± 17,75 Abreu et al. (1998) 
16669 557,60 Biffani et al. (2000) 
32125 417,32 ± 78,54 Pereira et al. (2000) 
679 508 ± 136,79 Naves (2001) 

51985 438 ± 98,3 Schwengber (2001) 
265 409,66 Simioni (2002) 

 
2.3 Parâmetros genéticos do peso à desmama e 
das características reprodutivas 
 
2.3.1 Coeficientes de herdabilidade  
 
As diferenças entre animais para uma 
característica são causadas pela variação dos 
fatores ambientes e dos fatores genéticos e, 
possivelmente, pelas interações entre os dois 
grupos de fatores. 
 

As diferenças causadas por fatores genéticos são 
devidas à ação aditiva dos genes e às interações 
gênicas alélicas (dominância) e não alélicas 
(epistasia). Segundo Falconer (1987), a ação 
aditiva dos genes é a que propicia resultados 
mais rápidos pela seleção. Já os efeitos de 
dominância dependem de um particular par de 
genes em cada locus e cada pai contribui 
somente com um alelo por locus, e os efeitos 
epistáticos dependem das combinações gênicas 
nos diferentes loci que, por segregação 
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independente, não passam de uma geração para 
outra. 
 
Segundo Falconer (1987), a herdabilidade de um 
caráter métrico é um dos mais importantes 
parâmetros. Expressa a proporção da variância 
total que é atribuída ao efeito médio dos genes 
No tocante ao melhoramento genético, a 
herdabilidade de uma característica é uma de 
suas propriedades mais importantes, pois exerce 
um papel preditivo, expressando a confiança do 
valor fenotípico como indicador do valor 
genético. Somente o valor fenotípico do 
indivíduo pode ser diretamente medido, mas é o 
valor genético que determina sua influência na 
próxima geração. Uma vez que o valor da 
herdabilidade depende da magnitude de todos os 
componentes de variância, a alteração em 
qualquer um deles a afetará. A herdabilidade é, 
portanto, um conceito estatístico, que varia de 
uma população para a outra, de característica 
para característica e de época para época. 
 

A presente revisão de literatura sobre peso à 
desmama menciona intervalo de herdabilidade 
para esta característica de 0,09 a 0,60. Segundo 
Koots et al. (1994), citados por Rosa (1999), ao 
contrário do que é geralmente difundido, as 
estimativas de herdabilidade para características 
de crescimento não diferem entre si, com relação 
à fonte de dados: de campo ou de 
experimentação. Da mesma forma, estes autores 
não observaram diferenças entre estimativas, 
com relação à metodologia utilizada, 
comparando-se as do modelo animal com as de 
outros métodos. Na Tabela 5, são apresentadas 
algumas dessas estimativas. 
Segundo Smith et al. (1989), as características 
reprodutivas, geralmente, têm variâncias 
ambientes muito elevadas, substancial variância 
genética não-aditiva e baixa variância genética 
aditiva. Dessa forma, a maioria das 
características reprodutivas das fêmeas tem baixa 
herdabilidade, sendo esperado, assim, um 
pequeno progresso genético por meio da seleção.

Tabela 5. Estimativas de herdabilidade e erro-padrão (h2 ±EP) para peso à desmama (PD), 
segundo vários autores 

N h2 ±EP Autores 
1.164 0,30 ± 0,12 Scherrer (1981)  
2.604 0,13 ± 0,041 Nájera Ayala (1990) 
3.237 0,290 Mercadante (1995) 
688 0,42 ± 0,13 Martins, et al. (1998)l 

5.924 0,28 ± 0,08 Ferraz Filho, et al. (1998) 
7.012 0,60 ± 0,07 Barbosa et al. (1999) 
2.977 0,48± 0,08 Biffani et al. (1999) 
9885 0,09 Garnero et al. (2001) 

 
Diversos estudos realizados sobre características 
de reprodução de fêmeas bovinas de corte 
mostraram baixos valores de herdabilidade 
(Bourdon e Brinks, 1982; Mariante e Zancaner, 
1985; Gressler, 1998; Van Melis et al., 2001). 
Segundo Milagres et al. (1979), as baixas 
estimativas de herdabilidades seriam decorrentes 
da redução na variação genética resultante de 
muitas gerações de seleção natural, que teria 
atuado provocando esgotamento de variação 
entre os indivíduos, resultante da ação gênica 
aditiva.  
 
Na literatura pertinente, encontrou-se uma 
grande amplitude de valores de coeficiente de 

herdabilidade para idade ao primeiro parto, que 
variaram de 0,01 a 0,48 para animais da raça 
Nelore. As baixas estimativas de herdabilidade 
para idade ao primeiro parto, segundo a 
literatura, estariam geralmente associadas ao 
manejo da propriedade: já os produtores, em 
geral, estabelecem peso ou idade mínima para 
que as novilhas iniciem sua vida reprodutiva, o 
que, provavelmente, acaba por interferir nas 
estimativas de herdabilidade para esta 
característica.  
 
Estimativas de herdabilidade da idade ao 
segundo parto são relativamente escassas. Na 
Tabela 7, são apresentados alguns resultados. 
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Tabela 6. Estimativas de herdabilidade e erro-padrão (h2 ± E.P) para idade ao primeiro parto na 
raça Nelore, segundo diversos autores 

N (h2 ± E.P) Autores 
335 0,09±0,12 Mariante e Zancaner (1985) 
749 0,46 ± 0,12 Nájera Ayala (1990) 

1.217 0,31 Mercadante (1995) 
1.582 0,01 ± 0,03 Gressler (1998) 
8.538 0,12 Pereira et al. (2000) 

18.055 0,10 Schwengber (2001) 
16.347 0,20 Dias (2001) 

859 0,48 Simioni (2002) 
 
Tabela 7. Estimativas de herdabilidade(h2) para idade ao segundo parto em bovinos de corte 

N h2 Raça Autores 
573 0,34 Canchim Barbosa (1991) 
667 0,39 Guzerá Winkler (1993) 

1.136 0,04 Canchim Silva et al. (2000) 
 
Para primeiro intervalo de partos, os trabalhos 
disponíveis na literatura evidenciam que esta 
característica, da mesma forma que outras 
características associadas à reprodução de 
fêmeas, tem baixo valor de herdabilidade. Os 
valores comumente relatados estão próximos de 
zero (Biffani et al., 2000; Pereira et al., 2000; 
Simioni, 2002). Segundo Pereira (1993), a 
característica seria pouco influenciada por genes 
de ação aditiva e sua expressão seria decorrente 

de genes de ação dominantes ou epistásica ou às 
influências atribuídas ao ambiente, notadamente 
alimentação, cuidados sanitário-profiláticos, 
manejo geral, etc.  
 
Algumas estimativas de herdabilidade para 
duração do primeiro intervalo de partos, obtidas 
em rebanhos Nelore, encontram-se relacionadas 
na Tabela 8. 

 
Tabela 8. Estimativas de herdabilidade para primeiro intervalo de partos na raça Nelore, segundo 
diversos autores 

N Herdabilidade (h2)  Autores 
958 0,10 Mercadante (1995) 
644 0,10 Gressler (1998) 

16.699 0,01 Biffani et al. (2000) 
9.476 0,04 Pereira et al. (2000) 
265 0,09 Simioni (2002) 

 
Em geral, observa-se que os valores do 
coeficiente de herdabilidade para primeiro 
intervalo de partos em animais Nelore, 
encontrados na literatura nacional, estão no 
limite de 0,01 a 0,10, sugerindo valores que 
indicam considerável influência ambiental na sua 
expressão. 
 
É afirmativa consensual entre os melhoristas de 
que a seleção para o melhoramento das 
características reprodutivas dependa de 
mudanças de natureza ambiente, principalmente 
de natureza nutricional; as estimativas de 
herdabilidade mencionadas na literatura 

científica indicariam que a seleção para estas 
características pode ser efetiva. Além do mais, 
uma das dificuldades na avaliação dos 
parâmetros genéticos das características 
reprodutivas das fêmeas bovinas refere-se à 
eliminação dos dados de vacas problema. É 
pratica comum incluir apenas as informações das 
fêmeas férteis, ou seja, daquelas que possuem 
pelo menos um parto. Assim sendo, essas 
informações são viesadas, reduzindo a 
variabilidade das características e, também, as 
diferenças genéticas entre os animais. 
 
2.3.2 Correlações genéticas 
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As características quantitativas apresentam 
correlações que indicam o grau de associação 
entre as mesmas. Estas correlações podem ser 
decompostas entre componentes fenotípico, 
genético e ambiente, descritos em detalhe por 
Falconer (1987). 
 
Ainda segundo Falconer (1987), as causas da 
correlação genética entre duas características são 
explicadas, principalmente, pela pleiotropia, 
fenômeno pelo qual um mesmo gene influencia 
duas ou mais características, e pela ligação 
gênica (linkage), que possibilita que genes de 
ação independente em segregação atuem juntos. 
A correlação genética entre duas características 
originadas pela pleiotropia é de caráter 
permanente, enquanto que aquela originada pela 
ligação gênica tem caráter transitório e tende a 
diluir-se ao longo do tempo.  
 
2.3.2.1 Correlações genéticas entre 
características reprodutivas 
 
Mariante e Zancaner (1985), analisando dados de 
um rebanho Nelore, obtiveram estimativa de 
correlação genética entre idade ao primeiro parto 
e intervalo de partos de 0,44. Mercadante (1995) 
obteve estimativa de 0,53 entre estas duas 
características, sugerindo que a seleção de 
novilhas sexualmente mais precoces poderia 
levar a animais mais eficientes em termos de 
intervalo de partos. Resultados divergentes foram 
relatados por Ramos (1979), na raça Gir, que 
obteve estimativa de (-0,10), e por Haile-Mariam 
e Kassa-Mersha (1994), que encontraram 
correlação genética negativa de(-0,054) em gado 
Zebu.  
 
Barbosa (1991), estudando 573 fêmeas da raça 
Canchim, verificou correlação genética entre as 
idades ao primeiro e segundo partos de 0,95 ± 
0,12. Winkler (1993) relatou correlação genética 
entre estas características na raça Guzerá de 0,93 
± 0,07, indicando que a maioria dos genes que 
atua sobre a idade ao primeiro parto também tem 
efeito, no mesmo sentido, sobre a idade ao 
segundo parto. 
 
2.3.2.2 Correlações genéticas entre o peso à 
desmama e características reprodutivas  
 
Estudos sobre o crescimento, avaliado mediante 
pesos e ganhos de peso, e estudos sobre 
eficiência reprodutiva, são abundantes na 

literatura, porém, quase sempre, são feitos 
isoladamente. São escassas as informações 
genéticas que tratam das relações genéticas entre 
características de crescimento e de maturidade 
com as características reprodutivas. Análises 
conjuntas de características ponderais e 
reprodutivas são importantes porque determinam 
o custo de manutenção do rebanho de fêmeas em 
crescimento e de vacas em reprodução. 
As associações genéticas entre crescimento e 
eficiência reprodutiva são quantificadas pelas 
correlações genéticas entre as características. 
Tais correlações são indicadoras da estratégia de 
melhoramento genético a ser preconizada para a 
população de fêmeas, tendo como objetivo 
avaliar as respostas potenciais aos programas de 
seleção, bem como sinalizar a possibilidade de se 
obter ganhos genéticos utilizando-se da seleção 
indireta. Resultados contraditórios entre esses 
eventos fisiológicos são apresentados a seguir. 
 
Segundo Bergmann (1993), pesquisadores que 
investigaram a influência do crescimento sobre a 
idade à puberdade concluíram que a puberdade 
está geneticamente associada aos 
desenvolvimentos pré e pós-desmama (Smith et 
al.1989).  
 
De acordo com Plasse (1978), citado por Nájera 
Ayala (1990), o crescimento pré-desmama é 
importante, porque, nesta etapa, o bezerro tem a 
taxa de crescimento mais alta de toda sua vida, 
alcançando de 24-35% de seu peso final. Além 
disso, o peso à desmama representa a habilidade 
da mãe e mérito próprio do indivíduo para 
desenvolver-se. Ressalta-se, ainda, que o peso à 
desmama é importante pela sua correlação com 
pesos a idades ulteriores (Nájera Ayala, 1990). 
 
Plasse et al. (1968), citados por Mariante e 
Zancaner (1985), estudando novilhas Brahman e 
Brahman-Shorthorn, na Flórida, estimaram 
correlação genética entre o peso à desmama e 
idade à puberdade em -0,46 e -0,41, 
respectivamente, para cada uma das raças. Arije 
e Wiltbank (1971), citados por Winkler (1993), 
encontraram associação negativa entre peso à 
desmama e idade à puberdade. Constataram 
antecipação de 1,5 dias na puberdade, para cada 
kg de aumento no peso à desmama. Ainda Laster 
et al. (1972) observaram que as novilhas que 
conceberam aos 15 meses de idade eram mais 
pesadas do que aquelas que falharam. 
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A taxa de maturação das fêmeas (que representa 
a rapidez com que o animal atinge uma 
determinada proporção do seu peso adulto) 
parece estar relacionada à idade à puberdade e a 
fertilidade na primeira estação de monta. Etienne 
e Martin (l979) e Bergmann e Hohenboken 
(l992), citados por Bergmann (1993), concluíram 
que animais que apresentaram baixas taxas de 
crescimento relativo após a desmama (animais de 
maturação mais precoce) apresentaram também 
maiores taxas de concepção em suas primeiras 
estações de monta. Neste sentido, nem sempre o 
animal mais pesado à idade jovem é o mais 
precoce. 
 
Bourdon & Brinks (1982) relataram correlações 
genéticas negativas entre idade ao primeiro parto 
e características de crescimento (pesos ao nascer, 
à desmama, ganho até a desmama, peso a um ano 
de idade e ganho até essa mesma idade), porém 
em sentido favorável. Já Mariante e Zancaner 
(1985), em rebanho Nelore, encontraram 
correlações genéticas positivas entre os pesos ao 
nascimento, à desmama, aos 12, 18 e 24 meses e 
a idade ao primeiro parto (0,65; 0,42; 0,27; 0,21; 
0,12, respectivamente), sugerindo que os genes 
que promovem maior tamanho, promovem, 
também, concepção mais tardia. 
 
Barbosa (1991) obteve estimativas de parâmetros 
genéticos e fenotípicos para características de 
fertilidade e de crescimento (peso), do 
nascimento à maturidade, de fêmeas da raça 
Canchim, e obteve estimativas de correlações 
genéticas positivas entre os pesos ao nascimento 
e aos 205 dias e a idade ao primeiro parto (0,47 e 
0,37).  
 
Já Mercadante (1995) relata correlação genética 
favorável entre o peso aos 240 e 365 dias de 
idade e a idade ao primeiro parto (-0,10; -0,16). 
No mesmo estudo, a autora encontrou correlação 
genética entre o peso aos 240 dias e a 
característica eficiência reprodutiva negativa (-
0,16), sugerindo tendência antagônica entre as 
características. 
 
Pitta et al. (1998), avaliando a influência do 
desenvolvimento ponderal sobre a idade ao 
primeiro parto em novilhas Nelore, verificaram 
que as mais precoces eram igualmente as mais 
pesadas à desmama. Também Van Melis et al. 
(2001) verificaram grande influência do peso à 
desmama sobre a idade ao primeiro parto. As 

fêmeas com maiores pesos à desmama tiveram 
uma antecipação de até 23 dias na idade ao 
primeiro parto em relação às mais leves. 
 
Quanto ao intervalo de partos, Mariante & 
Zancaner (1985) estimaram as seguintes 
correlações genéticas positivas entre intervalo de 
partos e peso ao nascer, à desmama, 12, 18 e 24 
meses de idade, nesta ordem: 0,77; 0,81; 0,60; 
0,37; 0,37, sugerindo que o aumento do potencial 
genético para tamanho (peso) estaria associado 
com intervalos de partos mais longos. 
Mercadante (1995) encontrou correlação 
genética de baixa magnitude, porém 
desfavorável, entre pesos aos 240 e aos 365 dias 
e intervalo de partos (0,06; 0,05). 
 

3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Material 
 

3.1.1 Origem dos dados 
 
O presente estudo foi desenvolvido com 
informações referentes a um grupo de animais do 
rebanho pertencente à Fazenda Minuano, 
localizada no município de Nioaque, sudoeste do 
Estado de Mato Grosso do Sul. A propriedade 
dedica-se à criação de bovinos de corte, 
predominantemente da raça Nelore. 
 
Esta região do Estado do Mato Grosso do Sul 
apresenta, segundo a classificação de Köeppen, 
clima tropical do tipo Aw, com temperaturas 
elevadas e a existência de duas estações bem 
definidas, sendo uma quente e chuvosa (outubro 
a março) e uma seca (abril a setembro). A 
pluviosidade média desta região do estado é de, 
aproximadamente 1500mm por ano, porém a 
média da localidade, durante os anos estudados 
(1991 a 2002), foi de 1385mm, conforme 
registro feito na propriedade.  
 
Os animais incluídos neste estudo foram criados, 
desde o inicio de sua formação, em regime 
exclusivo de pasto, no qual receberam 
suplementação mineral. As pastagens da 
propriedade são formadas pelos capins 
Brachiaria brizanta, Brachiaria decumbens, 
Brachiaria humidicola, Andropogon gayanus, 
Cynodon sp (tifton). 
 
As instalações da Fazenda Minuano são 
adequadas à criação de gado de corte, sendo 
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constituídas por currais adequados e cochos 
cobertos nos diversos pastos, para a distribuição 
de sal mineral.  
 
A formação do rebanho iniciou-se no ano de 
1982, sendo que, durante os primeiros anos, não 
havia estação de monta na propriedade, a qual foi 
implantada em 1991. Durante os anos estudados, 
a estação de monta da propriedade não era bem 
definida. A duração inicial da mesma era de seis 
meses, sendo reduzida com o decorrer dos anos. 
A data de inicio da estação não foi fixa, podendo 
ocorrer atrasos em função da pluviosidade de 
cada ano. Em geral, o início ocorreu em 
setembro e outubro de cada ano. Os produtos são 
desmamados por volta dos oito meses de idade e 
o manejo profilático-sanitário consiste nas 
práticas comuns aos rebanhos de cria de bovinos 
de corte. 
 
Devido ao fato de que, durante os anos 
estudados, o rebanho se encontrava em expansão, 
a maioria das fêmeas foi mantida na propriedade, 
independentemente de seu desempenho 
reprodutivo na estação de monta. Destarte, a 
pressão de seleção aplicada foi muito pequena e, 
somente a partir do ano de 1998, uma seleção 
mais efetiva no rebanho de fêmeas começou a ser 
praticada.  
 
3.1.2 Descrição dos dados 
 
As informações utilizadas na realização do 
presente estudo foram extraídas dos registros de 
dados da Fazenda Minuano, coletados entre os 
anos de 1991 e 2002, sendo incluídos somente 
animais nascidos entre 1991 a 1998. 
 
A partir do arquivo original da fazenda, que 
continha 19.583 animais cadastrados, foi criado 
um novo arquivo com as seguintes informações 
para cada animal: identificação do animal, 
identificação do pai e da mãe, data de 
nascimento, idade da mãe ao parto, peso ao 
nascer, data da desmama, peso à desmama, data 
do primeiro parto, idade ao primeiro parto, sexo 
da primeira cria, peso da primeira cria, data do 
segundo parto, idade ao segundo parto, sexo da 
segunda cria, peso da segunda cria, idade ao 
segundo parto, primeiro intervalo de partos.  
 
Foram retiradas do arquivo as informações que 
estavam incompletas e não seriam utilizadas para 

este trabalho e valores que não eram 
biologicamente coerentes e razoáveis. 
 
Os critérios para eliminação dos dados foram: 
animais sem informação de data de nascimento, 
animais com data de desmama desconhecida, 
animais que não foram manejados 
exclusivamente a pasto, animais com idade ao 
primeiro parto superior a 60 meses (5 anos), 
animais sem pai conhecido, animais sem mãe 
conhecida 
 
As características analisadas neste estudo foram: 
peso das fêmeas à desmama ajustado para 240 
dias (P240; N= 552), idade ao primeiro parto 
(IPP; N= 607), idade ao segundo parto (ISP, 
N=431) e primeiro intervalo de partos (PIEP; 
N=431). 
 
Para obter-se o peso ajustado aos 240 dias, 
utilizou-se a seguinte fórmula: 
 
PD240 = (PD-PN)/ID x 240 + PN  
 
sendo que: 
 
PD240 = peso ajustado para a idade de 240 dias; 
PD = peso observado à desmama; 
PN = peso ao nascer; 
ID = idade observada à desmama. 
 
Optou-se pelo ajuste do peso à desmama para 
240 dias de idade, por ser a idade que mais se 
aproxima da desmama na propriedade.  
 
As idades ao primeiro e ao segundo parto, em 
meses, foram obtidas pela diferença entre a data 
em que ocorreu o primeiro e o segundo partos da 
matriz e a data de nascimento da mesma.  
 
O primeiro intervalo de partos foi obtido 
calculando-se a diferença em meses entre a data 
em que ocorreu o segundo parto e a data que 
ocorreu o primeiro parto. 
 
Para a realização deste estudo, foram utilizados 
somente os dados daquelas fêmeas do rebanho da 
Fazenda Minuano que continham informações 
completas quanto à genealogia. 
As análises realizadas para avaliação dos efeitos 
dos fatores ambientes sobre as características 
incluíram apenas animais com informações 
completas para todas as classes de efeitos.  
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A matriz de parentesco utilizada totalizou1451 
animais diferentes. Do total de animais incluídos 
na matriz de parentesco 78 eram endogâmicos , e 
estes apresentavam coeficiente de endogamia 
médio de 4,0%. 
 
3.2 Métodos 
 
As análises estatísticas foram realizadas nos 
computadores da Unidade de Processamento de 
Dados do Núcleo de Genética Eqüídea do 
Departamento de Zootecnia da Escola de 
Veterinária da UFMG.  
 
Foi utilizado o pacote estatístico SAS (Statistical 
Analysis System, 1998), para a formação de 
arquivos, consistência e análise descritiva dos 
dados, assim como para a verificação dos fatores 
não genéticos sobre as diversas características. 
 
Nos dados disponíveis, foram determinadas as 
média, desvios-padrão, distribuições de 
freqüências e amplitudes. Para análises de 
variância, avaliação das diversas fontes de 
variação e obtenção de médias ajustadas pelo 
método dos quadrados mínimos foram propostos 
vários modelos. O nível de significância adotado 
para permanência dos fatores nos modelos finais 
foi P < 0,05. 
 
Inicialmente, para todas as características 
estudadas, foram investigados os efeitos do ano e 
mês de nascimento, e a possível interação entre 
estes efeitos fixos. O efeito de mês de 
nascimento não apresentou efeito para nenhuma 
das quatro características, exceto a interação 
entre ano e mês de nascimento. Segundo Oliveira 
(1995), quando ocorre este tipo de interação, é 
recomendável a criação de grupos 
contemporâneos, o que foi acatado no presente 
estudo. 
 
Para o peso à desmama, investigou-se também a 
influência do fator idade da vaca ao parto, o qual 
não revelou efeito (P>0,05), sendo assim 
desconsiderado das análises. 
 
Basicamente, as análises foram realizadas 
segundo o modelo descrito a seguir: 
Para peso à desmama: 
 
Yijk = µ + ai +F j+ eijk 

 
onde:  

Yijk = observação (desempenho) do k-iesimo 
animal; 
µ = média geral 
ai = efeito aleatório iésimo touro pai do animal; 
F j =efeito fixo do jésimo grupo contemporâneo do 
animal; 
eijk= erro aleatório associado a cada observação. 
 
Para as idades ao primeiro parto, idade ao 
segundo parto e intervalo de partos o modelo 
adotado foi o seguinte: 
 
Yijkl = µ + ai +F j+ b1 ( Pijk – P ) + eijkl  
 
Onde: 
 
Yijkl = valor observado (IPP, ISP, PIEP); 
µ = média geral; 
ai = efeito aleatório iésimo touro pai do animal;
Fj = efeito fixo do jésimo grupo contemporâneo 

do animal; 
b1 = coeficiente de regressão linear da  

característica sobre o peso ao nascer do 
bezerro, filho do animal;* 

Pijk = peso ao nascer do bezerro ao parto, filho 
do animal;* 

P  = média do peso ao nascer do bezerro ao 
parto, filho do animal;* 

e ijkl = erro aleatório associado a cada 
observação. 

* Peso do primeiro bezerro para (IPP) e peso do 
segundo bezerro para (ISP e PIEP) 
 
As estimativas dos componentes de 
(co)variância, para cálculo dos parâmetros 
genéticos, foram obtidas pelo método da máxima 
verossimilhança restrita livre de derivadas sob o 
modelo animal. Utilizou-se o programa 
MTDFREML, desenvolvido por Boldman et al. 
(1995). A escolha do modelo apropriado baseou-
se nas informações referentes aos efeitos 
ambientes, investigados previamente.  
 
Para todas as características o modelo geral 
utilizado pode ser representado por: 
 

Y = X β + Zu + e 
Onde: 

Y  = vetor de observações (variáveis 
dependentes); 

X  = matriz de incidência associada aos 
efeitos fixos; 

Z  = matriz de incidência associada aos 
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efeitos aleatórios; 
β  = vetor de soluções para os efeitos 

fixos; 
u = vetor de valores genéticos aditivos 

dos animais 
e  = vetor de efeitos residuais 

 
As pressuposições assumidas para a aplicação 
deste modelo são: 
 
E (y) = Xβ; E(u) = 0; E(e) = 0; Cov (u,e') = 0 
V(y) = ZGZ' + R 
V(u) = G σ2, sendo G uma matriz não singular 
conhecida, das variâncias e covariâncias dos 
efeitos em u e σ2 um escalar possivelmente 
conhecido. 
V(e) = R σ2, onde R é uma matriz não singular 
conhecida, das variâncias e covariâncias dos 
efeitos residuais. 
 
O vetor de observações corresponde, nas análises 
de características únicas, a uma das quatro 
características: peso à desmama, ajustado para 
240 dias; idade ao primeiro parto; idade ao 
segundo parto e primeiro intervalo de partos. Nas 
análises com duas características, o vetor de 
observações incluiu a idade ao primeiro parto e o 
primeiro intervalo de partos, a idade ao primeiro 
parto e a idade ao segundo parto, a idade ao 
segundo parto e o primeiro intervalo de partos. 
Realizou-se também a análise conjunta do peso à 
desmama, ajustado para 240 dias, e cada uma das 
características reprodutivas (IPP, PIEP,ISP). 
 
A cada ciclo, o programa era reiniciado, 
utilizando-se como valores de (co)variâncias 
iniciais aqueles obtidos na análise anterior. Este 
procedimento repetiu-se até que os componentes 
estimados não diferissem entre uma análise e 
outra, de acordo com as recomendações de 
Boldman et al. (1995), ou seja, quando a 
variância do Simplex era inferior a 10-9.  
 
Após análises univariadas das características em 
estudo, foram realizadas as análises com duas 
características, com o objetivo principal de se 
estimar as covariâncias e correlações entre o 
peso à desmama e as características reprodutivas 
observadas nas fêmeas. Adotou-se a estratégia 
proposta por Boldmann et al. (1995), a qual 
consiste em: a) análises com características 

únicas para cada característica; b) análises com 
duas características, fixando-se as variâncias com 
os valores encontrados na análise com uma 
característica, estimando-se as covariâncias com 
baixa precisão, Var (-2Log L < 10-3; c) análise 
com duas características, com os valores 
preliminares obtidos no passo anterior, sem se 
fixar qualquer componente e adotando-se 
também baixa precisão; d) repetição da etapa 
anterior, elevando-se o nível de precisão para 
Var (-2Log L < 10-9;) e repetição da etapa 
anterior até que a diferença entre as -2Log L de 
duas repetições sucessivas fosse menor do que 
0,002 unidades. 
 
Conforme descrição anterior, foram formados 
grupos contemporâneos constituídos de acordo 
com o mês e ano de nascimento das fêmeas. 
Segundo Oliveira (1995), na formação dos 
grupos contemporâneos, é necessário que exista 
algum tipo de ligação entre eles. Esta ligação é 
dada pelos pais e mães dos animais em cada 
grupo. Grupos contemporâneos em que os 
animais são filhos de pais que não têm outros 
filhos em outros grupos, na mesma análise, 
chamados desconexos, não incorporam nenhuma 
informação adicional à análise, ficando isolados 
(Ferreira,1999). Para se verificar a conexidade 
dos dados, foi utilizado o programa MILC.FOR, 
o qual apresentou resultado satisfatório quanto à 
ligação entre os mesmos.  
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1 Medidas descritivas  
 
Na Tabela 9, são apresentadas as médias, com os 
respectivos coeficientes de variação e amplitudes 
(valores mínimos e máximos), das características 
estudadas.  
 
A média do peso à desmama, ajustado para 240 
dias de idade, das fêmeas analisadas neste 
estudo, foi de 176,1 ± 22,3 kg, com coeficiente 
de variação (CV) de 11,8%. Valor semelhante ao 
do presente estudo foi verificado por Mercadante 
(1995), também para peso ajustado para 240 dias 
de idade em rebanho Nelore no estado de São 
Paulo. Muniz (1995) relata média de 166,5 Kg.

 



 22 
 

Tabela 9. Médias e desvios-padrão (DP), coeficientes de variação (CV%) e amplitude observados 
para as características estudadas 

Características N Média ± DP. CV% Amplitude 
PD(240) (kg) 552 176,1 ± 22,3 11,8 96,8 a 245,9 
IPP (meses) 607 41,5 ± 4,8 11,0 32,2 a 54,2 
ISP (meses) 431 58,7 ± 5,3 11,0 47,5, a 75,9 
PIEP (meses) 431 17,3 ± 4,3 24,5 10,0 a 26,6 

 
A média e o desvio-padrão para a idade ao 
primeiro parto, referentes a 607 observações, foi 
de 41.5 ± 4.8 meses, ou 1245± 144 dias (3.4 ± 
0,3 anos), com coeficiente de variação de 11,8%. 
Este valor, apesar de muito elevado, situa-se 
dentro do intervalo de valores das médias 
encontradas na literatura (vide Tabela 2). 
Zimmer et al. (1998), analisando sistemas de 
produção de bovinos de corte no Estado do Mato 
Grosso do Sul, apresentaram índices zootécnicos 
médios para IPP de quatro anos para o Brasil em 
geral, média brasileira, 3-4 anos para sistemas 
melhorados no estado de Mato Grosso do sul e 
de 2 a 3 anos para sistemas com tecnologia 
avançada. Também Roso e Schenkel (1999), 
utilizando de informações de 155.195 primeiros 
partos, relataram média de 40,7 meses ± 145 dias 
para fêmeas Nelore referentes ao período de 
1975 a 1997, em dados da Associação Brasileira 
de Criadores de Zebu. Os resultados obtidos 
indicaram tendência genética nula no período de 
1975 a 1989 e tendência favorável, porém de 
pequena magnitude, no período de 1989 a 1997 
(-0,68 dias/ano), o que permite concluir que a 
médias de IPP nos rebanhos comerciais 
brasileiros é, possivelmente, maior do que aquela 
obtida no presente estudo. Cabe ressaltar que a 
idade ao primeiro parto é extremamente 
dependente das idades ao primeiro cio e à 
exposição ao touro. 
 
A média e desvio-padrão para idade ao segundo 
parto foi de 58,7 ± 5,3 meses, ou 1761 ± 159 
dias, média menor que as obtidas por todos os 
autores relacionados na Tabela 3 para raças 
zebuínas. É razoável admitir que a elevada idade 
ao segundo parto seja reflexo direto da elevada 
idade ao primeiro parto estimada para esse grupo 
de dados.  
 
A média observada para primeiro intervalo de 
partos, resultante de 431 observações, foi de 17,3 
± 4,3 meses ou 519 ± 129 dias, com coeficiente 
de variação de 24,5%. Este resultado, assim 

como o das outras características, apesar de 
muito elevado, também está próximo das médias 
encontradas na literatura (vide Tabela 4). 
Segundo proposição de Zimmer et al. (1998), os 
índices zootécnicos para intervalo de partos são 
de 21 meses para a média da pecuária de corte do 
Brasil, manejada extensivamente, 18 meses para 
sistemas melhorados, e 14 meses para sistemas 
com tecnologia mais avançada. Deve-se 
observar, também, que, no presente estudo, 
foram considerados dados apenas do primeiro 
intervalo de partos, e que, de maneira geral, este 
é sempre mais longo que os subseqüentes. 
Segundo Viana e Ferreira (1983), esse efeito está 
relacionado com a sobrecarga produtiva das 
fêmeas primíparas, que provoca o aumento do 
período de serviço e, por conseqüência, aumento 
do primeiro intervalo de partos. Em primíparas, o 
problema do anestro pós-parto é mais grave, pois 
estas ainda não completaram seu 
desenvolvimento corporal. Devido ao estresse da 
lactação, potencializado pelas deficiências 
nutricionais, ocorre a interrupção da atividade 
reprodutiva, em favor dos outros processos 
ligados à sobrevivência, tais como a mantença, 
lactação e crescimento. 
 
No período estudado, a pluviosidade média 
esteve abaixo da expectativa para a região, com 
períodos de secas intensas, atribuídos, 
possivelmente, ao fenômeno meteorológico do El 
Niño. Com isto, estes animais passaram por 
períodos de restrição alimentar. É importante 
salientar que, no período de abrangência deste 
estudo, o rebanho estava em expansão e a 
maioria das fêmeas foi mantida na propriedade, 
independentemente do desempenho reprodutivo, 
com baixa pressão de seleção, a qual contribuiu 
para achados elevados.  
 
De acordo com a análise da variância de cada 
característica (ver anexo I), o efeito do 
reprodutor foi significativo (p < 0,05) para o 
peso à desmama, para idade ao primeiro parto e 
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para o intervalo de partos. Segundo Nájera Ayala 
(1990), diferenças entre reprodutores são 
explicadas por diferenças genéticas aditivas entre 
os mesmos, que são repassadas às gerações 
descendentes. Entre os autores que mencionaram 
o efeito do reprodutor como variável 
significativa para peso à desmama, pode-se citar, 
dentre outros, os seguintes: Mariante (1985), 
Nájera Ayala (1990), Naves (2001). Para idade 
ao primeiro parto e intervalo de partos, Mariante 
& Zancaner (1985) e Nájera Ayala (1990) 
também verificaram efeito significativo do 
reprodutor. 
 
O peso ao nascer da cria atual influenciou 
significativamente a idade ao primeiro e ao 
segundo parto e o intervalo de partos. Dentre os 

autores que investigaram a influência do peso da 
cria ao parto em características reprodutivas, 
estão Reynolds et al. (1980), Gressler (1998), 
Campello et al.(1999) e Simioni (2002). Os 
estudos de Reynolds et. al (1980), realizados 
com animais Angus, zebus e seus cruzamentos e 
de Gressler (1998), na raça Nelore, relatam a 
influência do peso ao nascer do bezerro sobre a 
idade ao primeiro parto. O coeficiente de 
regressão linear da idade ao primeiro parto e do 
intervalo de partos sobre o peso ao nascimento 
do primeiro bezerro foi de 0,1988 meses/kg ou 
5.94 dias/kg, e 0,1786 meses/ kg ou 5.35 dias/kg, 
respectivamente. Segundo Kolb (1987), no final 
da prenhez, o feto bovino pode aumentar, 
diariamente, cerca de 600-800g de peso.

 
Figura 1- Regressão a idade ao primeiro parto de animais da raça Nelore sobre o peso ao nascer 
do primeiro bezerro  

 
Figura 2- Regressão da idade ao segundo parto em animais da raça Nelore sobre o peso ao nascer 
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Figura 3- Regressão do primeiro intervalo de partos em animais da raça Nelore sobre o peso ao 
nascer do segundo bezerro 

 
Segundo Gressler (1998), pode-se conjecturar 
que o aumento da idade ao primeiro parto em 
função do peso ao nascer do bezerro seja devido 
ao maior período de gestação das novilhas que 
gestam bezerros mais pesados, confirmando 
relatos de Bourdon e Brinks (1982), que relatam 
que uma longa gestação propicia mais tempo 
para o feto ganhar peso. Além disso, segundo 
argumenta Gressler (1998), o maior 
desenvolvimento corporal e o ambiente intra-
uterino mais maduro das novilhas mais velhas ao 
primeiro parto possibilitariam maior ganho de 
peso dos bezerros no período pré-natal. Segundo 
Nájera Ayala (1990), a variação apresentada nos 
pesos médios ao nascimento tem, como possível 
causa, a ação conjunta dos efeitos de genótipo do 
feto, que condiciona o crescimento pré-natal, do 
genótipo materno, que é parcialmente transferido 
ao feto, e dos de ambientes materno e fetal 
propiciados durante a vida intra-uterina. 
Aparentemente, o mesmo argumento pode ser 
aplicado ao segundo parto. 
 
4.2 Estimativas de parâmetros genéticos  
 
4.2.1 Análises com característica única 
 
As estimativas de herdabilidade obtidas 
neste estudo são apresentadas na Tabela 10. 
 
A herdabilidade estimada para peso à desmama 
foi mais elevada que as relatadas por Mercadante 
(1995) e Garnero et al. (2001), que obtiveram 

resultados de 0,29 e 0,26, respectivamente. 
Valores mais próximos aos encontrados no 
presente estudo, são relatados por Magnabosco et 
al. (1995), Martins et al. (1998), Biffani et al. 
(1999), 0,56, 0,42, 0,48, respectivamente. O 
valor estimado do coeficiente de herdabilidade 
sugere que a seleção pode promover ganhos 
genéticos apreciáveis, mediante a seleção para a 
característica. 
 
A estimativa do coeficiente de herdabilidade 
obtida para idade ao primeiro parto situa-se 
dentro do intervalo de valores freqüentemente 
relatados por diversos autores para a mesma 
característica na raça Nelore. Estimativas muito 
próximas às reatadas no presente estudo, foram 
obtidas por Lôbo (1998) e Dias (2001), 0,29 e 
0,20, respectivamente. Entretanto, alguns autores 
obtiveram valores inferiores, dentre os quais 
estão Mariante e Zancaner (1985), Gressler 
(1998), e Van Melis et al. (2001), que 
encontraram estimativas de 0,09, 0,01, 0,02, 
respectivamente. Outros pesquisadores 
encontraram valores superiores: Nájera Ayala 
(1990), Mercadante (1995), Simioni (2002), de 
0,47, 0,31 e 0,48, respectivamente. Verifica-se 
que há grande variação nos valores encontrados 
para a característica por diversos autores na raça 
Nelore, e isto pode ser atribuído às diferenças 
entre metodologias, modelos, populações 
estudadas, tamanho da amostra e manejos 
diferenciados. 
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Tabela 10. Estimativas de herdabilidade (h2) ± erros-padrão (EP) e componentes de variância para 
peso à desmama (PD), idade ao primeiro parto (IPP), idade ao segundo parto (ISP) e primeiro 
intervalo de partos (PIEP), segundo análises com característica única. 

Características h2 ± EP σ2 A σ2 E σ2 F 
PD240 0,48 ± 0,20 241,875 259,386 501,195 
IPP 0,27 ± 0,15   6,319 17,226  23,546 
ISP 0,14 ± 0,16   3,890 24,478  28,360 

PIEP 0,03 ± 0,13    0,497 18,260   18,756 
σ2 A = variância genética aditiva, σ2 E = variância do resíduo, σ2 F = variância fenotípica 
 
O valor estimado de herdabilidade para idade ao 
primeiro parto sugere que há variação genético-
aditiva suficiente que possibilita resposta à 
seleção, e esta pode redundar na obtenção de 
animais sexualmente mais precoces. Cotejada 
com os valores mais baixos mencionados na 
literatura (Gressler, 1998, Van Melis, 2001, 
dentre outros), a herdabilidade estimada foi 
elevada, possivelmente devido à pouca seleção 
para precocidade reprodutiva nas fêmeas 
incluídas neste estudo. 
 
São escassos os estudos que abordam a 
herdabilidade da idade ao segundo parto, até 
porque a maioria das pesquisas visa avaliar a 
idade à primeira cria, por ser esta a característica 
mais promissora para fins de seleção para 
precocidade sexual. A estimativa obtida nos 
dados aqui utilizados (0,14 ± 0;169) revelou-se 
inferior às estimativas relatadas por Barbosa 
(1991), 0,34, na raça Canchim; Winkler (1993), 
0,39 na raça Guzerá, e superior à estimativa de 
0,04 obtida por Silva et al.(2000), na raça 
Canchim. Percebe-se que a característica 
apresenta herdabilidade bastante variável, a 
despeito da limitação imposta pelo número 
restrito de pesquisas a respeito. 
 
Para primeiro intervalo de partos, o valor do 
coeficiente de herdabilidade estimado foi baixo 
(0,03 ± 0,13) é muito próximo ao relatado por 
Pereira et al. (2000), de 0,04 e superior ao 
mencionado por Biffani et al. (2000), de 0,01. No 
entanto, a estimativa foi inferior a relatada por 
Mercadante (1995), e Gressler (1998), ambos 
0,10 e de Simioni (2002), de 0,09. 
 
O valor estimado da herdabilidade para primeiro 
intervalo de partos indica que a variável é pouco 
influenciada por genes de ação aditiva e muito 
influenciada pelo meio ambiente e por genes de 
ação não aditiva. A inferência óbvia de tal 
conotação é a de que o melhoramento da 

característica depende, em quase toda a sua 
extensão, da adoção de melhorias na nutrição 
geral, na profilaxia de doenças, nos cuidados de 
manejo pós-parto, enfim, de todas as medidas de 
natureza ambiental capazes de impactar, 
positivamente, na redução da duração do período 
de serviço.  
 
O elevado erro-padrão, associado às estimativas 
de herdabilidade das características estudadas, 
pode ser atribuído ao pequeno número de 
informações utilizadas.  
 
4.2.2 Análises com duas características  
 
Os componentes de variância estimados pelas 
análises com duas características foram muito 
semelhantes aos das análises com características 
únicas (vide Tabela 10), exceção feita a duas 
análises envolvendo o primeiro intervalo de 
partos. Para estas, a variância genética aditiva da 
característica foi um pouco mais elevada e houve 
diminuição na variância residual, resultando em 
estimativa de herdabilidade superior para o 
primeiro intervalo de partos que aquela das 
análises com características únicas. Variações 
nos parâmetros genéticos entre modelos com 
características únicas e bivariadas foram também 
relatadas em outros estudos (Meyer et al., 1990; 
Meyer et al., 1991; Mercadante, 1995).  
 
4.2.2.1 Correlações genéticas entre as 
características reprodutivas  
 
As correlações genéticas, bem como as 
estimativas dos componentes de (co)variância e 
herdabilidade, obtidas por análises de duas 
características incluindo a idade ao primeiro 
parto e o primeiro intervalo de partos e a idade 
ao segundo parto, estão apresentadas nas Tabelas 
11 e 13.  
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Percebe-se, na Tabela 11, em que estão expostas 
as correlações genéticas entre a idade ao 
primeiro parto e as outras duas características 
reprodutivas, que, na amostra aqui considerada, a 
característica apresenta associação genética 
negativa com o primeiro intervalo de partos, 
sendo este resultado oposto aos encontrados por 
Mariante e Zancaner (1985) e Mercadante 
(1995), que mencionaram associação positiva 
entre as duas características. No entanto, 
associação negativa foi relatada por Ramos 
(1979), Haile-Mariam e Kassa-Mersha (1994).  
 
As estimativas das correlações fenotipica e 
residual também foram em sentido desfavorável. 
A correlação residual em sentido desfavorável 
indica que os fatores de ambiente influenciaram 
a idade ao primeiro parto e o primeiro intervalo 
de partos de maneira adversa. Mercadante (1995) 

também encontrou correlações fenotípica e 
residual desfavoráveis para estas características.  
 
A correlação genética verificada entre a idade ao 
primeiro parto e a idade ao segundo parto foi de 
0,97, sugerindo que a maioria dos genes que 
atuam sobre a primeira característica também 
têm efeitos, no mesmo sentido, sobre a segunda. 
Deste modo, poder-se-ia supor que a seleção para 
menor idade ao primeiro parto teria reflexo 
simultâneo na diminuição da idade ao segundo 
parto. As correlações fenotípica e residual foram 
elevadas e tiveram o mesmo sentido que a 
correlação genética, demonstrando sinergismo 
dos efeitos ambientais sobre as duas 
características. O resultado do achado tem valor 
próximo aos mencionados por Barbosa (1991), 
na raça Canchim e Winkler (1993), na raça 
Guzerá.

 
Tabela 11. Estimativas dos componentes de (co)variância e dos parâmetros genéticos obtidos de 
análises bicaracter entre a idade ao primeiro parto (variável 1) e as outras características 
reprodutivas (variável 2) 

Parâmetros genéticos  Primeiro intervalo de partos (2) Idade ao segundo parto (2) 
σ2

A1 6,46014 6,35959 
σA1. 2 -1,42216 4,46534 
σ2

A2 0,36711 3,33675 
σ2

E1 17,11569 17,28535 
σE1. 2 -5,58299 12,30758 
σ2

E2 18,38693 25,31952 
σ2

F1 23,57575 23,64494 
σF1. 2 -7,00515 16,77292 
σ2

F2 18,75404 28,65628 
h2

1 0,27 0,27 
h2

2 0,02 0,12 
rA -0,92 0,97 
rE -0,31 0,64 
rF -0,33 0,59 

σ2 A1= variância genética aditiva da característica 1; σ2 E1= variância do resíduo da característica 1; σ2 F1 = variância 
fenotípica da característica 1; σ2 A2= variância genética aditiva da característica 2; σ2 E2=variância do resíduo da 
característica 2; σ2 F2= variância fenotípica da característica 2; σA1.2 = covariância genética aditiva entre as 
características 1 e 2; σE1.2 = covariância do resíduo entre as características 1 e 2; σF1.2 = covariância fenotípica entre as 
características 1 e 2; h2

1 = herdabilidade característica 1; h2
2 = herdabilidade característica 2; rA = correlação genética, 

rF = correlação fenotípica, rE = correlação residual 
 
Tabela 12. Estimativa da resposta indireta decorrente de uma geração de seleção(a) de animais 
da raça Nelore  
Características Desvio-padrão  

fenotípico 
Correlações  
genéticas 

h2( b) Resposta  
Indireta 

Resposta  
direta 

Eficiêna da 
resposta c 

IPP 4,85 meses - 0,27 - 0.37meses  
ISP 5,32 meses 0,97 0,14 -0,29 meses  -0,21meses 1.35 

a/ 65% das fêmeas (i = 0,285), b/ Herdabilidade estimada a partir de análises com características 
únicas; c/ Eficiência relativa da seleção indireta vs seleção direta (Falconer, 1989). 
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A Tabela 12 apresenta a estimativa da resposta 
correlacionada na idade ao segundo parto, 
quando a seleção direta é baseada na idade ao 
primeiro parto. Utilizando um exemplo 
hipotético: selecionado-se 65% dos animais, 
poderia-se obter uma redução de 8,60 dias na 
idade ao segundo parto em uma geração. 

A correlação genética entre a idade ao segundo 
parto e o primeiro intervalo de partos foi alta e 
negativa (Tabela 13), indicando uma associação 
desfavorável entre as duas características para 
este grupo de dados. 

 
Tabela 13. Estimativas dos componentes de (co)variância e dos parâmetros genéticos obtidos nas 
análises entre a idade ao segundo parto (variável 1) e primeiro intervalo de partos (variável 2) 

Parâmetros genéticos a Primeiro intervalo de partos (2) 
σ2

A1 4,03671 
σA1. 2 -1,56669 
σ2

A2 0,81945 
σ2

E1 24,36856 
σE1. 2 13,10451 
σ2

E2 17,99611 
σ2

F1 28,40527 
σF1. 2 11,53783 
σ2

F2 18.88155 
h2

1 0,14 
h2

2 0,04 
rA -0,86 
rE 0,63 
rF 0,50 

σ2 A1= variância genética aditiva da característica 1; σ2 E1= variância do resíduo da característica 1; σ2 F1 = 
variância fenotípica da característica 1; σ2 A2= variância genética aditiva da característica 2; σ2 E2=variância do 
resíduo da característica 2; σ2 F2= variância fenotípica da característica 2; σA1.2 = covariância genética aditiva entre 
as características 1 e 2; σE1.2 = covariância do resíduo entre as características 1 e 2; σF1.2 = covariância fenotípica 
entre as características 1 e 2; h2

1 = herdabilidade característica 1; h2
2 = herdabilidade característica 2; rA = 

correlação genética, rF = correlação fenotípica, rE = correlação residual  
 
2.2.2 Estimativas de parâmetros genéticos 

entre o peso à desmama e as 
características reprodutivas 

 
As análises envolvendo o peso à desmama e as 
características de reprodução foram realizadas 
com a finalidade de se obter os componentes de 
(co)variância e de correlação genética entre estas 
características. Os resultados estão apresentados 
na Tabela 14. 
 
A correlação genética obtida, entre o peso a 
desmama e a idade ao primeiro parto, foi 
negativa (-0,20), indicando associação favorável 
entre as duas características. Essa correlação 
genética sugere que aquelas fêmeas com maior 
potencial para crescimento até a idade estudada 
para este grupo de dados foram as mais jovens ao 
primeiro parto. A mesma tendência foi verificada 
nos valores das correlações fenotípica e residual.  

A literatura cientifica que trata da associação 
entre características de crescimento e de 
reprodução menciona resultados contraditórios e 
paradoxais. Resultados opostos aos aqui obtidos 
foram relatados por Mariante e Zancaner (1985), 
0,42, e Barbosa (1991), 0,37, que encontraram 
correlação genética positiva entre estas duas 
características. No entanto, alinham-se com o 
resultado obtido no presente estudo, as 
correlações favoráveis obtidas por Bourdon e 
Brinks (1982), -0,22, Mercadante (1995) e 
Garnero et al. (2001), ambos -0,09. Os valores 
obtidos para correlações permitem afirmar que a 
precocidade sexual está associada às taxas de 
crescimento corporal relativo em idades jovens, 
evidenciando a importância das diferenças entre 
curvas de crescimento dos animais, constatações 
defendidas por Bergmann e Hohenboken (1992), 
segundo os quais novilhas Angus que possuíam 
menores taxas de crescimento relativo entre a 
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desmama e um ano de idade (animais mais 
precoces) foram as que apresentaram maior 
fertilidade quando entraram em reprodução, aos 
13-14 meses de idade. 
 
As correlações residual e fenotípica (-0,11 e -
0,14, respectivamente) estão de acordo com os 

estudos de Mariante e Zancaner (1985), Barbosa 
(1991) e Mercadante (1995). Também Naves 
(2001) relatou correlação fenotípica negativa 
entre o peso à desmama e a idade ao primeiro 
parto.

 
Tabela 14. Estimativas dos componentes de (co)variância e dos parâmetros genéticos obtidas de 
análises bicaracter entre o peso à desmama (variável 1) e as características reprodutivas(variável 
2) 

Parâmetros genéticos  Idade ao primeiro  
parto (2) 

Primeiro intervalo  
de partos (2) 

Idade ao segundo  
parto (2) 

σ2
A1 245,19716  223,4865 242,37400 

σA1. 2 -7,92876 14,56351 -0,13400 
σ2

A2 6,29449 0,94913 3,84300 
σ2

E1 256,71998 272,91873 258,04000 
σE1. 2 -7,10610 -5,49268 -3,65900 
σ2

E2 17,23395 17,88105 24,51200 
σ2

F1 501,91714 496,40488 501,17800 
σF1. 2 -15,03487 9,07083 -3,79300 
σ2

F2 23,52844 18,83019 28,35500 
h2

1 0,49 0,45 0,48 
h2

2 0,27 0,05 0,14 
r A -0,20 1,00 0,00 

r E -0,11 -0,08 -0,05 
r F -0,14 0,09 -0,03 

σ2 A1= variância genética aditiva da característica 1; σ2 E1= variância do resíduo da característica 1; σ2 F1 = variância 
fenotípica da característica 1; σ2 A2= variância genética aditiva da característica 2; σ2 E2=variância do resíduo da 
característica 2; σ2 F2= variância fenotípica da característica 2; σA1.2 = covariância genética aditiva entre as 
características 1 e 2; σE1.2 = covariância do resíduo entre as características 1 e 2; σF1.2 = covariância fenotípica entre as 
características 1 e 2; h2

1 = herdabilidade característica 1; h2
2 = herdabilidade característica 2; rA = correlação genética, 

rF = correlação fenotípica, rE = correlação residual 
 
Desse modo, nas condições do presente estudo, 
com base na correlação genética e na 
herdabilidade do peso à desmama, pode-se 
sugerir que a seleção de bezerras com base nos 
maiores pesos aos 240 dias de idade, 
teoricamente, poderia levar à obtenção de 
animais mais jovens ao primeiro parto, o que é 
altamente desejável em pecuária de corte, tanto 
no aspecto genético como no econômico. 
 
A análise da correlação peso à desmama com a 
idade ao segundo parto revelou que, para este 
grupo de dados, não existe associação genética 
entres estas características, como pode ser 
observado pelo valor da correlação genética (rA= 
0,00), e dos baixos valores, próximos de zero, 
das estimativas de correlações residual e 
fenotípica (-0,05, -0,03, respectivamente). 
Informações disponíveis na literatura são raras. 

Barbosa (1991) obteve correlações genética, 
residual e fenotípica de -0,09, -0,11, -0,10. Em 
função da escassa literatura que aborda a idade 
ao segundo parto, a interpretação mais 
aprofundada sobre o resultado aqui obtido fica 
prejudicada pela impossibilidade de se cotejar 
dados com outros pesquisadores.  
 
Uma análise inferencial do obtido permite supor 
que o conjunto de genes que atuam sobre a idade 
ao primeiro parto e o peso à desmama, 
moderadamente e favoravelmente 
correlacionados, podem não atuar da mesma 
maneira sobre a idade ao segundo parto. 
 
A correlação genética encontrada de uma 
unidade entre o peso à desmama e o primeiro 
intervalo de partos é achado que concorda com 
as observações de Boldman et al. (1995), 
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segundo os quais, em conjuntos de dados com 
número reduzido de informações, existe 
tendência para convergência das correlações 
genéticas em valores próximos da unidade. Além 
disso, o primeiro intervalo de partos apresentou 
variância genética próxima de zero. Outros 
autores encontraram correlações unitárias 
quando uma das características apresenta 
herdabilidade próxima de zero, dentre os quais 
pode-se citar Gressler (1998) e Sarreiro (2001).  
 
Correlações positivas e desfavoráveis entre estas 
características também foram relatadas por 
Mariante & Zancaner (1985), 0,81, sugerindo 
que o aumento do potencial genético para 
tamanho (peso) estaria associado com intervalos 
de partos mais longos. Mercadante (1995) 
também relatou correlação genética 
desfavorável, embora de menor magnitude, entre 
estas características (0,06).  
 
Um aspecto que merece ser destacado é que as 
correlações genéticas estimadas devem estar 
associadas a elevados erros-padrão, podendo 
estes ser de maior magnitude que as respectivas 
correlações. Segundo VanVleck & Henderson 
(1961), pode haver baixa precisão das 
estimativas de correlação genética quando uma 
das características envolvidas é de baixa 
herdabilidade. 
 

5 CONCLUSÕES 
 

As estimativas de herdabilidade obtidas sugerem 
que a seleção deve resultar em progresso 
genético para o peso à desmama, idades ao 
primeiro e segundo partos 
 
A baixa magnitude da herdabilidade estimada 
para intervalo de partos evidencia forte 
influência do ambiente na sua expressão. É 
razoável a expectativa de que melhorias no 
ambiente geral da criação são capazes de reduzir 
a duração dos intervalos de partos.  
 
A correlação genética entre as idades ao primeiro 
e segundo partos indica, a possibilidade de obter 
redução na idade ao segundo parto através da 
seleção para menor idade ao primeiro parto. Por 
outro lado, as correlações genéticas entre o 
intervalo de partos e as idades ao primeiro e 
segundo parto foram desfavoráveis para este 
grupo de dados. 

O valor estimado de correlação genética entre o 
peso à desmama e a idade ao primeiro parto foi 
favorável, indicando, de forma geral, sinergismo 
genético entre essas características.  
 
O resultado da análise entre o peso à desmama e 
a idade ao segundo parto revelou relação 
genética nula entre as características. Como, 
atualmente, um dos objetivos principais na 
pecuária de corte é a precocidade sexual, em que 
se busca fêmeas que tenham seu primeiro parto o 
mais cedo possível, talvez a contribuição de 
estudos envolvendo a idade ao segundo parto 
seja pouco efetiva e de validade duvidosa. 
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APENDICE 
 
Anexo I- Análises das variâncias das características estudadas 
 
Analise da variância correspondente a 552 observações para peso à desmama ajustado para 240 dias 
de idade em animais da raça Nelore 

Fontes de variação GL QM F Pr> F 
GC 34 1542,9025 3.56 0,0001 

Touro 16 1357.4612  3.13 0,0001 

Resíduo 501 433,2051   

R2 = 0,30 CV= 11,81  
 
Análise de variância para a idade ao primeiro parto de animais da raça Nelore 

Fontes de variação GL QM F Pr > F 
GC 34 54,8793 2,56 0,0001 

Peso do primeiro bezerro linear 1 171,4638 8,01 0,0048 

Touro 16 64,1541 3,00  0,0001 

Resíduo 555 21,3964   

R2 =0,26 CV= 11,03  
 
Análise de variância para a idade ao segundo parto de animais da raça Nelore 

Fontes de variação GL QM F Pr > F 
GC 33 63,0880 2,24 0,0002 

Peso do segundo bezerro linear 1 312,3933 11,09 0,0010 

Touro 16 27,4925 0,98 0,4823 

Resíduo 380 28,1665   

R2 =0,30 CV=11,06  
 
Análise de variância para primeiro intervalo de partos de animais da raça Nelore 

Fontes de variação GL QM F Pr > F 
GC 33 26,9200 1,49 0,0436 

Peso do segundo bezerro linear 1 124,4391 6,89 0,0363 
 

Touro 16 31,6108 1,75 0.0090 

Resíduo 380 18,0714   

R2 =0,22 CV= 24.53  
 
 
 


