
41ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia 
19 de Julho a 22 de Julho de 2004 - Campo Grande, MS 

MELH 199   -   pág. 1 

ESTUDO DE FATORES DE AMBIENTE E PARÂMETROS GENÉTICOS DA IDADE 
AO PRIMEIRO PARTO DE NOVILHAS DA RAÇA NELORE DESAFIADAS 

PRECOCE OU TRADICIONALMENTE “1” 
  

 

AUTORES   

SELMOS LUIZ GRESSLER “2”, MARIA GIZELMA DE MENEZES GRESSLER “3”, JOSÉ AURÉLIO GARCIA 
BERGMANN “4”, JONAS CARLOS CAMPOS PEREIRA “4”, RAYSILDO BARBOSA LÔBO “5” 

  

 
1 Pesquisa financiada pela, CAPS, CNPQ, FAPEMIG, Fazenda Minuano 
2 Doutor em Ciência Animal, Fazenda Minuano. E.mail: selmos@terra.com.br 
3 Mestre em Zootecnia, Fazenda Minuano. E.mail: gizelma@terra.com.br 
4 Professor do Departamento de Zootecnia da Escola de Veterinária da UFMG – Caixa Postal 567 – CEP: 30.161-970 – Belo Horizonte, MG 
5 Professor do Departamento de Genética da FMRP, USP. E.mail: rayblobo@genbov.fmrp.usp.br 
 

 
RESUMO 
Foram objetivos deste trabalho estimar parâmetros genéticos da idade ao primeiro parto e quantificar os 
efeitos do manejo reprodutivo (MR) para animais da raça Nelore sob diferentes modelos para conjunto 
completo de dados (IPP, n = 4.983), e fêmeas acasaladas tradicional (IPPT, n = 3.373) e precocemente 
(IPPP, n = 1.533). Os parâmetros foram estimados pelo método de máxima verossimilhança restrita com o 
aplicativo MTDFREML, sob modelo animal e incorporando 54.987 informações de pedigree. O MR consistiu 
em fêmeas desafiadas precocemente que conceberam ou não na primeira estação de monta, e fêmeas 
acasaladas tradicionalmente. O MR se mostrou importante fonte de variação. As estimativas de 
herdabilidade (h2) foram maiores para o arquivo IPPP, em relação aos arquivos IPP e IPPT, possivelmente 
como conseqüência à maior variabilidade genética para precocidade sexual quando as fêmeas são 
acasaladas precocemente. As h2 variaram de 0,09 a 0,38, dependendo do modelo. Houve aumento das 
estimativas de h2 quando se incluiu o MR para IPPP. Quando o objetivo for avaliar precocidade sexual, 
deve-se desafiar as novilhas próximo da puberdade, não interromper a estação de acasalamento e informar 
corretamente o manejo reprodutivo das fêmeas. 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were to estimate genetic parameters for age at first calving and to measure the 
effect of reproduction management (RM) in Nellore cattle for different models using all records (IPP, n = 
4,983), records from female at traditional mating age (IPPT, n = 3,373) and as yearling (IPPP, n = 1,533). 
Parameters were estimated using REML methodology (MTDFREML), with animal models and considering the 
relationships among 54,987 animals. The RM consisted in mating the females as yearlings and the traditional 
mating age. The RM was an important source of variation. Heritability (h2) was greater for IPPP than IPP and 
IPPT, possibly due to the expression of sexual genetic differences when females are mated younger. The h2 
estimates ranged from 0.09 to 0.38, depending on the model. The h2 estimate was higher when RM was 
included in model for IPPP. When the objective is to evaluate sexual precocity, female should be mated near 
puberty, breeding season must be continuous and reproductive management must be informed. 
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INTRODUÇÃO 
Possivelmente, em virtude das baixas estimativas de herdabilidade (h2), as características reprodutivas das 
fêmeas não têm merecido destaque como critério de seleção (Gressler, 2003). Mesmo que façam parte do 
objetivo de seleção, são sempre relegadas a um segundo plano, em relação às características ponderais ou 
ao perímetro escrotal. 
 
Práticas de manejo reprodutivo (MR), como estações de acasalamento de curta duração e a incorporação 
tardia das fêmeas para a reprodução, além da falta de informações corretas, dificultam estimativas de 
parâmetros genéticos para a idade ao primeiro parto (IPP). Resultados de Gressler (1998) e Gressler (2004) 
sugerem que a IPP é uma característica extremamente dependente da idade à primeira exposição ao touro. 
 
Não obstante a complexidade e a dificuldade na avaliação de características reprodutivas que são expressas 
pelas fêmeas, a reprodução é uma manifestação resultante do sucesso de uma multiplicidade complexa de 
eventos fisiológicos a ela associados. Contudo, existem nesses eventos pontos favoráveis para a seleção de 
características reprodutivas. Em vista disso, propõem-se para o presente estudo os seguintes objetivos: 
 
1. Estimar parâmetros genéticos para a idade ao primeiro parto, utilizando-se de estruturas de dados e 
modelos diferentes; e 
 
2. Quantificar os efeitos do manejo reprodutivo sobre a IPP na perspectiva de se avaliar prováveis 
alternativas que possam melhorar as estimativas dos parâmetros genéticos dessa característica. 
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados analisados são provenientes do Programa de Melhoramento Genético da Raça Nelore. 
Para maiores detalhes verificar Gressler (2004). A idade ao primeiro parto (IPP) foi considerada 
como características distintas, de acordo com a idade na qual ocorreria a primeira exposição aos 
touros, e organizada nos seguintes arquivos: IPP (idade ao primeiro parto completo) - arquivo 
completo, contendo todas as informações de idade ao primeiro parto disponíveis; IPPT (idade ao 
primeiro parto tradicional) - contendo apenas informações das fêmeas acasaladas 
tradicionalmente, após 20 meses, cuja observação do primeiro parto ocorreu após os 29 meses de 
idade, desde que as contemporâneas (fêmeas nascidas no mesmo ano e na mesma fazenda) 
tivessem apresentado, também, o primeiro parto após os 29 meses de idade; e IPPP (idade ao 
primeiro parto precoce) - contendo apenas informações das fêmeas acasaladas precocemente, 
isto é, que pariram antes dos 29 meses de idade e de suas contemporâneas (fêmeas nascidas no 
mesmo ano e na mesma fazenda) que pariram mais tardiamente, após os 29 meses de idade, 
apesar de terem sido desafiadas, igualmente, em idade precoce. 
 
Para a obtenção do peso padronizado para 365 dias de idade, utilizou-se a expressão descrita por 
Gressler (2004). O efeito fixo dos grupos de contemporâneos dos arquivos IPP e IPPP foram 
codificados de duas formas diferentes, como fazenda, mês e ano de nascimento do animal (GC) e 
como fazenda, mês, ano de nascimento do animal e o seu manejo reprodutivo (GCMR). O MR 1 
foi definido como aquele em que as fêmeas pariram antes dos 29 meses de idade e, portanto, 
incluiu aquelas que conceberam em sua primeira estação de monta. O grupo de contemporâneos 
com MR 2 foi aquele em que as fêmeas, acasaladas precocemente, pariram após os 29 meses de 
idade e, portanto, não conceberam na primeira estação de monta. O manejo reprodutivo 3 foi 
aquele em que as fêmeas foram acasaladas tardiamente, parindo pela primeira vez após os 29 
meses de idade. O manejo reprodutivo 3 só foi considerado no arquivo IPP. Para o arquivo IPPT, 
o grupo de contemporâneos foi definido como sendo a fazenda, o mês e o ano de nascimento do 
animal. 
 
Os dados foram submetidos a análise completa de conexidade entre grupos de contemporâneos, 
utilizando-se do algoritmo MILC.FOR (Fries e Roso, 1997). Os arquivos finais incluíram animais de 
15 rebanhos, nascidos entre 1987 e 1998. A matriz de parentesco utilizada totalizou 54.987 
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animais diferentes, nascidos entre os anos de 1933 e 2000. Foram utilizadas informações de 
4.983 (IPP), 3.373 (IPPT) e 1.533 (IPPP) fêmeas. Os modelos adotados foram resultantes de 
investigações preliminares sobre a importância (P<0,05) dos diversos efeitos ambientes para as 
características. Assim, os efeitos fixos foram: GC para IPP (modelos 1 e 3), IPPT (modelos 5 e 6) 
e IPPP (modelos 7 e 9), GCMR para IPP (modelos 2 e 4) e IPPP (modelo 8). As covariáveis foram: 
efeito linear (arquivos IPP, modelos 1 e 2, IPPT, modelo 5, e IPPP modelo 7) e quadrático 
(arquivos IPP, modelos 1 e 2 e IPPT, modelo 5) do peso padronizado aos 365 dias de idade. 
 
Nas estimativas de h2 foi utilizado o método de máxima verossimilhança restrita livre de derivadas 
sob modelo animal, com o aplicativo MTDFREML (Boldman et al., 1995). 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O objetivo de incluir os três MR foi verificar a influencia da EM de curta duração e a idade na qual 
as fêmeas são desafiadas nas estimativas dos parâmetros genéticos para IPP. 
 
Por meio da análise de variância verificou-se que o MR foi o segundo efeito mais importante para 
os modelos 2 e 4 e o efeito mais importante para o modelo 8 sendo responsável por mais de 30% 
da variação da IPP, evidenciando a importância da estação de monta (EM) restrita para fêmeas 
acasaladas jovens. A adoção de EM de curta duração interfere com a IPP devido sua interrupção 
abrupta. Para o arquivo IPPP, o uso da EM e a existência de fêmeas que ainda não estavam 
púberes pode ter provocado distorções, pois, por exemplo, fêmeas aptas à concepção no dia 
seguinte ao fim da EM teriam de esperar até a próxima EM para nova oportunidade de concepção. 
Nesse caso, as fêmeas poderiam apresentar IPP equivalentes às das fêmeas tardias. Mais grave, 
contudo, seria a grande diferença entre a IPP das fêmeas precoces que conceberam na segunda 
EM, em relação às fêmeas igualmente precoces, mas que conceberam na primeira EM. 
 
Com o objetivo de comparar os diferentes MR foram obtidas médias ajustadas pelo método dos 
quadrados mínimos para a IPP (Tabela 1). As diferenças foram de aproximadamente 11 meses 
entre as fêmeas MR 1 e MR 2. Possivelmente, as diferenças são relacionadas a interrupção da 
EM. Além disso, as fêmeas MR 3 apresentaram médias inferiores às MR 2. Esse fato deve estar 
relacionado à idade em que foram desafiadas e igualmente à interrupção da estação de monta 
para as fêmeas do MR 2. Por outro lado, é possível que o modelo esteja ajustando para o fato das 
fêmeas do MR 3 não terem sido desafiadas cedo. Contudo, é impossível determinar com precisão 
quais são as fêmeas precoces a partir do MR 3. 
 
A inclusão do efeito fixo do MR no GC foi o maior responsável pelo aumento do coeficiente de 
determinação (R2) dos modelos quando comparado com a inclusão do peso, como covariável. 
Quando o MR foi incluído como efeito fixo, a diferença MR 1 e MR 2 é descontada, o que 
explicaria o maior R2 e melhores estimativas, principalmente do modelo 8. Dessa forma, a 
interrupção da estação de acasalamento influenciou muito mais fortemente fêmeas que foram 
desafiadas jovens e ainda imaturas sexualmente. 
 
As estimativas de h2 (tabela 2) foram maiores para o arquivo IPPP, em relação aos arquivos IPP e 
IPPT. Essa diferença poderia ser explicada pela inclusão das fêmeas sexualmente maduras, o 
que limitaria as diferenças genéticas para precocidade sexual entre elas. O mesmo não ocorreu 
para o arquivo IPPP, em que as fêmeas foram desafiadas jovens. Essa estimativa corrobora os 
resultados pioneiros de Gressler (1998). 
 
A inclusão do MR para o arquivo IPP não produziu estimativas de h2 mais elevadas, talvez em 
função do menor número de fêmeas que foram, de fato, acasaladas jovens proporcionalmente ao 
número de fêmeas acasaladas mais tardiamente. Além disso, as fêmeas do MR 3 não deveriam 
ser comparadas às outras duas (MR 1 e 2) por não terem tido oportunidade de apresentar IPP 
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menores, o que poderia ter causado confundimentos. Possivelmente, a IPP (MR 3) está pouco 
associada geneticamente com a precocidade sexual. Nesse caso, pode-se estar incorrendo em 
confundimentos ao considerá-la associada à precocidade sexual. Houve, entretanto, alguma 
redução na variância do resíduo quando o MR foi incluído nos modelos, indicando que esse fator é 
importante. 
 
Apesar de não haver diferenças significativas, entre os modelos 7 e 9, em relação ao modelo 8, 
houve aumento das estimativas de h2 quando se incluiu o MR. Esse aumento poderia indicar que 
ganhos genéticos equivalentes aos de características ponderais são possíveis de serem atingidos 
para a IPPP. 
 
Possivelmente, as soluções mais adequadas seriam codificar o MR e a permanência ininterrupta 
dos touros. Talvez, EM mais longas sejam mais adequadas quando se deseja reduzir os eventuais 
confundimentos provocados pela sua interrupção na avaliação da precocidade sexual das fêmeas. 
Ou seja, o objetivo seria identificar as fêmeas precoces e melhorar a distribuição da IPP 
identificando com maior precisão o primeiro cio fértil. Deve ser considerada, nesse caso, a 
desvantagem prática de EM muito longas. 
 
Apesar do efeito da inclusão do peso padronizado aos 365 dias de idade ter sido importante 
(P<0,05), ele não influenciou as estimativas de h2, possivelmente por estar removendo de forma 
proporcional tanto a variância genética aditiva quanto a variância de resíduo.   

 

CONCLUSÕES 

Quando o objetivo for avaliar precocidade sexual, deve-se desafiar as novilhas próximo aos 12 
meses, e não interromper a estação de acasalamentos. 
 
A seleção para a IPP deve resultar em progresso genético, especialmente maior quando fêmeas 
tiverem oportunidade de demonstrar seu potencial, e quando as informações do manejo 
reprodutivo e dos ambientes a que estavam submetidas foram conhecidas. 
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Tabela 1.Médias ajustadas pelo método dos quadrados mínimos, erros-padrão (EP) e número de observações para a 
idade ao primeiro parto em animais da raça Nelore, de acordo com o manejo reprodutivo em arquivos e modelos 
diferentes (modelos entre parênteses) 
 

Arquivos (modelos) Manejo reprodutivo Média ± EP (meses) Número de observações 
     IPP GCMR    (2) 1 29,10 ± 0,86 193 

 2 40,00 ± 0,91 1417 
 3 36,70 ± 0,36 3373 
    

      IPP GCMR    (4) 1 29,05 ± 0,87 193 
 2 39,96 ± 0,92 1417 
 3 36,80 ± 0,37 3373 
    

     IPPP GCMR   (8) 1 25,13 ± 0,37 116 
 2 35,93 ± 0,18 1417 

 
 
 
 
Tabela 2.Estimativas de herdabilidade (h2) ± erros-padrão (EP) e componentes de variância para a idade 
ao primeiro parto, usando diversos modelos (modelos entre parênteses) 
 

Arquivos (modelos) h2 ± EP σ2 A σ2 E 

IPP GC   (1) 0,14 ± 0,033 1,79 11,25 
IPP GCMR   (2) 0,14 ± 0,034 1,53 9,55 
IPP GC   (3) 0,14 ± 0,033 1,85 11,35 
IPP GCMR   (4) 0,15 ± 0,034 1,63 9,58 
    
IPPT   (5) 0,10 ± 0,037 1,24 11,50 
IPPT   (6) 0,09 ± 0,036 1,10 11,41 
    
IPPP GC   (7) 0,29 ± 0,069 4,13 10,13 
IPPP GCMR   (8) 0,38 ± 0,079 3,27 5,36 
IPPP GC   (9) 0,28 ± 0,069 4,08 10,26 

σ2 A :  variância genética aditiva 
σ2 E :  variância do resíduo 


