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AESUMO: Este trabalho teve 0 objetivo de estimar 0 desempenho de diferentes sistemas de
cruzamento envolvendo as rac;:as Charolesa e Nelore, com base em estimativas de efeitos aditivos e
heter6ticos para os pesos ao nascimento (PN) e a desmama (PO). Os sistemas comparados foram:
Nelore puro
(SNP), terminal de touro Charoles (STCha), terminal de touro Canchim (STCan),
terminal de touro F1 Charoles-Nelore (STF1), rotacionado de Charoles e Nelore (SACha), rotacionado
de Canchim e Nelore (SACan) e rotacionado de F, e Nelore (SAF1 ). Os va/ores dog efeitos aditivos
direto e materna do Charoles como desvio do Ne/ore e heteroticos direto e materna, obtidos em curro
trabalho, foram: 2,07; 6,77; 1,66 e 0,62 kg para PN e 9,99; -23,31; 14,77 e 44,16 kg para PO,
respectivamente.
Os resultados mostrar,am superioridade dos sistemas rotacionados em relac;:ao aos
terminais, que par sua vez foram superiores ao SNP. Oentre os sistemas rotacionados e terminais,
aqueles envolvendo Charoles foram os mais produtivos.
Os sistemas envolvendo touros da rac;:a
Canchim foram mais produtivos que os que utilizaram touros F1s. Nos sistemas terminais, a
produc;:ao de femeas de reposic;:ao reduzilu consideravelmente a eficiencia dos mesmos.
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PRODUCTIVITY OF CHAROLAIS-NI::LLORE
CROSSBREEDING SYSTEMS. CALCULATED
BASED ON ESTIMATES OF ADDITIVE AND HETEROTIC EFFECTS FOR PREWEANING
GROWTH TRAITS
ABSTAACT: The objective of this work was to estimate the productivity of several crossbreeding
systems involving the Charolais and Nellore breeds, based on estimates of additive and heterotic
effects for birth (BW) and weaning (wwr) weights. The systems compared were: purebred Nellore
(SNP), Charolais bull terminal (STCha), Canchim (5/8 Charolais + 3/8 Zebu) bull terminal (STCan),
F1 Charolais-Nellore bull terminal
(STF1), Charotais and Nellore rotational (SACha), Canchim and
Nellore rotational (SACan), and F1 Charolais-Nellore
and Nellore rotational
(SAF1). The additive
direct and maternal effects of the Charolais as a deviation from the Nellore, and heterotic direct and
maternal effects used, obtained in another study, were: 2.07, 6.77, 1.66, and 0.62 kg for BW, and
9.99, -23.31, 14.77, and 44.16 kg for \NW, respectively.
The results showed superiority of the
rotational systems over the terminal sy:>tems, and superiority of these later ones over the SNP.
Within the rotational and terminal systems, those involving Charolais bulls were more productive.
The systems involving Canchim bulls were more productive than those involving the F1 bulls. Within
the terminal systems, the production of replacement females reduced considerably their efficiency.
KEYWORDS:
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INTRODUC;;Ao
Uma das utilidades
de se obterem
estimativas de efeitos aditivos e heter()ticos e
que elas podem ser usadas para predizer 0
desempenho
de combinayoes
entre rayas,
principal mente em programas de cruzar,nento a
longo prazo, quando se deseja maxirnizar a
eficiencia de produyao (DILLARD et al.,. 1980).
TREMATORE
et al. (1996) estimaram efeitos
aditivos e heter6ticos, individuais e maternos,
para as rayas Charolesa e Nelore, para os pesos

ao crescimento e a desmama, em um rebanho
no Estado de Sac Paulo.O objetivo
deste
trabalho foi
calcular,
com
base
nessas
estimativas,
0
desempenho
de
diferentes
sistemas de cruzamento Charoles-Nelore.

MATERIAL E METODOS
Para estimar 0 desempenho
de Gada
sistema de cruzamento, a media de Gada grupo
genetico que 0 comp6e
foi computada pela
seguinte f6rmula:

Melhoramento

Gen~tico

Media do grupo = Media estimada do
Nelore + g~ klc + g~ kmc + h~N klct-1+ h~NkmCN
em que, g~, g~, b~Ne h~N sac os efeitos aditivos
direto e materna da ra9a Charolesci em rela9ao a
rac;a Nelore, e os efeitos heteroticos individual e
materna entre as rac;as Charolesa e Nelore,
respectivamente,
e klc, kmc, klCN e kmCNsac as
proporc;oes de genes da rac;a Charolesa no
bezerro e na vaca e as proporc;oes de locos em
heterozigose (urn gene de uma rac;a e 0 outro da
outra
rac;a)
no
bezerro
e
na
vaca,
respectivamente.
As medias estimadas par
TREMATORE
et al. (1996) para os pesos ao
nascimento (PN) e a desmama (PO) para a rac;a
Nelore foram
iguais a 28,0 e 179.0 kg,
respectivamente.
As estimativas de g~, g~, h~N
e b~Nforam iguais a 2,07; 6,77; 1,66 e 0,62 kg
para PN e 9,99; -23,31; 14,77 e 44,16 kg para
PO, respectivamente.
Os sistemas considerados
foram:
a)
SNP, sistema Nelore puro; STCha, sistema
terminal com touro Charoles e vacas Nelore; c)
STCan, sistema terminal com touro Canchim
(5/8 Charoles + 3/8 Nelore) e vacas Nelore; d)
STF1, sistema terminal com touro F1 (CharolesNelore)
e vacas
Nelore;
SRCha,
sistema
rotacionado de Charoles e Nelore; f) SRCan,
sistema rotacionado de Canchim e Nelore; e g)
SRF1, sistema
rotacionado
de touros F1 e
Nelore. Nos sistemas terminais (b, c, d) foram
consideradas
duas situa90es:
1) compra de
femeas de reposic;ao; e 2) produc;ao das femeas
de reposic;ao no proprio sistema.
Nos sistemas
rotacionados (e, f, g) considerou-1;e a situac;ao
de equilIbria quando 50% das vacas e dos
bezerros eram compostos par 1/3 de uma rac;a e
2/3 da outra.

,

225

Animal

-

RESULTADOS E DISCUSSAO
No
Cuadra
1
e
apresentado
0
desempenho dos varios sistemas I:onsiderados,
para as caracterfsticas estudadas.
Observa-se
que todos os sistemas
que envolvem
0
cruzamento
entre ra9as sac superiores
ao
sistema
Nelore puro.
Entre os sistemas
terminais,
0 sistema
terminal
de Charoles
(STCha) e 0 que apresenta major produtividade,
mas requer a utiliza9ao de insemina9ao artificial
para sua implementa9ao.
Os sistemas terminais
com Canchim (STCan) e com toLlro F1 (STF1)
sac, entretanto,
oP90es de cruzamento
que
possibilitam
a utiliza9ao
da manta natural.
Dentro dos sistemas terminais, a produ9ao de

femeas de reposi<;:ao com cerca de 35% das
vacas, reduz a produtividade dos sistemas.
as
sistemas rotacionados sac os que apresentam
major
produtividade,
em
decorrencia
da
utiliza<;:ao das femeas cruzadas que possuem
vigor hfbrido para habilidade materna.
Dentro
desses sistemas, 0 rotacionado de Charoles e
Nelore (SACha) foi tambem 0 que apresentou
major produtividade.
A diferen<;:a entre os
sistemas rotacionados de Nelore com Canchim
(SACan) e com touro F1 (SAF1) foi major do que
no caso dos sistemas terminais
(STCan
e
STF1), em razao da melhor composi<;:ao de
Charoles nos bezerros e nas vacas.

CONCLUSOES
Para os efeitos aditivos e heter6ticos,
diretos e maternos. utilizados neste trabalho,
para os pesos ao nascimento e a desmama,
conclui-se que:
Os sistemas
rotacionados
sac mais
produtivos que os sistemas terminais, que par
sua vel sac mais produtivos que 0 sistema
Nelore puro.
Dentre
os sistemas
rotacionados
e
terminais, aqueles envolvendo 0 touro puro da
ra~ Charolesa sac mais eficientes.
Os sistemas envolvendo touros da ra9a
Canchim sac mais eficientes do que aqueles que
envolvem touros F, Charoles-Nelore.
Nos sistemas terminais, a prodU9aO de
femeas de reposi9ao reduz consideravelmente
a
eficiencia produtiva.
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