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rayas e que proporyao de cads uma utilizar. 0
INTRODUC;Ao objetivo deste trabalho foi estimar a composiyao

Sistemas de cruzamentos entre rayas 6tima de um composto das rayas Charolesa e
bovinas de corte tern sido cada vez mais Nelore, com base em estimativas de efeitos
utilizados pelos pecuaristas, na busca de major aditivos e heter6ticos para caracterfsticas de
eficiencia de produyao. Entretanto, um dog crescimento pre-desmama.
majores entraves na sua utilizayao, e 0 manejo
que normal mente e dificultado. Em razao disto
tern crescido 0 interesse pela utilizayao de

compostos (sinteticos), que alem de
possibilitarem a explorayao de vantagens do
cruzamento, facilitam 0 manejo do rebanho. A
composiyao dog sinteticos, contudo, e uma
inc6gnita, uma vel que nao se sabe quantas

MATERIAL E METODOS
A composi<;:ao genetica 6tima das ra<;:as

no composto envolvendo as ra<;:as Charolesa e
Nelore, foi calculada com base nas estimativas
de efeitos aditivos direto e materna da ra<;:a
Charolesa como desvio da Nelore, e efeitos
heter6ticos direto e materna entre as ra<;:as,

~



Anais da XXXIV Reunlao da SBZ -Julho de 1997 -Juiz de Fora -MG 228

Charoles e de cerca de 48%: 6) para valor
economico de PN igual a zero, a percentagem
de Charoles e de cerca de 44%,
independentemente do valor economico de PO;
e 7) para valor economico de PO igual a zero, a
percentagem de Charoles e de 100%,
independentemente do valor economico de PN.
Para valor economico de PO diferente de zero,
os resultados mostram que a percentagem de
Charoles e maxima para valores economicos de
PN e PO iguais a + 1,00 e + 0.25 ou -1.00 e -

0,25, respectivamente.

obtidos par TREMATORE et al. (1996), para os
pesos ao nascimento (PN) e a desmama (PO).
Essas estimativas 580, na mesma ordem, 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. 0 metoda utilizado foi aquele
proposto par UN (1996). Esse metoda leva em
conta 0 valor economico de Gada caracterfstica e
as estimativas de efeitos aditivos e heteroticos
de Gada uma. Segundo UN (1996) a composi<;:ao
otima de ra<;:as para maxima merito e
p = (u'T .'u).' T-1u, sendo T = ~ (Avu.+ uv.A'+

tIt

Mvu'+ uv'M) + L v;Hi+L V;Si+ L Via;,
;=1 ;=1 ;=1

em que, u e um vetor (bx1) de uns, sendo b 0
numero de ra<;:as; v e um vetor (tx1) de valores
economicos, sendo t 0 numero de
caracterfsticas; A e a matriz (bxt) de efeitos
aditivos diretos; Mea matriz (bxt) de efeitos
aditivos maternos; Hi e a matriz (bxb) de efeitos
heteroticos diretos para a caracterfstica i; Si e a
matriz (bxb) de efeitos heteroticos paternos; e a;
e a matriz (bxb) de efeitos heteroticos maternos.
Neste trabalho os valores economicos de PN e
PO variaram de -1,0 a +1,0 e os efeitos
heteroticos paternos nao foram considerados.

RESULTADOS E DISCUssAo
No Quadro 1 e apresentada a

composi<;ao 6tima de Charoles em compostos
de Charoles e Nelore, de acordo com valores
economicos dados aos pesos ao nascimento e a
desmama. Observa-se que: 1) para valores
economicos negativos de PD, a medida que se
aumenta 0 valor economico de PN, reduz-se
linearmente a percentagem 6tima de Charoles
no composto; 2) para valores economicos
positivos de PD, a medida que se aumenta 0
valor economico de PN, aumenta-se linearmente
a percentagem 6tima de Charoles no composto;
3) para valores economicos negativos de PN, a
medida que se aumenta 0 valor economico de
PD, ha aumento da percentagem de Charoles no
composto mas com quebra da linearidade no
valor economico de PD igual a zero; 4) para
valores economicos positivos de PN, a medida
que se aumenta 0 valor economico de PD, ha
redu<;ao na percentagem de Charoles mas com
quebra da linearidade no valor economico de PD
igual a zero; 5) para valores economicos de PN
iguais aos de PD, a percentagem 6tima de

CONCLUSOES
Para os efeitos aditivos e heter6ticos

utilizados neste trabalho conclui-se que a
composic;:ao 6tima de Charoles em um composto
de Charoles e Nelore varia muito dependendo
dos valores economicos dos pesos ao
nascimento e a desmama.

Para os valores economicos utilizados, a
percentagem de Charoles e minima (cerca de
25%) quando os valores economicos de PN e
PO saD iguais a -1,00 e + 0,25 ou +1,00 e -0,25,

respectivamente.
Para os valores economicos utilizados, a

percentagem de Charoles e maxima (cerca de
58%) quando os valores economicos de PN e
PO saD iguais a + 1,00 e + 0,25 ou -1,00 e -0,25,

respectivamente.
Para a determinac;:ao da composic;:ao

genetica 6tima de compostos envolvendo outras
rac;:as, ha necessidade da obtenc;:ao de
estimativas dos efeitos aditivos e heter6ticos
para as caracterfsticas de importancia
economica.
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QUAORO 1. Composiyao otima de Charoles (%) no composto Charoles-Nelore, de acordo com os
valores economicos dos pesos ao nascimento (PN) e a desmama (PO)

~a)or 

economico ~PDaeconomico
de PN -1,00 -0,75 -0,50 -0,25 + 0,25 +0,50 +0,75 +1,00

-1,00 48:17 49:38 51:72 58~10 '25~57 ~~~¥~ ~~~~~ ~6:~~
-0,75 47,24 48,17 49,98 55,02 30,88 38,03 40,22 41,28
-0,50 46,30 46,93 48,17 51,72 35,75 40,22 41,63 42,33
-0,25 45,33 45,65 46,30 48,17 40,22 42,33 43,01 43,35
+ 0,25 43,35 43,01 42,33 40,22 48,17 42,30 45,65 45,33
+ 0,50 42,33 41,63 40,22 35,75 51,72 48,17 46,93 46,30

+0,75 41,28 40,22 38,03 30,88 55,02 49,98 48,17 47,24

"C:r~,gO\I"I"r "~~;~!:~~.J- ~~~,77" "" _3~,7?~, 2~~57,. .58,1Q ~~ §1,72 49,38 48,
Para 0 valor economico de PN = 0,00 a % de Charoles e igual a 44,35 independentemente do

valor economico de PD. Para 0 valor economico de PO = 0,00 a % de Charoles e igual a 146.93

(100%) independentemente do valor economico de PN.


