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S E~.: RESUMO: Foram avaliadas as mudan9as fenotfpicas, geneticas e de ambiente dO~-SOS aos 205

(P205), 365 (P365) e 550 (P550) dias de idade de 5924 animais, progenies de 28 touros, da ra9a
Nelore Mocha, distribufdos em tres regi6es geograficas do Brasil. A mudan9a fenotfpica anual foi,
para 0 conjunto das regi6es, de 0,475 kg, 0,258 kg e 0,188 kg, respectivamente, para P205, P365 e
P550. As mudan<;:as geneticas estimadas foram de 1,518 kg/ana (P205), 2,206 kg/ana (P365) e 3,142

kg/ana (P550). As estimativas de mudan9a de ambiente foram de -1,043 kg/a no (P205), -1,948
kg/ana (P365), e -2,254 kg/ana (P550).

PALAVRAS-CHAVES: Mudan<;:as de ambiente, mudan<;:as geneticas, mudan<;:as fenotfpicas.

GENETIC TRENDS FOR BODY WEIGHT OF POLLED NELLORE CATTLE IN BRAZIL

ABSTRACT: Phenotypic, genetic and environmental changes were estimated for the weights at 205
(205W), 365 (365W) and 550 days of age of 5924 polled Nellore animals, sired by 28 bulls,
distributed in three Brazilian geografic regions. The yearly phenotypic changes were 0,475 kg, 0,258
kg and 0,188 kg, for BW, 205W, 365W and 550W, respectively. The estimated genetic changes
were of 1.518 kg/year (205W), 2,206 kg/year (365W) and 3,142 kg/yer (550W). The environmental
change were -1,043 kg/year (205W), -1,948 kg/year (365W) and -2,254 kg/year (550W).
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MATERIAL E METODOS
Dados relativos aos pesos de 5924

animais da raya nelore, variedade mocha,
progenies de 28 touros, nascidos entre 1981 e
1992, controlados e distribu!dos em tres regi6es
de produyao do Brasil, foram cedidos pelo
Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte
(CNPGC), da Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuaria (EMBRAPA).
As regi6es de produyao resultaram do

agrupamento de Estados da Federayao, que
fossem representativos como produtores de
bovinos daquela raya.

Para estimar as mudanyas fenot!picas e
geneticas, no conjunto das regi6es, foram
utilizados os coeficientes de regressao lineares
das medias anuais dos pesos aDs 205, 365 e 550
dias de idade em funyao do ana de nascimento
dos bezerros pelo metoda dos quadrados
m!nimos a partir de dois modelos matematicos:
urn deles, incluindo apenas efeitos fixos de sexo,
estayao, regiao. ana de nascimento do bezerro e
a interayao entre a estayao de nascimento e
regiao, como classes e como covariavel a idade
da vaca ao parto (modelo II) eo Dutro, mantendo
os mesmos efeitos fixos mais 0 efeito aleat6rio

INTRODUQAo
A tendencia da faCta Nelore Mocho, de

acordo com a sua inclinac;ao para a produc;ao de
carne, ja se manifesta com certa clareza. 0 que
ainda e discutivel e se a selec;ao de reprodutores
para a produc;ao de carne tern sido compativel
com a questao. Para que 0 processo de selec;ao
de reprodutores seja eficaz, e necessaria que a
mudanca fenotipica seja decomposta nos seus
componentes genetico e ambiental. Uma analise
simples das medias dos pesos a uma
determinada idade, ao longo dos anos, nao
permite identificar a causa OU causas
responsaveis pela mudanc;a da media A
mudanc;a observada pode ser decorrente de
variac;ao genetica ou de variac;ao de condic;oes
ambientais as quais os animais foram
submetidos, ou de ambas. Considerac;oes sobre
estas quest6es sac apresentadas par PACKER
(1977), PIMENTA FILHO (1986) e SILVA (1990).
Neste estudo, foram avaliadas as mudanc;as
fenotipicas, geneticas e de ambiente, dos pesos
aos 205, 365 e 550 dias de idade em rebanhos
da faCta Nelore Mocha, no conjunto de tres
regioes geograficas dq Brasil.
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para peso aos 205 dias, 26,4684 kg para peso
aos 365 dias e 37,7052 kg para 0 peso aos 550
dias de idade. A tendencia de meio foi negativa
para os pesos aos 205, aos 365 e aos 550 dias
de idade, decorrente provavelmente, do
aumento da densidade demografica dog
rebanhos, da exigencia major dos animais a
estas idades par melhores condi<;:oes de
pastagens ou da queda destas condi<;:oes nestes
ultimos anos, ou ainda par problemas de

manejo.

CONCLUSOES
0 progresso genetico alcanc;:ado

demonstra uma melhora nos rebanhos pelo usa
de touros selecionados.

de touro (modelo I). Os coeficientes de
regressao linear (Quadro 1) das constantes dos
anos de nascimento dos bezerros sabre os anos,

A A

estimados pelo modelos II (b 1) e I (b'!), tern,

seg~ndo PACKER (1977), os seguintes valores:

E (bl) = 9 + a = f

E (b'!) = Y2 9 + a

onde f representa a mudan9a fenotipica anual,
g, a mudan9a genetica media anual e 3, a
mudan9a anual decorrente do ambiente.

Como conseqOencia, a diferen9a entre
b1 e b'1 constitui um estimador da metade da

mudan9a genetica. Logo, g = 2(b! -b'! ) e um

estimador de g.
As mudan9as de ambiente foram

estimadas pelas diferen9as entre as mudan9as
fenotipicas menos as geneticas.

RESULTADOS E DISCUssAo
As mudan<;:as fenotipicas, geneticas e de

ambiente, assim como a mudan<;:a genetica
anual (expressa em porcentagem da media) e as
mudan<;:as geneticas e fenotipicas (acumuladas
no periodo estudado) sac apresentadas no
Ouadro 2. Pode-se observar que, anualmente,
atraves das mudan<;:as fenotipicas, houve um
aumento moderado nas caracteristicas, em
decorrencia da combina<;:ao de fatores geneticos
e de ambiente. Pode-se observar ainda
tendencia genetica positiva para os pesos
estudados, representando ganhos anuais de
0,96, 1,00 e 1,09% em rela<;:ao a media para os
pesos aDs 205, aDs 365 e aDs 550 dias de idade,
respectivamente. Nos ultimos 12 anos, os
rebanhos analisados neste estudo, tiveram
mudan<;:a genetica acumulada de 18,2160 kg
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Caracterrstlca bl -(Modelo II) S(bi) h'l (Modelo I) S(b'j)
P205 0,4749 :t 0,06 -0,2841 :t 0,06
P365 0,2581 :t 0,12 -0,8447 :t 0,13

~~~ QJ~~~-:---~---:-:-:: :!..Q.!.f.Q.-
hi = Coeficiente de regressao linear (Modelo II)

Ab'l = Coeficiente de regressao linear (Modelo I)
AS(bl) = Erro-padrao do coeficiente de regressao linear (Modelo 'I)

AS(b'J = Erro-padrao do coeficiente de regressao linear (Modelo I)

[\1'6GG%
PesosP205 158,44 0,4749 1,5180 -1,0431 0,96 18,2160 5,6988
P365 221,38 0,2581 2,2057 -1,9476 1,00 26.4684 3,0972

--~-~-~~~~~~~~~z.z.Q§:?--_':?'~
G = 2(bj -b J
G::/o = Mudan9a genetica anual expressa como percentual da media

X .f = Media geral estimada
~G = Mudan9a genetica acumulada nos 12 anos
~F = Mudan9a fenotipica acumulada nos 12 anos

A

nascimento (hi -Modelo II) e (h'l -Modelo I).


