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RESUMO: Os objetivos do trabalho foram estimar parâmetros genéticos de 

características indicadoras de eficiência alimentar, como a conversão alimentar (CA), 

eficiência parcial de crescimento (EPC), taxa de crescimento relativo (TCR), taxa de 

Kleiber (TK), consumo alimentar residual (CAR), ganho de peso residual (GPR) e 

consumo e ganho residual (CGR) de bovinos da raça Nelore.  O critério de seleção que 

resulta na melhor combinação de resultados foi determinado a partir de estimativas de 

respostas correlacionadas sobre o peso à desmama ajustado para 210 dias de idade 

(P210), consumo de matéria seca (CMS), ganho médio diário (GMD) e peso vivo 

metabólico (PV
0,75

). Considerando ainda a natureza longitudinal das medidas coletadas 

em testes de desempenho, outro estudo foi feito para estimar a trajetória dos 

componentes de (co)variâncias e parâmetros genéticos para o CMS e o peso vivo (PV) 

de bovinos Nelore em função dos dias em teste (DET) utilizando modelos de regressão 

aleatória (MRA). Foram utilizadas informações de 8004 animais com registros de P210 

e 712 animais com registros de CMS, GMD, PV
0,75

, PV e características de eficiência 

alimentar obtidas após o desmame. Os componentes de variância foram estimados 

utilizando o método da máxima verossimilhança restrita, com modelo animal em 

análises multicaracterística. Os efeitos fixos considerados nos modelos foram grupo de 

contemporâneo, mês de nascimento e os efeitos lineares e quadráticos das covariáveis 

idade da mãe e da idade do animal no meio teste, como covariável. Os efeitos aleatórios 

foram genético aditivo direto e o resíduo. Para P210 foram considerados ainda os 

efeitos aleatórios maternos genético e de ambiente permanente. Nas análises por MRA, 

os efeitos genéticos aditivos e de ambiente permanentes de animal foram ajustados 

utilizando funções polinomiais de Legendre de segunda à quinta ordem com a regressão 

fixa ajustada com polinômio de segunda ordem e as variâncias residuais consideradas 

heterogêneas com 13 classes para o período especificado. De acordo com o critério 

usado para a comparação dos MRA os polinômios de Legendre de terceira e quinta 

ordem, respectivamente, para os efeitos genéticos e de ambiente permanente foram os 

mais apropriados para descrever a estrutura de covariâncias do CMS. Para PV, a terceira 

ordem foi suficiente para descrever a estrutura de covariâncias para os efeitos genéticos 

e de ambiente permanente ao longo dos DET. As estimativas de herdabilidade para 

P210, CMS, GMD e PV
0,75

 foram 0,23; 0,51; 0,46 e 0,54, respectivamente. Dentre as 

medidas de eficiência alimentar, as estimativas de herdabilidade foram 0,10; 0,16; 0,17; 

0,22; 0,17; 0,12 e 0,17, respectivamente para CA, EPC, TCR, TK, CAR, GPR e CGR. 

As correlações genéticas entre as características de interesse e as medidas de eficiência, 

foram favoráveis com P210 o CAR, GPR, CGR. CAR, GPR, CGR e TK foram 

favoráveis com PV
0,75

. A EPC, CAR, e CGR foram as únicas medidas de eficiência com 

correlações genéticas favoráveis com CMS, entretanto também foram estimadas para 

EPC e CAR as únicas correlações genéticas desfavoráveis com o GMD. A trajetória dos 

componentes de variância e estimativas de parâmetros genéticos por MRA e análise 

multicaracterísticas foram semelhantes, mostrando haver coerência nas estimativas 

obtidas pelos MRA. As estimativas de herdabilidade oscilaram de 0,28 a 0,35 para o 

CMS e de 0,50 a 0,65 para o PV. A característica de eficiência alimentar mais 

promissora para reduzir o CMS e aumentar as características de crescimento (P210, 

GMD e PV
0,75

) é CGR.  Modelos de regressão aleatória sobre polinômios de Legendre 

podem ser utilizados para descrever a variação genética do CMS e PV nos dias em teste 

em bovinos Nelore em crescimento. 

 

Palavras-chave: correlação genética, desempenho, herdabilidade, respostas à seleção, 

regressão aleatória 
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ABSTRACT: The aims of this work were to estimate genetic parameters of feed 

efficiency indicator traits, such as feed conversion (FC), partial efficiency of growth 

(PEG), relative growth rate (RGR), Kleiber ratio (KR), residual feed intake (RFI), 

residual weight gain (RWG) and residual intake and gain (RIG) of Nellore cattle. The 

selection criteria which results in the best results combination was determined from 

correlated response estimates on weaning weight adjusted for 210 days old (W210), dry 

matter intake (DMI), average daily gain (ADG) and metabolic body weight (BW
0.75

). 

Considering also the longitudinal nature of the measures collected in performance tests, 

another study was done to estimate the trajectory of (co)variances and genetic 

parameters for DMI and body weight (BW) of Nelore cattle as a function of days on test 

(DOT) using random regression models (RRM). We used data from 8004 animals with 

records of W210, and 712 animals with records of DMI, ADG, BW
0.75

, BW and 

measures of postweaning feed efficiency. Variance components were estimated using 

restricted maximum likelihood method, with animal model multi-trait analyzes. The 

fixed effects considered on the models were contemporary group, calving month and 

linear and quadratic effects of dam age and animal age in the middle of test. The 

random effects were genetic direct and residual. For W210 were considered also the 

maternal random effects genetic and permanent environmental. For RRM, the effects of 

direct additive genetic and permanent environment of animal were adjusted using from 

second to fifth order of Legendre polynomial functions, for fixed regression of DMI and 

BW on days on test were used Legendre polynomials of the second order and the 

residual variances were considered heterogeneous, with 13 classes for the specified 

period. According to the criterion for comparing MRA, the models of Legendre 

polynomials of third and fifth order, respectively, for genetic and permanent 

environmental effects were the most appropriate to describe the covariance structure of 

the DMI. For BW, third order was sufficient to describe the covariance structure for 

genetic and permanent effects over DOT. Heritability estimates W210, DMI, ADG and 

BW
0.75

 were 0.23, 0.51, 0.46 and 0.54, respectively. Among feed efficiency measures, 

the heritability estimates were 0.10, 0.16, 0.17, 0.22, 0.17, 0.12, and 0.17 respectively 

for FC, PEG, RGR, KR, RFI, RWG and RIG. The genetic correlations between the 

traits of interest and the efficiency measures, RFI, RWG and RIG were favorable with 

W210, and RFI, RWG, RIG and KR were favorable with BW
0.75

. The feed efficiency 

measures with a favorable genetic correlation with DMI were PEG, RFI and RIG, 

however, was also estimated for PEG and RFI unfavorable genetic correlation with 

ADG. The trajectory of the variance components and genetic parameter estimates 

obtained by MRR and multi-trait were similar showing that there is consistency in the 

estimates obtained by RRM. Heritability estimates ranged from 0.28 to 0.35 for DMI 

and from 0.50 to 0.65 for BW. The best feed efficiency trait to reduce DMI and increase 

growth traits (W210, ADG and BW
0.75

) is RIG. Random regression models on Legendre 

polynomials can be used to describe the genetic variation of DMI and BW on days on 

test in growing Nelore cattle. 

 

Keywords: genetic correlation, heritability, performance, random regression, selection 

responses 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

1.1 Introdução 

 

Os programas de melhoramento genético de bovinos de corte, tradicionalmente, 

têm como principais critérios de seleção os outputs (saídas, resultados ou produtos), 

devido principalmente à coleta rotineira de dados fenotípicos relacionados às 

características de saída e a outras características correlacionadas (como os pesos em 

diferentes idades, de reprodução e fertilidade, qualidade da carcaça entre outros) 

(CROWLEY et al., 2010). Embora sejam de difícil coleta, as informações dos inputs 

(insumos que vem de fora) dos sistemas de produção de bovinos são fundamentais para 

correta avaliação da eficiência produtiva como um todo, além de possibilitar o 

estabelecimento de estratégias corretas e sustentáveis de manejo para atingir o objetivo 

final.  

A alimentação, o principal insumo da produção animal, tem sido objeto de 

estudo na zootecnia desde sua origem como ciência, tendo impactos inquestionáveis no 

produto final (HAVENSTEIN; FERKET; QURESHI, 2003). Estima-se que pelo menos 
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60% dos custos totais de produção de bovinos de corte sejam devido à alimentação, 

podendo ser ainda maior dependendo do sistema adotado (ANDERSON et al., 2005). 

Em bovinos de corte a preocupação para seleção envolvendo o consumo alimentar só 

recebeu maior atenção nas duas últimas décadas, devido aos altos custos dos insumos e 

principalmente pelos problemas ambientais na produção animal (HERD et al., 2002a).  

Portanto, nos programas de melhoramento de bovinos de corte, além de maior 

atenção aos insumos utilizados para a produção, como a alimentação, é prudente 

também a observação da relação existente entre a utilização dos insumos e as 

informações de resultados sob a perspectiva de eficiência de conversão de alimentos. 

Isso deverá ser feito para que, além da redução dos insumos utilizados, exista também 

um aumento na quantidade de produto final, resultando em uma atividade mais 

lucrativa.  

Em diferentes espécies animais de interesse zootécnico, a medida de eficiência 

alimentar mais utilizada é a conversão alimentar (CA), que é a razão entre o consumo de 

matéria seca diário observado (CMS) e o ganho médio diário (GMD), e sua inversa, 

chamada de eficiência alimentar bruta, definida pela razão entre o GMD e o CMS. 

Segundo Archer et al. (1999), ambas as características são altamente correlacionadas 

com o ganho de peso, e se utilizadas como critério de seleção, poderão resultar em um 

aumento significativo do consumo pelos animais. 

O consumo alimentar residual (CAR) é um importante indicador de eficiência 

alimentar proposto por Koch et al. (1963) que sugeriram uma correção do consumo 

alimentar para o peso do animal (mantença) e o ganho em peso (produção). Esta 

característica pode ser definida como a diferença do consumo observado e do consumo 

estimado em função do peso metabólico (PV
0,75

) e do GMD. A vantagem da utilização 

desta medida de eficiência alimentar é a possibilidade de comparação do CMS dos 

animais independentemente das diferenças de tamanho ou da taxa de crescimento dos 

mesmos. 

Além das características conversão alimentar (CA) e consumo alimentar residual 

(CAR) existem outras características indicadoras de eficiência alimentar descritas na 

literatura: taxa de crescimento relativo (TCR), definida como a razão da diferença do 

logaritmo do peso final e do logaritmo do peso inicial pelo tempo em confinamento 

(FITZHUGH JR.; TAYLOR, 1971); taxa de Kleiber (TK), razão do GMD pelo PV
0,75

 

(KLEIBER, 1936); eficiência parcial de crescimento (EPC), razão do GMD pela 
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diferença do CMS observado e do CMS estimado para mantença (ARTHUR; 

RENAND; KRAUSS, 2001). Para o cálculo da EPC o CMS estimado para mantença é 

obtido através do NRC (1996) e é calculado em função do nível de energia líquida de 

mantença da dieta e dos requerimentos para mantença do animal que pode ser obtido 

basicamente em função do seu PV
0,75

.
 
 

Recentemente, a característica ganho de peso residual (GPR), proposta também 

por Koch et al. (1963), foi analisada juntamente com as demais características descritas 

anteriormente em uma amostra com diversas raças taurinas criadas na Irlanda 

(CROWLEY et al., 2010). Posteriormente, a equipe de pesquisadores apresentou outra 

característica de eficiência alimentar denominada de consumo e ganho residual (CGR) 

(BERRY; CROWLEY, 2012), expressa como a soma do CAR com o GPR, em que cada 

um tem a mesma ponderação após transformação do CAR positivo em favorável pela 

multiplicação por menos um. 

Um grande desafio é a escolha de uma das características de eficiência alimentar 

propostas na literatura para ser implementada como critério de seleção em programas de 

melhoramento genético de bovinos de corte no Brasil. Um fator a ser analisado é a 

variabilidade genética dessas características nas populações a serem selecionadas e as 

correlações genéticas dessas com as características componentes e de interesse 

(consumo de matéria seca, ganho em peso e peso), visando obter as maiores respostas 

correlacionadas nas características de maior valor econômico. Quando se tem como 

objetivo a eficiência na utilização de alimentos, este objetivo pode ser facilmente 

decomposto em diminuição do input (no caso, consumo de alimento) e no aumento do 

output (por exemplo, o ganho médio diário). 

Outra questão importante de se observar no consumo e no peso vivo é que estas 

características apresentam comportamento longitudinal, ou seja, são medidas que se 

repetem ao longo do teste de desempenho em que são obtidas ou mesmo ao longo da 

vida do animal. Neste tipo de característica é possível empregar alguns tipos de análises 

como as de dimensão finita e de dimensão infinita. A vantagem dos modelos de 

dimensão infinita em relação aos modelos de repetibilidade ou dimensão finita é a 

melhor estruturação das matrizes de covariâncias que modelam a trajetória dos efeitos 

genéticos e ambientais que afetam a característica. Desta forma é possível estimar 

componentes de variância e de parâmetros genéticos para diferentes períodos de teste, 

mesmo havendo diferenças na duração dos testes, frequências e números desiguais de 
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registros por animal, entre outras situações comuns observadas entre os testes de 

desempenho para consumo alimentar. Este acréscimo do número de informações por 

animal avaliadas conjuntamente por modelos de regressão aleatória pode melhorar a 

acurácia de predição dos valores genéticos (BOHMANOVA; MISZTAL; BERTRAND, 

2005). 

Os objetivos do presente trabalho foram estimar as respostas correlacionadas no 

consumo de matéria seca e ganho de peso a partir das estimativas dos componentes de 

(co)variâncias e os parâmetros genéticos das características indicadoras de eficiência 

alimentar e verificar a trajetória da curva de variabilidade genética aditiva de 

características obtidas em testes de desempenho, como o consumo de matéria seca e o 

peso vivo ao longo dos dias em teste. 

 

1.2 Revisão de Literatura 

 

1.2.1 Medidas de Eficiência Alimentar 

 

A relação entre insumo e produto na bovinocultura de corte não tem importância 

somente do ponto de vista econômico da atividade, mas possui também um apelo sócio-

ambiental muito forte. Segundo a FAO (2006) a agropecuária é responsável por 

aproximadamente um quinto das projeções de emissões de gases de efeito estufa 

antropogênico global, produzindo em torno de 37% da emissão de metano do mundo. O 

metano é proveniente, em grande parte, das fermentações entéricas de ruminantes e tem 

um potencial de aquecimento global 23 vezes superior ao dióxido de carbono. Estas 

afirmativas colocaram a produção mundial de carne como grande vilã no problema do 

aquecimento global (KEBREAB et al., 2006).  

Embora Pitesky, Stackhouse e Mitloehmer (2009) tenham contestado as 

projeções relatadas anteriormente (FAO, 2006), demonstrando equívocos nos modelos 

utilizados para as projeções das emissões de gases de efeito estufa de cada setor, ainda 

fica evidente a preocupação com o avanço da produção animal sobre as áreas de 

florestas que ocorreu principalmente em países em desenvolvimento pela necessidade 

de aumento da produção do setor agropecuário. Uma alternativa seria a seleção de 

animais para eficiência alimentar, já que existem evidências de que animais mais 
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eficientes emitiriam menores quantidades de metano na atmosfera, pela redução no 

consumo sem causar prejuízo na produção de carne (HEGARTY et al. 2007). 

As características indicadoras de eficiência da utilização de alimentos pelos 

animais domésticos são baseadas quase que exclusivamente nas informações de 

consumo de matéria seca (CMS), que representam os inputs e de pesagens dos animais, 

que fornecem ganho médio diário (GMD) e o peso vivo metabólico (PV
0,75

) 

representando os outputs.  

Do ponto de vista da física clássica, a eficiência é a relação existente entre o 

trabalho realizado e a energia utilizada para este fim (HALLIDAY; RESNICK; 

WALKER, 2006). Mesmo na produção animal, os primeiros estudos de eficiência eram 

focados basicamente no balanço energético, entre o ingerido e o do produto final 

(KELLNER, 1909). No contexto da produção animal, a importância das características 

de eficiência alimentar é combinar as características de inputs e outputs de maior 

interesse para os animais. 

Possivelmente, a principal medida de eficiência alimentar foi estabelecida 

relacionando diretamente a quantidade total de alimento ingerido e a quantidade de 

produto, que no caso de animais para corte é o próprio peso. Esta relação foi feita pela 

divisão simples em que se estabeleceu a eficiência alimentar bruta, razão entre o GMD e 

o CMS e sua inversa, a conversão alimentar (CA). A CA foi muito utilizada no processo 

de melhoramento de espécies menores, como aves (FAIRFULL; CHAMBERS, 1984) e 

suínos (DE VRIES; KANIS, 1992). 

Segundo Cameron (1998), dentre os problemas que dificultam a inclusão das 

características indicadoras de eficiência alimentar como critério de seleção em bovinos, 

estão: a dificuldade em mensurar o consumo individual dos animais em larga escala 

pelo aumento dos custos devido à maior demanda de mão-de-obra, e também pelo 

antigo conceito de que a seleção para ganho de peso seja, indiretamente, uma seleção 

para eficiência alimentar. 

Essa dificuldade de mensuração do consumo para animais de grande porte e 

criados extensivamente, como é o caso dos ruminantes, fez com que as pesquisas 

iniciais com eficiência utilizassem métodos indiretos, sem a necessidade de mensuração 

do CMS, como propôs Kleiber (1936). Assumindo o consumo de alimentos do animal 

como uma relação direta com o peso metabólico (PV
0,75

), o autor determinou uma taxa 

relativa de ganho que seria a razão direta entre o GMD e o PV
0,75

. Esta razão hoje é 
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conhecida como taxa de Kleiber (TK). Bergh, Scholtz e Erasmus (1992), ao estimarem 

parâmetros genéticos para a TK em 298 machos da raça Bonsmara, concluíram que a 

utilização desta característica traria melhores resultados em eficiência alimentar quando 

comparada à seleção para GMD, em condições extensivas em que não é possível a 

mensuração de CMS. Essas conclusões foram baseadas na alta herdabilidade de TK e na 

alta correlação dessa característica com CA e GMD. 

Outra proposta de medida indireta de eficiência alimentar foi feita por Fitzhugh 

Jr. e Taylor (1971). Considerando o grau de maturidade, como a razão entre um peso 

qualquer e o peso a maturidade e que o logaritmo de uma razão pode ser expresso pela 

diferença do logaritmo do numerador e do denominador, os autores definiram que o 

animal com ganho em grau de maturidade em um determinado período de tempo seria 

mais eficiente. A característica, chamada de taxa de crescimento relativo (TCR), refere-

se, portanto à relação do peso com a maturidade e é definida pela diferença do logaritmo 

do peso final e o logaritmo do peso inicial dividido pelo intervalo de dias entre estes 

pesos. 

O avanço de métodos para estimativas de particionamento de energia do 

alimento, e tabelas padrão mais acessíveis, como o NRC (1996), tornou possível estimar 

a quantidade do CMS destinado somente à mantença, através de cálculos envolvendo o 

PV
0,75

 e medidas de energia do alimento, como os nutrientes digestíveis totais ou 

energia metabolizável. Com isso, a eficiência parcial de crescimento (EPC) passou a ser 

mais acessível em estudos de eficiência alimentar (ARCHER et al., 1999; ARTHUR; 

RENAND; KRAUSS, 2001). 

Entretanto, hoje em dia, a medida de eficiência alimentar mais estudada em 

bovinos no mundo todo é o consumo alimentar residual (CAR), proposto inicialmente 

por Koch et al. (1963) quando utilizaram informações de consumo individual de 1324 

bovinos da raça Hereford e Angus, machos e fêmeas, provenientes de rebanhos 

experimentais nos Estados Unidos, para a determinação de medidas de eficiência 

alimentar. Estes autores estimaram o consumo de nutrientes digestíveis totais (NDT), 

com base nos valores tabelados dos alimentos e sua respectiva proporção na dieta e 

levaram em conta a influência do peso vivo do animal sobre seu requerimento de 

mantença, propondo, que a medida de consumo fosse ajustada pelo peso médio e o 

ganho de peso. Para avaliação, estes autores classificaram os dados por sexo, ano de 

nascimento e grupo de teste. Outra medida utilizada por Koch et al. (1963) foi o ganho 
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ajustado pelo consumo (este previamente ajustado para peso), que posteriormente ficou 

conhecida por ganho de peso residual (GPR), calculado como o resíduo da equação de 

ajuste do GMD em função do PV
0,75

 e do consumo (CROWLEY et al., 2010). 

Recentemente, Berry e Crowley (2012) propuseram a combinação simples entre 

o resíduo de equação de ajuste do CMS (CAR) com o resíduo da equação de ajuste do 

GMD (GPR), pela soma entre eles após inverter o sinal do CAR. Esta equação equivale 

a um índice com pesos iguais para as duas características. 

 

1.2.2 Parâmetros genéticos de medidas indicadoras de eficiência alimentar 

 

Desde o final da década de 1990 vários trabalhos foram publicados com 

estimativas de parâmetros genéticos de características de eficiência alimentar em 

bovinos de corte, utilizando a metodologia de modelos mistos, mas até hoje são raros os 

resultados em Bos indicus e mais especificamente na raça Nelore.  

Para o CMS, estimativas de herdabilidade variam de 0,18, como relatado por 

Fan, Bailey e Shannon (1995), avaliando 271 machos da raça Hereford no Canadá, até 

0,74 como foi estimado por Shojo et al. (2005) avaliando mais especificamente o 

consumo de volumoso em machos Wagyu no Japão. Entretanto, as estimativas mais 

encontradas na literatura para esta característica é de moderada a alta, em torno de 0,40 

(BOUQUET et al., 2010; ROLFE et al., 2011).  

Fan, Bailey e Shannon (1995) também observaram baixas estimativas de 

herdabilidade para o GMD em bovinos Hereford (0,16). Essa característica de 

crescimento, geralmente apresenta magnitudes moderadas, em torno de 0,20, como foi 

observado por Hoque et al. (2006) avaliando 740 machos Wagyu, até 0,59, como 

relatado por Nkrumah et al. (2007) avaliando 464 bovinos cruzados no Canadá.  

Nkrumah et al. (2007) estimaram a herdabilidade para PV
0,75

 em 0,31 enquanto 

Crowley et al. (2010) avaliando um pouco mais de 2600 animais das raças Angus, 

Charolês, Hereford, Limousin e Simental na Irlanda, relataram estimativas de 

herdabilidade elevada, em torno de 0,69. 

As medidas de eficiência que envolvem o CMS, GMD e o PV
0,75

, de maneira 

geral apresentam estimativas de herdabilidades moderadas, em torno de 0,30, variando 

de 0,06, como relataram Robinson e Oddy (2004) para a CA de 1481 bovinos cruzados 

em terminação na Austrália, e 0,08, como relatado por Jensen et al. (1992) para CAR de 



18 
 

650 machos mestiços da raça Holandesa e Pardo Suíço com duplo propósito na 

Dinamarca, até 0,62 como relatado para CAR em 760 bovinos de raças britânicas na 

Austrália (ARCHER et al., 1997). 

Um dos poucos estudos envolvendo zebuínos foi realizado por Barwick et al. 

(2009) que avaliaram aproximadamente 680 machos Brahman e 783 composto tropical 

(formado pelo Brahman e African Sanga, outro composto, geralmente de Africaner com 

taurino adaptado). Estes autores concluíram que há possibilidade de mudança genética 

na seleção destes animais para CAR, após estimarem as herdabilidades em 0,24 ± 0,11 e 

0,38 ± 0,12, respectivamente para a raça Brahman e Composto Tropical.  

Herd e Bishop (2000) avaliaram 542 machos Hereford entre 200 e 400 dias de 

idade na Escócia e destacaram a possibilidade de utilização do CAR como critério de 

seleção para eficiência alimentar, visando redução do CMS sem comprometer o ganho e 

sem aumentar o peso adulto de fêmeas. Arthur et al. (2001b) avaliando 1180 machos e 

fêmeas da raça Angus na Austrália, concluíram que a utilização do CAR é mais 

indicada que a CA como critério de seleção, por não ter o problema associado com 

medidas definidas como razão. Segundo Gunsett (1984), a seleção para características 

definidas como razão ou proporção pode resultar em respostas imprevisíveis para a 

seleção ao longo do tempo, por proporcionar uma pressão de seleção desigual na 

característica ou componente de maior variação genética. 

Arthur et al. (2001b) concluíram ainda que a utilização do CAR como critério de 

seleção deverá trazer efeitos mínimos nas características de crescimento, mesmo 

encontrando correlações genéticas na ordem de -0,45 com o efeito direto para peso à 

desmama e -0,26 com o peso aos 400 dias de idade. A questão é que, ainda que 

moderada, estas correlações com o efeito direto para crescimento foram favoráveis. 

Schenkel, Miller e Wilton (2004) avaliando machos em crescimento de seis 

raças taurinas (continentais e britânicas) concluíram que medidas de eficiência alimentar 

devem ser utilizadas como critério de seleção desde que monitoradas as alterações no 

tamanho do animal e sugeriram ainda o ajuste do CAR pela gordura subcutânea. Hoque 

et al. (2006) avaliando 740 machos da raça Wagyu no Japão, concluíram que por 

apresentar maior variabilidade genética, o CAR deveria ser incluído em programas de 

melhoramento ao invés da CA. Estes autores ainda recomendaram a utilização de CAR 

obtido por combinação linear de parâmetros genéticos das características componentes 

CMS, GMD e PV
0,75 

(KENNEDY; VAN der WERF; MEUWISSEN, 1993), por esta ser 
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geneticamente independente de características de crescimento. Nkrumah et al. (2007) 

avaliando 464 machos provenientes de diferentes tipos de cruzamentos envolvendo Bos 

taurus no Canadá chegaram à mesma conclusão. Os autores recomendaram a seleção 

para CAR genético, estimado como proposto por Kennedy, Van der Werf e Meuwissen 

(1993), por reduzir o CMS sem comprometer o GMD e o PV
0,75

, mesmo tendo 

observado maior variabilidade genética na CA (0,41) e na EPC (0,56), pois a seleção 

por estas características aumentariam o GMD. 

Lancaster et al. (2009) avaliando 468 novilhas da raça Brangus nos Estados 

Unidos concluíram que a escolha de CAR como critério de seleção para eficiência 

alimentar em bovinos de corte se deve ao fato desta característica ser menos 

correlacionada com as de crescimento, ao contrário do que acontece com CA, cuja 

seleção poderia levar a um aumento significativo do peso adulto das matrizes. 

Até aqui fica claro que durante a primeira década do século XXI a maior 

preocupação era de que a utilização de medidas de eficiência alimentar como critério de 

seleção em idades jovens proporcionasse a problemas produtivos na idade adulta, 

principalmente em matrizes. Entretanto, Crowley et al. (2011) avaliando medidas de 

eficiência obtidas em 2605 machos de raças taurinas continentais e britânicas na Irlanda 

com quase 95 mil informações de vacas cruzadas, concluíram que a seleção para 

medidas de eficiência não prejudica o desempenho de fêmeas adultas com exceção de 

que pode existir um pequeno atraso ao primeiro parto, ao estimarem correlações 

genéticas desfavoráveis e de magnitude moderada entre as características de eficiência 

com a idade ao primeiro parto. 

Outro ponto de vista interessante levantado desde o início da última década é a 

preocupação com a eficiência alimentar do ponto de vista financeiro. Segundo, Arthur, 

Renand e Krauss (2001) ao avaliarem a CA, EPC, CAR, TCR e TK em bovinos 

Charolês na França, cada característica apresenta diferentes respostas nas outras 

características de interesse e que com o atual aumento de facilidade de mensuração de 

consumo, como utilização de alimentadores automáticos cada vez mais acessíveis para 

avaliação em grande escala, possivelmente a combinação de valores econômicos na 

formação de índices de seleção envolvendo medidas de input e output seja a melhor 

alternativa para o melhoramento de características de eficiência em programas de 

melhoramento genético de bovinos de corte. 



20 
 

Robinson e Oddy (2004) avaliando 1481 bovinos mestiços de raças temperadas e 

tropicais adaptadas na terminação para diferentes mercados, ao estimarem os 

parâmetros genéticos de medidas relacionadas ao CAR, verificaram que sua utilização 

como critério de seleção fenotípica, considerando a seleção de 10% de machos e 50% 

de fêmeas, resultaria em redução de 0,19 kg de CMS e 0,01 kg no GMD e aumento de 

0,40 kg no PV
0,75

 em uma geração de seleção. Estes autores recomendaram, portanto, 

que medidas de eficiência alimentar sendo herdáveis podem ser adicionadas em 

programas de melhoramento, mas que devem ser incluídas em seleção 

multicaracterística com outras características economicamente importantes, inclusive as 

de qualidade de carcaça.  

Westhuizen, Westhuizen e Schoeman (2004), avaliando 6738 machos em 

crescimento da raça Bonsmara na África do Sul, observaram que a utilização da CA, 

tanto para predição do lucro pós-desmama, quanto para a seleção, seria mais 

interessante para o lucro que a utilização do CAR, levando em consideração os custos 

variáveis no tempo de confinamento e os preços pagos por quilograma de peso à 

desmama e de peso ao abate. 

A utilização de critérios de seleção deve ser focada nos objetivos de maior 

interesse para cada situação. No caso do Japão, por exemplo, embora demonstrando 

preocupação com características de eficiência, fica claro que o principal objetivo ainda é 

a qualidade do produto final como demonstrado por Inoue et al. (2011). Os autores 

concluíram que a seleção para o principal critério de seleção em bovinos Wagyu, no 

caso parâmetros de qualidade de carcaça, não afetaria as medidas de eficiência 

alimentar. 

Utilizando dados de 1141 bovinos cruzados (taurinos britânicos e continentais) 

nos Estados Unidos, Rolfe et al. (2011) concluíram que, devido correlação genética alta 

e positiva existente entre o CMS e GMD, a utilização de índices com ênfase positiva 

para o ganho e negativa para o consumo apresenta os melhores resultados econômicos 

após comparar a resposta à seleção utilizando a eficiência alimentar bruta (GMD/CMS), 

CAR fenotípico, CAR genético e índices baseados nos valores econômicos do CMS e 

GMD e CAR. Segundo estes autores, o melhor critério de seleção será um índice 

formado por valores econômicos envolvendo CAR e GMD por aumentar o ganho sem 

alterar o CMS. 
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De acordo com as estimativas de herdabilidade citadas para as características de 

eficiência alimentar e considerando correlação genética alta dessas características com 

CMS, correlação genética positiva, nula ou negativa com GMD, as mudanças genéticas 

esperadas para eficiência alimentar devem ser um pouco menores que as observadas 

para características de crescimento, cuja variabilidade genética é levemente superior. 

Dependendo da característica de eficiência alimentar escolhida são esperadas mudanças 

genéticas maiores ou menores nas características componentes da eficiência alimentar. 

Bouquet et al. (2010) avaliando CA e CAR de aproximadamente 678 machos 

Blonde d’Aquitaine e 708 machos Limousin, concluíram que quase nenhum progresso 

genético ocorreu no período entre 1991 e 2007 para eficiência alimentar nestas raças, 

cuja seleção foi focada praticamente para crescimento e musculosidade. Os autores 

ressaltam que maior ênfase deve ser dada nas características de eficiência alimentar 

como objetivo de seleção sustentável para ruminantes no futuro. 

Estimativas de mudança genética advindas de experimento de seleção e/ou de 

populações bovinas selecionadas exclusivamente para características de eficiência 

alimentar levando-se em conta os conhecimentos atuais de duração mínima de teste para 

avaliar com certa acurácia CMS e GMD são também raras na literatura.  

Com suínos, Merks (2000) relatou grande aumento na eficiência alimentar, 

demonstrando redução de praticamente 20% na CA em 60 anos de seleção nas centrais 

da Holanda (entre 1930 e 1990). O autor ainda deixa a entender que esta melhoria na 

CA é devido ao aumento de quase 50% no GMD para o mesmo período. 

Gunsett (1984) demonstrou, utilizando simulação de Monte Carlo, que a seleção 

utilizando índice linear é mais eficiente para realização de mudanças genéticas em duas 

características, que a seleção direta para a razão entre estas características. Baseado 

nisso, Davis (1987) comparou as mudanças genéticas causadas pela seleção para CA 

(CMS/GMD) com a seleção utilizando um índice linear contendo CMS e GMD com 

dados reais de bovinos Angus e verificaram alta correlação de ranking dos animais 

avaliados (0,99) e respostas a seleção semelhantes. 

Mrode, Smith e Thompson (1990) avaliaram as mudanças genéticas, após oito 

anos, em duas linhas de seleção em bovinos Hereford, uma selecionada para maior taxa 

de crescimento e outra selecionada para diminuição da CA e verificaram respostas 

diretas em cada linha, como desvios de um rebanho controle (não selecionados), de 3,6 

gramas por dia para a taxa de crescimento e -0,12 kg de alimento por kg de ganho, 



22 
 

respectivamente. Os autores também verificaram resposta correlacionada maior para a 

CA na linha selecionada para taxa de crescimento (-0,14), evidenciando, portanto, 

correlação genética entre estas características. 

Bishop et al. (1991) avaliaram o desempenho fenotípico médio anual da 

progênie de touros Angus submetidos à seleção divergente para CA e verificaram que as 

progênies de animais selecionados para baixa CA ganharam 0,09 kg por dia a mais que 

a progênie dos animais selecionados para alta CA e não observaram diferenças no CMS 

entre eles.  

Em um dos trabalhos pioneiros de seleção para CAR em bovinos de corte de 

origem européia, Arthur et al. (2001a) relataram mudança genética anual de -0,24 kg 

por dia no CMS, que equivale a aproximadamente 2,4% da média, pelos animais 

selecionados para maior eficiência em relação aos animais do rebanho selecionado para 

baixa eficiência, sem resposta correlacionada no peso ao ano e no GMD, após 

aproximadamente duas gerações de seleção divergente para CAR.  

Herd et al. (2002b) avaliando o desempenho após o teste de eficiência alimentar, 

em pastagem, de animais após uma geração de seleção para CAR divergente na 

Austrália, observaram diferenças significativas na média de GMD de 0,50 kg por dia 

para animais da linha mais eficiente (baixo CAR) e 0,42 kg por dia para a linha menos 

eficiente (alto CAR), sem alterações no consumo. Para confinamento destinado ao 

abate, a seleção pra baixo CAR produziu progênies com menor consumo por unidade de 

peso ganho (CA) em relação aos animais selecionados para alto CAR (HERD; 

ARCHER; ARTHUR, 2003). 

Outra importante constatação foi feita por Durunna et al. (2011) que verificaram 

a existência de interação genótipo-ambiente ao avaliarem medidas de eficiência de 490 

machos cruzados (Angus, Charolês e outras raças sintéticas taurinas), no Canadá, 

submetidos a dois tipos de dietas consecutivas, uma de crescimento, menos energética e 

de terminação, mais energética, embora estes autores tenham ressaltado possibilidade de 

confundimento com a idade já que os animais eram expostos aos diferentes tratamentos 

em idades diferentes. 
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1.2.3 Modelos de Regressão Aleatória 

 

A maioria das espécies de animais de importância zootécnica apresenta 

características que podem ser mensuradas ao longo do tempo, como o peso, produção de 

leite, consumo alimentar, partos, produção de ovos, entre outros, que apresentam este 

tipo de registro repetido no tempo ou longitudinal. Do ponto de vista biológico, 

diferentes genes podem se expressar de diferentes maneiras ao longo do tempo, 

alterando os mecanismos fisiológicos que determinam a expressão de dados fenótipos 

(SCHAEFFER, 2011). 

Registros longitudinais podem ser descritos em função do tempo. No caso de 

pesagens a trajetória de crescimento do animal pode ser descrita como a soma de duas 

funções contínuas, uma que representa os efeitos genéticos aditivos, transmitidos pelos 

pais, e a outra atribuída aos outros efeitos ambientais (KIRKPATRICK; LOFSVOLD; 

BULMER, 1990). Meyer e Hill (1997) demonstraram que os coeficientes destas funções 

podem ser estimados através de modelos de regressão aleatória, aplicando a 

metodologia de modelos mistos convencional (CUNNINGAHM; HENDERSON, 

1968). 

Com modelos de regressão aleatória, ajusta-se uma curva de regressão fixa que 

leva em conta a tendência média da população e, no mínimo, mais duas equações de 

regressão aleatória, uma para o efeito genético direto e outra para o ambiente 

permanente de animal, uma vez que existem medidas repetidas. A curva genética de 

cada animal é predita como desvio da curva média, fixa. Desta forma, segundo 

Albuquerque (2004), em lugar de valores genéticos para determinados pontos (idades 

padrão), são obtidos valores genéticos para os coeficientes de regressão genéticos. A 

partir dos coeficientes de regressão aleatórios, pode-se descrever a curva genética do 

animal; estimar diferenças esperadas na progênie para qualquer idade desejada, mesmo 

em idades em que o animal não tenha sido medido (desde que esta esteja dentro da 

amplitude de idades existentes nos dados) e examinar funções da curva.  

A técnica de regressão aleatória possibilita, portanto, a descrição contínua da 

estrutura de (co)variâncias das características ao longo do tempo que permite a 

estimação simultânea de parâmetros genéticos no tempo levando em consideração as 

alterações genéticas da característica. Assim, é possível a predição de valores genéticos 

de animais avaliados em períodos diferentes com a possibilidade de projeção dos 
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valores genéticos para um determinado tempo comum que possibilita uma correta 

comparação entre os indivíduos. Os modelos de regressão aleatória em geral também 

acarretam em melhores resultados que modelos univariados tradicionais e de 

repetibilidade na avaliação genética. Embora os modelos de dimensão finita 

(multivariado) apresentem vantagens semelhantes, os modelos de regressão aleatória 

geralmente são menos parametrizados, o que se mostra extremamente vantajoso do 

ponto vista computacional (RESENDE, 2002).  

Um dos primeiros trabalhos de avaliação genética da produção de leite por 

modelos de regressão aleatória foi realizado por Ali e Schaeffer (1987) utilizando os 

efeitos linear e quadrático dos dias em lactação que foram também ajustados pelo 

logaritmo. Entretanto, este tipo de apresentação das covariáveis faz com que os 

coeficientes sejam altamente correlacionados entre si, o que pode fazer com que as 

iterações para soluções dos modelos mistos apresentem convergência mais lenta. 

Após Kirkpatrick, Lofsvold e Bulmer (1990) terem demonstrado as funções de 

covariância para descrever trajetórias de curvas de crescimento, Meyer (1998) 

demonstrou a facilidade de obtenção dessas matrizes de covariâncias utilizando 

polinômios de Legendre para as covariáveis, devido à ortogonalidade típica deste tipo 

de polinômio reduzir a correlação existente entre os coeficientes e facilitar a 

convergência deste tipo de análise.  

Os modelos de regressão aleatória utilizando polinômios ortogonais de Legendre 

foram utilizados para modelar uma grande variedade de características em diversas 

espécies, tais como suínos, bovinos de leite e de corte, com destaque principalmente, 

para a modelagem de dados de produção de leite no dia do controle em bovinos leiteiros 

(VAN der WERF; GODDARD; MEYER, 1998). 

Após constatar a importância econômica da eficiência de bovinos leiteiros 

utilizando as informações de peso vivo e consumo alimentar (VEERKAMP, 1998), 

Veerkamp e Thompson (1999) utilizaram de funções de covariância de 990 análises 

bicaracterísticas e por polinômios de Legendre de até quarta ordem para modelar a 

produção de leite, CMS e PV de 628 novilhas nas primeiras 15 semanas da primeira 

lactação. Os autores observaram herdabilidade oscilando de 0,13 a 0,54 para o CMS e 

de 0,29 a 0,47 para o PV. As correlações genéticas entre o CMS ao longo do período 

foram baixas entre as semanas mais distantes (no mínimo 0,24) com gradativo aumento 
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até próximo da unidade entre as semanas mais próximas, enquanto que para o PV estas 

correlações estiveram todas acima de 0,79.  

Karacaören, Jaffrézic e Kadarmideen (2006), também observaram variações na 

herdabilidade do PV (entre 0,22 e 0,53) e do CMS (0,12 a 0,34) de 320 vacas ao longo 

dos dias em lactação, redução considerável da correlação genética do PV entre o 

primeiro e o último dia (próxima de zero) e correlação genética negativa do CMS no 

primeiro dia da lactação com o CMS partir do dia 120. 

Esta metodologia logo foi implementada também para avaliação genética de 

características de crescimento de bovinos de corte no Brasil, como Albuquerque e 

Meyer (2001), que modelaram a trajetória de crescimento de bovinos Nelore do 

nascimento até os 21 meses de idade, considerando os efeitos genéticos direto e materno 

e os efeitos de ambiente permanente direto e materno, e Pelicioni, Albuquerque e 

Queiroz (2009), que modelaram os componentes de covariância dos pesos de bovinos 

Guzerá do nascimento ao ano de idade. 

O acompanhamento da curva de crescimento de bovinos por regressão aleatória 

é uma interessante fonte de estudo também para testes de desempenho, como utilizado 

por Schenkel et al. (2002b) que compararam dois métodos de avaliação de ganho de 

peso de bovinos de corte submetidos a centrais de testes de touros no Canadá. Esses 

autores verificaram alterações na classificação dos touros para o GMD, quando os 

valores genéticos foram estimados em análises unicaracterística e em análises de 

regressão aleatória e sugeriram mais estudos para que a determinação do melhor método 

fosse conclusiva. Baldi et al. (2012) também observaram mudanças na classificação de 

bovinos Nelore submetidos a teste de desempenho no Brasil e sugeriram a utilização de 

modelos de regressão aleatória para melhor descrição da variabilidade genética de 

características de crescimento nos dias em teste. 

Selapa et al. (2012), avaliando pesagens de machos Bonsmara em testes de 

desempenho, com modelos de regressão aleatória com polinômios de Legendre de 

quarta ordem para os dias em teste, verificaram pequena alteração nas estimativas de 

herdabilidade (entre 0,26 e 0,29) e na proporção da variância de ambiente permanente 

(entre 0,37 e 0,44) e concluíram que esses modelos poderão ser utilizados no programa 

nacional de avaliação genética de pesos corporais de bovinos na África do Sul. 

Recentemente, os testes de desempenho de bovinos de corte têm incluído a 

avaliação de consumo individual visando identificação dos animais mais eficientes na 
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utilização de alimentos. Este tipo de medida tem sido avaliado também por regressão 

aleatória. Schenkel et al. (2002a) utilizando 49609 informações diárias de consumo de 

matéria seca de 293 machos, provenientes de cruzamentos taurinos no Canadá, e por 

polinômios ortogonais de Legendre estimaram herdabilidades variando de 0,02 a 0,23 

até o dia 168 de teste, com um substancial acréscimo após este período, atingindo até o 

valor de 0,42. Entretanto, os autores afirmaram que este aumento deve ser analisado 

com atenção, pois neste período havia menor  número de  animais avaliados. Schenkel 

et al. (2002a) concluíram que no período de 28 dias em torno do período médio do teste 

as estimativas de herdabilidade foram superiores devido à redução dos efeitos de 

ambiente permanente, sendo, portanto, suficiente o período entre o 57º e 85º dias de 

teste para a avaliação do consumo em bovinos de corte de origem européia. 

Schenkel et al.(2004) afirmaram que análises de regressão aleatória do CMS 

diário sobre os dias em teste podem fornecer mais informação sobre os parâmetros 

genéticos e ambientais do consumo que médias simples de todo o período, como por 

exemplo, o exame do período ótimo de teste. Além disso, a utilização desses modelos 

possibilita a obtenção de valores genéticos para todos os dias em teste, e a definição de 

características de eficiência alimentar a partir de combinações lineares dos valores 

genéticos do CMS e PV utilizando toda ou parte da curva por meio do conjunto de 

coeficientes de regressão aleatórios genéticos aditivos preditos para cada indivíduo, 

como já tem sido implementado em bovinos de leite para persistência da lactação, por 

exemplo (GONZÁLEZ HERRERA et al., 2008). 

Selapa et al. (2009) avaliaram a alteração dos componentes de variância do CMS 

ao longo dos dias em testes de bovinos Bonsmara e observaram baixas estimativas de 

herdabilidade que ainda decresceram ao longo dos dias em testes (0,10 a 0,06) enquanto 

que a contribuição do efeito do ambiente permanente para a variação total aumentou de 

0,51 a 0,78. Estes autores ainda concluíram que a utilização de polinômios de Legendre 

de terceira ordem são suficientes para a modelagem do CMS nos dias em testes.  

Em suínos, a avaliação do consumo e do crescimento por regressão aleatória já 

está bem avançada. Cai, Kaiser e Dekkers (2011) avaliaram a diferença na curva 

genética do CMS e crescimento de suínos após cinco gerações de seleção para melhor 

eficiência alimentar, pela seleção para menor CAR. Os autores constataram que animais 

selecionados para baixo CAR apresentaram menores valores genéticos para o consumo 

e para o peso que animais controle e que estas diferenças foram crescentes com o passar 
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da idade, em torno de 0,04; 0,13; 0,19 e 0,20 kg para o CMS e de 0,17; 0,93; 2,04 e 3,49 

kg para PV, respectivamente nas idades 105, 135, 165 e 195 dias de idade. 
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2. SELEÇÃO PARA CARACTERÍSTICAS DE EFICIÊNCIA ALIMENTAR E 

RESPOSTAS GENÉTICAS CORRELACIONADAS NO CONSUMO E GANHO 

DE PESO DE BOVINOS NELORE 

 

RESUMO: Os objetivos do trabalho foram estimar parâmetros genéticos de 

características indicadoras de eficiência alimentar, como a conversão alimentar (CA), 

eficiência parcial de crescimento (EPC), taxa de crescimento relativo (TCR), taxa de 

Kleiber (TK), consumo alimentar residual (CAR), ganho de peso residual (GPR) e 

consumo e ganho residual (CGR) de bovinos da raça Nelore. O critério de seleção que 

resulta na melhor combinação de resultados foi determinado a partir de estimativas de 

respostas correlacionadas sobre o peso à desmama ajustado para 210 dias de idade 

(P210), consumo de matéria seca (CMS), ganho médio diário (GMD) e peso vivo 

metabólico (PV
0,75

). Foram utilizadas informações de 8004 animais com registros de 

P210 e 712 animais com registros de CMS e características de eficiência alimentar 

obtidas após o desmame.  Os componentes de variância foram estimados utilizando o 

método da máxima verossimilhança restrita, com modelo animal em análises 

multicaracterística. Foram considerados nos modelos os efeitos fixos do grupo de 

contemporâneo e mês de nascimento, os efeitos lineares e quadráticos das covariáveis 

idade da mãe e da idade do animal no meio teste, os efeitos aleatórios genético aditivo 

direto e o resíduo. Para P210 foram considerados ainda os efeitos aleatórios maternos 

genético e de ambiente permanente. As estimativas de herdabilidade para P210, CMS, 

GMD e PV
0,75

 foram 0,23; 0,51; 0,46 e 0,54, respectivamente. Dentre as medidas de 

eficiência alimentar, as estimativas de herdabilidade foram 0,10; 0,16; 0,17; 0,22; 0,17; 

0,12 e 0,17, respectivamente para CA, EPC, TCR, TK, CAR, GPR e CGR. As 

correlações genéticas entre as características de interesse e as medidas de eficiência, 

foram favoráveis com P210 o CAR, GPR, CGR. CAR, GPR, CGR e TK foram 

favoráveis com PV
0,75

. A EPC, CAR, e CGR foram as únicas medidas de eficiência com 

correlações genéticas favoráveis com CMS, entretanto também foram estimadas para 

EPC e CAR as únicas correlações genéticas desfavoráveis com o GMD. Portanto, a 

característica de eficiência alimentar mais promissora para reduzir o CMS e aumentar as 

características de crescimento (P210, GMD e PV
0,75

) é CGR. 

 

Palavras-chave: consumo alimentar, correlação genética, parâmetros genéticos, 

resposta à seleção 
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Selection for feed efficiency traits and correlated genetic responses on intake and 

weight gain of Nellore cattle 

 

ABSTRACT: The aims of this work were to estimate genetic parameters of feed 

efficiency indicator traits, such as feed conversion (FC), partial efficiency of growth 

(PEG), relative growth rate (RGR), Kleiber ratio (KR), residual feed intake (RFI), 

residual weight gain (RWG) and residual intake and gain (RIG) of Nellore cattle. The 

selection criteria which results in the best results combination was determined from 

estimates of correlated response on weaning weight adjusted for 210 days old (W210), 

dry matter intake (DMI), average daily gain (ADG) and metabolic body weight 

(BW
0.75

). We used data from 8004 animals with information of W210 and 712 animals 

with records of DMI and feed efficiency traits obtained post-weaning test. Variance 

components were estimated using the restricted maximum likelihood method, with the 

animal model multi-trait analyses. Were considered on the model the fixed effects of the 

contemporary group and calving month, linear and quadratic effects of dam age and 

animal age in the middle of test and random effects of animal genetic and residual. For 

W210 were considered too, the random maternal effects of genetic and permanent 

environmental. Heritability estimates for W210, DMI, ADG and BW
0.75

 were 0.23, 

0.51, 0.46 and 0.54 respectively. Among the feed efficiency measures, the heritability 

estimates were 0.10, 0.16, 0.17, 0.22, 0.17, 0.12, and 0.17 respectively for FC, PEG, 

RGR, KR, RFI, RWG and RIG. The genetic correlations between the traits of interest 

and the efficiency measures, RFI, RWG and RIG were favorable with W210. RFI, 

RWG, RIG and KR were favorable with BW
0.75

. The only efficiency measures with a 

favorable genetic correlation to DMI were PEG, RFI and RIG, however, ware also the 

only estimated for PEG and RFI unfavorable genetic correlation with ADG. Therefore, 

the best feed efficiency trait to reduce DMI and increase growth trais (W210, ADG and 

BW
0.75

) is RIG. 

 

Keywords: feed intake, genetic correlation, genetic parameters, selection response 
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2.1 Introdução 

 

A eficiência do sistema de produção animal é muito importante não somente do 

ponto de vista econômico (CREWS JR. et al., 2006), mas também do ponto de vista 

sócio-ambiental (HEGARTY et al., 2007). Por essa razão, muitas medidas que 

relacionam as entradas (insumos), saídas (produtos) e/ou tempo foram propostas ao 

longo dos anos visando, principalmente, à seleção de animais que combinem maior 

produção com menor despesa e em menos tempo.  

A razão entre o consumo de matéria seca (CMS) e o ganho médio diário (GMD), 

também conhecido por conversão alimentar (CA) é um dos parâmetros zootécnicos 

mais utilizados como medida de eficiência alimentar em animais voltados para a 

produção de carne. Uma variação um pouco mais elaborada da CA, conhecida por 

eficiência parcial de crescimento (EPC), é definida como o razão entre o GMD e o CMS 

devido ao ganho, excluindo o CMS devido à mantença, entretanto, devido à dificuldade 

de mensuração da ingestão alimentar, algumas medidas de eficiência foram elaboradas 

desconsiderando o CMS, como é o caso da taxa de crescimento relativo (TCR), definida 

por Fitzhugh e Taylor (1971), e a taxa de Kleiber (TK), proposta por Kleiber (1936). 
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Posteriormente, a automatização da coleta do consumo alimentar individual possibilitou 

o registro do CMS em grande número de animais que vem permitindo mais estudos 

visando à inclusão de medidas de eficiência como critério de seleção de bovinos. A 

característica mais estudada nos últimos anos com este propósito é o consumo alimentar 

residual (CAR), proposto por Koch et al. (1963) e mais recentemente o ganho de peso 

residual (GPR), medida que já havia sido proposta pelos mesmos autores e que passou a 

ser um importante objetivo de estudo (CROWLEY et al., 2010). 

Para a correta utilização das características de eficiência alimentar em programas 

de melhoramento genético, é necessário o estudo da variabilidade genética aditiva de 

cada característica e das correlações genéticas entre as características relacionadas aos 

insumos (representada pelo CMS) e aos produtos (representados GMD e PV), se 

possível agregando informações econômicas destas características (KAHI; HIROOKA, 

2007; ROLFE et al., 2011). 

A partir de estimativas de ganho genético é possível determinar os critérios e 

métodos de seleção mais apropriados para dado objetivo de seleção (BOURDON, 

2000). No caso de inclusão de medidas de eficiência na utilização de alimentos em 

programas de melhoramento genético de bovinos no Brasil, os objetivos de seleção 

podem ser mais facilmente visualizados se reduzidos à: diminuição do consumo e 

aumento do peso. Portanto, pode se analisar o aumento do crescimento e a redução no 

consumo de alimentos como os principais resultados de um programa de melhoramento 

cujo objetivo é a melhor eficiência alimentar, utilizando como critérios as características 

descritas com este propósito.  

Poucos experimentos de seleção visando verificar os efeitos da seleção para 

eficiência alimentar foram realizados com bovinos de corte. Bishop et al. (1991) 

observaram maior GMD, sem diferença no CMS, para a linha selecionada para maior 

eficiência, avaliando o desempenho da progênie de seis anos em linhas de seleção 

divergente para CA enquanto, Arthur et al. (2001a) relataram mudança genética anual 

de -0,24kg por dia no CMS pelos animais selecionados para maior eficiência em relação 

aos animais do rebanho selecionado para baixa eficiência, sem resposta correlacionada 

no peso ao ano e no GMD, após aproximadamente duas gerações de seleção divergente 

para CAR. Estes resultados demonstram algumas particularidades que as diferentes 

medidas de eficiência alimentar podem proporcionar.  
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A seleção para eficiência na utilização de alimentos também têm se mostrado 

eficaz em diferentes fases e em diferentes situações, como demonstrada por Herd et al. 

(2002) que avaliando o desempenho de animais em pastagem após uma geração de 

seleção para CAR divergente, observaram diferenças significativas na média de GMD 

para animais da linha mais eficiente. Em confinamento destinado ao abate, a seleção pra 

baixo CAR produziu progênies com menor consumo por unidade de peso ganho (CA) 

em relação aos animais selecionados para alto CAR (HERD; ARCHER; ARTHUR, 

2003). 

Como estes trabalhos foram realizados com animais Bos taurus e que estudos de 

parâmetros genéticos e efeitos da seleção de características de eficiência em zebuínos 

ainda são escassos na literatura, os objetivos deste trabalho foram estimar os parâmetros 

genéticos de características indicadoras de eficiência alimentar como a conversão 

alimentar (CA), eficiência parcial de crescimento (EPC), taxa de crescimento relativo 

(TCR), taxa de Kleiber (TK), consumo alimentar residual (CAR), ganho de peso 

residual (GPR) e o consumo e ganho residual (CGR) e, por meio das estimativas de 

respostas correlacionadas dessas características com o peso à desmama (P210), 

consumo de matéria seca (CMS), ganho médio diário (GMD) e peso vivo metabólico 

(PV
0,75

), recomendar as características que resultariam em melhores respostas a seleção. 

 

2.2 Material e Métodos 

 

Foram utilizados dados de 727 animais da raça Nelore, nascidos de 2004 a 2011 

e participantes dos testes de desempenho de consumo individual e registros de peso a 

desmama de 8004 animais nascidos de 1978 a 2011. Os animais são provenientes de 

três linhas de seleção iniciadas em 1978 no Centro APTA Bovinos de Corte, as quais 

foram submetidas à seleção para peso ajustado aos 378 dias de idade nos machos, 

obtidas em provas de ganho de peso, descritas por Razook et al. (1997) e o peso 

ajustado para 550 dias de idade nas fêmeas, obtidos em pastagem. No rebanho Nelore 

Controle (C) os animais foram selecionados para a média do grupo contemporâneo, com 

diferencial de seleção em torno de zero enquanto que nos rebanhos Nelore Seleção (S) e 

Nelore Tradicional (T) os animais foram selecionados para maiores pesos, ou seja, com 

diferencial de seleção máximo para as características mencionadas (MERCADANTE; 

RAZOOK, 2010). Todos os animais são submetidos ao mesmo manejo durante maior 
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parte do ano, com exceção da estação de monta, em que os rebanhos são separados em 

lotes de acasalamento. Com a estação de monta ocorrendo entre novembro e fevereiro, 

os nascimentos ocorrem entre agosto e novembro e a desmama é realizada em duas 

etapas, abril para os animais nascidos em agosto e setembro, e em maio, para o restante 

dos animais, visando garantir desmama em torno dos sete meses de idade. 

Os animais entraram no teste de desempenho para avaliação do consumo 

individual logo após a desmama, sendo submetidos a um período de adaptação a dieta e 

instalações de pelo menos 21 dias. Uma breve descrição dos testes de desempenho é 

apresentada na Tabela 1.  

 

Tabela 1. 

 

Descrição dos grupos de teste de desempenho de bovinos Nelore do 

Instituto de Zootecnia 

Ano Sexo 
Grupo 

de teste 
Rebanho 

Duração 

(dias) 

Nº 

animais 

Idade Inicial, 

dias¹ 

Peso 

Inicial, kg¹ 

2005 F 1 C e S 56 32 263 ± 18 164 ± 28 

2005 F 2 C e S 56 32 341 ± 18 233 ± 34 

2006 F 1 C e S 70 32 267 ± 24 155 ± 30 

2006 F 2 C e S 70 32 350 ± 21 242 ± 48 

2007 M 1 C e S 112 61 268 ± 14 205 ± 31 

2008 M 1 C e S 112 62 249 ± 25 194 ± 36 

2009 M 1 T 70 60 300 ± 21 295 ± 32 

2009 F 1 T 85 32 272 ± 25 203 ± 28 

2009 F 2 T 84 32 391 ± 22 292 ± 26 

2010 M 1 T 73 60 262 ± 22 248 ± 40 

2010 F 1 T 84 32 294 ± 19 212 ± 28 

2010 F 2 T 84 24 281 ± 22 208 ± 25 

2011 M 1 T 72 62 261 ± 23 243 ± 40 

2011 F 1 T 84 31 294 ± 23 220 ± 33 

2011 F 2 T 84 25 286 ± 30 212 ± 28 

2012 M 1 T² 91 31 277 ± 19 250 ± 31 

2012 M 2³ C, S e T 91 87 270 ± 23 239 ± 41 

Geral - - - 83 ± 16¹ 727 284 ± 40¹ 228 ± 49¹ 
¹Média ± desvio padrão; ²Quatro animais de outras fazendas; ³Baias coletivas; F = fêmeas; M = machos; 

C = rebanho Controle; S = rebanho Seleção; T = rebanho Tradicional. 

 

Nos anos de 2005, 2006 e 2009, as fêmeas foram subdivididas em dois grupos 

de testes realizados em sequência devido ao limitante número de baias individuais 

disponíveis, ou seja, após o período de adaptação, 32 fêmeas aleatoriamente escolhidas 

eram alocadas em baias individuais para início do teste com mensuração do consumo, 

enquanto outras 32 fêmeas permaneciam em baias coletivas até o final do teste do 

primeiro grupo, quando então era iniciado o teste do segundo grupo. Por isso verifica-se 

diferença média de três meses e quase 82 kg na idade e peso médio de entrada dos 
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animais desses grupos. A partir de 2010, os grupos de testes de fêmeas passaram a ser 

avaliados simultaneamente, mas em instalações diferentes. 

Os machos foram avaliados em grupos únicos com baias individuais até 2011. 

Entretanto, em 2012, 31 animais foram avaliados como nos anos anteriores, e 87 

animais foram avaliados em baias coletivas no sistema GrowSafe (GrowSafe Systems 

Ltd., Airdrie, Alberta, Canadá) contendo dez cochos de consumo. 

As pesagens ao longo do teste ocorreram a cada 14 dias após jejum de 12 horas, 

nos anos de 2005 e 2006 e a cada 28 dias com jejum em 2007 e 2008 e para os grupos 

de testes de fêmeas a partir de 2009. Os grupos com machos a partir de 2009 passaram a 

ser pesados semanalmente sem jejum, sendo três pesagens por semana em dias 

consecutivos em 2009 e 2010, duas pesagens por semana em dias consecutivos em 

2011, e somente uma pesagem semanal em 2012. Portanto, cada animal foi pesado, no 

mínimo, quatro vezes com jejum prévio ou, no mínimo, onze vezes sem jejum prévio. 

A dieta fornecida teve alterações ao longo dos anos no que diz respeito à 

inclusão de alimentos, mas foram formuladas de modo a permanecerem equivalentes, 

isoenergéticas e isoprotéicas, em torno de 62% de Nutrientes Digestíveis Totais e 13% 

de Proteína Bruta.  

Nas baias individuais a dieta foi fornecida duas vezes ao dia e ajustada 

diariamente e individualmente de modo permitir sobras em torno de 5 a 10% do 

fornecido, assegurando consumo à vontade. Amostragens semanais da dieta fornecida e 

do conteúdo das sobras foram analisadas em amostras compostas por períodos a cada 28 

dias para determinação da matéria seca (MS). Portanto em baias individuais, o consumo 

diário foi determinado pela diferença entre a quantidade de alimento fornecido e as 

sobras. Nas baias coletivas, os cochos foram mantidos sempre com alimento, com 

eventuais limpezas semanais e o consumo diário de matéria natural individual registrado 

automaticamente pelo software do GrowSafe foi multiplicado pela MS do alimento 

fornecido. Valores diários de consumo foram excluídos quando não havia sobras nas 

baias individuais e quando constatada irregularidades pelo sistema GrowSafe nas baias 

coletivas, restando no mínimo 49 registros de consumo por animal. O Consumo de 

Matéria Seca (CMS) foi obtido pela média de todos os valores de consumos válidos 

durante o período de testes.  

O Ganho Médio Diário (GMD) de cada animal foi estimado pelo coeficiente de 

regressão linear dos pesos em função dos dias em teste (DET): 
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yi = α + β*DETi + εi 

em que: yi = peso do animal na i
ésima

 observação; α = intercepto da equação de regressão 

que representa o peso inicial; β = coeficiente de regressão linear que representa o GMD; 

DETi = dias em teste na i
ésima

 observação e εi = erro aleatório associado a cada 

observação. O Peso Vivo Metabólico (PV
0,75

) médio no teste foi calculado como:  

PV
0,75

 = [α + β*(duração do teste)/2]
0,75 

em que: α e β são descritos anteriormente. 

Dos 727 animais avaliados, nove animais foram excluídos antes da determinação 

de características resultantes de equação de regressão, como o CAR, GPR e CGR, sendo 

três animais com um coeficiente de determinação abaixo de 0,8 no modelo de estimativa 

de GMD, quatro animais com alto desperdício de alimento em baias individuais e outros 

dois animais indicados pelo sistema GrowSafe como consumo reduzido, abaixo do 

padrão do grupo. Quatro animais de outras fazendas e dois com o GMD abaixo de 300 

gramas foram excluídos somente para avaliação genética. Portanto, para avaliação 

genética, foram utilizadas as informações de 411 machos (56 C, 122 S e 233 T) e 301 

fêmeas (41 C, 86 S e 174 T), totalizando 712 bovinos da raça Nelore. 

Uma breve descrição e fórmula de cálculo das medidas de eficiência estão 

apresentadas na Tabela 2.  

O Consumo de Matéria Seca estimado para mantença (CMSm) foi calculado 

conforme o NRC (1996), como a razão do requerimento de energia líquida do animal 

para mantença pela energia líquida de mantença da dieta. Considerando a média de 

62,35% de nutrientes digestíveis totais nas dietas fornecidas, que equivale à energia 

líquida de mantença de aproximadamente 1383 calorias por quilograma de matéria seca, 

e que são necessárias 69,3 calorias por quilograma de peso metabólico para a mantença 

de zebuínos, desconsiderando ajustes específicos para sexo, condição fisiológica e 

ganho compensatório, o CMSm foi estimado como uma relação direta do PV
0,75

, pela 

seguinte equação: 

 

O Consumo de Matéria Seca estimado (CMSe) utilizado no cálculo do CAR foi 

estimado pela equação de regressão dentro de cada grupo: 
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em que: β0 é o intercepto, β1 e β2 são os coeficientes de regressão do Ganho Médio 

Diário (GMD) e do Peso Vivo metabólico (PV
0,75

), respectivamente, e ε é o resíduo da 

equação (CAR). 

 

Tabela 2. Definição das características indicadoras de eficiência alimentar  

Característica Fórmula Definição 

Conversão alimentar 

(CA), kg MS.kg 

ganho
-1

 
 

Quantidade de alimento consumido 

para cada kg de ganho. Valores 

menores são favoráveis. 

Eficiência Parcial de 

Crescimento (EPC), 

kg ganho.kg MS
-1

 

 

Quantidade de massa ganha para 

cada kg de alimento disponível 

para esta finalidade, ou seja, 

subtraindo o CMS real total do 

estimado para a mantença. Valores 

maiores são favoráveis. 

Taxa de 

Crescimento 

Relativo (TCR), kg 

PV.dia
-1

 

 

Potencial de crescimento relativo à 

maturidade. Valores maiores são 

favoráveis. 

Taxa de Kleiber 

(TK), kg ganho.kg 

PV
-0,75

 
 

GMD proporcional a cada kg de 

peso metabólico. Valores maiores 

são favoráveis. 

Consumo Alimentar 

Residual (CAR), kg 

MS.dia
-1

 
 

Diferença entre o CMS observado 

e o estimado com base no GMD e 

PV
0,75

. Valores menores são 

favoráveis. 

Ganho de Peso 

Residual (GPR), kg 

ganho.dia
-1

 
 

Diferença entre o GMD observado 

e o estimado com base no CMS e 

PV
0,75

. Valores maiores são 

favoráveis. 

Consumo e Ganho 

Residual (CGR) 
 

Índice simples envolvendo o CAR 

e GPR. Valores maiores são 

favoráveis. 

 

O Ganho Médio Diário estimado (GMDe) utilizado no cálculo do GPR, também 

foi calculado por equações de regressão dentro dos grupos, utilizando a seguinte 

fórmula: 
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em que: β0 é o intercepto, β1 e β2 são os coeficientes de regressão do Consumo de 

Matéria Seca (CMS) e do Peso Vivo metabólico (PV
0,75

), respectivamente, e ε é o 

resíduo da equação (GPR). 

O peso a desmama ajustado para 210 dias de idade (P210) foi incluído nas 

análises visando à melhoria nas estimativas de parâmetros genéticos pelo maior número 

de animais do rebanho com este tipo de informação, conforme sugerido por MacNeil, 

Lopez-Villalobos e Northcutt (2011). Devido às correlações genéticas entre as 

características, a utilização de uma característica com maior número de informações 

agrega informações àquelas com número reduzido de animais avaliados como é o caso 

das medidas realizadas em testes de desempenho, consumo e eficiência alimentar. 

O cálculo do P210 é baseado no ganho de peso entre o nascimento e a desmama, 

utilizando a seguinte equação: 

 

em que: P210 é o peso a desmama ajustado para os 210 dias de idade; PDR é o peso a 

desmama; PN é o peso ao nascer e IDR é idade do animal na desmama. 

As estimativas dos parâmetros genéticos foram obtidas pelo método da máxima 

verossimilhança restrita com modelo animal em análises multicaracterísticas 

envolvendo quatro (P210, CMS, GMD e PV
0,75

) ou cinco características (as anteriores 

mais uma medida indicadora de eficiência alimentar CA, EPC, TCR, TK, CAR, GPR ou 

CGR), utilizando o software WOMBAT (MEYER, 2007). O modelo utilizado pode ser 

representado matricialmente por: 

 

em que: yi é o vetor das observações; βi é o vetor dos efeitos fixos associados à matriz 

de incidência Xi; ai é o vetor dos efeitos aleatórios genético aditivo direto associados a 

matriz de incidência Zi; mi é o vetor dos efeitos genético aditivo materno associados a 

matriz de incidência Vi; ci é o vetor dos efeitos de ambiente permanente materno 

associados a matriz de incidência Wi, e ei é o vetor dos resíduos. Assumindo-se as 

pressuposições usuais: 
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em que: A é matriz de parentesco e I é uma matriz identidade. 

Os modelos de análise incluíram os efeitos fixos significativos (P<0,07) para 

cada característica (Tabela 3) previamente testados pelo método dos mínimos quadrados 

(SAS, 9.3), sendo o grupo contemporâneo para o P210 definido pelo ano de nascimento, 

sexo e rebanho e o grupo contemporâneo para as outras medidas obtidas em testes de 

desempenho definidas pelo ano de teste, sexo e grupo de teste (Tabela 1). 

 

Tabela 3. 

 

Significância dos efeitos fixos a serem considerados nas análises de 

características de eficiência alimentar de bovinos Nelore.  

 Mês de 

nascimento 

Idade da mãe  Idade no meio do teste 

 linear quadrático  linear quadrático 

P210 *** *** ***  *** ns 

CMS ns ns ns  *** ** 

GMD ns ** ns  *** *** 

PV
0,75

 * *** ***  *** ** 

CA ns ** ns  *** ns 

EPC ns ns ns  *** ns 

TCR ns *** **  *** ns 

TK ns ** *  *** ns 

CAR ns * *  ns ns 

GPR ns ** ns  ns ns 

CGR ns * †  ns ns 
P210 = peso a desmama padronizado para 210 dias de idade; CMS = consumo de matéria seca; GMD = 

ganho médio diário; PV0,75 = peso vivo metabólico; CA = conversão alimentar; EPC = eficiência parcial 
de crescimento; TCR = taxa de crescimento relativo; TK = taxa de Kleiber; CAR = consumo alimentar 

residual; GPR = ganho de peso residual; CGR = consumo e ganho residual. 

 ns = não significativo; † = p<0,07; * = p<0,05; ** = p<0,01; *** = p<0,001. 

 

Os 712 animais avaliados em teste de desempenho e eficiência são filhos de 67 

touros (12 com desempenho próprio) e 439 matrizes (45 com desempenho próprio) que 

resultam em uma matriz de parentesco com 1894 animais.  Com a inclusão dos 8004 

animais com informação de P210, filhos de 305 touros e 1969 matrizes, a matriz de 

parentesco passou a contar com 8357 animais. 
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A resposta esperada à seleção direta foi estimada nas características de interesse 

P210, CMS, GMD e PV
0,75

, utilizando a seguinte equação (FALCONER; MACKAY, 

1996): 

 

em que ΔGY é o ganho genético por geração na característica Y (P210, CMS, GMD e 

PV
0,75

), é a acurácia de predição genética em Y (raiz quadrada da herdabilidade no 

caso de seleção baseada no desempenho próprio),  é a variação genética (desvio 

padrão do efeito genético aditivo) da característica Y.  

As respostas correlacionadas nas características P210, CMS, GMD e PV
0,75

 

considerando a seleção para as características de eficiência alimentar, foram estimadas 

utilizando a seguinte equação (FALCONER; MACKAY, 1996): 

 

em que o ganho genético (ΔG) por geração na característica Y (P210, CMS, GMD e 

PV
0,75

) dada à seleção para X (características de eficiência alimentar); é a correlação 

genética entre X e Y,  é a acurácia de predição genética em X,  é o desvio 

padrão do efeito genético aditivo na característica Y. Observando que ΔG foi estimado 

considerando intensidade de seleção igual a um de desvio-padrão, que corresponde à 

porção selecionada média de 38%.  

Estimativas de ΔG como porcentagem da média foram calculados considerando 

uma intensidade de seleção de 1,2 que equivale a seleção de 10% dos machos e 60% das 

fêmeas em uma única etapa de seleção ou como o ganho genético acumulado através de 

duas etapas, simulando a primeira etapa com a seleção de 50% dos machos e 80% das 

fêmeas (intensidade de seleção média de 0,57) para P210 e na segunda etapa com a 

seleção de 20% dos machos e 75% das fêmeas (intensidade de seleção média de 0,91) 

para característica de eficiência alimentar. Não foram consideradas as alterações nas 

variabilidades genéticas nas características de interesse nem na acurácia de predição das 

medidas de eficiência alimentar decorrentes da pré-seleção. 

 

2.3 Resultados e Discussão 

 

A idade média dos animais a desmama e no início do teste de eficiência, após o 

período de adaptação, foi 199 ± 20 e 284 ± 40 dias, respectivamente. Os testes de 

eficiência apresentaram duração média de 83 ± 16 dias, portanto a idade média dos 
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animais no meio do teste foi de 326 ± 39 dias, variando de 8 a 15 meses de idade, uma 

faixa etária que permite adequada avaliação da fase de crescimento pós-desmama de 

zebuínos de corte em condições tropicais. 

Os valores fenotípicos médios e desvios-padrão encontrados para as 

características avaliadas (Tabela 4) estão de acordo com estudos utilizando bovinos 

Nelore em condições nacionais (SANTANA et al., 2012), mas de um modo geral foram 

inferiores aos descritos em trabalhos com taurinos (BERRY; CROWLEY, 2012), em 

que geralmente as dietas também são mais energéticas. 

As estimativas de herdabilidade obtidas em análises multicaracterísticas (Tabela 

4) do CMS, GMD e PV
0,75

 foram de alta magnitude (acima de 0,46) enquanto que para 

as medidas indicadoras de eficiência alimentar as estimativas foram de moderada a 

baixa magnitude (abaixo de 0,22). Para o P210 as estimativas de herdabilidade foram 

0,23 ± 0,03 e 0,07 ± 0,02, respectivamente para herdabilidade direta e materna, 

enquanto o efeito de ambiente permanente materno foi responsável por 24% da variação 

total fenotípica. 

 

Tabela 4. 

 

 

 

Número de informações (N), média fenotípica, componentes de variâncias 

(genética aditiva = σ²a; residual = σ²e) e herdabilidade (h² ± erro-padrão) 

das características de crescimento, consumo e eficiência alimentar de 

bovinos Nelore na fase pós-desmama 

Característica N Média 
Desvio-

Padrão 
σ²a σ²e h² ± ep 

P210 8004 185 30,1 120 410* 0,23 ± 0,03 

CMS 712 6,60 1,10 0,274 0,260 0,51 ± 0,07 

GMD 712 0,959 0,236 0,008 0,009 0,46 ± 0,08 

PV
0,75

 712 65,7 9,75 13,6 11,8 0,54 ± 0,06 

CA 712 7,17 1,68 0,079 0,701 0,10 ± 0,07 

EPC 712 0,298 0,080 0,4E-3 2,2E-3 0,16 ± 0,08 

TCR 712 0,371 0,094 0,5E-3 2,3E-3 0,17 ± 0,07 

TK 712 0,015 0,003 0,8E-4 2,8E-4 0,22 ± 0,07 

CAR 712 0,002 0,431 0,033 0,158 0,17 ± 0,08 

GPR 712 0,000 0,097 0,001 0,007 0,12 ± 0,08 

CGR 712 -0,002 0,485 0,040 0,203 0,17 ± 0,08 
P210 = peso a desmama padronizado para 210 dias de idade; CMS = consumo de matéria seca; GMD = 

ganho médio diário; PV0,75 = peso vivo metabólico; CA = conversão alimentar; EPC = eficiência parcial 

de crescimento; TCR = taxa de crescimento relativo; TK = taxa de Kleiber; CAR = consumo alimentar 

residual; GPR = ganho de peso residual; CGR = consumo e ganho residual. 

*Somado efeitos maternos (genético e ambiente permanente). 

 

Em análises unicaracterísticas, as estimativas de herdabilidade diferiram, e de 

um modo geral apresentaram maiores erros-padrão, diminuindo para P210 (0,13 ± 0,03) 
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e aumentando para PV
0,75

 (0,61 ± 0,09), TCR (0,24 ± 0,09) e TK (0,29 ± 0,09). Essas 

diferenças são devidas ao aumento do número de informações por análises 

multicaracterísticas que leva em consideração as covariâncias entre as características 

avaliadas que contribuem para estimativas mais acuradas (CREWS JR. et al., 2010). No 

caso do peso a desmama, a estimativa por análise multicaracterística está de acordo com 

o observado por Giannotti, Packer e Mercadante (2005) que, por meta-análise de 186 

trabalhos científicos publicados até 2003 com parâmetros genéticos de características de 

crescimento de zebuínos para corte, verificaram herdabilidade de 0,23 para estimativa 

combinada e 0,24 para estimativa específica da raça Nelore. 

Para o CMS, a estimativa de herdabilidade está de acordo com o relatado na 

maioria dos trabalhos envolvendo características de eficiência, cujas estimativas 

costumam ser de moderada a alta, ficando em torno de 0,44 (ARCHER et al., 1997; 

HERD; BISHOP, 2000; ARTHUR et al., 2001b). 

As estimativas de herdabilidade para o GMD e PV
0,75

 também estão de acordo 

com os valores encontrados na literatura. Schenkel, Miller e Wilton (2004) relataram 

estimativa de herdabilidade para GMD de 0,35 e Nkrumah et al. (2007) relataram 

estimativa de 0,59. Estes mesmos autores relataram estimativa de herdabilidade em 

torno de 0,33 para o PV
0,75

, entretanto estimativas com maiores magnitudes, em torno 

de 0,69, foram relatadas por Crowley et al. (2010). Esses trabalhos foram realizados 

com bovinos de diferentes raças taurinas em países de clima temperado. 

Para as medidas de eficiência alimentar, de fato a que apresenta menor 

variabilidade genética é a CA, como demonstrado por Robinson e Oddy (2004) que 

relataram estimativa de herdabilidade de 0,06 em bovinos cruzados em terminação na 

Austrália e Hoque et al. (2006) que relataram estimativa de 0,15 em bovinos Wagyu no 

Japão. A EPC apresenta estimativa de herdabilidade de moderada à baixa magnitude 

como constatada por Fan, Bailey e Shannon (1995) que estimaram em 0,14 em para 

bovinos Hereford e 0,28 em bovinos da raça Angus no Canadá. Entre as medidas 

indiretas para eficiência, a TK apresentou maior variabilidade genética quando 

comparada com a TCR, diferente das estimativas descritas por Arthur, Renand e Krauss 

(2001) de 0,31 e 0,33, respectivamente para a TK e EPC em bovinos Charolês na 

França avaliados até os 15 meses de idade. 

Para o CAR, a estimativa de herdabilidade está abaixo da relatada por Del Claro, 

Mercadante e Silva (2012) de 0,26, estimada em meta-análise envolvendo 22 trabalhos 
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científicos. Berry e Crowley (2012) constataram maiores estimativas de variabilidades 

genéticas, não só para CAR (0,45) como também para o GPR (0,28) e para a 

combinação destas características, o CGR (0,36), avaliando 2605 taurinos (Angus, 

Charolês, Hereford, Limousin e Simental) na Irlanda. 

Em análises realizadas utilizando somente as 627 informações dos animais 

testados em baias individuais, ou seja, sem a inclusão do único grupo de teste avaliado 

em baias coletivas, foram obtidas maiores estimativas de herdabilidade do CMS (0,60 ± 

0,08) e das características de eficiência mais relacionadas a essa característica (Tabela 

6), como EPC (0,21 ± 0,09), CAR (0,30 ± 0,10) e CGR (0,27 ± 0,10). Estas diferenças 

nas estimativas incluindo o grupo em baias coletivas pode ser um indicativo de que o 

consumo em baia individual seja uma característica diferente do consumo voluntário 

realizado em grupo. A avaliação destas duas características como uma única 

característica pode estar inflacionando a variância residual. A mensuração de animais 

alocados em baias individuais pode ser muito útil em experimentação por permitir a 

mensuração do consumo à vontade, livre de interferências externas, entretanto não 

representa o padrão natural de consumo de alimentos exercidos por bovinos em grupos 

e a campo. Segundo Crews Jr. et al. (2010), os dados de consumo alimentar 

provenientes de baias individuais se mostram inadequados para avaliação genética. 

As correlações fenotípicas foram de média a alta magnitude (acima de 0,42) 

entre CMS e as características de crescimento (Tabela 5), sendo maior com o peso mais 

representativo do período de mensuração do CMS, ou seja, o PV
0,75

. Fenotipicamente o 

GMD foi pouco correlacionado com o peso do animal (abaixo de 0,39), mas as 

estimativas de correlações genéticas foram todas elevadas, como também relatado em 

outros trabalhos. Barwick et al. (2009) avaliando 1463 bovinos da raça Brahman e 

Composto Tropical na Austrália que relataram correlação genética de CMS com GMD e 

PV
0,75

 de 0,90 e 0,87, respectivamente, e 0,83 entre o GMD e o PV
0,75

. 

A diferença de quase quatro meses na média entre a idade a desmama e a idade 

no meio do teste, além das diferenças de manejo entre estas pesagens já que os animais 

permaneceram em pastagem do nascimento a desmama enquanto o PV
0,75

 foi obtido no 

teste em confinamento, contribuíram para reduzir a correlação genética entre P210 com 

CMS e GMD em comparação ao PV
0,75

 com CMS e GMD. Entretanto, a correlação 

genética entre os pesos (PV
0,75

 e P210) foi alta. Bouquet et al. (2010) também 

estimaram correlação genética na ordem de 0,62 entre o CMS e o peso a desmama de 
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bovinos Limousin na França, entretanto, para bovinos Blond d’Aquitaine esta 

estimativa foi em torno de 0,91. Em bovinos da raça Angus, MacNeil, Lopez-Villalobos 

e Northcutt (2011) estimaram a correlação genética entre o peso vivo a desmama e o 

ganho de peso pós-desmama ainda menor que o presente trabalho, em torno de 0,27. Já 

o PV
0,75

 demonstra correlações genéticas próximas da unidade com outros pesos vivos 

segundo estimativas descritas por Hoque et al. (2006), avaliando bovinos Wagyu no 

Japão e Crowley et al. (2010) com diferentes raças taurinas na Irlanda. 

 

Tabela 5. 

 

 

Correlações fenotípicas (acima da diagonal) e genéticas (abaixo da 

diagonal) entre peso a desmama (P210), consumo de matéria seca (CMS), 

ganho médio diário (GMD) e peso vivo metabólico (PV
0,75

) 

 P210 CMS GMD PV
0,75

 

P210 .. 0,42 ± 0,03 0,16 ± 0,03 0,71 ± 0,01 

CMS 0,69 ± 0,09 .. 0,59 ± 0,03 0,71 ± 0,02 

GMD 0,56 ± 0,12 0,89 ± 0,06 .. 0,39 ± 0,03 

PV
0,75

 0,93 ± 0,04 0,89 ± 0,04 0,80 ± 0,07 .. 

 

Correlações fenotípicas demonstram a importância de cada característica de 

interesse (pesos, GMD e CMS) na composição das medidas indicadoras de eficiência 

alimentar (Tabela 6), entretanto são as correlações genéticas que demonstram o sentido 

e a magnitude de alteração que a seleção para eficiência alimentar resultará de fato nas 

características de interesse pelas próximas gerações. 

O CAR e o GPR por serem resíduos de equações que levam em consideração o 

PV
0,75

 como variável independente, são as características menos correlacionadas 

fenotipicamente com os pesos, não sendo diferente de zero com peso utilizado no seu 

cálculo, no caso o PV
0,75

, mas apresentando pequenas correlações com o P210, 

indicando que tanto o CAR, quanto o GPR podem apresentar correlações com pesos em 

diferentes idades daquelas que foram utilizadas para seu cálculo, sendo provável um 

aumento quanto mais distante a idade da pesagem da idade em que o CAR ou GPR 

foram mensurados. O mesmo se aplica para o CGR que é composto pelo CAR e GPR. 

Ainda que moderada, as características de eficiência com maiores correlações 

fenotípicas com os pesos são a TCR e TK, como observado também por Berry e 

Crowley (2012), que estimaram valores de -0,36 e -0,21 para a correlação fenotípica 

entre da TCR e TK, respectivamente com o PV
0,75

. 
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Tabela 6. 

 

 

Correlações fenotípicas e genéticas entre peso a desmama (P210), consumo 

de matéria seca (CMS), ganho médio diário (GMD) e peso vivo metabólico 

(PV
0,75

) com medidas indicadoras de eficiência alimentar 

 P210 CMS GMD PV
0,75

 

correlação fenotípica     

CA 0,19 ± 0,03 0,21 ± 0,04 -0,58 ± 0,03 0,19 ± 0,04 

EPC -0,11 ± 0,03 -0,59 ± 0,03 0,14 ± 0,04 -0,18 ± 0,04 

TCR -0,40 ± 0,03 0,04 ± 0,04 0,65 ± 0,02 -0,39 ± 0,03 

TK -0,28 ± 0,03 0,19 ± 0,04 0,79 ± 0,01 -0,21 ± 0,04 

CAR -0,05 ± 0,03 0,59 ± 0,03 -0,02  ± 0,04 -0,01 ± 0,04 

GPR -0,05 ± 0,03 -0,05 ± 0,04 0,69 ± 0,02 0,01 ± 0,04 

CGR 0,04 ± 0,03 -0,53 ± 0,03 0,15 ± 0,04 0,01 ± 0,04 

correlação genética    

CA 0,12 ± 0,23 -0,01 ± 0,23 -0,44 ± 0,18 0,06 ± 0,21 

EPC -0,13 ± 0,12 -0,52 ± 0,14 -0,15 ± 0,22 -0,28 ± 0,18 

TCR -0,36 ± 0,16 0,24 ± 0,17 0,56 ± 0,12 -0,04 ± 0,16 

TK -0,06 ± 0,17 0,53 ± 0,14 0,81 ± 0,06 0,29 ± 0,16 

CAR -0,23 ± 0,19 0,33 ± 0,16 0,03 ± 0,22 -0,09 ± 0,18 

GPR 0,27 ± 0,22 0,37 ± 0,23 0,73 ± 0,12 0,42 ± 0,20 

CGR 0,26 ± 0,20 -0,23 ± 0,18 0,11 ± 0,21 0,16 ± 0,18 
CA = conversão alimentar; EPC = eficiência parcial de crescimento; TCR = taxa de crescimento relativo; 

TK = taxa de Kleiber; CAR = consumo alimentar residual; GPR = ganho de peso residual; CGR = 

consumo e ganho residual. 

 

Além do GPR e das medidas indiretas de eficiência alimentar (TCR e TK), que 

não levam em consideração o CMS na sua composição, outra característica com alta 

correlação fenotípica com o GMD é a CA. CA parece ter mais influência do GMD, que 

está no denominador, do que do CMS. O inverso pode ser observado na característica 

EPC, na qual o GMD é o numerador e parte do CMS, o denominador, exerce maior 

influência (maior correlação fenotípica). Outras características com altas correlações 

fenotípicas com o CMS são o CAR e CGR. 

Devido à definição das características, resíduos de equações, já eram esperadas 

maiores relações fenotípicas entre o GPR com o GMD e entre o CAR com o CMS, 

entretanto a soma destas duas características formando o CGR apresenta maior relação 

com CMS, possivelmente devido a maior magnitude da variabilidade, em escala, desta 

característica em comparação ao GMD. 

Observa-se ainda que o fato das características serem fenotipicamente 

independentes ou menos correlacionadas com os pesos não garante baixas correlações 

genéticas. Justamente CAR, GPR e CGR, e também TCR, são as características de 

eficiência alimentar com maiores correlações genéticas com P210. Com o PV
0,75

, a 

maior correlação genética é com o GPR, que é fenotipicamente independente do PV
0,75

. 
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Arthur et al. (2001b) também estimaram correlações genéticas moderadas entre o CAR 

e pesos aos 200 (-0,45) e 400 (-0,26) dias de idade em bovinos Angus avaliados em 

testes de desempenho com idade inicial média de 268 dias. Berry e Crowley (2012) 

relataram estimativas de correlações genéticas de menor magnitude entre o PV
0,75 

e o 

GPR, em torno de 0,06, e de maior magnitude entre o PV
0,75

 e o CAR (-0,17). Uma das 

grandes vantagens associadas à utilização de características residuais como o CAR e 

GPR, seria as menores associações com peso e consequentemente com a mantença de 

animais adultos, principalmente matrizes, entretanto Crowley et al. (2011) estimaram 

correlações genéticas de -0,23 e 0,67, entre CAR e GPR, respectivamente, com o peso 

de matrizes (acima de 22 meses com cria) e concluíram que a seleção para medidas de 

eficiência de animais em crescimento pode aumentar o peso adulto, com um pequeno 

comprometimento na idade ao primeiro parto mas sem afetar os desempenhos 

reprodutivos subsequentes. Outra vantagem é que elas são combinações lineares e 

segundo Gunsett (1984) a seleção utilizando índice linear é mais eficiente para 

realização de mudanças genéticas em duas características, que a seleção direta para a 

razão entre estas características. Comparando as mudanças genéticas causadas pela 

seleção para CA, razão entre o CMS e GMD, com a seleção utilizando um índice linear 

contendo CMS e GMD em bovinos Angus, Davis (1987) verificou alta correlação 

ranking (0,99) dos animais avaliados pelos dois métodos e respostas a seleção 

semelhantes, mas recomendou a utilização do índice linear. 

As características de eficiência alimentar com maior correlação genética com 

CMS foram EPC e TK. Nkrumah et al. (2007) também relataram correlação genética 

considerável entre EPC e CMS (-0,51) avaliando novilhas cruzadas no Canadá. Bergh, 

Scholtz e Erasmus (1992), avaliando bovinos da raça Bonsmara na África do Sul, 

estimaram correlação genética de 0,55 entre o CMS e TK, concordando com o presente 

trabalho. Berry e Crowley (2012) estimaram correlações genéticas entre consumo de 

concentrado e medidas de eficiência alimentar para machos taurinos bem diferentes dos 

valores estimados no presente trabalho, sendo baixas com TCR, TK e GPR (entre -0,08 

e 0,03), moderadas com CA (0,38) e CGR (-0,35) e alta com CAR (0,59).  

No presente trabalho, a CA foi geneticamente independente do CMS. Shojo et 

al. (2005) também estimaram baixas correlações genéticas entre  CA e o consumo de 

nutrientes digestíveis totais (-0,05), entretanto valores de alta magnitude foram 

estimados quando considerado o consumo de concentrado (0,55) e volumoso (0,88). 
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Entretanto, Bishop et al. (1991) não observaram diferenças no CMS ao compararem o 

desempenho fenotípico da progênie de touros Angus submetidos à seleção divergente 

para CA, demonstrando portanto uma certa independência ou pelo menos, uma baixa 

correlação entre as características. 

Com exceção da EPC, CAR e CGR, as demais características de eficiência 

alimentar apresentaram alta correlação genética com GMD. Altas e divergentes 

correlações genéticas são encontradas na literatura envolvendo EPC com GMD. Fan, 

Bailey e Shannon (1995) estimaram a correlação genética entre GMD e EPC em -0,57 e 

-0,62, respectivamente para 271 bovinos Angus e 263 bovinos Hereford, enquanto 

Nkrumah et al. (2007) estimaram esta correlação genética em 0,55 com 464 novilhas 

provenientes de cruzamentos taurinos. Arthur, Renand e Krauss (2001) relataram baixas 

estimativas de correlação genética entre EPC e GMD (0,04) avaliando 792 bovinos 

Charolês aos 15 meses de idade na França. Para as outras medidas de eficiência 

alimentar, as estimativas de correlação genética com o GMD estão de acordo com Berry 

e Crowley (2012) que estimaram em -0,53; 0,56; 0,75; 0,01 e 0,82 para CA, TCR, TK, 

CAR e GPR. A única exceção foi que Berry e Crowley (2012) descreveram alta 

correlação genética entre o GMD e CGR (0,47). 

Para melhor compreensão de como a correlação genética pode ser ou não 

favorável é importante conhecer o sentido favorável de cada característica, determinado 

pelo objetivo de seleção, ou seja, se o sentido favorável é o aumento ou a diminuição da 

média da característica. Para as características de crescimento, como o P210, GMD e 

PV
0,75

, a seleção visa o aumento, enquanto que para o CMS a seleção visaria 

diminuição. Para as características indicadoras de eficiência alimentar a direção 

favorável depende da sua própria definição. Portanto, para a CA, alimento necessário 

para cada unidade de ganho, assim como para CAR, consumo independente 

fenotipicamente do ganho e do peso, a diminuição é mais interessante em termos 

produtivos. Para as outras medidas de eficiência o aumento delas é mais interessante. 

Por exemplo, o aumento do ganho obtido para cada unidade de consumo disponível 

para esta finalidade (EPC), aumento do ganho de peso relativo à taxa de maturidade 

(TCR), aumento do ganho de peso por unidade de peso vivo metabólico (TK), aumento 

do ganho independente fenotipicamente do consumo e peso dos animais (GPR). Como o 

CGR é definido pela soma do GPR, que quanto maior melhor, com o CAR multiplicado 
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por menos um, ou seja, com o sinal trocado, seu aumento também se torna mais 

interessante. 

Na Tabela 7 são mostradas as estimativas de resposta direta considerando 

seleção com base em cada uma das características avaliadas no presente estudo e as 

estimativas de resposta correlacionada em CMS, GMD e PV
0,75

, considerando 

intensidade de seleção igual a um desvio padrão, que corresponde à porção selecionada 

de 38%. A seleção direta para o aumento de uma característica de crescimento (P210, 

GMD ou PV
0,75

) traria respostas correlacionadas favoráveis nas outras características de 

crescimento, entretanto aumentaria também o CMS, que não é favorável. Todos os 

trabalhos consultados descrevem correlações genéticas positiva entre os efeitos genético 

aditivo direto para crescimento, variando de 0,27 entre GMD e peso à desmama 

(MacNEIL; LOPEZ-VILLALOBOS; NORTHCUTT, 2011) até 0,99 entre GMD e 

PV
0,75

 (LANCASTER et al., 2009), assim como correlações genéticas entre crescimento 

e consumo, que variam de 0,15 entre GMD e consumo de volumoso (SHOJO et al., 

2005) até 0,91 entre CMS e peso à desmama (BOUQUET et al., 2010), confirmando 

que a seleção visando maior crescimento leva ao aumento do consumo de alimentos, 

assim como a seleção visando decréscimo do consumo, leva ao decréscimo da taxa de 

crescimento e massa corporal. 

A seleção para CMS e para PV
0,75

 resulta em maiores respostas correlacionadas 

no P210 que a seleção direta para esta característica. Isto ocorre devido à alta correlação 

genética existente entre as características e devido a maior acurácia de predição 

(considerando seleção pelo desempenho próprio é a raiz quadrada da herdabilidade) do 

CMS e do PV
0,75

 em comparação à do P210. Como descrito por Falconer e Mackay 

(1996), a resposta correlacionada em X dada à seleção em Y só será mais eficiente que a 

resposta à seleção direta em X se o produto da correlação genética entre X e Y com a 

acurácia de predição de Y for maior que a acurácia de predição de X.  

Dentre as características indicadoras de eficiência alimentar, as únicas cuja 

seleção traria respostas correlacionadas favoráveis no P210 são CAR, GPR e CGR. 

Respostas correlacionadas favoráveis em PV
0,75

 podem ser obtidas da seleção para TK, 

além de CAR, GPR e CGR.  Resultados divergentes para correlações genéticas são 

observadas na literatura a este respeito. Pelas estimativas relatadas por Nkrumah et al. 

(2007) é esperada pequena alteração no PV
0,75 

na seleção por CA e diminuição no PV
0,75

 

na seleção por EPC. Segundo Berry e Crowley (2012), poderá ocorrer diminuição no 
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PV
0,75

 com a seleção por TCR e TK e pequena alteração em PV
0,75

 na seleção por GPR 

e CGR, com leve aumento em PV
0,75

 somente na seleção para o CAR. 

 

Tabela 7. 

 

 

 

Estimativas de respostas correlacionadas, por unidade de intensidade de 

seleção por geração, no peso a desmama (P210), consumo de matéria seca 

(CMS), ganho médio diário (GMD) e peso vivo metabólico (PV
0,75

) na 

seleção de características indicadoras de eficiência alimentar. 

Característica 
Direção de 

seleção 

Respostas Correlacionadas 

P210, kg CMS, kg GMD, kg PV
0,75

, kg 

P210 aumento 5,209* 0,170 0,023 1,623 

CMS redução -5,376 -0,375* -0,056 -2,359 

GMD aumento 4,148 0,314 0,059* 2,002 

PV
0,75

 aumento 7,422 0,342 0,051 2,697* 

CA redução -0,411 0,001 0,012 -0,073 

EPC aumento -0,551 -0,110 -0,005 -0,420 

TCR aumento -1,650 0,053 0,021 -0,067 

TK aumento -0,322 0,130 0,033 0,501 

CAR redução 1,047 -0,072 -0,001 0,138 

GPR aumento 1,038 0,069 0,023 0,551 

CGR aumento 1,147 -0,048 0,004 0,239 
CA = conversão alimentar; EPC = eficiência parcial de crescimento; TCR = taxa de crescimento relativo; 

TK = taxa de Kleiber; CAR = consumo alimentar residual; GPR = ganho de peso residual; CGR = 

consumo e ganho residual. 

*Respostas diretas à seleção. 

 

As únicas características indicadoras de eficiência alimentar que, sob seleção, 

resultariam em diminuição do CMS seriam a EPC, CAR e CGR, entretanto, a seleção 

para EPC e CAR também são as únicas entre as características de eficiência alimentar 

avaliadas que reduziriam o GMD das próximas gerações. Arthur, Renand e Krauss 

(2001) observaram correlações genéticas favoráveis entre todas as medidas de eficiência 

alimentar e CMS, sendo as de maiores magnitudes a CA, EPC e CAR, enquanto que as 

correlações genéticas de TCR e TK com GMD foram moderadas. Berry e Crowley 

(2012) observaram correlação favorável e de moderada magnitude entre o CGR com 

CMS e correlação muito próxima de zero entre o GPR com CMS. Estes mesmos autores 

encontraram correlações genéticas favoráveis entre GMD com todas as medidas de 

eficiência alimentar estudadas. 

As correlações genéticas altas e positivas entre o consumo e as características de 

crescimento garantem um efeito sinérgico entre elas que dificulta encontrar medidas de 

eficiência alimentar com respostas favoráveis em ambas as características de interesse. 

No presente trabalho, o CGR é a única característica que atinge realmente o objetivo 

esperado em medidas indicadoras de eficiência alimentar que é a diminuição na 
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utilização de insumos, representado pela diminuição do CMS e o aumento nas 

características de crescimento, aqui representados pelo P210, GMD e PV
0,75

. 

Vale lembrar que as estimativas de correlações genéticas apresentam elevados 

erros-padrão e que futuras avaliações com maior número de informações podem alterar 

não só a magnitude das estimativas como o sinal das correlações genéticas, 

principalmente daquelas mais próximas de zero como é o caso da correlação genética 

entre CA e CMS e entre CAR e GMD.  

Para melhor visualização das mudanças genéticas esperadas nas características 

de consumo (CMS) e crescimento (P210, GMD e PV
0,75

) considerando seleção com 

base em cada uma das características avaliadas no presente estudo são apresentadas na 

Figura 1 as mudanças esperadas por geração de seleção, em porcentagem da média 

(P210, CMS, GMD e PV
0,75

), considerando seleção de 10% dos machos e 60% das 

fêmeas. 

 

 

Figura 1. Ganho genético no peso a desmama (P210), consumo de matéria seca (CMS), 

ganho médio diário (GMD) e peso vivo metabólico (PV
0,75

) na seleção para 

conversão alimentar (CA), eficiência parcial de crescimento (EPC), taxa de 

crescimento relativo (TCR), taxa de Kleiber (TK), consumo alimentar 

residual (CAR), ganho de peso residual (GPR) e consumo e ganho residual 

(CGR). 

 

Considerando os parâmetros estimados, verifica-se que visando o aumento do 

GMD, as medidas indiretas de eficiência, TCR e TK, juntamente com o GPR, 

apresentam os melhores resultados, acima de 2% da média por geração. Entretanto, a 
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seleção com base nessas características promove mudança genética desfavorável, 

diminuindo P210 e PV
0,75

 no caso de seleção para TCR, ou aumentando CMS no caso 

da seleção para TK ou GPR. 

Somente a seleção para aumento de EPC resultaria em diminuição em torno do 

CMS em torno de 2% da média, entretanto com redução nas características de 

crescimento. A seleção com base no CAR apresenta a segunda melhor resposta 

correlacionada no CMS (diminuição de 1,3% da média por geração), com respostas 

também favoráveis em P210 e PV
0,75

, mas com pequena resposta correlacionada 

desfavorável no GMD.   Portanto, o CGR é a característica de eficiência alimentar mais 

recomendada para ser usada como critério de seleção, uma vez que resultaria em 

redução de 0,88% no CMS e em aumento acima de 0,40% nas características de 

crescimento em zebuínos na fase de pós-desmama. Portanto, a característica composta 

pelo CAR e o GPR, como é o caso do CGR pode apresentar resultados semelhantes ao 

relatado por Rolfe et al. (2011) que constataram, utilizando índices econômicos e 

empíricos, que o aumento do ganho é ainda mais importante do que redução de 

consumo, e recomendaram, portanto, um índice envolvendo CAR e GMD, por 

apresentar melhores resultados econômicos. 

Archer, Barwick e Graser (2004), ao avaliarem diferentes cenários de custos 

para a realização de teste de eficiência, concluíram que mesmo com custo relativamente 

elevado para mensuração do consumo, a inclusão de características indicadoras de 

eficiência alimentar é rentável principalmente se realizada uma pré-seleção para redução 

dos custos pela diminuição do número de animais avaliados em testes de eficiência 

alimentar pós-desmama.  

Portanto, considerando ainda a necessidade de seleção de 10% de machos para 

reposição de touros e 60% de fêmeas para reposição de vacas, pode ser realizada a 

seleção em duas etapas, 50% e 80% de machos e fêmeas respectivamente à desmama, 

para P210, com posterior seleção de 20% de machos e 75% de fêmeas após avaliação 

para eficiência alimentar.  

As estimativas de ganho genético mostradas na Figura 2 levam em consideração 

somente as mudanças de intensidade de seleção praticada em cada etapa sem considerar 

as possíveis alterações causadas pela pré-seleção, que devido a correlação genética entre 

P210 e as demais características podem alterar a acurácia de predição do segundo 
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critério (característica de eficiência) e mesmo a variabilidade genética das 

características envolvidas.   

 

 

Figura 2. Ganho genético no peso a desmama (P210), consumo de matéria seca (CMS), 

ganho médio diário (GMD) e peso vivo metabólico (PV
0,75

) na seleção para 

P210 seguida de seleção para conversão alimentar (CA), eficiência parcial de 

crescimento (EPC), taxa de crescimento relativo (TCR), taxa de Kleiber (TK), 

consumo alimentar residual (CAR), ganho de peso residual (GPR) e consumo 

e ganho residual (CGR). 

 

Observa-se na Figura 2 os ganhos genéticos alcançados com a seleção para P210 

na primeira etapa e o ganho acumulado pela seleção para característica de eficiência 

alimentar na segunda etapa da seleção. Medidas de eficiência alimentar com correlação 

genética desfavorável com P210 (CA, EPC, TCR e TK) reduzem o ganho genético 

direto alcançado para P210 na primeira etapa da seleção. Os critérios de seleção 

utilizados na segunda etapa mais correlacionados com o GMD (as características CA, 

TCR, TK e GPR) aumentam substancialmente os ganhos já alcançados para esta 

característica na primeira etapa, entretanto, o mais interessante neste caso é a redução 

do aumento do CMS que foi obtido pela pré-seleção para P210. Somente por meio da 

seleção para EPC, CAR e CGR, características que tem correlação genética favorável 

com CMS, é possível reduzir o aumento CMS proporcionado pela pré-seleção no P210. 
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A seleção para EPC na segunda etapa anularia todo aumento proporcionado em CMS 

pela pré-seleção para P210, entretanto reduziria também o ganho obtido nas 

características de crescimento. Neste sentido, CAR e CGR passam a ter destaque por 

permitirem as melhores respostas à seleção visando à redução do CMS 

proporcionalmente aos elevados ganhos genéticos nas características de crescimento. 

 

2.4 Conclusões 

 

Dentre as características indicadoras de eficiência alimentar, a que traz melhores 

respostas visando à redução na utilização de insumos e o aumento das características de 

crescimento é a combinação dos resíduos de equações de predição do consumo e do 

ganho, representado pela característica consumo e ganho residual.  Este é um indicativo 

que a utilização de índices de seleção, combinando mais de uma característica de 

eficiência ou mesmo as medidas de interesse direto (CMS, GMD e Pesos) pode ser a 

solução mais eficaz para o melhoramento de zebuínos de corte quando o objetivo é 

eficiência alimentar na fase pós-desmama. Ganhos genéticos para a eficiência alimentar 

são esperados mesmo com a pré-seleção de animais na desmama e posterior teste de 

eficiência alimentar da porção pré-selecionada. 
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3. VARIABILIDADE GENÉTICA DO CONSUMO E DO PESO VIVO DE 

BOVINOS NELORE EM DIFERENTES DIAS DE TESTE  

 

RESUMO: Os objetivos deste trabalho foram estimar a trajetória dos componentes de 

(co)variâncias e parâmetros genéticos para o consumo de matéria seca (CMS) e o peso 

vivo (PV) de bovinos Nelore em função dos dias em teste (DET). Foram utilizadas as 

52758 informações de CMS e 8220 registros de pesagens de 712 bovinos, machos e 

fêmeas, submetidos a teste de desempenho e de consumo individual pós-desmama entre 

2005 e 2012, no Instituto de Zootecnia. Cada animal possui ao menos, 49 informações 

diárias de CMS e, ao menos quatro pesagens realizadas ao longo do teste com duração 

mínima de 56 e máxima de 91 dias. Para CMS e PV foram determinados tempos 

arbitrários para as análises empregando modelos multicaracterísticas aos DET 1º, 29º, 

57º e 85º a fim de se obter uma base de comparação com os MRA. Os efeitos fixos 

foram o grupo de teste e os efeitos lineares e quadráticos da covariáveis idade da vaca e 

idade do animal no início do teste. Para o MRA, foram considerados os efeitos 

genéticos aditivos diretos e de ambiente permanente de animal, empregando funções 

polinomiais de Legendre de segunda a quinta ordem. Para as regressões fixas de CMS 

ou PV sobre os dias em teste foram empregados polinômios de Legendre de segunda 

ordem. As variâncias residuais foram consideradas heterogêneas, em 13 classes para o 

período especificado. Os componentes de (co)variâncias e de parâmetros genéticos 

foram estimados pelo método da máxima verossimilhança restrita. A média de idade 

inicial no teste foi 284 dias. As médias gerais do CMS e PV foram de 6,55 ± 1,42 kg e 

286 ± 57 kg, respectivamente. De acordo com o critério usado para a comparação dos 

MRA os polinômios de Legendre de terceira e quinta ordem, respectivamente, para os 

efeitos genéticos e de ambiente permanente foram os mais apropriados para descrever a 

estrutura de covariâncias do CMS. Para PV, a terceira ordem foi suficiente para 

descrever a estrutura de covariâncias para os efeitos genéticos e de ambiente 

permanente ao longo dos DET. A trajetória dos componentes de variância e estimativas 

de parâmetros genéticos obtidos por regressão aleatória e análise multicaracterísticas 

foram semelhantes, mostrando haver coerência nas estimativas obtidas pelos MRA. As 

estimativas de herdabilidade oscilaram de 0,28 a 0,35 para o CMS e de 0,50 a 0,65 para 

o PV. As correlações genéticas variaram de 1,00 a 0,92 para CMS e de 1,00 a 0,97 para 

PV e estas reduziram com o aumento do intervalo entre os dias. Correlações de 

ambiente permanente e fenotípicas apresentaram menores magnitudes em relação às 

correlações genéticas e foram superiores a 0,40 para CMS e a 0,90 para PV. Modelos de 

regressão aleatória sobre polinômios de Legendre podem ser utilizados para descrever a 

variação genética do CMS e PV nos dias em teste em bovinos Nelore em crescimento. 

 

Palavras-chave: desempenho, herdabilidade, regressão aleatória 

 

 

 

  



68 
 

 

  



69 
 

Genetic variability of consumption and body weight of Nellore cattle in different 

days on test 

 

ABSTRACT: The aims of this study were to estimate the trajectory of (co)variance and 

genetic parameters for dry matter intake (DMI) and body weight (BW) of Nellore cattle 

as function of days on test (DOT) by regression random. We used 52758 records of 

DMI and 8220 records of weights of 712 cattle, males and females, submitted 

performance testing and individual intake after weaning between 2005 and 2012 at 

Instituto de Zootecnia. Each animal has at least 49 daily DMI information and at least 

four weightings performed throughout the test with minimum of 56 and maximum of 91 

days. For DMI and BW were determined for evaluation time arbitrary by multi-trait 

models the DET 1
st
, 29

th
, 57

th
 and 85

th
 in order to obtain a basis for comparison with 

RRM. The fixed effects were determined by the test group and the linear and quadratic 

effects of cow age and animal age at start of test as covariate. For RRM, we considered 

the effects of direct additive genetic and permanent environment of animal using second 

to fifth order of Legendre polynomial functions. For fixed regression of DMI and BW 

on days on test were used Legendre polynomials of the second order. The residual 

variances were considered heterogeneous, with 13 classes for the specified period. The 

components of (co)variance components and genetic parameters were estimated by 

restricted maximum likelihood. The average of animal age at start test was 284 days. 

The overall average of DMI and BW were 6.55 ± 1.42 kg e 286 ± 57 kg, respectively. 

According to the criterion for comparing MRA, the models of Legendre polynomials of 

third and fifth order, respectively, for genetic and permanent environmental effects were 

the most appropriate to describe the covariance structure of the DMI. For BW, third 

order was sufficient to describe the covariance structure for genetic and permanent 

effects over DOT. The trajectory of the variance components and genetic parameter 

estimates obtained by MRR and multi-trait were similar showing that there is 

consistency in the estimates obtained by RRM. Heritability estimates ranged from 0.28 

to 0.35 for DMI and from 0.50 to 0.65 for BW. The genetic correlations ranged from 

1.00 to 0.92 for DMI and from 1.00 to 0.97 for BW and it were reduced by increasing 

between days interval. Correlations permanent environmental and phenotypic showed 

smaller magnitudes in relation to genetics correlations and were higher than 0.40 for 

DMI and 0.90 for BW. Random regression models on Legendre polynomials can be 

used to describe the genetic variation of DMI and BW on days on test in growing 

Nelore cattle. 

 

Keywords: heritability, performance, random regression 
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3.1 Introdução 

 

O tempo necessário para a realização de testes de desempenho visando à 

determinação de medidas de eficiência é de no mínimo 70 dias, para não comprometer a 

acurácia na coleta dos dados (ARCHER et al., 1997). Entretanto, ao longo deste período 

de teste várias medidas são tomadas, sendo as principais relacionadas ao Consumo de 

Matéria Seca (CMS) e ao crescimento do animal através de uma série de pesagens. 

A avaliação genética de uma mesma medida coletada várias vezes ao longo de 

um determinado período, denominadas medidas repetidas ou longitudinais, pode ser 

efetuada por diferentes abordagens.   

A primeira possibilidade é a inclusão do efeito aleatório de ambiente permanente 

de animal que entraria na decomposição da variância fenotípica, em um modelo de 

repetibilidade, que modela os efeitos ambientais que influenciam os desempenhos do 

indivíduo, entretanto, este tipo de análise considera os mesmos genes contribuindo para 

a determinação do fenótipo ao longo do tempo, ou seja, uma correlação genética igual à 

unidade, o que nem sempre é verdade. Outra possibilidade seria a análise empregando 

modelos multicaracterísticas, em que são escolhidos, arbitrariamente, idades ou tempos 
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ao longo do período avaliado e estes seriam avaliadas como características diferentes, 

levando em consideração a ação de diferentes genes na determinação do fenótipo ao 

longo do tempo. Esta abordagem, entretanto, considera covariâncias não estruturadas o 

que pode não ser o mais adequado para este tipo de medida. A última opção seria o 

emprego de modelos de regressão aleatória, que seria a metodologia mais apropriada 

por não necessitar de classes pré-determinadas e por estimar toda a trajetória dos efeitos 

genéticos aditivos ao longo do período de avaliação, considerando matrizes de 

covariâncias estruturadas (MEYER, 1998).  

Uma justificativa plausível para a mudança no modo de avaliação de 

características longitudinais é dada pelas melhorias da acurácia de predição dos valores 

genéticos. Bohmanova, Misztal e Bertrand (2005), compararam modelos 

multicaracterísticas com MRA, estudando dados simulados e Boligon et al. (2011), 

utilizando dados reais de bovinos Nelore do nascimento aos seis anos de idade, 

encontraram aumento de acurácia dos valores genéticos para os MRA, em comparação 

com os modelos de dimensão finita. Outra vantagem associada à avaliação da 

variabilidade genética no tempo é a possibilidade de se sugerir um período mais 

adequado de testes de desempenho, principalmente na avaliação de consumo alimentar 

individual (SCHENKEL et al., 2002a). 

Muitos estudos na área de melhoramento genético empregando MRA para a 

análise de dados longitudinais têm sido realizados há mais de 15 anos, tradicionalmente 

em bovinos de leite (JAMROZIK; SCHAEFFER, 1997; VAN der WERF; GODDARD; 

MEYER, 1998) e mais recentemente em bovinos de corte (MEYER, 2001; MEYER, 

2004). Com zebuínos e em condições nacionais, vários trabalhos também já foram 

desenvolvidos (ALBUQUERQUE; MEYER, 2001; PELICIONI; ALBUQUERQUE; 

QUEIROZ, 2004; DIAS et al., 2006), entretanto, a maioria destes trabalhos usou 

registros de animais obtidos a campo, sobre pastagem, sendo que para zebuínos em 

testes de desempenho em confinamento, este tipo de abordagem só foi utilizado 

recentemente e envolvendo somente informações de crescimento (BALDI et al., 2012). 

Os objetivos deste trabalho foram estimar os componentes de variância e 

parâmetros genéticos do consumo de matéria seca e peso vivo de bovinos Nelore em 

testes de desempenho, por meio de modelos de regressão aleatória.  
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3.2 Material e Métodos 

 

As informações utilizadas nas análises foram provenientes de 727 bovinos da 

raça Nelore, participantes de provas de testes de desempenho e consumo individual, 

pertencentes ao Centro APTA Bovinos de Corte. Estes animais são provenientes de três 

linhas de seleção iniciada em 1976 com o Programa de Seleção do Instituto de 

Zootecnia, as quais foram submetidas à seleção para peso ajustado aos 378 dias de idade 

nos machos, obtido em provas de ganho de peso em confinamento (RAZOOK et al., 

1997) e o peso ajustado para 550 dias de idade nas fêmeas, obtido em pastagem. No 

rebanho Nelore Controle (C) os animais foram selecionados para a média do grupo 

contemporâneo, com diferencial de seleção em torno de zero enquanto que nos rebanhos 

Nelore Seleção (S) e Nelore Tradicional (T), os animais foram selecionados para 

maiores pesos, ou seja, com diferencial de seleção máximo para as características 

mencionadas (MERCADANTE; RAZOOK, 2010). Todos os animais foram submetidos 

aos mesmos manejos durante a maior parte do ano, com exceção da estação de monta, 

em que os rebanhos foram separados em lotes de acasalamento. Com a estação de 

monta ocorrendo entre novembro e fevereiro, os nascimentos ocorrem entre agosto e 

novembro e a desmama é realizada em duas etapas: abril para os animais nascidos em 

agosto e setembro, e em maio, para o restante dos animais, visando garantir uma 

desmama em torno dos sete meses de idade. 

Os testes de desempenho com avaliação do consumo individual foi iniciado após 

a desmama, sendo os animais submetidos a um período de adaptação à dieta e às 

instalações de, pelo menos, 21 dias. Uma breve descrição dos testes de desempenho é 

apresentada na Tabela 1.  

Nos anos de 2005, 2006 e 2009, as fêmeas foram subdivididas em dois grupos 

de testes realizados em sequência, devido ao limitante número de baias individuais 

disponíveis. Dessa maneira, após o período de adaptação, 32 fêmeas aleatoriamente 

escolhidas foram alocadas em baias individuais para início do teste com mensuração do 

consumo, enquanto outras 32 fêmeas permaneceram em baias coletivas até o final do 

teste do primeiro grupo, quando então foi iniciado o teste do segundo grupo. Por isso 

verifica-se na Tabela 1, uma diferença média de três meses na idade e de 

aproximadamente 82 kg no peso médio de entrada dos animais entre estes grupos. A 
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partir de 2010 os grupos de testes de fêmeas passaram a ser avaliados simultaneamente, 

mas em instalações diferentes. 

Para os machos, até o ano de 2011, os animais foram avaliados em grupos 

únicos com baias individuais, sendo que em 2012, um grupo, com 31 animais, 

continuou sendo avaliado como nos anos anteriores, mas outro grupo, com 87 animais, 

foi avaliado em baias coletivas com utilização do sistema GrowSafe (GrowSafe 

Systems Ltd., Airdrie, Alberta, Canadá), contendo dez cochos de consumo. 

 

Tabela 1. 

 

Descrição dos grupos de teste de desempenho de bovinos Nelore do Instituto 

de Zootecnia 

 Ano 
Grupo 

de teste 
Rebanho 

Duração 

(dias) 

Nº 

animais 

Idade Inicial 

(dias)¹ 
Pesagens 

F
êm

ea
s 

2005 1 C e S 56 32 263 ± 18 Cada 14 dias 

com jejum 

 

2005 2 C e S 56 32 341 ± 18 

2006 1 C e S 70 32 267 ± 24 

2006 2 C e S 70 32 350 ± 21 

2009 1 T 85 32 272 ± 25 Cada 28 dias 

com jejum 2009 2 T 84 32 391 ± 22 

2010 1 T 84 32 294 ± 19 

2010 2 T 84 24 281 ± 22 

2011 1 T 84 31 294 ± 23 

2011 2 T 84 25 286 ± 30 

M
ac

h
o
s 

2007 1 C e S 112 61 268 ± 14 
 

2008 1 C e S 112 62 249 ± 25 

2009 1 T 70 60 300 ± 21 3 por semana 

2010 1 T 73 60 262 ± 22  

2011 1 T 72 62 261 ± 23 2 por semana 

2012 1 T² 91 31 277 ± 19 Semanal 

2012 2³ C, S e T 91 87 270 ± 23  
¹Média ± desvio-padrão; ²Quatro animais de outra propriedade; ³Avaliados em baias coletivas pelo 
sistema GrowSafe; C = Controle; S = Seleção e T = Tradicional. 

 

A dieta sofreu poucas alterações ao longo dos anos, ficando em torno de 55% de 

concentrado (milho moído e farelo de algodão e minerais) e 45% de volumoso (silagem 

de milho ou mista e/ou feno de braquiária), com aproximadamente 62% de nutrientes 

digestíveis totais e 13% de proteína bruta. As dietas foram fornecidas duas vezes ao dia 

e permitidas sobras diárias entre 5 a 10% do fornecido assegurando o consumo à 

vontade.  

A amostragem da dieta foi realizada ao menos uma vez por semana objetivando 

uma amostra composta durante períodos de 28 dias. A amostragem das sobras foi feita 

três vezes por semana a fim de compor uma amostra composta durante o mesmo 
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período. As amostras coletadas foram avaliadas quanto à matéria seca em estufa de 

ventilação forçada e posterior secagem a 105º C. Desta forma, em baias individuais, o 

CMS foi definido pela quantidade de alimento fornecido menos a quantidade das 

sobras. Nas baias coletivas, os cochos eram mantidos sempre com alimento, com 

eventuais limpezas semanais e o consumo diário de matéria natural individual registrado 

automaticamente pelo software do GrowSafe foi multiplicado pela MS do alimento 

fornecido para obtenção do CMS. Dias sem sobras, nas baias coletivas tiveram a 

informação de CMS excluídos do histórico do animal e quando constatada 

irregularidades pelo sistema GrowSafe nas baias coletivas. 

As pesagens ao longo do teste ocorreram a cada 14 dias, após jejum de 12 horas, 

nos anos de 2005 e 2006. Nos anos de 2007 e 2008, as pesagens ocorreram a cada 28 

dias com jejum e, para os grupos de testes de fêmeas, estas ocorreram a partir de 2009. 

Os grupos com machos a partir de 2009 passaram a ser pesados semanalmente sem 

jejum, sendo três pesagens por semana em dias consecutivos em 2009 e 2010, duas 

pesagens por semana em dias consecutivos em 2011, e somente uma pesagem semanal 

em 2012. Portanto, cada animal foi pesado, no mínimo, quatro vezes com jejum prévio 

ou, no mínimo, onze vezes sem jejum prévio. 

O cálculo do ganho médio diário (GMD) de cada animal foi utilizado somente 

para consistências prévias e foi estimado por meio do coeficiente de regressão linear, 

após regredir os pesos em função dos dias em teste (DET). 

Dos 727 animais avaliados, 15 animais foram excluídos das análises para 

estimação dos componentes de variância, por apresentarem curvas com um coeficiente 

de determinação abaixo de 0,8 no modelo de regressão para o cálculo de GMD, GMD 

abaixo de 300 gramas (considerados como crescimento atípico), desperdício de 

alimento em baias individuais e consumo alimentar reduzido, muito abaixo do padrão 

do grupo, de acordo com a indicação pelo sistema GrowSafe. Portanto, foram utilizadas 

nas análises as informações de 411 machos (56 C, 122 S e 233 T) e 301 fêmeas (41 C, 

86 S e 174 T), totalizando 712 bovinos da raça Nelore submetidos a testes de 

desempenho para eficiência por períodos variando de 56 a 112 dias. Foram consideradas 

somente as informações de testes até o 91º dia em teste, devido ao reduzido número de 

animais avaliados por períodos superiores (122). Adicionalmente, também foram 

considerados para CMS apenas os registros nos dias em que ao menos quatro animais 

do grupo de teste tiveram informações válidas para esta característica, resultando em 



76 
 

52.758 informações diárias de CMS, pelo menos 49 por animal, e 8.220 pesagens ao 

longo dos testes, sendo pelo menos quatro por animal (Tabela 2).  

Para as análises de regressão aleatória foram utilizados os polinômios ortogonais 

de Legendre sobre os dias em teste tanto para a média populacional como para os 

efeitos aleatórios genéticos aditivos e de ambiente permanente de animal. Para a 

trajetória populacional foi empregada uma de segunda ordem e para os efeitos aleatórios 

foram utilizadas diferentes combinações de ordens (k) de ajuste dos polinômios, 

variando de terceira à quinta ordem. Para todas as análises, as variâncias residuais foram 

modeladas considerando-se 13 classes agrupadas de 1º-5º, 6º-11º, 12º-19º DET, sete 

classes em intervalos de seis dias entre o 20º e 68º DET e de 69º-78º, 79º-87º e 88º-91º 

DET, visando adequar da melhor maneira possível o intervalo de pesagens que foi 

diferente ao longo dos testes e que de certa forma acaba por afetar também o consumo 

dos animais.  

Os modelos de regressão aleatória para as características podem ser 

representados por: 

 

em que: CMSijk = registro de consumo de matéria seca j referente ao animal i, 

pertencente ao grupo de contemporâneo k; GCk = efeito do k-ésimo grupo de 

contemporâneo (1319 classes com pelo menos 4 animais); IDi = idade no início do teste 

do animal i; tij = dia do teste correspondente j-ésima observação do animal i, ajustado 

para intervalo entre -1 e +1; bn = coeficientes de regressão fixos do polinômio ordinário 

de n-ésimo grau; βm = coeficientes de regressão fixos para modelar a média da 

população correspondente ao m-ésimo grau do polinômio de Legendre (φm); αim, δim = 

coeficientes de regressão aleatórios para os efeitos genético e de ambiente permanente 

de animal, respectivamente, pertencentes ao animal i; kb, ka, kp = ordem de ajuste dos 

polinômios correspondentes ao efeito fixo, genético aditivo e de ambiente permanente, 

respectivamente; e εijk = resíduo aleatório. 
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em que: PVijkl = registro de peso vivo j referente ao animal i, pertencente ao grupo de 

contemporâneo k e nascido no mês l; GCk = efeito do k-ésimo grupo de contemporâneo 

(165 classes com pelo menos 21 animais); MNl = efeito do l-ésimo mês de nascimento 

(3 classes); IDi = idade no início do teste do animal i; IVi = idade da vaca no nascimento 

do animal i; tij = dia do teste correspondente j-ésima observação do animal i, ajustado 

para intervalo entre -1 e +1; bn = coeficientes de regressão fixos do polinômio ordinário 

de n-ésimo grau correspondente à IDi; cn = coeficientes de regressão fixos do polinômio 

ordinário de n-ésimo grau correspondente à IVi; βm = coeficientes de regressão fixos 

para modelar a média da população correspondente ao m-ésimo grau do polinômio de 

Legendre (φm); αim, δim = coeficientes de regressão aleatórios para os efeitos genético e 

de ambiente permanente de animal, respectivamente, pertencentes ao animal i; kb, ka, 

kp = ordem de ajuste dos polinômios correspondentes ao efeito fixo, genético aditivo e 

de ambiente permanente, respectivamente; e εijkl = resíduo aleatório. 

Em notação matricial: 

y = Xβ + Za + Wp + e; 

em que: y = vetor de observações, CMS ou PV; β = vetor de efeitos fixos 

associados à matriz de incidência X; a = vetor aleatório dos coeficientes de regressão 

genéticos aditivos diretos associados à matriz de incidência Z; p = vetor aleatório dos 

coeficientes de regressão de ambiente permanente de animal associados à matriz de 

incidência W; e é o vetor de resíduos aleatórios. 

As premissas básicas relacionadas às estimativas são: 

 

em que Ka e Kp são as matrizes de (co)variâncias entre os coeficientes de regressão 

aleatórios para os efeitos genético aditivo e de ambiente permanente; A é a matriz de 

parentesco aditivo entre os indivíduos; I é a matriz de identidade, ⊗ é o produto direto 

de Kroeneker entre matrizes, e R representa uma matriz bloco diagonal, contendo as 

variâncias residuais. 

As estimativas de componentes de variância e de parâmetros genéticos foram 

obtidas utilizando modelo animal, pelo método da máxima verossimilhança restrita, 

com uso do programa WOMBAT (MEYER, 2007). 

Análises multicaracterísticas de dimensão finita também foram realizadas à fim 

de comparar as estimativas dos parâmetros genéticos, sendo que os CMS foram 
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agrupados pelos dias em teste, formando quatro características: média dos dez primeiros 

dias (CMS1), média entre o 24º e 34º dias (CMS29), média entre o 42º e 62º dias 

(CMS57) e média entre 80º e 90º dias (CMS85). O número de animais avaliados foi: 

710; 712; 712 e 403, respectivamente, para CMS1, CMS29, CMS57 e CMS85. Nestas 

análises foram considerados os efeitos fixos de grupo contemporâneo (GC), formado 

pelo ano do teste, sexo do animal e o grupo de teste (17 classes), e os efeitos linear e 

quadrático da idade do animal no início do teste, como covariável. 

Para as análises multicaracterísticas do peso vivo (PV) foram utilizadas as 

pesagens mais próximas do 1º dia em teste (PV1), 29º dia em teste (PV29), 57º dia em 

teste (PV57) e 85º dia em teste (PV85), sendo 402 animais avaliados para PV85 e 712 

animais para PV1, PV29 e PV57. Nestas análises foram considerados os efeitos fixos de 

GC (17 classes), formado pelo ano do teste, sexo do animal e grupo de teste, e o mês de 

nascimento (3 classes), além dos efeitos lineares e quadráticos da idade da vaca no 

nascimento do animal avaliado e os efeitos linear e quadrático da idade do animal no 

início do teste. Em análises multicaracterísticas foram considerados somente os efeitos 

aleatórios genético aditivo e residual. 

Os 712 animais avaliados são filhos de 67 touros (12 com desempenho próprio) 

e 439 matrizes (45 com desempenho próprio) que resultam em uma matriz de 

parentesco com 1894 animais.  

Um resumo descritivo da estrutura de dados utilizados está na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Estrutura do arquivo de dados do Consumo de Matéria Seca (CMS) e Peso 

Vivo (PV) por tipo de análise 

 Regressão Aleatória  Multicaracterística 

 CMS PV  CMS PV 

Registros 52758 8220  2537 2538 

Animais matriz parentesco 1894 1894  1894 1894 

Animais com registros 712 712  712 712 

... 3 registros       0 0  311 310 

... 4 registros 0 296  401 402 

... > 4 registros 712 416  0 0 

Touros 67 67  67 67 

Vacas 439 439  439 439 

Grupos de contemporâneos 1319 165  17 17 

 

Para comparação de ajuste entre os modelos de regressão aleatória foi utilizado o 

logaritmo da função de verossimilhança (log L) e o critério de informação Bayesiano de 

Schwarz (BIC), descrito por Wolfinger (1993), como: 
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em que p é o número de parâmetros; N é número total de informações e r é o posto da 

matriz de incidência para os efeitos fixos (X). 

 

3.3 Resultados e Discussão 

 

A média de idade dos animais na entrada do teste foi 284 ± 40 dias. O consumo 

de matéria seca (CMS) apresentou uma média geral de 6,55 ± 1,42 kg e foi crescente ao 

longo dos dias em teste (Figura 1). Quedas significativas da média do CMS foram 

verificadas próximos aos dias 28, 56 e 84 em que ocorreram a maioria das pesagens 

com jejum. O número de informações permanece elevado até o 56º DET, duração 

mínima entre os testes de desempenho avaliados, e apresenta queda acentuada após o 

70º DET, em que 404 animais foram avaliados até o 84º DET e após esta data, em que 

somente 230 animais foram avaliados (Figura 1). Segundo Meyer (2005), a maior 

dispersão dos dados pelo menor número de informações nos extremos da curva pode 

ocasionar problemas de estimação nas variâncias, principalmente para o efeito de 

ambiente permanente. 

 

 
Figura 1. Número de observações e média do Consumo de Matéria Seca de bovinos 

Nelore nos dias em teste. 

 

Enquanto houve redução no número de observações, a média, de um modo geral, 

aumentou para o peso vivo (PV) de bovinos Nelore ao longo dos DET (Figura 2). A 

média geral e o desvio-padrão de PV foi 286 ± 57 kg. Pesagens realizadas no 13º DET 
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se referem ao primeiro teste de desempenho, realizado somente com fêmeas, o que 

explica a menor média para PV. Além disso, a maioria das pesagens realizadas com 

fêmeas foi com jejum, contribuindo para a redução da média. Adicionalmente, as 

pesagens nos DET 29, 57 e 85 também foram realizadas com jejum (Figura 2), 

explicando a oscilação nas médias para estes períodos. 

 

 
Figura 2. Número de observações e média do Peso Vivo de bovinos Nelore nos dias em 

teste. 

 

Na determinação dos melhores modelos de regressão aleatória para avaliação do 

CMS e PV (Tabela 3) em função dos dias em teste, o aumento do número de parâmetros 

elevou também, como era esperado, o logaritmo da função de máxima verossimilhança. 

Pelo critério de informação Bayesiano de Schwarz (BIC), o melhor modelo para o CMS 

conteve terceira e quinta ordem para o efeito genético aditivo e de ambiente 

permanente, respectivamente, enquanto para PV, polinômios de terceira ordem foram 

suficientes para modelar os efeitos genético e de ambiente permanente.  

Schenkel et al. (2004) observaram melhores ajustes por modelos de quarta 

ordem tanto para o efeito genético para o de ambiente permanente na avaliação de CMS 

pelos DET em Bos taurus no Canadá, levando em consideração também variâncias 

residuais heterogêneas em intervalos semanais ao longo teste. Já Selapa et al. (2009), 

avaliando o consumo semanal de machos Bonsmara em testes de desempenho, 

utilizaram modelos de terceira e quarta ordem respectivamente para os efeitos genéticos 

e de ambiente permanente de animal com base na redução do logaritmo de 

120

160

200

240

280

320

360

400

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91

P
eso

 V
iv

o
 (k

g
)

N
ú
m

er
o
 d

e 
o
b
se

rv
aç

õ
es

Dias em teste

nº observações Média



81 
 

verossimilhança, mas relataram que aumento na ordem para o efeito de ambiente 

permanente poderia melhorar ainda mais ajuste do modelo. 

 

Tabela 3. Ordem de ajuste dos polinômios para efeitos genéticos aditivos (ka) e de 

ambiente permanente (kp) com número de parâmetros (np), logaritmo da 

máxima verossimilhança (LogL) e critério de informação Bayesiano de 

Schwarz (BIC) de diferentes modelos para ajuste do Consumo de Matéria 

Seca (CMS) e Peso Vivo (PV) de bovinos Nelore pelos dias em teste 

Característica Modelos ka kp np LogL BIC 

CMS 

1 3 3 25 5910,63 -11550,05 

2 3 4 29 6175,30 -12036,01 

  3* 3 5 34 6416,25 -12463,66 

PV 

  1* 3 3 25 -18372,35 36969,52 

2 3 4 29 -18357,05 36975,74 

3 3 5 34 -18344,04 36993,84 

4 4 4 33 -18355,01 37006,80 

5 4 5 38 -18341,76 37025,26 

6 5 5 43 -18340,80 37067,67 
*Modelos selecionados. 

 

Albuquerque e Meyer (2001) demonstraram que para os efeitos genético aditivo 

direto e de ambiente permanente, modelos de quarta ordem foram suficientes para 

descrever o crescimento de bovinos Nelore do nascimento aos 630 dias de idade. 

Baseado nesta informação, Schenkel et al. (2002b) utilizaram polinômios de quarta 

ordem para os efeitos genético e de ambiente permanente para avaliar o crescimento de 

taurinos em testes de desempenho pós-desmama no Canadá. Estes autores, entretanto, 

observaram maior importância das três primeiras autofunções para ambos os efeitos e 

relataram que polinômios de terceira ordem já seriam suficientemente adequados para o 

ajuste aos dados, principalmente para o efeito genético aditivo. Ao avaliarem o PV de 

bovinos Nelore em testes de desempenho no Brasil, Baldi et al. (2012) observaram que 

variâncias residuais homogêneas e ordens de ajuste de quatro e três, respectivamente, 

para os efeitos genéticos e de ambiente permanente foram melhores no ajuste aos dados. 

As variâncias e autovalores associados ao intercepto foram maiores para o CMS 

(Tabela 4) e para PV (Tabela 5), tanto para os efeitos genéticos quanto para os de 

ambiente permanente e foram diminuindo em importância com o aumento da ordem do 

efeito. Autovalores de maior magnitude indicam que a seleção baseada em sua 

autofunção correspondente apresentará respostas à seleção mais rápidas quando 

comparadas aos coeficientes com menores autovalores (KIRKPATRICK; LOFSVOLD; 
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BULMER, 1990). Estas reduções nas variâncias e nos autovalores com o aumento da 

ordem do efeito foram observadas também por Schenkel et al. (2004). Os autores, 

entretanto, autovalores representando proporções próximas a 3% da variância total para 

os coeficientes de quarta ordem, tanto para os efeitos genético aditivos quanto para o de 

ambiente permanente, na avaliação do CMS, o que demonstram uma importância 

relativa maior para este coeficiente do efeito genético do que o observado no presente 

trabalho. 

 

Tabela 4. 

 

 

Estimativas de variância (diagonal), covariância (abaixo da diagonal) e 

correlação (acima da diagonal) para os coeficientes de regressão aleatória 

para o Consumo de Matéria Seca de bovinos Nelore pelos dias em teste. 

 
Intercepto 

(1) 

Linear  

(2) 

Quadrático 

(3) 

Cúbico 

(4) 

Quártico 

(5) 
Autovalores % 

Genético Aditivo       

1 0,587 0,57 -0,06 .. .. 0,59 98,62 

2 0,038 0,008 0,78 .. .. 0,01 1,38 

3 -0,002 0,004 0,003 .. .. 0,00 0,00 

Ambiente Permanente      

1 0,502 0,14 -0,20 -0,03 -0,10 0,50 80,85 

2 0,025 0,064 0,08 -0,24 -0,18 0,07 10,50 

3 -0,024 0,003 0,028 0,04 -0,14 0,03 4,22 

4 -0,003 -0,008 0,001 0,018 0,42 0,02 3,20 

5 -0,008 -0,005 -0,003 0,006 0,012 0,01 1,24 

 

Problemas de convergência foram constatados na tentativa de incluir o 

polinômio de quarta ordem para o efeito de genético aditivo na análise para o CMS. 

Segundo Arango, Cundiff e Van Vleck (2004) problemas de convergência ocorrem 

quando parâmetros desnecessários são incluídos nas análises. O reduzido autovalor 

correspondente ao polinômio de ordem quadrática para efeito genético aditivo para o 

CMS sugere a possibilidade de redução da ordem da função polinomial empregada para 

este efeito. 

As correlações entre os coeficientes de regressão aleatória para o CMS (Tabela 

4) apresentaram magnitudes variadas mas, de um modo geral, só foram positivas e de 

magnitude razoável entre intercepto e o coeficiente linear e entre o linear e o quadrático 

para o efeito genético aditivo. Para o efeito de ambiente permanente, as magnitudes das 

correlações entre os coeficientes de regressão aleatórios foram pequenas. Já para o PV 

(Tabela 5), houve correlação positiva e de considerável magnitude entre o intercepto e o 

coeficiente linear, para o efeito aditivo, sendo de pequena magnitude entre os demais 
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coeficientes e entre os coeficientes de regressão aleatórios para o efeito de ambiente 

permanente.  

 

Tabela 5. 

 

 

Estimativas de variância (diagonal), covariância (abaixo da diagonal) e 

correlação (acima da diagonal) para os coeficientes de regressão aleatória 

para o Peso Vivo de bovinos Nelore pelos dias em teste. 

 
Intercepto  

(1) 

Linear  

(2) 

Quadrático 

(3) 
Autovalores % 

Genético Aditivo     

1 990,22 0,72 -0,06 996,33 99,39 

2 77,56 11,67 0,06 5,60 0,56 

3 -1,30 0,13 0,50 0,49 0,05 

Ambiente Permanente    

1 720,36 0,02 -0,47 720,78 98,26 

2 1,88 11,36 0,18 11,43 1,56 

3 -17,12 0,82 1,85 1,36 0,19 

 

As variâncias genéticas e de ambiente permanente para o CMS (Figura 3) 

apresentaram valores próximos e, praticamente constantes no decorrer dos DET, 

variando entre 0,23 kg² e 0,30 kg², com um discreto aumento no decorrer do período. 

Selapa et al. (2009) observaram aumentos significativos das variâncias genéticas e de 

ambiente permanente na avaliação de CMS de 3012 machos Bonsmara em testes de 

desempenho. 

As estimativas das variâncias residuais para CMS, pelo modelo de regressão 

aleatória diminuiu de 0,171 kg², na primeira classe (1º-5º DET), para 0,151 kg² na 

segunda classe (6º-11º DET) e, foi aumentando gradativamente ao longo das classes de 

dias até o valor de 0,592 kg² na última classe (88º-91º DET), demonstrado pelo 

substancial aumento da variância fenotípica principalmente a partir do 70º DET (Figura 

3). Este aumento da variância residual também foi verificado nas análises 

multicaracterísticas, cujas estimativas foram de 0,359; 0,369; 0,410 e 0,582 kg² para 

CMS1, CMS29, CMS57 e CMS85, respectivamente. Valores relativamente maiores 

para as variâncias residuais observadas em análises multicaracterísticas são explicadas 

pela inflação da variância de ambiente permanente que foi considerada somente nas 

análises de regressão aleatória. Selapa et al. (2009) relataram variâncias residuais 

flutuantes ao longo doas dias em teste, empregando 12 classes semanais na avaliação do 

CMS de machos Bonsmara. 
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Figura 3. Componentes de variância para o Consumo de Matéria Seca de bovinos 

Nelore pelos dias em teste 

 

Para os PV (Figura 4), as variâncias genéticas estimadas por meio dos MRA 

foram crescentes ao longo dos DET, de 376 kg² no 1º DET até 646 kg² no 91º DET. Já 

para o efeito de ambiente permanente as variâncias foram relativamente constantes, com 

valores de 337 kg² no 1º DET, atingindo valores em torno de 380 kg² entre o 40º e 53º 

DET, reduzindo até 350 kg² no 91º DET. Schenkel et al. (2002b) também observaram 

valores crescentes para as variâncias genéticas, entretanto, diferentemente do presente 

trabalho, as variâncias de ambiente permanente também aumentaram durante o período 

de teste, sendo também relativamente superiores às variâncias genéticas.  

Aumento das variâncias nos extremos foi observado por Cai, Kaiser e Dekkers 

(2011) que utilizaram polinômios de Legendre de ordem quadrática e modelos de 

regressão aleatória por “B-splines” com até 10 nós para estimar a variabilidade genética 

para consumo e PV de suínos ao longo da idade, utilizando dados de testes de 

desempenho.  

Quanto às estimativas de variâncias residuais para PV pelo MRA, estas 

apresentaram comportamento oscilatório entre 10 e 35 kg² ao longo das classes de DET 

com baixa magnitude, concordando com Schenkel et al. (2002b) e com Selapa et al. 

(2012) que verificaram variâncias residuais contribuindo com menos de 5% da variância 

fenotípica total de PV. Para as análises multicaracterísticas, as variâncias residuais 

foram bem maiores das obtidas pelo MRA, como era esperado, devido à inflação pelo 

efeito de ambiente permanente não ser considerado neste tipo de análise. Os valores 
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foram estimados em 355; 369; 376 e 356 kg², respectivamente para PV1, PV29, PV57 e 

PV85. 

 

 
Figura 4. Componentes de variância para o Peso Vivo de bovinos Nelore pelos dias em 

teste. 

 

Para o CMS, as estimativas de herdabilidades por MRA acompanham a 

tendência demonstrada em estimadas em análises multicaracterísticas (Figura 5). De um 

modo geral, apresentaram menores magnitudes, em torno 0,30, no início (primeira 

semana) e final do teste (após o 70º DET), sendo as maiores magnitudes (em torno de 

0,35) nos períodos intermediários. Estas magnitudes de herdabilidade são superiores às 

estimativas de Selapa et al. (2009), que observaram variações entre 0,06 a 0,10. 

Entretanto, Schenkel et al. (2004), utilizando parâmetros acumulativos ao longo dos 

dias em teste do CMS de novilhas cruzadas, observaram estimativas de herdabilidade 

variando de 0,35 para os primeiros 28 dias de CMS e 0,54 considerando todo o período 

avaliado de 168 dias.  

Os valores de razão de variância para os efeitos de ambiente permanente 

variaram de 0,28 a 0,45 e foram muito próximos aos valores de herdabilidade que 

dificultaria a visualização gráfica. Por isso são apresentados os valores de repetibilidade 

para CMS, definido como a razão da variância dos efeitos de animal, genético e de 

ambiente permanente, pela variância total fenotípica (Figura 5).  As estimativas de 

repetibilidade para o CMS apresentaram valores praticamente constantes, em torno de 

0,70, até aproximadamente o 70º DET, sendo que a partir deste dia houve uma redução 

deste parâmetro devido principalmente ao aumento da variância residual.  Selapa et al. 
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(2009) observaram valores variando entre 0,51 e 0,78 para a proporção do efeito de 

ambiente permanente entre o sétimo e o 84º DET que foram superiores ao presente 

trabalho, mas se avaliados somados as estimativas de herdabilidade relatas pelos autores 

de 0,10 a 0,07, proporcionam estimativas de repetibilidades de magnitude semelhantes, 

embora com comportamento crescente.  

Estes resultados ressaltam a importância de se obter várias informações de CMS 

por animal submetido a testes de desempenho, pois no período avaliado, observa-se que 

pelo menos 27% da variação fenotípica total são devidos aos efeitos de ambiente 

temporário. Segundo Van der Werf (2006), ocorrerá um aumento da acurácia de 

predição de valores genéticos com seleção baseada na média de medidas repetidas e este 

ganho pelo aumento do número de informações por animal será maior quanto menor for 

a repetibilidade. 

 

 
Figura 5. Herdabilidades (h²) e repetibilidade (t) para o Consumo de Matéria Seca de 

bovinos Nelore por análises multicaracterística (MV) e de regressão 

aleatória (RA). 

 

Para o PV, as estimativas de herdabilidade ao longo dos DET apresentaram 

comportamento crescente, sendo as obtidas pelos MRA muito próximas às estimadas 

por análises multicaracterísticas (Figura 6). Estas estimativas aumentaram de 0,50 no 

período inicial até próximo de 0,64 nos últimos DET. Proporcionalmente ocorreu 

redução da proporção da variância de ambiente permanente, de 0,45 para 0,34 no 

mesmo período.  
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Segundo Meyer, Carrick e Donnelly (1993) os efeitos maternos podem afetar os 

pesos obtidos em testes de desempenho pós-desmama, como um reflexo dos efeitos 

causados até a desmama, concordando com Cyrillo et al. (2004) que estimaram 

herdabilidades em torno de 0,19 e de 0,50, respectivamente, para análises 

unicaracterísticas com e sem o efeito de ambiente permanente materno em bovinos 

Nelore submetidos a testes de desempenho com idades semelhantes às do presente 

trabalho.   

As herdabilidades para PV estão acima das estimadas por Schenkel et al. 

(2002b), que encontraram valores crescente de 0,33 a 0,40 ao longo dos dias em testes 

de taurinos e, de Selapa et al. (2012), que estimaram valores decrescentes de 0,29 para 

0,26 ao longo do teste para bovinos da raça Bonsmara. Entretanto, por avaliarem 

animais provenientes de diferentes rebanhos, tanto Schenkel et al. (2002b) como Selapa 

et al. (2012) utilizaram o efeito de rebanho da desmama como aleatório nos modelos, e 

estes podem conter parte dos efeitos maternos, o que justificaria a diferença.  

Decréscimos nas herdabilidades estimadas para o PV ao longo dos DET, foram 

observados por Baldi et al. (2012), entretanto as magnitudes que variaram de 0,53, no 

início do teste, a 0,38, no final do teste de 168 dias, estão mais coerentes com as 

magnitudes do presente trabalho, pois estes autores também só utilizaram os efeitos 

aleatórios genético aditivos e de ambiente permanente de animal. 

 

 
Figura 6. Herdabilidades (h²) e proporção da variância de Ambiente Permanente (p²) 

para o Peso Vivo de bovinos Nelore por análises multicaracterística (MV) e 

de regressão aleatória (RA). 
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Meyer (2001) observou um aumento da variância devida ao ambiente 

permanente de animal como proporção da variação fenotípica para o PV em animais da 

raça composta Wokalup, na Austrália, até a desmama, com uma tendência de redução 

após esta idade, como observado no presente trabalho. Embora, Schenkel et al. (2002b) 

e Selapa et al. (2012) tenham observado aumento deste efeito ao longo dos dias em teste 

as magnitudes foram semelhantes entre 0,30 e 0,40 ao presente trabalho. 

As correlações genéticas entre os CMS em análises multicaracterísticas foram 

superiores a 0,87, entre CMS1, CMS29 e CMS57 e, de menores magnitudes entre estas 

com CMS85, de 0,29, 0,44 e 0,47, respectivamente. Estas estimativas diferiram em 

magnitude das estimadas pelos MRA que foram todas superiores a 0,92 (Figura 7). As 

correlações de ambiente permanente assim como as fenotípicas entre o CMS ao longo 

dos DET apresentaram redução nos valores com o distanciamento entre os dias, 

variando de 0,99 a 0,40 para as correlações de ambiente permanente e de 0,76 a 0,43 

para as correlações fenotípicas. Utilizando dados de CMS acumulados no decorrer do 

teste, as menores estimativas de correlações genéticas e de ambiente permanente 

relatadas por Schenkel et al. (2004) foram de 0,65 e 0,55, respectivamente, 

considerando os primeiros 28 dias com todo o período de 168 dias de teste. 
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Figura 7. Correlações genéticas entre os Consumos de Matéria Seca pelos dias em teste 

de bovinos Nelore. 
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As correlações genéticas entre os PV ao longo dos DET em análises 

multicaracterísticas foram todas elevadas, semelhantes às estimadas pelo MRA (Figura 

8), sendo todas superiores a 0,97 apresentando comportamento de redução com o 

aumento do intervalo entre os dias em teste. As correlações de ambiente permanente e 

fenotípicas ao longo dos DET também apresentaram o esperado comportamento de 

redução com aumento da distância entre os dias e variaram de 0,90 a 1,00 e de 0,90 a 

0,95, respectivamente. Estes valores, embora de maiores magnitudes, estão de acordo 

com as tendências relatadas por Schenkel et al. (2002b), que estimaram correlações 

entre os efeitos genéticos (superiores a 0,81), seguidos dos efeitos de ambiente 

permanente (superiores a 0,59) e das correlações fenotípicas (superiores a 0,51) para o 

período entre os DET 28 e 140, avaliando diferentes raças taurinas no Canadá. 
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Figura 8. Correlações genéticas entre Pesos Vivos ao longo dos dias em teste de bovinos 

Nelore. 

 

3.4 Conclusão 

 

Mesmo com duração não superior à quatro meses, as características obtidas em 

testes de desempenho apresentam alterações na expressão de variabilidades genéticas 

aditivas e de ambiente permanente do animal ao longo do teste e podem ser avaliadas 

por modelos de regressão aleatória.  
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As estimativas de parâmetros genéticos indicam que as características 

respondem à seleção. 
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