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RESUMO 
 

FIGUEIREDO L.G.G. Efeito da proporção de DNA de origem Bos taurus em 
características ligadas à precocidade sexual e de acabamento na raça Nelore. 
2005. 69 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 

Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2005. 

 

O presente trabalho teve como objetivos estimar os efeitos da inclusão de 

linha materna e do DNA mitocondrial (mtDNA) nos modelos de avaliação genética, 

avaliar o efeito do DNA satélite em características de desenvolvimento ponderal, 

bem como estimar parâmetros genéticos para características de carcaça e idade ao 

primeiro parto. Análises do mtDNA foram realizadas a partir de sangue coletado de 

457 animais da raça Nelore, linhagem Lemgruber. Para as características de 

desenvolvimento ponderal foram analisados 14.432 registros de produção 

relacionados com 16.561 animais no pedigree. Para característica reprodutiva e as 

de carcaça foram analisados 4.621 registros de idade ao primeiro parto e 951 

registros de área de olho de lombo e espessura de gordura subcutânea, 

relacionados com 7.135 registros de pedigree. As estimativas dos efeitos de linha 

materna e DNA mitocondrial foram analisadas sob 5 modelos diferentes. Os 

componentes de (co)variância para idade ao primeiro parto e características 

carcaça foram estimados em análises uni e bicaracterísticas. Não foram 

encontrados efeitos significativos de linhagem materna ou de DNA mitocondrial 

sobre as características de produção. Entretanto, foi verificado que animais com 

mitocôndria de origem Bos taurus, apresentam uma pequena superioridade na 

média de seus valores genéticos para as características de desenvolvimento 

ponderal. Animais com padrão de DNA satélite B tiveram suas médias ligeiramente 

superiores aos outros padrões. Os efeitos da precocidade de acabamento sobre a 

precocidade sexual devem ser avaliados utilizando-se estruturas de dados mais 

adequadas. 

 

Palavras Chaves: DNA mitocondrial, Linha materna, Bovino de corte, DNA satélite, 

Raça Nelore  



 

ABSTRACT 
 

FIGUEIREDO L.G.G. Effect of Bos taurus DNA proportion in sexual precocity 
traits and backfat thickness in Nellore breed. 2005. 69 f. Ph.D. Thesis – 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, 

Pirassununga, 2005. 

 

 

The aim of this research was to estimate the effect of the maternal lineage 

and mitochondrial DNA inclusion in the genetic evaluation model for growth traits, to 

evaluate the satellite DNA effect in these traits and to estimate genetic parameters 

for carcass traits and age at first calving. Blood samples were collected to mtDNA 

analysis from 457 Nellore cattle. Growth traits were analyzed from 14,432 

production data and 16,561 pedigree data. Reproductive and carcass traits were 

analyzed from 4,621 age at first calving data and 951 loin-eye area and 

subcutaneous fat thickness data related to 7,135 pedigree data. Maternal lineage 

and mitochondrial DNA estimative were analyzed under 5 different models, 

(co)variance components for age at first calving and carcass traits were estimated in 

single and multiple-trait. There were no significant effects of maternal lineage or 

mitochondrial DNA related to production traits, but animals harboring Bos taurus 

mtDNA showed a low superiority on breeding values average for growth traits and 

animals harboring satellite DNA B pattern also showed a low superiority related to 

the other patterns. Further studies are suggested to evaluate the backfat thickness 

precocity effect related to sexual precocity. 

 

Key Words: mitochondrial DNA, maternal lineage, Beef cattle, satellite DNA, 

Nellore breed.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Brasil é detentor do maior rebanho bovino comercial do mundo, com 

aproximadamente 165 milhões de cabeças (ANUALPEC, 2004) e se destaca 

também na produção e exportação de carne, com uma produção de 

aproximadamente 7 milhões de toneladas de equivalente carcaças em 2004 (IBGE, 

2005).  

O rebanho brasileiro é formado por animais de origem européia (Bos taurus), 

animais de origem indiana (Bos indicus) e seus cruzamentos, sendo que 80% deste 

rebanho, apresenta alguma composição genética de origem zebuína (SIMÃO, 

2005). 

Os zebuínos brasileiros foram formados, preponderantemente, por 

cruzamentos absorventes com vacas de origem Bos taurus, descendentes dos 

animais europeus introduzidos pelos portugueses e espanhóis no continente 

americano. Esse fato faz com que nossos zebuínos tenham certa proporção de 

DNA de origem Bos taurus. Dentre as raças zebuínas, a que mais se destaca é a 

Nelore, pois é responsável por 80% dos registros genealógicos de nascimento e 

definitivos feitos pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu no período de 

1939 a 2004 (ABCZ, 2005). O Nelore também foi responsável por 43% do sêmen 

comercializado em 2004 (ASBIA, 2005) e tem sistematicamente ocupado lugar de 

destaque no processo de produção de carne (LUCHIARI FILHO, 2001). 

Com a abertura de novos mercados internacionais e a maior exigência de 

qualidade no mercado interno, houve a necessidade da introdução de novas 

tecnologias e, principalmente, a mudança do modo de pensar do produtor. A 

eficiência dos sistemas de produção, bem como a lucratividade do mesmo, 

tornaram-se objetivos primordiais e conceitos tão relevantes, anteriormente 

ignorados, como melhoramento genético e nutricional, eficiência reprodutiva e 

qualidade do produto final, tornando-se comuns na linguagem do produtor de hoje. 

Assim, o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade dos produtos, sempre 

a custos minimizados, tornou-se o enfoque essencial à sobrevivência no 

agribusiness da pecuária de corte. 
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As avaliações genéticas, juntamente com os benefícios valiosos gerados 

pelas recentes descobertas na área de genética molecular tornaram-se ferramentas 

importantes para que se tenha uma seleção de animais de alto valor genético com 

maior eficiência. Segundo Beuzen et al. (2000), a maximização da resposta à 

seleção tem sido obtida pela utilização de métodos genético quantitativos. Por outro 

lado, a genética molecular tem gerado contribuições diretas à produção animal, a 

partir de uma melhor compreensão da estrutura e expressão dos genes e, quando 

estas informações são combinadas com informações fenotípicas e de pedigree, 

obtêm-se uma maximização da avaliação genética para a predição do mérito 

genético dos indivíduos dentro da população.  

Os recentes avanços na biologia molecular permitem que se estime a 

freqüência de genes de origem B. taurus introgredidos em animais B. indicus, 

possibilitando–se assim, estudar seus efeitos em características de desempenho 

ponderal e de precocidade sexual.  

Meirelles et al. (1999), relatam a existência de polimorfismo em genes 

citoplasmáticos entre animais da raça Nelore oriundos de cruzamentos absorventes 

de fêmeas de origem européia e machos de origem indiana e animais oriundos de 

acasalamentos entre animais de origem indiana. Ripamonte (2002) diz que a 

utilização do marcador satélite 1711b pode auxiliar na estimativa da freqüência 

relativa de seqüências B. taurus em um animal B. indicus isoladamente. 

O principal objetivo deste trabalho foi estimar os efeitos do marcador 

citoplasmático e do marcador nuclear sobre as características de desempenho 

ponderal e de precocidade sexual. 
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2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. O NELORE 
 

Os primeiros relatos de atividades pecuárias no Brasil, datam do século XVI 

ainda no período de colonização, quando foram introduzidos os primeiros animais 

oriundos de Cabo Verde. Esta introdução foi realizada onde hoje se localiza o 

Estado da Bahia (FERRAZ, 2005). Houve também a introdução de outras raças 

originárias da Península Ibérica (Portugal e Espanha). O gado importado e 

adaptado ao novo ambiente veio a formar os rebanhos denominados crioulos. 

Neste período, além da produção de carne e leite, os animais também eram 

utilizados para tração. Na atividade pecuária do século XVII, estavam envolvidas 

não mais de 13 mil pessoas e um rebanho de cerca de 650 mil cabeças (FERRAZ, 

2005). 

Os primeiros exemplares de gado zebuíno chegaram ao Brasil nos séculos 

XVII e XVIII junto com os escravos. Esses animais devem ter sido embarcados 

como reserva de alimento ou mesmo como objeto de transação. Dessa forma, fica 

evidente, que os primeiro Zebus tenham sido do tipo africano e, só posteriormenste, 

do indiano (SANTIAGO, 1983). A denominação Zebu veio da Índia juntamente com 

o gado importado no final do século XIX, e significa terra ou berço sagrado, 

enfatizando assim, o papel religioso dos bovinos (SANTOS, 1998). 

Segundo apresentado por Viacava et al. (2000), a expansão do zebu 

brasileiro pode ser dividida em quatro fases distintas: 

 1890 a 1920 – Caracterizada pelos cruzamentos desordenados com 

as raças nativas. Devido a 1ª Guerra Mundial houve um aumento 

substancial na exportação de carne; neste período houve a maior 

importação de animais indianos totalizando 1.904 cabeças; 

 1921 a 1945 – Com o aparecimento da peste bovina, em Osasco e 

Cotia, houve a proibição da importação de animais indianos, 

ocasionando a falta de reprodutores. Com isso iniciaram os 

cruzamentos de zebuínos entre si, que culminou com o nascimento 
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de raças como a Indubrasil, que rapidamente declinou devido à alta 

endogamia; houve também o surgimento das primeiras provas de 

ganho de peso; 

 1946 a 1965 – É o período caracterizado pela “pureza racial”. Esta 

etapa culminou com a última importação de gado zebu da Índia em 

1962, em que foram trazidos grandes genearcas, dos quais se 

originaram as principais linhagens de Nelore hoje existente; 

 1966 a 2005 – Os princípios básicos de Melhoramento Genético 

começaram a ser aplicados, ocasionando o surgimento das 

avaliações genéticas, bem como dos sumário de touros, amplamente 

utilizados nos dias atuais. 

Na Tabela 1 é apresentado um registro cronológico das entradas de gado 

Zebu no Brasil. 

 

Tabela 1 – Registro cronológico das entradas de gado Zebu no Brasil. 

Ano 
Nº de 

cabeças 
Histórico 

1813 2 

Um casal de bovinos da costa do Malabar é deixado no porto 

de Salvador. Seriam esses os responsáveis pelo tipo nacional 

conhecido por esse nome. 

1822 (?) 
Entram na Bahia os Zebus que teriam dado origem ao tipo 

asiático nacional conhecido por Guademar. 

1826 (?) 
Gado zebu de origem africana, provavelmente do Nilo, é 

estabelecido por D. Pedro I na Fazenda Real de Santa Cruz. 

1837 1 
Um touro indiano entra no Rio de Janeiro, sendo vendido em 

hasta pública em 30 de setembro do mesmo ano. 

1850 1 
Um reprodutor indiano, de origem Sindi, é recebido na Bahia 

pelo Visconde de Paraguaçu. 

1854 - 56 (?) 
Casais Sindi, vindos da Índia portuguesa, são introduzidos na 

Baixada Fluminense. 

1868 2 Um casal da raça Nelore, destinado à Inglaterra, é 
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desembarcado e vendido em Salvador. 

1870 1 
Data provável da importação de um touro Guzerá para o Barão 

de Duas Barras, criador em Cantagalo. 

1873 1 
Navio inglês, com a tripulação revoltada, aporta ao Recife onde 

deixa um touro, provavelmente Misore. 

1875 2 
Casal de Zebus chega ao Rio, vindo do Jardim Zoológico de 

Londres, para o criador fluminense Acácio Américo de Azevedo.

1878 (?) 

Lote de reprodutores Nelore, chefiado pelo touro Hanomet, é 

enviado pela firma Hagenbeck, para Manoel Ubelhart 

Lemgruber, de Sapucaia. 

1880 (?) 

Chega ao Rio o segundo lote Nelore, inclusive o reprodutor 

Nero, de M. U. Lemgruber; Acácio A. Azevedo traz da Inglaterra 

uma novilha para o Barão do Paraná. 

1881 1 Touro Guzerá chega diretamente da Índia para A. A. Azevedo. 

1883 (?) 
Desembarca no Rio o terceiro lote encomendado a Hagenbeck 

pelo criador M. U. Lemgruber, cujo reprodutor era Castor. 

1887 (?) 
Alguns reprodutores são importados por Antonio Lutterbach, 

para a Fazenda Santo Antonio, no Carmo. 

1891 1 
Reprodutor Zebu, da Ilha de Madagascar, é enviado por H. G. 

Saint-Hilaire para Domingos Theodoro de Azevedo. 

1890 -95 200 
Reprodutores, inclusive muitos Misore, são importados, pela 

Hagenbeck, para criadores fluminenses. 

1898 8 
Em sua primeira viagem a Índia, Teófilo de Godoy traz 6 touros 

e 2 vacas, para criadores de Uberaba. 

1904 17 

Teófilo de Godoy desembarca em Santos com um lote de 15 

animais, para a sua criação, em Araguari. Um casal de Nelore 

chega de Madras, por iniciativa de J. C. Travassos, para um 

criador de Passos. 

1905 2 

Outro casal, Cacique e Araci, de mesma origem, é importado 

para a Usina Capimirim, do Com. Manoel S. Machado, na 

Bahia. 
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1900 - 05 (?) 
Pequenos lotes são importados pelas Casas Crashley, Arens e 

Hopkins para criadores fluminenses. 

1906 150 

Ângelo Costa traz da Índia 48 cabeças para José Caetano 

Borges. Aquisições da Casa Arens; da firma Borges & Irmãos e 

de outras firmas importadoras. 

1907 98 

Ângelo Costa e Antonio Gonçalves da Costa importam 64 

cabeças, enquanto Alberto Parton traz 34, tendo perdido em 

viagem outros 36 animais. 

1908 - 09 200 

Compras estimuladas pelo governo mineiro, por intermédio de 

casas importadoras. Alaôr Prata traz reprodutores para sua 

criação e para os Borges, Prata e Rodrigues da Cunha.  

1910 620 

Grandes levas desembarcaram em Santos e no Rio de Janeiro. 

Do total, 242 exemplares foram importados com auxílio do 

Ministério da Agricultura, para criadores de Uberaba, Araxá, 

Sacramento e Cachoeira, no Pará. Compras de Felipe Ache 

para o governo e para a firma Alexandre, Campos e Cia., de 

Uberaba. 

1911 93 
Restante das compras do ano anterior, em parte devida ao 

Ministério. 

1912 12 
Destes animais importados, 6 se destinam a Minas Gerais e 3 a 

criadores baianos 

1913 264 Partida adquirida por Armel de Miranda e Georges de Chirée 

1914 350 
Importação dos criadores mineiros Armel de Miranda (300) e 

João Martins Borges (50). 

1915 - 16 205 
Chegam ao Brasil os reprodutores comprados por Celso Rosa 

(91) e Adelino de Paula Leite (114). 

1917 - 18 248 
Armel de Miranda e seus companheiros, Josias Ferreira de 

Morais e Quirino Pucci, trazem gado do Oriente. 

1919 944 

Compras de Militino Pinto de Carvalho (72); Josias de Almeida 

e Antonio Costa; Pedro Santerre Guimarães e Manoel Alves 

Caldeira Jr. Regressaram da Índia, Virmondes Martins Borges e 
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Otaviano Borges, que em diversas viagens trazem 460 

reprodutores. 

1920 1.904 

Desembarcam em Santos 1.006 animais e 989 animais no Rio 

de Janeiro. Compras de Gabriel Bernardes, Pedro Santerre 

Guimarães e Manoel A. Caldeira, Manoel de Oliveira Prata e 

Adroaldo Cunha Campos; Ranulfo Borges do Nascimento, 

Ismael Machado, Luiz de Oliveira Valle, Godofredo do 

Nascimento, Armando Veloso, Luitprant Prata, Isídio Pereira e 

Álvaro Rocha. 

1921 171 
Chegam os três últimos lotes das compras do ano anterior, 

inclusive os de Moacir Azevedo e Manoel A. Caldeira Jr. 

  
Aparecimento da peste bovina, sendo proibida pelo governo 

federal a importação de gado da Índia. 

1930 192 

Manoel de Oliveira Prata e Ravísio Lemos conseguem licença 

para trazer gado da Índia. Desembarque e três meses de 

quarentena na Ilha do Governador. 

  Renova-se a proibição de entrada de gado indiano. 

1939 4 

Chegam a Santos dois casais de bovinos Africânder, 

importados por Orlando de Almeida Prado e adquiridos pelo 

conde Francisco Matarazzo. 

1940 1 
Reprodutor Zebu americano, proveniente do Texas, é recebido 

pelo criador Sérgio da Rocha Miranda, de Itaí, SP. 

1952 2 
Vindos dos EUA, chegam a São Paulo, para a Faculdade de 

Medicina Veterinária, dois garrotes mestiços Sindi. 

1952 31 

Vencendo grandes dificuldades, o agrônomo Felisberto de 

Camargo, diretor do Instituto Agronômico do Norte, traz do 

Paquistão um lote Sindi. Desembarque e quarentena na Ilha de 

Fernando de Noronha. 

1955 114 

Paulo Roberto Rodrigues da Cunha, a serviço de Joaquim 

Martins Borges, traz um lote de gado Gir da Índia. Impedido de 

entrar no país, desembarca o gado na Bolívia que, aos poucos, 
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vai atravessando a fronteira. 

1960 102 

Desembarque em Paranaguá, Paraná, onde passa por severa 

quarentena, um lote de zebuínos das raças Gir (70), Nelore (20) 

e Guzerá (12), trazidos da Índia pelo criador Celso Garcia Cid, 

liberado mediante autorização especial do Governo Federal. 

1961  

O Governo brasileiro suspende a proibição de importações de 

gado da Índia, mas com a obrigatoriedade de quarentena na 

Ilha de Fernando de Noronha. 

1962 318 

Vão à Índia os criadores Celso Garcia Cid, Veríssimo Costa Jr., 

Jacintho Honório da Silva, José Deutch, Francisco José de 

Carvalho Neto, José da Silva (Dico), Vicente Rodrigues da 

Cunha, Joaquim Vicente Prata Cunha e D. Olinda Arantes 

Cunha, tendo trazido gado Gir (153), Guzerá (46), Nelore (84), 

Kangayam (10) e búfalos das raças Murrah e Jafarabadi. 

1964  
Renova-se a proibição de importação de animais da Ásia e da 

África. 

Adaptado do Livro “O Nelore” de Alberto Alves Santiago de 1983. 

A raça Nelore, formada a partir do gado Ongole (Figura 1), raça que 

apresenta uma mistura de pelo menos 14 outras, e também pelos zebus de Misore, 

representa a grande maioria dos bovinos nacionais na região acima dos trópicos; 

isso se deve à fertilidade, rusticidade e adaptação ao ambiente, permitindo um 

sistema de produção extensivo (SANTIAGO, 1960).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Exemplares de Touros Ongole  

Touro Ongole - 1880 Touro Ongole - 1909 
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Um dos pioneiros da introdução do Nelore no Brasil foi Manoel Ubelhart 

Lemgruber (Figura 2), proprietário de terras em Sapucaia - Rio de Janeiro, que 

visitando o Jardim Zoológico de Hamburgo, pode conhecer reprodutores de 

algumas raças indianas. Em outubro de 1878, Lemgruber trouxe ao Brasil um lote 

de animais Ongole, capitaneado pelo Touro Hanomet. 

 

 
Figura 2 - Manoel Uberlhart Lemgruber e o Touro Piron. 

 

Estes animais tiveram um desempenho satisfatório, estimulando assim, uma 

nova importação de animais no ano de 1880, com a ressalva que este novos 

animais deveriam ser de regiões diferentes dos trazido anteriormente. O touro que 

chefiava este lote recebeu o nome de Nero. No ano de 1883, Lemgruber realiza 

mais uma importação, cujo reprodutor Castor, se tornaria famoso em virtude de 

suas qualidades e pela notável descendência (SANTIAGO, 1983). Com estas três 

importações tem-se a formação da linhagem Lemgruber, que apresenta as 

seguintes características: couro abundante e pigmentado, ossatura forte, 

temperamento dócil, fêmeas com precocidade sexual e habilidade materna, machos 

com altos índices de ganho de peso a pasto, tudo sem prejuízo ao padrão da raça 

Nelore (SANTOS, 1998). Além da família Lemgruber, outros criatórios da Linhagem 

se formaram como o de Geraldo Soares de Paula, que em 1942, adquiriu 30 
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fêmeas e os touros Retaco e Carinho, levando-os para a Fazenda Papagaio, em 

Curvelo (MG). Posteriormente, em 1962, fizeram-se numerosas aquisições. 

Um dos principais criatórios de animais oriundos desta linhagem, nos dias 

atuais, é a Fazenda Mundo Novo, pertencente ao Condomínio Agropecuário Irmãos 

Penteado Cardoso; este rebanho adquirido da Manah Agropastorial Ltda., que 

comprou seu primeiro reprodutor Lemgruber, o Touro Mistério, de Geraldo Soares 

da Costa, em 1962. Deve-se destacar que este animal, tem em sua genealogia dois 

outros importantes touros Lemgruber, Mistério Velho e Cacique. 

A partir de 1974 a Fazenda Mundo Novo, localizada em Brotas – SP, de 

propriedade do grupo Manah, passou a utilizar apenas touros Lemgruber em sua 

vacada Nelore, com bons resultados (SANTIAGO, 1985). Os quatro touros que 

alicerçaram o atual Nelore Lemgruber foram “Mistério”, “Tango” (velho), “Barranco” 

e “Bangüê” (OLIVEIRA, 2005). 

Na década de 80, o grupo Manah Agropastorial Ltda., adquiriu em quase sua 

totalidade o rebanho de Geraldo Soares, mas contribuiu também para a formação 

deste rebanho animais de propriedade de Paulo Lutterbach Lemgruber. 

Desde então, a Manah Agropastoril Ltda., fez da linhagem Lemgruber 

selecionada exclusivamente a pasto, um dos mais importantes e conceituados 

rebanhos da raça Nelore no Brasil (OLIVEIRA, 2005). 

 
2.2. DNA MITOCONDRIAL (MTDNA) 

 

Estudos evolutivos, principalmente relacionados ao esclarecimento da origem 

dos bovinos domésticos têm sido apoiados na análise do DNA mitocondrial 

(LOFTUS et al., 1994a e b; BRADLEY et al., 1996; MEIRELLES et al., 1999). 

A mitocôndria, organela presente no citoplasma das células eucariotas e cuja 

principal função é a fosforilação oxidativa, é portadora de seu próprio genoma, 

composto por inúmeras cópias de DNA circular. O DNA mitocondrial (mtDNA), 

localizado na membrana interna da organela, possui aproximadamente 16.500 

nucleotídeos nos mamíferos, sendo que nos bovinos apresenta 16.338 nucleotídeos 

(ANDERSON et al., 1982; ALBERTS et al., 1994; LEWIN, 2001). Esta molécula 
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codifica 13 enzimas participantes da fosforilação oxidativa, 22 tRNAs e 2 rRNAs 

(ANDERSON et al., 1982), como apresentado na Figura 3. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 – Mitocôndria (A) e DNA Mitocondrial (B). 

 
Comparando-se as seqüências de DNA em diversos organismos, pode-se 

notar que a taxa de mutação no curso da evolução é de 5 a 10 vezes maior no 

genoma mitocondrial do que no genoma nuclear (BROWN et al., 1979; ALBERTS et 

al., 1994), provavelmente devido a erros na replicação e baixa taxa de reparo do 

DNA mitocondrial. 

Sabe-se que o DNA mitocondrial é herdado exclusivamente pela linha 

materna. No entanto, o exato mecanismo capaz de explicar este fato não foi ainda 

elucidado (CUMMINS, 1998; CHINNERY e TURNBULL, 2000). Estudos 

moleculares relatam que as mitocôndrias presentes nos espermatozóides são 

degradadas após a penetração no oócito, ou durante as primeiras clivagens 

embrionárias (HIRAOKA e HIRAO, 1998), confirmando a teoria de que o mtDNA 

materno predomina nos mamíferos (GILES et al., 1980; SHITARA et al., 1998).  

Polimorfismos na seqüência do mtDNA, entre raças B. taurus e B. indicus, 

foram verificados Meirelles et al (1999), e também por Pegoraro et al., 1995 em 

regiões menos variáveis como tRNAs e a origem da replicação da cadeia leve. 

A B 
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Loftus et al. (1994a), com base no genoma mitocondrial bovino, sugerem que 

a domesticação dos animais Bos indicus tenha ocorrido independentemente dos 

Bos taurus a partir de um ancestral comum há pelo menos 200.000 anos 

(CORRENS, 1909; HUTCHINSON et al., 1974; GILES et al., 1980). 

Gibson, et al. (1997), relatam argumentos a favor da contribuição 

mitocondrial para a variação genética, são elas: 

1. A mitocôndria é a central para as funções celulares; 

2. Há provavelmente vários milhares de cópias do DNA mitocondrial em 

média na célula e somente duas cópias de DNA nuclear; 

3. O DNA mitocondrial (mtDNA) pode codificar 10% ou mais do produto de 

genes expressos na mitocôndria, embora ele possa ser muito pouco 

determinado pela falta de conhecimento, sobre o número de produtos 

enzimáticos e estruturais envolvidos na função mitocondrial; 

4. O mtDNA apresenta 10 vezes mais mutações que o DNA nuclear. 

Kirkpatrick e Dentine (1988), relatam que enzimas relacionadas com a 

síntese de ATP, codificadas pelo mtDNA, também estão envolvidas na produção de 

leite e a variação das características de lactação ocasionadas por esses genes 

deve ser discutida. 

Partindo de uma população em que a expressão dos efeitos genéticos 

citoplasmáticos implicou na variação de produção (SCHUTZ e FREEMAN, 1988), 

Brown et al. (1989) separaram um grande número de linhagens maternas 

holandesas para uma verificação da variação genética citoplasmática molecular 

através de análise de restrição endonuclease do DNA. Os resultados deste estudo 

confirmam que a variação genética citoplasmática existe entre as linhagens 

holandesas e que poderão implicar nas análises genética quantitativa para 

expressão dos efeitos citoplamáticos nas características produtivas. 

Albuquerque et al. (1998) utilizando grandes amostras, quantificaram a 

contribuição do efeito de linha citoplasmática sobre variâncias fenotípicas da 

produção de leite, produção de gordura e porcentagem de gordura. Os resultados 

obtidos foram de 3,4% para produção de leite, 2,4% para produção de gordura e 

2,3% para porcentagem de gordura, e não trouxeram contribuição importante na 
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variação fenotípica. A exclusão da linhagem citoplasmática do modelo aumenta a 

relação variância genética aditiva direta e variância fenotípica em menos de 2%. 

Outro papel chave reservado aos efeitos citoplasmáticos é a verificação da 

real origem de uma raça. Como é amplamente discutido, o rebanho Nelore do Brasil 

e o Brahman dos Estados Unidos foram formados a partir de cruzamento 

absorvente entre os touros zebuínos importados da Índia com as vacas de origem 

européia já existente no continente americano (OLIVEIRA, 2005). 

 

2.3. EFEITO DAS LINHAGENS CITOPLASMÁTICAS NA AVALIAÇÃO GENÉTICA ANIMAL 
 

O efeito materno sobre a progênie é exercido por seus efeitos aditivo direto, 

aditivo materno e citoplasmático. Segundo Reed & Van Velck (1987), nos efeitos 

citoplasmáticos são considerados os efeitos uterinos e de DNA mitocondrial entre 

outros. Hohenboken (1985), dividiu os efeitos maternos em 5 tipos: 

1. Efeitos citoplasmáticos não envolvendo DNA extranuclear; 

2. Efeitos citoplasmáticos envolvendo DNA extranuclear (especificamente as 

mitocôndrias); 

3. Efeitos pré-natais (que compreendem gestação e meio uterino); 

4. Transferência de anticorpos maternos para a progênie (principalmente 

pelo do colostro); 

5. Efeitos pós-natais, que parece ser o de maior importância, pois 

compreende a produção de leite, quantidade e qualidade, meio que a 

mãe provê à cria. 

Há uma ampla discussão sobre este efeito e sua influência em 

características de produtivas dos animais domésticos. Segundo Gunski (2001), a 

maioria dos trabalhos enfoca os estudos de linha citoplasmática com a definição de 

linhagem baseada na identificação da genealogia dos animais até as fêmeas 

fundadoras do rebanho. Quanto às estimativas de seus efeitos, verifica-se a 

utilização de métodos como, quadrado mínimos e modelo animal, incluindo a 

informação de linhagem como efeito fixo ou aleatório no modelo. 

Os relatos de literatura demonstram uma grande variação de resultados, Bell 

et al. (1985); Huizing et al. (1986); Schutz et al. (1992); Ron et al. (1992), Pelicioni & 
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Queiroz (2000) relatam um efeito significativo da inclusão de linha citoplasmática no 

modelo de analise. Em contra partida Kennedy (1986); Tess & MacNEIL (1994) e 

Alencar et al. (1998) não verificaram este mesmo efeito. 

 

2.4. DNA SATÉLITE (STDNA) 
 

Os DNA Satélites são seqüências repetitivas complexas de DNA que podem 

variar de dois a algumas centenas de pares de bases arranjadas em tandem 

(ALBERTS et al., 1994).  

Estas seqüências, geralmente localizadas na heterocromatina dos 

cromossomos, estão associadas com as regiões próximas aos centrômeros, 

telômeros ou no cromossomo Y (CHARLESWORTH et al., 1994). A fração do 

genoma composta por DNA satélite é muito variável, de 0 a 66% tanto entre as 

espécies quanto entre as famílias evolutivamente aparentadas (BERIDZE, 1986).  

Os primeiros estudos a respeito dos DNAs satélites tiveram início em 

meados dos anos de 1960. Os cientistas, observando o padrão de reassociação da 

dupla fita de DNA de organismos superiores, verificaram que algumas seqüências 

de nucleotídeos eram freqüentemente repetidas. Esta suposição foi confirmada pela 

observação de que 10% do DNA de camundongos se reassocia rapidamente 

(WARING e BRITTEN, 1966). 

O stDNA recebe este nome por que os primeiros DNAs desse tipo que foram 

descobertos tinham uma proporção incomum de nucleotídeos, o que tornou 

possível separá-los do restante do DNA celular, como um componente menor, ou 

satélite, por ultracentrifugação em gradiente de densidade de Cloreto de Césio 

(CsCl) (ALBERTS et al., 1994). 

O genoma bovino contém pelo menos oito tipos de DNA satélite, dois dos 

quais tem a densidade de 1711 g/cm3 quando centrifugados em CsCl, sendo então 

denominados de satélites 1711a e 1711b (MACAYA et al., 1978). 

O satélite 1711a representa 1,7% do DNA total e tem uma unidade de 

repetição de 1413 pares de bases já seqüenciadas. O satélite 1711b representa 

7,1% do genoma bovino (MACAYA et al., 1978), e parte das unidades repetidas 

deste satélite podem ser descritas como uma inserção de unidades repetidas 
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provenientes do satélite 1715 (1715 g/cm3 em CsCl) (TAPAROWSKY e Gerbi, 

1982), ou também conhecido como Satélite I, isolados do timo de bezerros 

(PŁUCIENNICZACK et al., 1982). Experimentos de mapeamento e hibridização 

demonstraram que parte da seqüência inserida no satélite 1711b é homóloga ao 

satélite 1711a, e o restante da seqüência tem origem desconhecida (STREECK, 

1981). 

Embora existam muitos trabalhos envolvendo a estrutura, localização e a 

variabilidade dos DNA’s satélites, várias hipóteses que foram formuladas a respeito 

da função do DNA satélite, não foram definitivamente demonstradas até o presente 

momento.  

Analisando os DNA satélites III e 1711b de taurinos (Bos taurus), zebuínos 

(Bos indicus) e seus híbridos, Nijman et al. (1999) verificaram que espécies 

intimamente aparentadas podem possuir seqüências variáveis destes satélites, o 

que pode ser utilizado como marcador para estudar a introgressão de genes de 

zebuínos em animais Bos taurus.  

Nijman e Lenstra (2001) comparando regiões satélites de algumas espécies 

de Bos e Bison, verificaram que existe uma ampla variação em alguns dos 

principais satélites estudados, e que o padrão de restrição gerado pela digestão dos 

fragmentos sugere que possa ter ocorrido recombinação das seqüências variáveis. 

Ripamonte (2002) relata a identificação de um marcador satélite Bos indicus 

específico que auxiliou na estimativa da contribuição Bos taurus na população 

zebuína. 

 

2.5. CARACTERÍSTICAS DE DESENVOLVIMENTO PONDERAL 
 

As características de desenvolvimento ponderal são critérios de seleção 

amplamente utilizados pelos programas de melhoramento genético, dentre estas se 

destacam: Peso ao nascer; Peso aos 120 dias de idade; Peso à desmama; Peso 

aos 12 meses de idade; Peso ao sobreano e Perímetro Escrotal ao sobreano. 

A herdabilidade é um parâmetro indispensável na predição do mérito 

genético dos animais e na predição da resposta à seleção. É um parâmetro 

característico da população e pode sofrer alterações ao longo do tempo, em 
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conseqüência da seleção, do modelo matemático utilizado e das decisões de 

manejo. Na Tabela 2 apresentam-se as herdabilidades relatadas em literatura para 

as características de desenvolvimento ponderal acima citadas.  

 

Tabela 2 – Número de observações (N), herdabilidade direta ( 2
ah ) e herdabilidade 

materna ( 2
mh ) das características de desenvolvimento ponderal. 

Característica N 2
ah  2

mh  Autor e ano 
60.470 0,24 0,11 MARCONDES et al. (2000) Peso ao nascer 53.451 0,41 0,09 VAN MELIS et al. (2001) 
21.799 0,23 0,08 MARCONDES et al. (2002) Peso aos 4 meses 12.662 0,29 0,08 SIQUEIRA et al. (2003) 
24.217 0,29 0,08 ELER et al. (1996) Peso à desmama 68.222 0,34 0,05 SILVA et al. (2001) 

Revisão 0,37 LÔBO et al. (2000) Peso aos 12 meses 22.306 0,27 0,05 BITTENCOURT et al. (2002) 
20.124 0,30 ELER et al. (1996) Peso aos 18 meses 135 a 47.249 32 a 0,43 PEREIRA (2001) 
9.355 35 a 0,42 DIAS et al. (2003) Perímetro escrotal as 

18meses 15.010 0.51 ELER et al. (1995) 
 

Nota-se uma grande amplitude entre os coeficientes de herdabilidade 

encontrados na literatura para as características de: Peso ao nascer; Peso aos 120 

dias de idade; Peso à desmama; Peso aos 12 meses de idade; Peso ao sobreano; 

Perímetro Escrotal ao sobreano. 

 

2.6. CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS 
 

Owens et al. (1993) ressaltam que as características reprodutivas têm sido 

utilizadas como indicadoras do desenvolvimento e maturação de novilhas e 

tourinhos. Para Foster e Nagatani (1999), o tempo necessário à maturação sexual 

está mais intimamente associado com o crescimento corporal do que com a idade 

cronológica e a seleção de animais para uma elevada taxa de crescimento ou 

redução do conteúdo de gordura corporal é desejável. 

A puberdade, por exemplo, só será manifestada quando um peso corporal 

mínimo for atingido. Para Dunn e Moss (1992), a condição corporal ou o grau de 
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gordura pode ser considerado o indicador mais confiável do bem-estar de um 

animal e quando associados com o peso corporal, podem ser usados para acessar 

o potencial reprodutivo do mesmo. Vários relatos disponíveis na literatura 

(BERGFELD et al., 1994; SERENO et al., 1991) confirmaram que a ingestão de 

nutrientes influencia o peso corporal e a idade crítica para a manifestação da 

puberdade em novilhas de corte e que a composição corporal, estritamente 

relacionada com a idade e o peso, exercerá importante influência nesta resposta. 

Em humanos, Frisch (1980) relatou que a maturação lenta do eixo 

hipotalâmico-hipofisário, necessária à liberação dos hormônios responsáveis ao 

desencadeamento da primeira menstruação, é acompanhada por uma maturação 

lenta do corpo, que muda, não somente com o tamanho corporal, mas também com 

a proporção relativa de ossos, músculos e gordura. De acordo com esse autor, 

evidências mostram que uma certa porcentagem de gordura é necessária ao 

desencadeamento da puberdade e à manutenção da habilidade reprodutiva em 

humanos e ratos. Os sinais responsáveis por essa interação poderão ser 

metabólicos, relacionados à ingestão de alimentos e à deposição de gordura. 

Dentre as características associadas à eficiência reprodutiva, a idade ao 

primeiro parto é uma das de mais fácil mensuração. Ela é o reflexo da idade à 

puberdade, que por sua vez está ligada à velocidade de crescimento da fêmea 

(PEREIRA et al., 1991). Pesquisas demonstraram que a antecipação da idade ao 

primeiro parto é positivamente correlacionada com medidas de fertilidade e de 

produtividade (BRINKS et al., 1978). A estimação do mérito genético aditivo (DEPs) 

dos touros para idade ao primeiro parto das filhas seria importante para o aumento 

da precocidade sexual dos rebanhos (PEREIRA, 2001). 

Também existem evidências de que certas raças (particularmente de Bos 

taurus) tendem a ter seu primeiro parto muito mais cedo do que Bos indicus, e que 

o cruzamento entre os dois tipos biológicos geralmente melhora o desempenho das 

raças de Bos indicus (PEREIRA, 2001). Algumas médias de idade ao primeiro parto 

e suas respectivas herdabilidades são apresentadas na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Médias ( IPPX ) das idades ao primeiro parto, coeficientes 

de herdabilidade (h2) e número de observações (N) 

encontrados em estudos de idade ao primeiro parto 

realizados no Brasil, envolvendo a raça Nelore. 

Autor 
IPPX  (meses) h2 N 

PIMENTA FILHO & LEITE (1989) 47,0 0,21 1.102 
PEREIRA et al. (1991) 35,8 0,46 749 
ABREU et al. (1991) 36,7 0,23 372 
MARTINS FILHO et al. (1991) 35,8 0,19 703 
MERCADANTE (1995) 38,3 0,28 1.213 
GRESSLER et al. (1998) - 0,01 1.582 
BIFFANI et al. (2000) 47,0 0,07 30.114 
DIAS et al. (2000) 34,0 0,17 6.290 
PEREIRA et al. (2000a) 37,2 0,10 2.796 
PEREIRA et al. (2000b) 35,5 0,05 83.819 
BERTAZZO et al. (2004) 38,7 0,37 38.658 
DIAS et al. (2004) 33,9 0,16 6.290 
SILVEIRA et al. (2004) 41,9 0,05 1.080 

Adaptado de PEREIRA, 2001. 

 

A idade ao primeiro parto é uma característica extremamente dependente da 

idade à primeira exposição ao touro. Com a utilização de estação de monta curta, 

fêmeas que atingem a puberdade mais cedo não têm oportunidade de parir mais 

cedo porque só são cobertas junto com as que atingiram a puberdade mais tarde. 

Esta dependência pode diminuir a eficácia desta característica no melhoramento 

para precocidade sexual. Nenhum dos trabalhos consultados mencionou o ajuste 

da idade ao primeiro parto para a idade da fêmea no início da estação de monta ou 

à cobertura. 
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2.7. CARACTERÍSTICAS DE CARCAÇA 
 

Muitos são os estudos que se utilizaram de equipamentos de ultra-som para 

avaliação de carcaças de bovinos. Baley et al. (1986), estudando 260 bovinos 

cruzados separados em 3 categorias de peso (340, 470 e 600 kg) encontraram 

correlações significativas entre medidas de ultra-som e algumas características de 

composição de carcaça. No citado estudo, foi descrita pequena diferença nos 

coeficientes de correlação múltipla e erros-padrão de estimativas, com ou sem a 

inclusão de medidas de ultra-som, em relação às outras medidas “in vivo”. As 

máximas correlações múltiplas para porcentagem de gordura na carcaça, carne 

magra e cortes nobres, usando todas as medidas “in vivo”, foram de 60 a 70%. 

Smith et al. (1989) estudando 96 animais a um ano de idade, divididos em 

três classes de peso inicial (300, 365, 395 kg), de vários tipos raciais e abatidos em 

duas etapas (animais com 365 e 395 kg de peso inicial formaram o grupo 1 de 

abatidos e os animais com 300 kg, o grupo 2), anotaram medidas subjetivas 

(condição, musculosidade) e medidas de ultra-som (espessura de gordura 

subcutânea - EGS - e área de olho de lombo - AOL) para estimar ganho médio 

diário, área de olho de lombo, espessura de gordura, marmorização e classe de 

rendimento de carcaça. A maior parte da variação é explicada pela combinação de 

raça, peso inicial e dados de ultra-som, quando comparada à avaliação subjetiva, 

sugerindo que as medições de ultra-sonografia de EGS e AOL iniciais podem ser 

úteis como ferramentas para melhorar a capacidade de predição de uma série de 

parâmetros de carcaça. E as medições de ultra-som da EGS podem ser úteis na 

identificação de animais com potencial ganho compensatório ou potencial para 

aumentar o tamanho corporal e o crescimento. 

Shepard et al. (1996) estimaram os parâmetros genéticos para as medidas 

de área de olho de lombo (AOL) e espessura de gordura subcutânea (EGS) feitas 

por ultra-som em 805 touros e 877 novilha da raça Angus incluindo nas análises 

informações adicionais de peso à desmama (PESDES), peso pós-desmama 

(PPDES) e circunferência escrotal (PE) e verificaram que a seleção para a EGS e 

AOL é possível. Resultados semelhantes foram descritos em animais da raça 

Nelore, por Figueiredo (2001). 
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Para Moser et al. (1998) e Reveter et al. (2000) as medidas de carcaça 

realizadas por ultra-sonografia são boas preditoras para o melhoramento genético 

de características de carcaças de bovinos. 

Segundo CREWS et al., (2002), a ultra-sonografia possibilitou decréscimos 

nos custos e no tempo despendido para obtenção das informações, em relação aos 

testes de progênie, permitindo ainda aumentos nos números de informações nas 

populações interessadas em seleção de características de carcaça. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
3.1. CARACTERIZAÇÃO DO REBANHO E FORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS 

 

O conjunto de dados analisado foi coletado na Fazenda Mundo Novo de 

Uberaba, pertencente ao Condomínio Agropecuário Irmãos Penteado Cardoso, 

situada no município de Uberaba, região do Triângulo Mineiro, Estado de Minas 

Gerais. Esta fazenda tem tradição na coleta de dados para seu programa de 

melhoramento genético realizado por nossa equipe no Laboratório de Genética e 

Melhoramento Animal “Gordon Dickerson”, do Grupo de Melhoramento Animal 

(GMA), Departamento de Ciências Básicas da Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo.  

Este Condomínio é detentor de uma das grandes linhagens da raça Nelore, 

linhagem Lemgruber, que se originou a partir das importações realizadas por 

Manoel Ubelhart Lemgruber. As primeiras importações ocorreram em 1878 e, 

dentre os animais trazidos por ele, destaca-se o Touro Castor, cujo descendente, 

Mistério, teve grande importância na formação deste rebanho. 

A fazenda Mundo Novo caracteriza-se por não ter a inclusão de animais de 

outros rebanhos como reprodutores e por apresentar números expressivos de 

animais endogâmicos, com valores de até 0,312. Os números de observações, 

médias, devios-padrão, mínimos e máximos dos coeficientes de endogamia para 

este rebanho, são apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Número de observações (N), Média, Desvio padrão (DP), Mínimo (Min) 

e Máximo (Max) dos valores de endogamia da Fazenda Mundo Novo. 

Tipo da 
Endogamia N Média DP Min Max 

Fa 11.608 0,05 0,04 0,001 0,331 

Fm 6.885 0,04 0,04 0,001 0,258 

Fp 7.215 0,04 0,04 0,002 0,250 
Fa – endogamia do animal; Fm – endogamia materna e Fp – endogamia paterna 

 

Adicionalmente, foram obtidas as informações de desempenho ponderal e 

reprodutivo dos animais, representadas pelas seguintes características: 

o Peso ao nascer (Pn) 

o Peso aos 120 dias de idade (P120) 

o Peso à desmama (Pd) 

o Peso aos 12 meses de idade (P12) 

o Peso aos 18meses (P18) 

o Perímetro Escrotal aos 18meses (PE18) 

o Idade ao Primeiro Parto (IPP) 

o Área de Olho de Lombo (AOL) 

o Espessura de Gordura Subcutânea (EGS) 

 

Para as características de desenvolvimento ponderal foram analisados 

14.432 registros de produção, relacionados com cerca de 16.561 animais no 

pedigree. E para características reprodutiva e de carcaça foram analisados 4.621 

registros de IPP e 951 registros de AOL e EGS, relacionando 7.135 registros de 

pedigree (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Número de observações (N), Média, Desvio padrão (DP), Mínimo (Min) e 

Máximo (Max) das características de produção da Fazenda Mundo 

Novo. 

Características  N Média DP Min Max 

Peso ao nascer (kg) 10.788 30,75 3,09 23,0 39,0 

Peso aos 120 dias (kg) 8.232 125,12 22,03 65,0 185,0 

Peso à desmama (kg) 18.377 174,53 31,74 86,0 262,0 

Peso aos 12 meses (kg) 10.890 217,52 37,04 112,0 327,0 

Peso aos 18 meses (kg) 11.771 291,13 45,04 166,0 417,0 

Perímetro escrotal 
aos 18meses (kg) 4.159 24,40 3,10 15,30 33,60 

Idade ao primeiro 
parto (cm) 3.502 1218,05 208,64 750 1825 

Área de olho de 
lombo (cm2) 951 49,23 20,15 25,7 85,7 

Espessura de 
gordura subcutânea (mm) 951 0,81 1,08 0,0 4,0 
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3.2. MODELOS 
 

Os modelos de análises consideraram como efeitos fixos os diferentes fatores 

ambientais, os quais são apresentados a seguir, de acordo com a característica:  

 

1. PN – grupo de contemporâneo ao nascimento (ano de nascimento, sexo, 

grupo de manejo nascimento) e classe de idade da vaca ao parto; 

2. P120 – grupo de contemporâneo ao peso ao 120 dias de idade (ano de 

nascimento, sexo, grupo de manejo os 120 dias), classe de idade da vaca ao 

parto e idade do animal a medição (covariável); 

3. PD – grupo de contemporâneo à desmama (ano de nascimento, sexo, grupo 

de manejo à desmama), classe de idade da vaca ao parto e idade do animal 

a medição (covariável); 

4. P12 – grupo de contemporâneo aos 12 meses (ano de nascimento, sexo, 

grupo de manejo à desmama, grupo de manejo aos 12 meses), classe de 

idade da vaca ao parto e idade do animal a medição (covariável); 

5. P18 – grupo de contemporâneos aos 18 meses (ano de nascimento, sexo, 

grupo de manejo à desmama, grupo de manejo aos 18 meses) e idade do 

animal a medição (covariável); 

6. PE18 – grupo de contemporâneos aos 18 meses (ano de nascimento, sexo, 

grupo de manejo à desmama, grupo de manejo aos 18 meses) e idade do 

animal a medição (covariável); 

7. IPP – grupo de contemporâneos para a idade ao primeiro parto (ano de 

nascimento e estação de nascimento); 

8. AOL – grupo de contemporâneos para área de olho de lombo (ano de 

nascimento, sexo, grupo de manejo ao 18 meses) e idade do animal a 

medição (covariável); 

9. EGS – grupo de contemporâneos para área de olho de lombo (ano de 

nascimento, sexo, grupo de manejo ao 18 meses) e idade do animal a 

medição (covariável); 
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3.2.1. ESTIMAÇÃO DO EFEITO DA INCLUSÃO DE LINHA MATERNA E DNA 

MITOCONDRIAL 
 

Modelo 1: eaZXY ++= 1β  
  

Modelo 2: elcZZXY +++= 21β  
  

Modelo 3: emtZZXY +++= 21β  
  

Modelo 4: eepZmZaZXY ++++= 321β  
  

Modelo 5: elcZepZmZaZXY +++++= 4321β  
  

Modelo 6: emtZepZmZaZXY +++++= 4321β  
 

Onde: 

Y = Vetor das variáveis dependentes (observações) 

X= matriz de incidência associando elementos de β a Y 

β = Vetor dos efeitos fixos 

Z = matriz de incidência associando elementos de a, m, ep, lc, mt a Y 

a = Vetor dos efeitos genéticos diretos 

m = Vetor dos efeitos genéticos maternos 

ep = Vetor dos efeitos aleatórios de ambiente permanente da vaca 

lc = Vetor dos efeitos aleatórios de linha materna 

mt = Vetor dos efeitos aleatórios de DNA mitocondrial 

e = Vetor de efeitos aleatórios residuais 

 

Os efeitos de inclusão da linha materna e do DNA mitocondrial como efeitos 

aleatórios não correlacionados em relação à não inclusão destes efeitos foi avaliado 

pela comparação dos valores das funções de verossimilhança, por meio do Teste 

da Razão de Verossimilhança, relatado por Rao, (1973). 
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3.2.2. ESTIMAÇÃO DOS PARÂMETROS GENÉTICOS DE CARACTERÍSTICAS DE 

ULTRA-SOM E IDADE AO PRIMEIRO PARTO 
 

 

em que, 

y1 = vetor dos registros de medidas da característica 1 

y2 = vetor das observações para a característica 2 

b1 = vetor de efeitos fixos para a característica 1 (idade do animal na data 

da medição como covariável, além de grupo de contemporâneos). No 

caso das análises que considerarem a proporção de DNA taurus/indicus, 

essa será considerada como covariável 

b2 = vetor de feitos fixos para característica 2 (idade do animal na data da 

medição como covariável, além de grupo de contemporâneos) 

u1 = vetor de efeitos aleatórios de valor genético para a característica 1 

u2 = vetor de efeitos aleatórios de valor genético para a característica 2 

X1(X2) = matriz de incidência associando elementos de b1(b2) a y1(y2) 

Z1(Z2) = matriz de incidência associando elementos de u1(u2) a y1(y2) 

 

3.3. PROGRAMAS 
 

3.3.1. MTDFREML 
 

Os programas utilizados foram o MTDFREML - Multiple Trait Derivative Free 

Restricted Maximum Likelihood (BOLDMAN et al., 1995), Este programa usa 

técnicas de matrizes esparsas pela incorporação do SPARSPACK (GEORGE et al., 

1980) e fatoração de Choleski para obter o log do determinante da matriz dos 
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coeficientes e a soma de quadrados generalizada dos resíduos. Os componentes 

de variância e covariância foram estimados por máxima verossimilhança restrita, 

usando um algoritmo não derivativo (SMITH e GRASER, 1986). O critério de 

convergência foi atingido quando essa variância era igual ou menor que 10-9. Para 

se evitar a obtenção de máximos locais ao invés do máximo global (PRES et al., 

1986), várias reinicializações foram executadas no sentido de se assegurar a 

convergência no máximo global da função de verossimilhança. 

 

3.3.2. LinMat 
 

Como ferramenta auxiliar na amostragem de animais para a coleta de 

sangue, foi utilizado o programa LinMat (MOURÃO, 2004) para a identificação 

prévia das linhagens maternas. A partir das informações disponíveis no arquivo de 

pedigree, o sistema LinMat relacionou as linhagens maternas, definidas como 

sendo a vaca utilizada no primeiro acasalamento da linha materna do pedigree 

completo de cada animal, visto que o DNA mitocondrial é herdado essencialmente 

via linha materna (TESS e ROBISON, 1990). 

 

3.4. EXTRAÇÃO DO DNA 
 
Para a realização dos estudos, 5ml de sangue periférico foram coletados em 

tubos a vácuo, contendo 54μl de EDTA e mantidos sob refrigeração até serem 

processados. A extração do DNA foi realizada a partir de 1ml sangue como descrito 

por Sambrook e Russel (2001). De forma resumida a técnica foi a seguinte: as 

hemácias foram lisadas com uma solução de Lise de Hemácias (12mMTris-HCl pH 

8.2; 0,32M Sacarose; 5mM EDTA e 1% de Triton 100X) e os glóbulos brancos 

peletizados foram digeridos com proteinase K por 3 horas. As proteínas foram então 

precipitadas com solução de NaCl 5M e o sobrenadante transferido para outro tubo. 

O DNA total foi precipitado com adição de 3 volumes de etanol absoluto, 

desidratado e rediluído em 50μl de H2O ultrafiltrada. 

 



 38

3.5. DNA MITOCONDRIAL (mtDNA) 
 

A amplificação do mtDNA foi realizada utilizando-se os primers BosmtF1 5`-

cccaacgaggaaaatatacc-3’ e BosmtR1 5’-aaccgcaaacaacctcttcc-3’, sintetizados para 

amplificar uma região do gene ND5 do genoma mitocondrial dos nucleotídeos 

11.770 ao 12.525 de acordo com Anderson et al. (1982) (Figura 4). Para a reação 

de PCR utilizaram-se 100 ng de DNA para uma reação de 50 μl, em condições de 

tampão determinadas pelo fabricante, 200 μM de dATP, dTTP, dCTP, dGTP, 1,25U 

de Taq DNA polimerase e 0,2 μM de cada oligonucleotídeo iniciador (primer) em 35 

ciclos de 30 segundos à 94°C, 45 segundos à 58°C e 45 segundos à 72°C. O 

mtDNA amplificado foi então digerido com a enzima de restrição Hind III, corado 

com Brometo de etídeo e submetido à eletroforese em gel de agarose 1,5% em 

TBE 1X.  

O mtDNA foi analisado e, de acordo com a presença ou ausência do sítio 

de restrição da enzima Hind III, os indivíduos foram classificados como portadores 

de mtDNA de B. taurus ou portadores de mtDNA B. indicus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Esquema do DNA mitocondrial de Bos indicus. 
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3.6. PCR RFLP DO SATÉLITE 1711b 
 

As condições da PCR estão descritas na Tabela 6 para amplificação do 

fragmento de 875 pb utilizando os primers 1711b F2 5´-ccc act acc tct ctc tga aaa-3´ 

e 1711b R1 5´-tga tcc agg gta ttc gaa gga-3’. O resultado da amplificação foi 

digerido à 37ºC por 3 horas com as enzimas de restrição Msp I (ou Hpa II), que 

cliva parte dos satélites de origem B. indicus (Tabela 7). 

Após a digestão dos produtos de amplificação, os fragmentos do DNA 

satélite foram corados com Brometo de Etídeo (10mg/ml) e separados em gel de 

agarose 2%. O DNA foi visualizado após excitação com laser utilizando o scaner 

laser Fuji FLA 3000G. 

 
Tabela 6 – Programa utilizado na amplificação do Satélite 1711b. 

Etapa Temperatura Tempo Nº de ciclos 

Pré-desnaturação 94ºC 4 minutos 1 

Desnaturação 94ºC 15 segundos 

Anelamento 62ºC 45 segundos 

Extensão 72ºC 45 segundos 

35 

Extensão final 72ºC 10 minutos 1 

Resfriamento 4ºC Indeterminado 1 

 
 
Tabela 7 – Possíveis fragmentos após digestão do DNA satélite 1711b. 

Enzima mtDNA Fragmentos (pb) Total (pb) 

754 121 875 
Msp I 

(Hpa II) 

 

B. indicus 
402 352 121 875 
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3.7. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 
 

As freqüências dos marcadores de origem taurus/indicus específicos 

foram estimadas para cada sub-população previamente definida e, em seguida, 

utilizadas para estimar-se a contribuição do Bos taurus no rebanho analisado. 

A comparação das sub-populações quanto à proporção de DNA de origem 

taurus ou indicus foi feita com a utilização do teste de Qui-quadrado (SNEDECOR e 

COCHRAN, 1978). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

4.1. ANÁLISES GENÉTICO-MOLECULARES 
 

4.1.1. DNA MITOCONDRIAL 
 

O programa LinMat relacionou 1.928 linhas maternas, sendo que a mais 

representativa apresentou 200 descendentes no banco de dados utilizado e, a 

menos representativa, deixou apenas um descendente. 

Foram amostrados descendentes oriundos de 305 linhas do total 

relacionado, o que corresponde a 16% das linhas maternas. As linhagens 

analisadas genomicamente deram origem a 16.078 animais, o que equivale a 

58% dos animais cadastrados no rebanho. 

Dentre os animais analisados, identificaram-se 448 animais como 

portadores de DNA mitocondrial (mtDNA) de origem Bos taurus e nove animais 

como portadores mtDNA de origem Bos indicus, resultados estes significativos 

(P<0.01) pelo teste de Qui-quadrado (Figura 5). Quando esta informação foi 

relacionada com as de linhagens maternas, verificou-se que existem nove linhas 

de origem Bos indicus que deram origem a 526 animais cadastrados no rebanho, 

bem como as 296 linha Bos taurus geraram 15.552 animais cadastrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Resultado da digestão com enzima de restrição Hind III na análise do 

DNA mitocondrial de bovinos da raça Nelore. Animais com mtDNA 

Bos indicus (i) e animais com mtDNA Bos taurus (t). ΦX: marcador de 

peso molecular. 

B. 
indicus 

B. 
taurus

φX t i i 
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4.1.2. DNA SATÉLITE 
 

DNA satélites são encontrados no genoma dos eucariotos em quantidades 

variáveis de seqüências repetitivas, por volta de 10% em mamíferos. Sendo 

assim, o fragmento amplificado do satélite 1711b bovino, é oriundo de várias 

cópias de uma repetição de 1023pb presentes no genoma e que pode apresentar 

variações em parte de suas repetições decorrentes de mutação ou 

recombinações (LEWIN, 2000; STEPHAN, 1986). Segundo Ripamonte (2002) o 

padrão B de digestão, é específico para animais de raças européias e a raça 

Nelore no Brasil apresentou todos os padrões de digestão. No presente trabalho, 

em parte da amostra coletada (264 animais analisados), 36 animais apresentaram 

o padrão de restrição A homogeneamente distribuído, 48 apresentaram o padrão 

de restrição B homogeneamente distribuído B e 180 apresentaram o padrão de 

restrição AB heterogeneamente distribuído (Figura 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 – Genótipos encontrados para o DNA Satélite 1711b após digestão com a 

enzima MspI. 

B A AB
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Os resultados encontrados refletem a realidade da origem do rebanho 

nacional, pois a expansão da raça Nelore ocorreu a partir de animais oriundos da 

Índia utilizados em cruzamentos absorventes sobre fêmeas européias adaptadas. A 

comprovação deste processo está fundamentada no fato de que oficialmente foram 

importados aproximadamente 7.000 reprodutores entre machos e fêmeas desta 

raça até meados dos anos 60, que deram origem a mais de 5 milhões de animais 

com registro genealógico de nascimento (ABCZ, 2005). Outro fator que suporta a 

utilização ampla do cruzamento absorvente é que 80% do rebanho nacional 

apresenta alguma composição genética zebuína, dentre os quais o Nelore, que se 

destaca com 64% do sêmen comercializado no Brasil no ano de 2003 (Associação 

Brasileira de Inseminação Artificial, 2004) e com 76% dos registros genealógicos 

definitivos da ABCZ (Josahkian, 2000). 

Os resultados das análises moleculares encontrados neste estudo reforçam 

a idéia de maciça utilização de cruzamento absorvente para formação do rebanho 

Nelore estudado. 
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4.2. ANÁLISES DO EFEITO DE LINHA MATERNA E DO DNA MITOCONDRIAL 
 

4.2.1. TESTE DE MÁXIMA VEROSSIMILHANÇA 
 

Diferenças significativas entre os modelos (Tabelas 8, 9, 10, 11, 12 e 13) 

quando se inclui o efeito de linha materna ou de mtDNA para as características 

estudadas não foram detectadas pelo teste de máxima verossimilhança ( 2
05,0χ ). 

Raaber e Essl (1996), estudando um rebanho experimental da raça Simental, 

avaliaram 36 características pela metodologia de quadrados mínimos. Dentre essas 

características, oito relacionadas à produção de leite, seis reprodutivas e 22 

características de crescimento e carcaça. A variação da linhagem citoplasmática em 

relação à fenotípica foi de 0 a 8%, não apresentando efeito significativo nas 

características de produção de leite e reprodutivas. Os efeitos citoplasmáticos foram 

significativos para porcentagem de carne magra na carcaça, porcentagem de cortes 

nobres e profundidade torácica. 

Alencar et al. (1998), relatam, que também não encontraram efeitos 

importantes da linhagem materna ou citoplasmática para as seguintes 

características: peso ao nascer, peso à desmama e peso aos 12 meses em um 

rebanho da raça Canchim, pertencente ao Centro de Pesquisa de Pecuária 

Sudeste. 

Tess e Robison (1990) propuseram avaliar a importância dos efeitos 

genéticos citoplasmáticos em características de bovinos de corte usando o modelo 

animal, os autores não encontraram influência significativa destes efeitos, para 

nenhuma das características de performance em bovinos de corte. 

Tess e MacNeil (1994), utilizaram técnicas de modelos mistos, para avaliar a 

importância do efeito genético citoplasmático em características de crescimento em 

uma linha fechada de bovinos da raça Hereford e verificaram que os efeitos 

genéticos citoplasmáticos não são importantes como fonte de variação para 

características de crescimento em bovinos de corte. 
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Tabela 8 - Comparação dos logaritmos das funções de verossimilhança entre os 

modelos que apresentam efeitos direto e materno em sua modelagem 

tradicional. 

Modelos Razão de 
Verossimilhança Característica 

4 5 6 5-4 6-4 
Peso ao nascer 26976,0413 26976,0371 26976,0313 -0,0042 -0,01
Peso aos 4 meses 42708,8464 42708,8464 42708,8464 0 0
Peso à desmama 89640,0169 89640,0197 89640,0197 0,0028 0,0028
Peso aos 12 meses 52897,83924 52897,8393 52897,8393 0,00006 0,00006
4 – modelo sem efeito de linha materna ou mtDNA; 5- modelo com efeito de linha materna; 6 – 
modelo com efeito de mtDNA; 5-4 – razão de verossimilhança entre os modelos 4 e 5; 6-4 – razão 
de verossimilhança entre os modelos 4 e 6. 
 

Tabela 9 - Comparação dos logaritmos das funções de verossimilhança entre os 

modelos que apresentam apenas efeito direto em sua modelagem 

tradicional. 

Modelos 
Razão de 

Verossimilhança Característica 
1 2 3 2-1 3-1 

Peso aos 18 meses 63357,2607 63356,0935 63357,2607 -1,1672 0
Perímetro escrotal 
 aos 18meses 8475,5746 8469,4141 8469,4141 -6,1605 -6,1605

1 – modelo sem efeito de linha materna ou mtDNA; 2- modelo com efeito de linha materna; 3 – 
modelo com efeito de mtDNA; 2-1 – razão de verossimilhança entre os modelos 1 e 2; 3-1 – 
razão de verossimilhança entre os modelos 1 e 3. 

 
Tabela 10 - Comparação dos logaritmos das funções de verossimilhança entre 

os modelos que apresentam apenas efeito direto em sua 

modelagem tradicional, com a inclusão de efeito materno, além dos 

efeitos aleatórios não correlacionados de linha materna e mtDNA. 

Modelos 
Razão de 

Verossimilhança Característica 
4 5 6 5-4 6-4 

Peso aos 18 meses 63309,8581 63309,8581 63309,8582 0,0000 0,0001
Perímetro escrotal 
 aos 18meses 8454,1833 8451,1414 8451,1414 -3,0419 -3,0419

4 – modelo com efeito materno e sem efeito de linha materna ou mtDNA; 5- modelo com efeito 
materno e efeito de linha materna; 6 – modelo com efeito materno e efeito de mtDNA; 5-4 – 
razão de verossimilhança entre os modelos 4 e 5; 6-4 – razão de verossimilhança entre os 
modelos 4 e 5. 
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Tabela 11 - Comparação dos logaritmos das funções de verossimilhança entre os modelos que apresentam efeito direto 

com os incluem além de efeito direto, o efeito materno e os efeitos aleatórios de linha materna e mtDNA, para 

as características de peso aos 18 meses e perímetro escrotal ao 18 meses (Modelo 1). 

Modelos 
Razão de 

Verossimilhança Característica 
1 4 5 6 4-1 5-1 6-1 

Peso aos 18 
meses 63357,2607 63309,8581 63309,8581 63309,8582 -47,4026 -47,4026 -47,4025

Perímetro escrotal 
aos 18meses 8475,5746 8454,1833 8451,1414 8451,1414 -21,3913 -24,4332 -24,4332

1 – modelo tradicional, com apenas efeito direto; 4 – modelo com efeito materno e sem efeito de linha materna ou mtDNA; 5- modelo 
com efeito materno e efeito de linha materna; 6 – modelo com efeito materno e efeito de mtDNA; 4-1 – razão de verossimilhança entre 
os modelos 1 e 4; 5-1 – razão de verossimilhança entre os modelos 1 e 5; 6-1 - razão de verossimilhança entre os modelos 1 e 6. 

 
 
Tabela 12 - Comparação dos logaritmos das funções de verossimilhança entre os modelos que apresentam efeito direto e 

efeito aleatório de linha materna com os incluem além de efeito direto, o efeito materno e os efeitos aleatórios 

de linha materna e mtDNA, para as características de peso aos 18 meses e perímetro escrotal ao 18 meses 

(Modelo 2). 

Modelos 
Razão de 

Verossimilhança Característica 
2 4 5 6 4-2 5-2 6-2 

Peso aos 18 
meses 63356,0935 63309,8581 63309,8581 63309,8582 -46,2354 -46,2354 -46,2353

Perímetro escrotal
aos 18meses 8469,4141 8454,1833 8451,1414 8451,1414 -15,2308 -18,2727 -18,2727
2 – modelo com efeito direto e efeito aleatório de linha materna; 4 – modelo com efeito materno e sem efeito de linha materna ou 
mtDNA; 5- modelo com efeito materno e efeito de linha materna; 6 – modelo com efeito materno e efeito de mtDNA; 4-2 – razão 
de verossimilhança entre os modelos 2 e 4; 5-2 – razão de verossimilhança entre os modelos 2 e 5; 6-2 - razão de 
verossimilhança entre os modelos 2 e 6. 
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Tabela 13 - Comparação dos logaritmos das funções de verossimilhança entre os modelos que apresentam efeito direto e 

efeito aleatório de mtDNA com os incluem além de efeito direto, o efeito materno e os efeitos aleatórios de linha 

materna e mtDNA, para as características de peso aos 18 meses e perímetro escrotal ao 18 meses. (Modelo 3). 

Modelos 
Razão de 

Verossimilhança Característica 
3 4 5 6 4-3 5-3 6-3 

Peso aos 18 
meses 63357,2607 63309,8581 63309,8581 63309,8582 -47,4026 -47,4026 -47,4025

Perímetro escrotal 
aos 18meses 8469,4141 8454,1833 8451,1414 8451,1414 -15,2308 -18,2727 -18,2727
3 – modelo com efeito direto e efeito aleatório de mtDNA; 4 – modelo com efeito materno e sem efeito de linha materna ou mtDNA; 
5- modelo com efeito materno e efeito de linha materna; 6 – modelo com efeito materno e efeito de mtDNA; 4-3 – razão de 
verossimilhança entre os modelos 3 e 4; 5-3 – razão de verossimilhança entre os modelos 3 e 5; 6-3 - razão de verossimilhança 
entre os modelos 3 e 6. 
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4.2.2. ESTIMATIVAS DE PARÂMETROS GENÉTICOS 
 

4.2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE DESENVOLVIMENTO PONDERAL 
 

As estimativas dos componentes de (co)variância são apresentadas nas Tabelas 

14 e 15. Verifica-se que não ocorreram grandes alterações quando se incluíram os 

efeitos genéticos de linha materna ou de mtDNA, nota-se também que estes efeitos 

independem do efeito aleatório de ambiente permanente da mãe, pois todas as 

covariâncias apresentadas são nulas. 

O coeficiente de herdabilidade estimado para peso ao nascer de 0,20 encontra-se 

entre os valores relatados em literatura que variam de 0,16 (LÔBO et al., 2000) a 0,46 

(ELER, 1989). Oliveira (2005) trabalhando com o mesmo rebanho apresentou um valor 

de herdabilidade igual a 0,22. 

As herdabilidades estimadas para peso aos 120 dias foram de 0,24 são iguais às 

encontradas por Oliveira, 2005 estudando o mesmo rebanho, Cyrillo et al. (2004) 

apresenta uma variação 0,04 a 0,48 para estimativas de herdabilidade de um rebanho 

nelore, Siqueira et al., (2003) apresentam um valor de 0,29. 

Para o peso à desmama o valor da estimativa de herdabilidade de 0,46 é superior 

ao relatado por Lôbo et al. (2000), que apresentam um valor médio de 0,23. Figueiredo 

(2001) e Oliveira, (2005) apresentam valores inferiores aos encontrados neste estudo, 

0,27 e 0,35, respectivamente, trabalhando com o mesmo rebanho, este fato é devido a 

diferente estrutura de dados utilizada nas estimativas de parâmetros genéticos. Eler et 

al. (1995) encontraram 0,13 para animais Nelore e Pereira (2000) observou valores entre 

0,11 e 0,29. 

Marcondes et al. (2002) relatam uma herdabilidade para peso aos 12 meses que 

varia de 0,24 a 0,39 em animais da raça Nelore, Lôbo et al. (2000) relatam uma média 

0,33 com uma variação de 0,20 a 0,53, valores próximos aos estimados para peso aos 

12 meses (0,37) nos diferentes modelos de estudo 

Para peso ao sobreano, os valores estimados variam de 0,32 a 0,37 nos diversos 

modelos utilizados foram superiores aos valores obtidos para a raça Nelore de 0,30 

(ELER; FERRAZ; SILVA, 1996) e 0,29 (FIGUEIREDO, 2001). Neste caso os modelos 

que apresentam as maiores herdabilidades foram aqueles que tiveram o efeito genético 
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aditivo materno incluído além do efeito genético aditivo direto e por conseqüência suas 

variâncias de erro reduzidas. 
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Tabela 14 – Parâmetros Genéticos das características de desenvolvimento ponderal analisados através dos diversos 
modelos estudados. 

Característica Modelo 2ˆ aσ  amσ̂  2ˆ mσ  2ˆ epσ  eplcσ̂ 2ˆ lcσ  epmtσ̂ 2ˆ mtσ  2ˆ eσ  2ˆ pσ  
Modelo 4 1,81 -0,04 0,21 0,41     6,76 9,16 
Modelo 5 1,81 -0,04 0,21 0,41 0,00 0,003   6,76 9,15 Peso ao nascer 
Modelo 6 1,81 -0,04 0,21 0,41   0,00 0,004 6,76 9,16 
Modelo 4 68,53 -15,97 21,81 34,31     177,76 286,43 
Modelo 5 68,51 -16,01 21,82 34,32 0,00 0,00002   177,78 286,42 Peso aos 120 dias 
Modelo 6 68,52 -16,01 21,84 34,31   0,00 0,00007 177,77 286,44 
Modelo 4 269,45 -79,64 57,64 61,87     275,23 583,94 
Modelo 5 269,64 -79,7 57,09 61,83 0,00 0,00007   275,12 583,99 Peso à desmama 
Modelo 6 269,42 -79,6 56,99 61,87   0,00 0,0001 275,2 583,9 
Modelo 4 170,08 -34,17 23,52 28,51     271,65 459,6 
Modelo 5 170,04 -34,11 23,45 28,54 0,00 0,0012   271,68 459,61 Peso aos 12 meses 
Modelo 6 170,13 -34,12 23,46 28,54   0,00 0,00025 271,63 459,63 
Modelo 1 251,75        509,01 760,76 
Modelo 2 243,01     3,76   512,37 759,14 
Modelo 3 251,70       0,0001 509,03 760,74 
Modelo 4 284,92 -52,23 47,72 11,65     470,96 763,03 
Modelo 5 284,92 -52,22 47,75 11,63 0,00 0,0002   471,01 763,11 

Peso aos 18 meses 

Modelo 6 284,73 -52,14 47,72 11,56   0,00 0,0002 471,11 763,01 
Modelo 1 3,58        2,74 6,33 
Modelo 2 3,08     0,16   2,97 6,21 
Modelo 3 3,58       0,000001 2,75 6,33 
Modelo 4 2,50 -0,35 0,79 0,037     3,11 6,09 
Modelo 5 2,49 -0,44 0,68 0,096 0,00 0,12   3,11 6,06 

Perímetro escrotal 
aos 18meses 

Modelo 6 2,50 -0,34 0,78 0,036   0,00 0,00004 3,11 6,09 
2ˆaσ - variância genética aditiva direta; 2ˆmσ - variância genética materna; amσ̂ - covariância entre genética aditiva e 

materna; 2ˆ epσ  - variância do efeito do ambiente permanente da vaca; epmtσ̂  - covariância entre o ambiente permanente 
da vaca e linha materna; 2ˆ lcσ  - variância do efeito da linha materna; epmtσ̂  - covariância entre o ambiente permanente da 

vaca e mtDNA; 2ˆ mtσ  - variância do efeito do DNA mitocondrial; 2ˆeσ - variância do resíduo; 2ˆ pσ - variância fenotípica. 
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Tabela 15 – Herdabilidades, correlações, contribuições do ambiente permanente, da 

linha materna, do mtDNA e residual. 

Característica Modelo 2
ah  amr  2

mh  2
epc  eplcr  2

lcc  epmtr  2
mtc  2e  

Modelo 4 0,20 -0,06 0,02 0,04     0,74
Modelo 5 0,20 -0,06 0,02 0,04 0,00 0,00   0,74Peso ao nascer 
Modelo 6 0,20 -0,06 0,02 0,04   0,00 0,00 0,74
Modelo 4 0,24 -0,41 0,08 0,12     0,62
Modelo 5 0,24 -0,41 0,08 0,12 0,00 0,00   0,62Peso aos 120 dias 
Modelo 6 0,24 -0,41 0,08 0,12   0,00 0,00 0,62
Modelo 4 0,46 -0,64 0,10 0,11     0,47
Modelo 5 0,46 -0,64 0,10 0,11 0,00 0,00   0,47Peso à desmama 
Modelo 6 0,46 -0,64 0,10 0,11   0,00 0,00 0,47
Modelo 4 0,37 -0,54 0,05 0,06     0,59
Modelo 5 0,37 -0,54 0,05 0,06 0,00 0,00   0,59Peso aos 12 meses 
Modelo 6 0,37 -0,54 0,05 0,06   0,00 0,00 0,59
Modelo 1 0,33        0,67
Modelo 2 0,32     0,00   0,67
Modelo 3 0,33       0,00 0,67
Modelo 4 0,37 -0,45 0,06 0,02     0,62
Modelo 5 0,37 -0,45 0,06 0,02 0,00 0,00   0,62

Peso aos 18 meses 

Modelo 6 0,37 -0,45 0,06 0,02   0,00 0,00 0,62
Modelo 1 0,57        0,43
Modelo 2 0,50     0,03   0,48
Modelo 3 0,57       0,00 0,43
Modelo 4 0,41 -0,25 0,13 0,01     0,51
Modelo 5 0,41 -0,34 0,11 0,02 0,00 0,02   0,51

Perímetro escrotal 
aos 18meses 

Modelo 6 0,41 -0,24 0,13 0,01   0,00 0,00 0,51
2
ah  - herdabilidade direta; amr  - correlação entre efeito aditivo direto e materno; 2

mh  - herdabilidade 

materna; 2
epc  - proporção da variância total devido aos efeitos de ambiente permanente; eplcr  - correlação 

entre o ambiente permanente e a linha materna; 2
lcc  - proporção da variância total devido aos efeitos de 

linha materna; epmtr  - correlação entre o ambiente permanente e o mtDNA; 2
mtc  - proporção da variância 

total devido aos efeitos do DNA mitocondrial; 2e  - proporção da variância total devido aos efeitos 
residuais. 

 

Os coeficientes de herdabilidade encontrados para perímetro escrotal variaram 

de 0,41 a 0,57 para os diversos modelos estudados. Esses valores se encontram 

dentro da amplitude dos valores obtidos de 0,34 por Figueiredo (2001) até 0,77 por 

Quirino e Bergmann (1998) para bovinos da raça Nelore. Os maiores efeitos para linha 

materna foram encontrados nesta característica como demonstra a figura 7. Oliveira 

(2005) encontrou valores superiores (0,07) para o efeito de linha materna para a 

mesma característica. 
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Figura 7 - Proporções da variância total devida aos efeitos genéticos diretos ( 2
ah ), 

efeitos genéticos maternos ( 2
mh ), efeitos de ambiente permanente ( 2

epc ), 

efeitos de linhagem materna ( 2
lcc ), efeito do DNA mitocondrial ( 2

mtc ), e 

efeitos residuais ( 2e ) para perímetro escrotal aos 18 meses. 
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4.2.2.2. CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS DE E CARCAÇA 
 

Para as características reprodutivas e de carcaça não foi possível a utilização de 

linha materna ou DNA mitocondrial, pois elas apresentam um pequeno número de 

registros no banco de dados, o que poderia causar viés nas análises. 

Quanto à herdabilidade desta característica, os valores encontrados são 

geralmente de baixa magnitude (BOURDON & BRINKS, 1982; TOELLE & ROBISON, 

1985; SMITH et al., 1989; HAILE-MARIAM & KASSA-MERSHA, 1994; SILVA et al. 

1998; BALIEIRO et al., 1999; FRAZIER et al., 1999). Em revisão feita por Koots et al. 

(1994), o coeficiente médio encontrado foi de 0,06. Lôbo et al. (2000), revisando 

trabalhos de regiões tropicais, encontraram média de 0,31, embora o resultado 

encontrado com maior freqüência tenha sido 0,15, por ser uma característica altamente 

dependente da idade da primeira exposição ao touro. 

Os resultados encontrados para este rebanho são apresentados na Tabela 16, 

onde se verifica um herdabilidade superior (0,59) as relatadas por Bertazzo et al. 

(2004), Dias et al (2004) e Silveira et al (2004). Isto pode ser devida à estrutura 

populacional deste rebanho. 

A herdabilidade estimada para AOL foi de 0,41, sendo que Reverter et al. (2000) 

obtiveram estimativa igual a 0,37 para machos da raça Angus e 0,41 para machos da 

raça Hereford portanto, semelhante ao obtido no rebanho 2. Por outro lado Shepard et 

al. (1996), encontraram uma estimativa de coeficiente de herdabilidade de 0,11 em 

animais da raça Angus e Moser et al. (1998) obtiveram uma estimativa de 0,29±0,04 em 

animais da raça Brangus. E para EGS estimou-se uma herdabilidade de 0,19 que se 

encontra na amplitude relatada na literatura de 0,04 (TURNER et al., 1990) e 0,56 

(SHEPARD et al., 1996). 

Quando foram analisadas em conjunto características de carcaça (AOL e EGS) e 

reprodutivas (IPP), não foi possível detectar qualquer relação entre elas. Este fato pode 

ter ocorrido pela falta de informação de medidas de carcaça realizadas diretamente na 

fêmea, foram utilizadas nestas analises dados de medidas de carcaça de machos e as 

ligações genéticas forma feitas através do pedigree dos animais. 

 

 



 54

Tabela 16 – Coeficientes de herdabilidade (diagonal) e 

correlações genéticas (abaixo da diagonal) 

obtidos em análises bi-característica 

Característica 2 
Característica 1 IPP AOL EGS 

IPP 0,59  
AOL -0,01 0,41  
EGS -0,01 0,35 0,19 
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4.2.3. AVALIAÇÃO GENÉTICA 
 

Os dados descritivos dos valores genéticos estimados pelos modelos são apresentados nas Tabelas 17, 18 e 19. 
 
 
 
Tabela 17 – Descrição dos valores genéticos diretos estimados para os modelos 4, 5 e 6, com número de observações (N), 

média, desvio padrão, mínimo e máximo dos valores genéticos das características. 

Modelo 6 Modelo 5 Modelo 4 
Características N Média Desvio 

Padrão Mínimo Máximo Média Desvio 
Padrão Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão Mínimo Máximo 

PN (kg) 16561 -0.03 0.69 -2.62 2.73 -0.03 0.69 -2.62 2.73 -0.03 0.69 -2.62 2.73 
P120 (kg) 16561 -3.76 3.53 -19.35 13.47 -3.76 3.53 -19.35 13.47 -3.76 3.53 -19.36 13.47 
PD (kg) 16561 6.41 10.33 -44.10 46.27 6.41 10.34 -44.11 46.28 6.41 10.33 -44.10 46.27 
P12 (kg) 16561 0.47 7.04 -31.84 33.03 0.47 7.04 -31.83 33.01 0.47 7.04 -31.83 33.01 
P18 (kg) 16561 2.46 9.66 -37.30 39.83 2.46 9.66 -37.32 39.85 2.46 9.66 -37.32 39.85 
PE18 (cm) 16561 -0.18 0.65 -3.18 2.66 -0.18 0.65 -3.17 2.65 -0.18 0.65 -3.18 2.66 

 
 
 
 
Tabela 18 – Descrição dos valores genéticos diretos estimados para os modelos 1, 2 e 3, com número de observações (N), 

média, desvio padrão, mínimo e máximo dos valores genéticos das características. 

Modelo 3 Modelo 2 Modelo 3 
Características N Média Desvio 

Padrão Mínimo Máximo Média Desvio 
Padrão Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão Mínimo Máximo 

P18 (kg) 16561 0.63 9.54 -37.56 38.76 0.63 9.54 -37.57 38.76 0.63 9.54 -37.57 38.76 
PE18 (cm) 16561 -0.33 0.91 -4.70 3.68 -0.33 0.91 -4.70 3.67 -0.33 0.91 -4.70 3.67 
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Tabela 19 – Descrição dos valores genéticos maternos estimados para os modelos 4, 5 e 6, com número de observações 

(N), média, desvio padrão, mínimo e máximo dos valores genéticos das características. 
Modelo 6 Modelo 5 Modelo 4 

Características N Média Desvio 
Padrão Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão Mínimo Máximo Média Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 

PN (kg) 16561 -0.06 0.17 -0.79 0.53 -0.06 0.17 -0.79 0.52 -0.06 0.17 -0.80 0.53 
P120 (kg) 16561 0.54 1.83 -5.79 7.83 0.54 1.83 -5.79 7.83 0.54 1.83 -5.78 7.82 
PD (kg) 16561 -2.73 3.64 -15.69 14.39 -2.74 3.64 -15.71 14.40 -2.74 3.64 -15.70 14.39 
P12 (kg) 16561 -0.80 2.00 -8.50 5.83 -0.80 2.00 -8.50 5.83 -0.80 2.01 -8.51 5.84 
P18 (kg) 16561 -3.50 3.22 -15.42 6.90 -3.50 3.22 -15.42 6.90 -3.50 3.22 -15.42 6.91 
PE18 (cm) 16561 -0.32 0.34 -1.66 0.97 -0.30 0.32 -1.43 0.80 -0.32 0.34 -1.66 0.97 

 



 57 

Na Tabela 20 são apresentados os dados descritivos de valores genéticos estimados pelos modelos 
propostos subdividos em populações de mitocôndria de origem taurus e indicus. 
 

Tabela 20 - Dados descritivos de valores genéticos estimados pelo Modelo 1 para P18 e PE18 e pelo modelo 4 para PN, 

P120, PD e P12 

  mtDNA – Bos indicus mtDNA – Bos taurus 
 Características  

Efeito 
Aditivo N Média Desvio 

Padrão Mínimo Máximo N Média Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 

 Direto 521 0.00 0.70 -1.93 2.21 15299 -0.03 0.69 -2.62 2.73 PN (kg) * Materno 521 -0.03 0.16 -0.46 0.35 15299 -0.06 0.17 -0.65 0.53 
 Direto 521 -3.61 3.41 -17.70 9.14 15299 -3.88 3.52 -19.36 13.47 P120 (kg) * Materno 521 0.71 2.00 -4.77 7.12 15299 0.55 1.85 -5.78 7.70 
 Direto 521 6.22 10.78 -34.82 35.93 15299 6.67 10.37 -44.10 44.70 PD (kg)  Materno 521 -2.32 3.76 -11.57 8.95 15299 -2.85 3.64 -15.70 14.39 
 Direto 521 0.10 7.17 -21.74 21.81 15299 0.52 7.12 -31.83 33.01 

Modelo 4 

P12 (kg)  Materno 521 -0.68 1.97 -7.18 4.85 15299 -0.85 2.02 -8.51 5.84 
P18 (kg)  * Direto 521 0.14 9.05 -24.57 30.64 15299 0.68 9.68 -37.57 38.76 Modelo 1 PE18 (cm)  Direto 521 -0.38 0.88 -3.29 2.54 15299 -0.34 0.92 -4.70 3.67 

* diferença significativa entre as médias a 0,05 
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Para as características de PN materno e P120 materno, os animais com mtDNA 

indicus apresentam uma pequena vantagem sobre os com mtDNA taurus, mas para 

P18, este quadro se inverte. Estas diferenças podem ter ocorrido devido ao número 

reduzido de animais que apresentavam mtDNA indicus causando um viés na amostra. 

Nota-se que há uma pequena superioridade para as características diretas para 

animais com mtDNA taurus, isto se deve provavelmente ao maior número de genes 

introgredidos de origem Bos taurus. 

Na Tabela 21 são apresentadas as médias de valor genético para cada padrão 

de DNA satélite, nota-se que animais com o padrão A têm menor média de valor 

genético do que animais portadores do padrão AB ou B, com exceção da média de 

valor genético direto para peso aos 12 meses. Isto deve ocorrer devida a maior taxa de 

introgressão nos padrões B e AB. Não foram detectadas diferenças significativas entre 

as médias dos padrões. 

 

Tabela 21 – Média e Número de observações (N) por padrão de DNA satélite para as 

características P18 e PE18 (modelo1) e PN, P120, PD e P12 (modelo4). 

DNA Satélite 
A AB B Características Efeito 

Aditivo N Média N Média N Média
Direto 36 0,06 180 0,22 48 -0,17PN (kg) Materno 36 -0,06 180 -0,02 48 -0,04
Direto 36 -4,34 180 -3,37 48 -3,86P120 (kg) Materno 36 0,80 180 0,92 48 0,93
Direto 36 9,90 180 12,95 48 11,54PD (kg) Materno 36 -3,61 180 -4,32 48 -3,66
Direto 36 3,60 180 5,05 48 3,30P12 (kg) Materno 36 -1,16 180 -1,93 48 -0,83

P18 (kg)  Direto 36 5,08 180 6,29 48 7,72
PE18 (cm) Direto 36 -0,01 180 -0,26 48 -0,19
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5. CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES 
 

1. O DNA mitocondrial é eficiente na identificação da real origem de uma 

população. 

 

2. A Linha materna e o DNA mitocondrial não apresentaram efeitos 

siginifcativos sobre as características estudas neste rebanho. 

 

3. Apesar da ausência de diferenças significativas entre as médias de valores 

genéticos para os diferentes padrões de DNA satélite, nota-se que animais 

com maior introgressão de genes Bos taurus apresentam maior valor 

genético, resultado este confirmado pelo DNA mitocondrial. 

 

4. Mais estudos devem ser conduzidos avaliando os efeitos de linha materna e 

DNA mitoncdrial em outros rebanhos para uma melhor compreensão da 

verdadeira contribuição destes efeitos nos programas de melhoramento 

genético de bovinos de corte. 

 

5. O efeito da precocidade de acabamento sobre a precocidade sexual deve 

ser estudado em uma estrutura de dados mais adequada. 
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