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RESUMO 
 
 

O objetivo deste estudo foi caracterizar, geneticamente, bovinos de três provas de 
ganho em peso, utilizando marcadores STR e testar possíveis associações entre 
esses polimorfismos com características de crescimento e carcaça. O arquivo de 
dados possui informações de 243 animais. Destes animais foi colhido sangue e 
extraído o DNA, para as análises moleculares com os locos (BM1824, BM2113, 
CSN3, ETH225, SPS115). Os genótipos foram utilizados para realizar uma 
análise descritiva, estimar heterozigosidade esperada (He), heterozigosidade 
observada (Ho), índice de fixação (f), freqüência de alelos nulos, Probabilidades 
de exclusão de Paternidade (PE) e de Identidade (PI). Foi realizada uma 
correlação entre as matrizes de similaridade genética e parentesco. Para as 
análises de associação dos locos com as características de crescimento e 
carcaça, na raça Nelore, foram utilizadas as características: ganho médio diário 
112 dias (GMD112), peso calculado 426 dias (PC426), área de olho de lombo 
(AOL), espessura de gordura (EG) e espessura de gordura na garupa (P8), com 
os efeitos fixos: idade da vaca, ano da prova, mês de nascimento do animal e os 
cinco locos. Foi adotado um modelo para cada característica, no software 
MTGSAM, que foi utilizado para análises dos parâmetros genéticos. Foram 
obtidos, dos locos STR, alelos entre 128 e 261 pares de bases e temperaturas de 
anelamento entre 46 e 62°C. O número total de alelos foi 31, variando entre 4 e 8. 
Considerando todos locos, Ho média foi 0,59, variando entre 0,31 a 0,79, He 
média foi 0,61, variando entre 0,43 a 0,77 e f médio de 0,03, variaram entre -0,02 
e 0,39. Os valores médio de He, Ho e f foram, respectivamente 0,60, 0,57 e 0,04 
para a raça Nelore e 0,69, 0,74 e -0,06 para Tabapuã. A freqüência de alelos 
nulos apresentou valores próximos a zero, sendo que o loco ETH225 mostrou 
valor maior, igual a 0,13. A PE, variou entre 0,22 e 0,56, com PE combinada de 
0,92, a PI, variou entre 0,15 e 0,47, com PI combinada de 0,0015. A correlação 
entre as matrizes de similaridade genética e parentesco apresentou valor 
significativo (r=0,13, P=0,0004). As análises para definição do modelo a ser 
utilizado, demonstraram valores significativos para ano da prova (todas 
características) e para os locos CSN3 e BM2113 (GMD112) e SPS115 (EG). O 
MTGSAM foi usado para produzir amostras de componentes de variância sendo 
que as médias posteriores destes componentes foram consideradas as 
estimativas dos parâmetros genéticos. No MTGSNRM, foi calculado a estimativa 
do coeficiente de endogamia de 0,0485, próximo ao encontrado para os locos 
STR (0,0396). As características GMD112, PC426, AOL, EG e P8 apresentaram 
médias de 1100,8, 341,3, 56,9, 2,3, 3,9, respectivamente e herdabilidade de no 
máximo 0,61 (GMD112), 0,81 (PC426), 0,55 (AOL), 0,70 (EG) e 0,75 (P8). Dessa 
forma, conclui-se, a partir dos dados moleculares que estes animais mostram 
considerável nível de diversidade genética e que as estimativas dos componentes 
de variância e herdabilidade não apresentaram diferença significativa, após a 
inclusão dos locos, sendo sugerido mais estudos com um maior número de 
animais para a confirmação destes resultados. 

Palavras-chave: Gibbs sampling, microssatélite, Nelore, parâmetros genéticos, 
variabilidade genética. 
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ABSTRACT 

 
 
The purpose of this study was to genetically characterize bovine from three 
feeding test, using STR markers, testing possible associations between these 
genetic polymorphisms and growth rates and carcass. Data was extracted from a 
total of 243 animals. Blood samples were collected from these animals and DNA 
was extracted, to be genotyped for the BM1824, BM2113, CSN3, ETH225, 
SPS115 loci. These loci were used firstly in a descriptive analysis and to estimate 
expected and observed heterosigozity (He and Ho), the fixation index (f), the 
frequency of null alleles, the paternity exclusion probability (PE) and the probability 
of identity (PI). A matrix correlation between genetic similarity and known kinship. 
For the analysis of the association between genetic variability at these loci and 
characteristics of growth and carcass, in the Nelore breed, the following 
characteristics were used: average dairly gain at 112 days (GMD112), weight at 
426 days (PC426), longssimus muscle area (AOL), fat thickness (EG) e rump fat 
thickness (P8), using as fixed effects the age of dam, year of test, month of birth 
and the five loci. A model was fitted to each characteristic using the software 
MTGSAM. From the STR loci, alleles between 128 and 261 base pairs were 
obtained and annealing temperatures ranging from 46 and 62°C. A total of 31 
alleles were found, ranging from 4 and 8. Considering all loci simultaneously, 
average Ho was equal to 0.59, ranging from 0.31 and 0.79 across loci. The 
average He was 0.61, ranging from 0.43 and 0.77. The average f was 0.03, 
ranging from -0.02 e 0.39. For Nelore race, average values of He, Ho and f were, 
respectively, 0.60, 0.57 and 0.04. For the Tabapuã, these values were 0.69, 0.74 
and -0.06. Null allele frequency was close to zero, although loci ETH225 showed a 
larger value of 0.13. PE ranged from 0.22 and 0.56, with a combined PE equal to 
0.92, and PI ranging from 0.15 and 0.47, with a combined PI equal to 0.0015. The 
matrix correlation between genetic divergence based on all loci and kinship was 
significant at P = 0.0004 (r = 0.13). The analyses to define the model to be used 
showed significant values for year of the test (all traits) and for the loci CSN3 and 
BM2113 (GMD112) and SPS115 (EG). The MTGSAM was used to estimate 
Bayesian posterior means and distributions for variance components estimates. 
The inbreeding coefficient estimated from MTGSNRM was equal to 0.0485, close 
to the one found for the STR loci (0.0396). Averages of the traits GMD112, PC426, 
AOL, EG and P8 were 1100.8, 341.3, 56.9, 2.3 and 3.9, respectively, and the 
maximum heritabilities were 0.61 (GMD112), 0.81 (PC426), 0.55 (AOL), 0.70 (EG) 
and 0.75 (P8). Thus, it is possible to conclude that these animals have a 
considerable high level of genetic variability and that estimates for variance 
components and heritabilities did not presented a significant improvement after 
adding STR data in the models, suggesting that more studies, using biggn data 
set, are necessary to confirm these results. 
 
Keywords: genetic parameters, genetic variability, Gibbs sampling, STR loci, 
Nelore. 



1. INTRODUÇÃO 

 

Durante milênios o homem domesticou cerca de 50 a 60 espécies de 

animais que constituem a base da indústria animal no mundo e que servem como 

fonte de alimentos, couros e outros produtos e serviços para a espécie humana 

(CLUTTON-BROCK, 1999). 

As últimas espécies a serem domesticadas foram os bovinos e os 

suínos no sudoeste da Ásia. Os bovinos pertencem à ordem Artiodactyala, família 

Bovidae, gênero Bos, sendo encontrados em praticamente todo mundo, divididos 

em duas espécies, Bos taurus englobando as raças européias e africanas, sem 

cupim e Bos indicus, incluindo as raças indianas e africanas, com cupim 

(MACHUGH et al., 1998; MEIRELLES et al., 1999; CURI & LOPES, 2001; 

RIPAMONTE, 2002). 

No rebanho brasileiro atual é imprescindível mencionar a importância 

dos zebuínos, principalmente da raça Nelore, que ocupa o primeiro lugar entre as 

raças criadas no País. Cerca de 85% do rebanho brasileiro é formado pelas raças 

zebuínas (165 milhões de cabeças); destas, 90% apresentam em algum grau, 

genes da raça Nelore (ou seja, 145 milhões de bovinos) (RIPAMONTE, 2002; 

GAZETA, 2005). 

Esse rebanho tem aproximadamente 195,5 milhões de animais, de 

acordo com as informações do Conselho Nacional da Pecuária de Corte (CNPC, 

2005). Os pecuaristas têm investido no incremento das criações, com utilização 

do melhoramento genético, adoção de novas tecnologias, aperfeiçoamento do 

manejo e implantação de pastagens, que vem contribuindo para a maior 

produtividade do rebanho, com redução na idade de abate. Mesmo assim, o 

setor vem enfrentando problemas com queda nos preços e aumento dos custos. 

Na região Centro-Oeste está localizado o maior rebanho bovino nacional, 

responsável por 35% do total, sendo que Goiás ocupa o quarto lugar nacional, 

com 20.178.516 de cabeças. As exportações de carne bovina continuam em 

crescimento, com o produto brasileiro dominando 26% do mercado mundial de 

carne (GAZETA, 2005). 

Até meados da década de 60 os estudos de genética e de 

melhoramento eram realizados pela análise de genes associados a caracteres 
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morfológicos, de fácil identificação visual, que contribuíram muito para o 

desenvolvimento teórico da análise de ligação gênica e para a construção das 

primeiras versões de mapas genéticos. Entretanto, o pequeno número de 

marcadores em uma mesma espécie diminuía a probabilidade de se encontrar 

associações significativas entre esses marcadores e caracteres de importância 

para programas de melhoramento ou para estudos teóricos (FALCONER, 1987; 

ALFENAS et al., 1991; FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 1998; GRIFFITHS et al., 

1999).  

Assim, com o desenvolvimento de novas tecnologias foi possível a 

localização de pontos de referência nos cromossomos, denominados de 

marcadores moleculares. Esses marcadores têm se mostrado uma poderosa 

ferramenta no estudo de populações naturais ou domesticadas, com grande 

avanço tanto em estudos que visam a análise da variabilidade genética entre e 

dentro de populações, quanto naquelas que pretendem acessar a variabilidade 

genética existente entre raças, espécies ou grupos taxonômicos, sendo de grande 

utilidade no melhoramento genético. Os marcadores baseados em PCR (Reação 

em Cadeia da Polimerase – Polymerase Chain Reaction) mais amplamente 

utilizados no melhoramento genético de bovinos são os microssatélites ou STR 

(Repetições curtas em série - Short Tandem Repeats) (HILLIS et al., 1996; 

FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 1998; REGITANO, 2001). 

O avanço dessas biotécnicas tem sido acompanhado pelo grande 

desenvolvimento nas áreas da bioinformática e da genética quantitativa, 

contribuindo para o atual nível de conhecimento sobre a estrutura genética de 

populações em várias espécies. Com isso, atualmente, estão disponíveis mapas 

genéticos saturados para muitas espécies, além de metodologias precisas para 

análise de locos gênicos associados a caracteres quantitativos (QTL’s - 

Quantitative Trait Loci). Esses métodos, que têm por base as análises de 

marcadores moleculares e simulações computacionais fornecem suporte ao 

desenvolvimento de novas tecnologias para assistir programas de melhoramento 

genético, podendo-se identificar regiões de regulação com importantes funções 

biológicas (FERREIRA & GRATAPAGLIA, 1998; MATIOLI & PASSOS-BUENO, 

2001; MACNEIL & GROSZ, 2002; RUSSELL et al., 2002; BOICHARD et al., 2003; 

ASHWELL et al., 2004; LIU et al., 2004). 
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O uso desses marcadores, combinado com os avanços nas biotécnicas 

de reprodução (inseminação artificial, maturação e fertilização in vitro, sexagem, 

etc.) e na bioinformática, oferecem perspectivas promissoras para o 

melhoramento genético, devido ao aumento da intensidade e precisão de seleção 

e redução no intervalo de geração, encontrando QTL’s que possam ser 

implementados em esquemas de seleção assistida por marcadores 

(COPPIETERS et al.,1998; MACNEIL & GROSZ, 2002). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

O objetivo deste trabalho foi caracterizar, geneticamente, bovinos (Bos 

indicus) de três provas de ganho em peso, utilizando marcadores do tipo STR e 

testar possíveis associações entre esses polimorfismos e as características de 

crescimento e carcaça. 

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

1. Utilizar marcadores STR para caracterizar geneticamente bovinos das 

raças Nelore e Tabapuã; 

2. Estabelecer procedimentos, com os locos em estudo, para a realização 

de análises de vínculo genético; 

3. Estimar a correlação entre a similaridade genética estimada com os locos 

STR e o parentesco obtido por análise de pedigree; 

4. Testar possíveis associações entre os genótipos obtidos pelos 

marcadores STR e as características de crescimento e carcaça, na raça 

Nelore; 

5. Estimar os componentes de variância e herdabilidade para as 

características de crescimento e carcaça, na raça Nelore. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1. Caracterização da Espécie 

 

A Família Bovidae desempenha um importante papel nas sociedades 

desde as civilizações primitivas. A sistemática e as relações evolutivas dos 

bovinos são muito contraditórias e as pesquisas são baseadas nas diferenças 

morfológicas e genéticas observadas entre as duas subespécies, zebu com cupim 

(Bos indicus) e taurino sem cupim (Bos taurus) (MACHUGH et al, 1997, 

RIPAMONTE, 2002).  

No intuito de esclarecer essas relações filogenéticas entre essas duas 

subespécies, vários estudos utilizando STR têm sido publicados nos últimos anos 

(JANECEK et al., 1996; MACHUGH, 1996; MEIRELLES et al.,1999; RITZ et al., 

2000; CURI & LOPES, 2001; KIKKAWA et al., 2003). 

MACHUGH et al. (1997), investigando as relações evolutivas e 

geográficas entre bovinos Africanos, Europeus e Asiáticos, utilizaram 20 locos 

STR e verificaram diferenças na distribuição dos alelos para metade dos locos 

testados. Isso permitiu a separação entre animais zebuínos e taurinos, fato que 

fortalece a hipótese de origem distinta para estas subespécies. 

BRADLEY et al. (1998), analisando diferentes populações com 

marcadores STR e mitocondrial, sugerem uma origem híbrida de zebuínos 

africanos. Estes animais não mostraram distinção entre B. taurus e B. indicus, 

quando analisados em função da diversidade mitocondrial, mas a freqüência de 

alelos STR reforça a evidência de hibridização. Através de estudos de 

polimorfismos no DNA mitocondrial, foi encontrada uma participação de 

matriarcas de origem taurina na formação do Zebu PO (79% dos animais 

analisados na raça Nelore, 73% na Gir e 100% na Brahman) (MEIRELLES et 

al.,1999). 

RITZ et al. (2000), no intuito de determinar a confiabilidade das 

relações filogenéticas publicadas, testaram 20 locos STR que revelaram uma 

grande divergência entre as espécies analisadas, apresentando os tempos de 
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divergência estimados para B. taurus e B. indicus, de aproximadamente 0,31 a 

0,82 milhões de anos e sugeriram uma reorganização no gênero Bos. 

A literatura sagrada hindu mostra a origem dos ancestrais zebuínos por 

volta de 100.000 a.C. A denominação zebu veio da Índia juntamente com os 

animais importados no final do século XIX, e significa terra ou berço sagrado, 

enfatizando, assim, o papel religioso dos bovinos (SANTOS, 1998; FARIA et al., 

2002). 

Em 1874 chegou ao Brasil o primeiro casal de bovinos da raça Ongole 

(Nelore), seguida pela importação de outros animais, ocorrendo cruzamentos 

desordenados com raças nativas e com outras raças da Índia, todas consideradas 

zebuínas. A partir de 1930 houve muitas importações de animais da raça Nelore, 

efetivando assim a criação de bovinos dessa raça e em 1938 iniciaram-se os 

primeiros registros genealógicos oficiais. Na década de 1950 a raça Nelore 

passou a participar das provas de ganho em peso, mostrando ser uma raça de 

alta velocidade de ganho de peso, surgindo assim, milhares de novos criadores. 

Desde 1955, a raça Nelore nunca mais parou de aumentar seu efetivo 

populacional (JOSAHKIAN, 2000). 

No Brasil, esta raça tem sido melhorada geneticamente sendo quase 

que exclusivamente destinada para produção de carne, embora na sua origem 

tenha sido utilizada para exploração leiteira (FARIA et al., 2002). Dentro da raça 

distinguem-se famílias e linhagens. Família pode ser definida como a 

descendência direta e colateral de um casal por certo número de gerações, 

enquanto que linhagem refere-se a um grupo de animais que apresentam 

parentesco entre si devido a um ancestral representado por um genearca, 

reprodutor fundador da fase contemporânea (material genético importado na 

década de 60) da raça Nelore (MAGNABOSCO et al., 1997; PEREIRA, 1999). 

A raça Tabapuã foi a primeira raça de zebu mocho a ser formada no 

Brasil, sua formação é basicamente de animais da raça Nelore entrando também 

animais Guzerá e traços de sangue Gir, sendo bastante semelhante ao zebu 

americano, Brahman. Os trabalhos de registro de animais Tabapuã tiveram início 

no ano de 1971 (SANTIAGO, 1972). 
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3.2. Marcadores genéticos 

 

A maioria dos fenótipos de interesse tanto na agropecuária como no 

estudo da biologia evolutiva são afetados por um ou mais genes. Esse tipo de 

fenótipo é muito difícil de ser analisado usando-se os métodos de herança 

mendeliana para caracteres quantitativos, pois o que se obtêm na verdade são 

alguns poucos dados empíricos para tentar se entender a ação individual de cada 

gene (HILLIS et al., 1996; FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 1998; PEREIRA, 

1999). 

Marcadores genéticos são os caracteres através do quais se obtém 

informação sobre a variabilidade biológica dentro e entre populações (MEYER, 

1995). São características qualitativas com herança mendeliana simples, 

facilmente reconhecidas e cuja expressão não é influenciada pelo ambiente, 

partindo-se do pressuposto da sua neutralidade em relação à seleção natural, 

podendo apresentar padrão de herança dominante ou codominante (ROBINSON, 

1998; FUNGARO & VIEIRA, 2001; REGITANO & COUTINHO, 2001). 

Os primeiros marcadores genéticos foram os morfológicos, associados 

a caracteres de fácil identificação visual, cujo pioneiro na sua utilização foi Mendel 

quando inferiu, a partir das diferenças morfológicas das ervilhas, que as 

características fenotípicas eram determinadas por “um par de fatores”, e que 

esses seriam transmitidos dos pais para os filhos. Os primeiros estudos de 

genética e melhoramento foram realizados a partir da associação de 

características morfológicas com genótipos de interesse, com contribuição 

significativa para o desenvolvimento teórico da análise de ligação gênica e para a 

construção das primeiras versões de mapas genéticos (ALFENAS et al., 1991; 

ROBINSON, 1998; LANZA et al., 2000; REGITANO, 2001). Apesar dos 

marcadores morfológicos terem sido um dos precursores dos primeiros estudos 

de genética, eles apresentavam muitas limitações quanto à quantidade de 

informações obtidas (ALFENAS et al., 1991; SOLFERINI & SCHEEPMAKER, 

2001; PAZ, 2002). 

Com a identificação e descrição da molécula de DNA e o conseqüente 

avanço da biologia molecular, surgiram os marcadores moleculares que hoje 

estão sendo usados para diversos estudos em diferentes áreas. Marcador 



 8 

molecular é todo e qualquer fenótipo molecular oriundo de um gene expresso ou 

de um segmento específico de DNA. São características de DNA que diferenciam 

dois ou mais indivíduos e são herdadas geneticamente (LANZA et al., 2000; 

REGITANO, 2001; PAZ, 2002). 

Os diferentes tipos de marcadores moleculares disponíveis apresentam 

uma ampla capacidade de amostragem do genoma, sendo muito utilizados para a 

avaliação da diversidade genética tanto para aplicações filogenéticas e evolutivas 

quanto para fins práticos em programas de melhoramento genético e na 

manutenção de bancos de germoplasma (FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 1998; 

FUNGARO & VIEIRA, 2001; REGITANO & COUTINHO, 2001). Eles apresentam 

várias vantagens sobre os marcadores morfológicos por fornecerem um número 

ilimitado de polimorfismos distribuídos aleatoriamente ao longo de todo o genoma 

e por serem independentes dos efeitos ambientais e do estádio fisiológico, 

permitindo a identificação precisa e precoce dos genótipos de interesse 

(FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 1998; LANZA et al., 2000). 

Existem duas grandes classes de marcadores moleculares, os 

baseados em hibridização com o uso de enzimas de restrição e os baseados em 

PCR (Reação em Cadeia da Polimerase – Polymerase Chain Reaction). São 

exemplos de marcadores baseados em hibridização com o uso de enzimas de 

restrição o RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) e os minissatélites 

(ARIAS & INFANTE-MALACHIAS, 2001; FUNGARO & VIEIRA, 2001). 

A técnica de PCR foi proposta por Kary Mullis em meados da década 

de 80, sendo uma metodologia para amplificação de fragmentos de DNA, que 

consiste na síntese enzimática de um segmento de DNA delimitado por um par 

de primers de seqüências específicas de nucleotídeos de fita simples. Primers 

são seqüências curtas de DNA, que pareiam com o DNA molde e servem de 

iniciadores para a síntese in vitro de uma nova fita de DNA. As reações ocorrem 

em ciclos alternados de temperatura, sendo que cada ciclo do PCR envolve três 

etapas: desnaturação, anelamento e extensão enzimática de pequenas 

moléculas de DNA de fita dupla. Na primeira ocorre a desnaturação da fita dupla 

de DNA, posteriormente, os primers se pareiam com as seqüências 

complementares específicas que flanqueiam o sítio alvo, e então a nova fita de 

DNA é sintetizada a partir das extremidades 3’-OH livres dos primers por meio 
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da enzima DNA polimerase. Como cada ciclo é repetido várias vezes, a 

amplificação do DNA-alvo ocorre em progressão geométrica, requerendo uma 

quantidade muito pequena de DNA molde. Assim a quantidade de DNA da 

seqüência alvo dobra a cada ciclo, de modo que ao final da reação é produzido 

mais de um milhão de vezes a quantidade inicial da seqüência alvo. Isso permite 

a visualização dos fragmentos amplificados através da eletroforese em gel de 

agarose ou poliacrilamida. Os marcadores baseados em PCR incluem o RAPD 

(Random Amplified Polymorphic DNA - Polimorfismo do DNA amplificado ao 

acaso), os Microssatélites ou STR (Repetições curtas em série - Short Tandem 

Repeats) e o AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism - Polimorfismo de 

Comprimento de Fragmentos Amplificados) (KEMENES, 1996; FERREIRA & 

GRATTAPAGLIA, 1998; LANZA et al., 2000; MATIOLI & PASSOS-BUENO, 

2001; REGITANO, 2001). 

O genoma dos eucariontes abriga grande quantidade de DNA 

repetitivo, classificados de acordo com o número de nucleotídeos e a 

complexidade da seqüência que compõe as repetições, se apresentando em 

diferentes classes ao longo do DNA, umas mais complexas como as que 

compõem os Minissatélites, e outras mais simples denominadas Microssatélites 

ou STR (FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 1998; REGITANO, 2001; OLIVEIRA & 

HENKES, 2001). 

STR são marcadores baseados em PCR cujos primers possuem 

seqüências conhecidas. As regiões microssatélites são pequenas seqüências não 

codificadoras de DNA, compostas de um a seis nucleotídeos repetidos em série. 

São bastante abundantes e dispersas ao longo do genoma de eucariotos, 

correspondendo a mais de 20% do genoma dos mamíferos, sendo muito 

utilizados em projetos de mapeamento, pois apresentam alto grau de 

polimorfismo. Um loco para ser considerado polimórfico deve apresentar a 

freqüência do alelo mais comum inferior a 0,99 (MACHUGH, 1996; FERREIRA & 

GRATTAPAGLIA, 1998; CHAMBERS & MACAVOY 2000; LANZA et al., 2000; 

MATIOLI & PASSOS-BUENO, 2001; OLIVEIRA & HENKES, 2001). 

O polimorfismo de um determinado loco STR depende do número de 

sequências repetidas, assim, os diferentes alelos de um loco distinguem-se pelo 

número de unidades de repetição. Como a diferença entre os alelos, geralmente é 
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pequena, a detecção das STR é feita em gel de eletroforese de poliacrilamida ou 

agarose de alta resolução (MACHUGH et al., 1998; FERREIRA & 

GRATTAPAGLIA, 1998; LANZA et al., 2000; MATIOLI & PASSOS-BUENO, 2001; 

OLIVEIRA & HENKES, 2001). São tipicamente codominantes, altamente 

multialélicos, apresentando o maior conteúdo informativo de polimorfismo por loco 

entre todas as classes de marcadores moleculares (CHAMBERS & MACAVOY 

2000; VILLELA, 2004). 

Em relação à estrutura, eles podem ser agrupados em três tipos 

principais, de acordo com o número de nucleotídeos repetidos. Os dinucleotídeos 

representam a grande maioria dos STR utilizados, e sua densidade varia 

amplamente entre as espécies animais e vegetais. As unidades repetidas mais 

comuns no reino animal para este tipo são CA. Os trinucleotídeos também são 

comuns em plantas e animais, mas o tamanho e o polimorfismo destas repetições 

são semelhantes aos dinucleotídeos. Para os tetranucleotídeos, um grande 

número de repetições GATA/GACA pode ocorrer em organismos superiores e 

mesmo apresentando um alto grau de polimorfismo, eles são raramente usados 

em estudos de populações (CHAMBERS & MACAVOY 2000; MARTINEZ et al., 

2000; REGITANO, 2001; RIPAMONTE, 2002). 

O maior problema da utilização destes marcadores reside no fato de 

que os primers utilizados apresentam diferentes comprimentos e composição de 

nucleotídeos, o que gera a necessidade de otimizar programas de PCR para cada 

loco (OGLIARI et al., 2000). 

Outra característica deste marcador é a presença de alelos nulos, que 

pode resultar em um falso resultado de homozigose. Para confirmar esta hipótese 

seria necessário checar as progênies dos animais analisados, para detectar se 

esta alta quantidade de homozigotos está ocorrendo pela presença de alelos 

nulos ou se realmente estes animais são homozigotos para este loco (MOAZAMI-

GOUDARZI et al., 1997; DAKIN & AVISE, 2004).  

Os alelos nulos podem acontecer em qualquer fase do ciclo de vida, 

devido a substituições, inserções ou deleções de nucleotídeos em regiões que 

flanqueiam as regiões microssatélites. Quando isso ocorre, não há ligação do 

primer, conseqüentemente esta região não é amplificada, podendo ser detectada 

por PCR. Se ocorrer na fase adulta do indivíduo, só será transmitido aos 
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descendentes se for em células sexuais. (CHAMBERS & MACAVOY, 2000; 

DAKIN & AVISE, 2004). A existência de alelos nulos, quando sua freqüência na 

população é baixa ou quando não tem informação segura da genealogia, é difícil 

de descobrir. Nos casos de verificação de paternidades, pode-se suspeitar da 

presença de alelos nulo em um marcador quando todos os outros marcadores 

apontarem um progenitor e este marcador homozigoto excluir este progenitor. 

Alelos nulos podem levar a interpretações errôneas e excluir animais como 

possíveis progenitores em uma análise de paternidade, mudando as estimativas 

de freqüências alélicas nas populações. Outro modo de descobrir a presença de 

alelos nulos é a partir do cálculo do déficit de heterozigotos pelo equilíbrio Hardy-

Weinberg (DAKIN & AVISE, 2004; ARANGUREN-MÉNDEZ et al., 2005). 

O fator limitante para o emprego da técnica de STR é a disponibilidade 

de informação a respeito das regiões que se repetem. A obtenção das seqüências 

dos primers que flanqueiam a região STR pode ser gerada pelo seqüenciamento 

do genoma estrutural, cuja seqüência pode ser obtida via procura em banco de 

dados, como o GenBank. Se não houver disponível o seqüenciamento da região 

e/ou genoma do organismo de interesse, deve-se construir uma biblioteca 

genômica, que envolve uma série de passos. O primeiro deles consiste na 

clivagem do DNA genômico através do uso de enzimas de corte freqüente, em 

seguida constrói-se a biblioteca constituída de pequenos fragmentos, que são 

submetidos a uma triagem feita com sondas para a identificação dos STR que são 

seqüenciados para determinar sua extensão. O próximo passo é o desenho e 

síntese de primers específicos para sua amplificação e posterior análise do 

polimorfismo apresentado. Atualmente existem outras estratégias que permitem a 

obtenção de dados de seqüências de forma mais eficiente e rápida, como por 

exemplo, a transferibilidade de pares de primers já disponíveis para algumas 

espécies para espécies próximas (MACHUGH et al., 1998; CHAMBERS & 

MACAVOY 2000; LANZA et al., 2000; MATIOLI & PASSOS-BUENO, 2001; 

REGITANO, 2001). 
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3.3. Aplicações dos marcadores moleculares no melhoramento animal 

 

Os marcadores genéticos são ferramentas com imenso potencial para 

pesquisa básica ou aplicada, tendo sido utilizados para caracterização de 

populações naturais e domésticas, diagnóstico e controle de doenças genéticas, 

sinalização de genes de resistência a doenças, insetos e pragas, distinção entre 

gêmeos, fingerprinting, teste de paternidade, identificação e proteção de espécies, 

atribuições de linhagens a grupos heteróticos, associação com regiões genômicas 

que afetam a heterose, certificação de pureza genética, monitoramento de 

cruzamentos, seleção de genitores, estudos de diversidade e distância genética, 

reconstituição de pedigrees, seleção de resistência a patógenos, estudos de 

interação genótipo-ambiente, construção de mapas genéticos, mapeamento de 

locos de herança simples, mapeamento de características de herança 

quantitativa, introgressão gênica, melhoramento genético assistido por 

marcadores, clonagem de genes baseada em mapeamento, processos forenses, 

entre outros (HILLIS et al., 1996; FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 1998; LANZA et 

al., 2000; UNANIAN et al., 2000; OLIVEIRA & HENKES, 2001; REGITANO & 

COUTINHO, 2001; BOICHARD et al., 2003).  

Eles ainda podem ser usados como auxiliares para pesquisas em 

diferentes campos, para conservação de espécies como estimar os níveis de 

heterozigosidade e relacioná-los com parâmetros importantes na sobrevivência 

das espécies, como eficiência reprodutiva e resistência a doenças, analisar 

estruturas familiares, os efeitos da reprodução assexuada na população e 

determinar o sexo de animais com pouco dimorfismo sexual externo, estimar o 

tipo de distribuição espacial e temporal das populações em relação ao fluxo 

gênico, permitindo desenhar políticas adequadas de parques e reservas, verificar 

a biodiversidade nominal e os níveis de endemismo e comospolitismo das 

espécies através de estudos de sistemática molecular, identificar e acompanhar a 

dispersão de espécies bioinvasoras e identificar a origem de produtos 

industrializados para controlar a comercialização fraudulenta de espécies de 

venda proibida ou restrita (SOLÉ-CAVA, 2001). 

São de grande importância para a caracterização de populações 

naturais, pois visam estabelecer as relações filogenéticas entre os diferentes 
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níveis hierárquicos (gênero, espécies, raças) a fim de esclarecer a história 

evolutiva das populações e estabelecer critérios adequados para a sua 

preservação e/ou utilização (SOLÉ-CAVA, 2001; OLIVEIRA & HENKES, 2001). 

Na caracterização de populações de animais domésticos, visam estabelecer a 

influência do ambiente e processos de seleção artificial sobre sua composição 

genética, bem como determinar as respectivas distâncias genéticas para permitir 

a otimização dos processos de cruzamento baseados na exploração da heterose 

(FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 1998; OLIVEIRA & HENKES, 2001). 

A caracterização molecular de bancos de germoplasma é de grande 

importância como subsídio para coleta, preservação e uso da variabilidade 

genética. Conhecer geneticamente o material coletado e principalmente utilizá-lo 

em programas de melhoramento é, sem dúvida, um desafio tão importante quanto 

à própria tarefa de coletá-lo e mantê-lo. O próprio conceito de coleção só faz 

sentido pelo uso atual ou futuro do material colecionado, sendo sua importância 

maior quanto maior e mais rica for a coleção (FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 

1998). 

A quantificação da variabilidade genética pode ter diversas aplicações 

práticas, principalmente no melhoramento genético animal ou vegetal. Uma vez 

caracterizado o germoplasma disponível, o melhorista pode escolher os 

progenitores para um cruzamento tanto com o objetivo de maximizar a 

segregação de genes de importância como restringir esta segregação a poucos 

genes. Além da escolha dos progenitores, será possível identificar os 

recombinantes desejados (FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 1998). Isto pode ser 

feito com o uso de marcadores específicos para se realizar o monitoramento da 

recuperação do genoma do pai doador nos cruzamentos podendo diminuir o 

tempo e a quantidade de trabalho necessário para a introgressão de um a poucos 

genes (LANZA et al., 2000; OLIVEIRA & HENKES, 2001). 

A caracterização genética de populações mediante a utilização de 

marcadores é fundamentada na análise das diferenças nas suas freqüências 

alélicas e, ocasionalmente pela identificação de alelos específicos de cada 

população ou raça. Atualmente a tecnologia molecular dispõe de grande número 

de marcadores com considerável polimorfismo que permitem analisar a 

variabilidade genética bem como a estrutura evolutiva das populações (BRITO et 
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al., 2003). Assim, a biologia molecular pode auxiliar na evolução dos processos 

de seleção e de melhoramento animal, permitindo conhecer a variabilidade 

genética ao nível molecular (RIPAMONTE, 2002).  

Além da sua utilização na determinação da variabilidade genética, que 

é a primeira etapa em qualquer programa de manejo de um estoque genético, as 

aplicações mais imediatas que se podem dar aos marcadores genéticos no 

melhoramento animal são a identificação precisa da genealogia do animal 

(análise de vínculo genético); o estabelecimento de marcadores raciais 

(marcadores específicos para cada raça), que vem a contribuir na determinação 

de linhagens e até mesmo na identificação das raças utilizadas para formação de 

um animal mestiço; a seleção de progenitores; identificação precoce de genes 

favoráveis ou não que o indivíduo possui, como os genes de interesse que 

participam do controle de caracteres como ganho de peso, qualidade de carcaça, 

precocidade, fertilidade, entre outras, podendo-se dirigir os cruzamentos entre 

animais, de modo que a descendência apresente características zootécnicas 

desejáveis; identificação de genótipos geneticamente superiores de uma forma 

mais direta; mapeamento de marcadores QTL’s (Quantitative Trait Loci – Locos 

de características quantitativas); SAMM (Seleção assistida por marcadores 

moleculares) (MACHUGH, 1996; REGITANO et al., 1999; MARTINEZ et al., 2000; 

TAMBASCO et al., 2000; UNANIAN et al., 2000; HAEGEMAN et al., 2003; 

MACHADO et al., 2003; MATEUS et al., 2004).  

A utilização de teste de paternidade, determinando o vínculo genético 

de filiação, comprovando a genealogia de espécies animais ou vegetais, é de 

fundamental importância para o melhoramento. As análises de vínculo genético 

ou teste de paternidade ficaram muito mais confiáveis com o advento dos 

marcadores moleculares, especialmente os baseados em PCR. Com a 

possibilidade de acessar o polimorfismo diretamente ao nível do DNA 

praticamente qualquer caso de paternidade pode ser resolvido hoje (FERREIRA & 

GRATTAPAGLIA, 1998; CURI & LOPES, 2001; OLIVEIRA & HENKES, 2001). 

A genealogia tem papel decisivo quando se pretende multiplicar os 

melhores genótipos, por isso, temos que evitar os erros provenientes das mais 

variadas fontes, tais como anotações errôneas; troca de sêmen; touros que pulam 

cercas; identificação incorreta dos animais pelos funcionários das propriedades, 
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etc., que podem levar a perdas incalculáveis, pois a estrutura de pedigree tem um 

valor ainda maior nas avaliações genéticas com uso da metodologia denominada 

Modelo Animal, que utiliza todas as informações disponíveis de ascendentes e 

descendentes. Tais erros de genealogia levam à diminuição da acurácia nas 

avaliações genéticas, reduzindo também o ganho genético, já que a seleção de 

reprodutores errados diminui o diferencial de seleção. Os erros de paternidade 

podem chegar a 20% dos registros de animais em diversos países, assim, vemos 

a importância das verificações de parentesco, confirmando ou não as informações 

contidas nos pedigrees (RON et al., 1996; PEREIRA, 1999, JOSAHKIAN, 2000; 

CURI & LOPES, 2002; VISSCHER et al., 2002).  

Os marcadores baseados em PCR mais amplamente utilizados para a 

análise de paternidade são os STR ou microssatélites, por apresentarem alto 

polimorfismo, codominância, facilidade de detecção, determinação dos alelos e 

genótipos, e por ocorrerem com grande freqüência e boa distribuição ao longo de 

todo o genoma da maioria dos organismos eucariotos (CURI & LOPES, 2001). A 

Sociedade Internacional de Genética Animal (ISAG), com base em critérios, entre 

eles o alto polimorfismo, estabelecidos pela Organização da Agricultura e 

Alimentos das Nações Unidas (FAO), disponibilizou uma lista com 30 pares de 

seqüências iniciadoras (primers) utilizada na amplificação das regiões 

microssatélites para a avaliação de vínculo genético em bovinos (CURI & LOPES, 

2002; BARBOSA et al., 2003; KOVAR et al., 2005). 

Para que haja a seleção dos animais é necessário que se tenha 

variabilidade genética nos rebanhos. A diversidade genética está refletida na 

variedade de tipos e raças existentes e na variação presente dentro de cada uma 

(EGITO et al., 2004). O melhoramento genético animal ainda se baseia, 

principalmente, em métodos tradicionais que incluem o uso de modelos 

biométricos. Estes modelos, usados para estimar o valor genético de um 

indivíduo, dependem, basicamente, da observação de uma determinada 

característica, no próprio indivíduo ou em seus parentes. A capacidade de 

produção (fenótipo) é o reflexo da interação do seu material genético (genótipo) 

com o ambiente, assim, as diferenças fenotípicas observadas nas diferentes 

características são devidas a diferenças genotípicas e ambientais (MARTINEZ et 

al., 2000; BOICHARD et al., 2003; ASHWELL et al., 2004; PAZ et al., 2004).  
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A aplicação de métodos de melhoramento, baseados em genética de 

populações e análises estatísticas permitiu o desenvolvimento de animais com 

alta eficiência produtiva. Estes sistemas são baseados em modelos simplificados 

de ação gênica que assumem que as características são quantitativas. A base é a 

predição dos valores reprodutivos utilizando informações fenotípicas e de 

pedigree dos animais através de um modelo linear misto com propriedades BLUP 

(Best Linear Unbiased Predictors – Melhor Predição Linear não Viesada) 

(SCHROOTEN et al., 2000; SONSTEGARD et al., 2001). 

A metodologia BLUP é bastante influenciada por erros de pedigree, 

principalmente para características de baixa herdabilidade, em que as 

informações de parentes são mais importantes. A seleção de animais utilizando a 

metodologia BLUP, mesmo na presença de erros de pedigree, proporciona 

maiores ganhos genéticos que a seleção individual. Para as características com 

herdabilidades menores, a redução no ganho genético provocada pela inclusão 

de erros de pedigree é bastante acentuada, mostrando a necessidade de maior 

rigidez no controle das identificações dos animais (CARNEIRO et al., 1998). 

O principal objetivo do melhoramento animal é identificar os indivíduos 

que possuam genótipos considerados superiores para uma dada característica, 

multiplicando e distribuindo-os em populações diversas. Desse modo promove-se 

a melhoria dos rebanhos, tornando-os mais produtivos. Contudo, a maioria das 

características economicamente importantes em animais de produção tem 

herança quantitativa e é afetada por fatores ambientais, apresentando baixas 

herdabilidades, sendo de difícil seleção por métodos tradicionais, assim, podem 

ser auxiliada por marcadores moleculares. Para a maioria dessas características 

quantitativas, poucas informações existem sobre o número, posição 

cromossômica, magnitude do efeito e interação dos locos que controlam a sua 

expressão (MARTINEZ et al., 2000; OLIVEIRA & HENKES, 2001; SONSTEGARD 

et al., 2001; ASHWELL et al., 2004; PAZ et al., 2004). 

De maneira geral, o melhoramento baseado em métodos tradicionais 

tem mostrado excelentes resultados. A acurácia na seleção é alta quando as 

características consideradas são regidas por poucos genes, de grande efeito, 

onde o ambiente tem influência relativamente pequena (MARTINEZ et al., 2000; 

RIPAMONTE, 2002). Então, para que o nível de competitividade seja mantido no 
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mercado, será imprescindível a incorporação dessas novas técnicas como 

ferramentas nos programas tradicionais de melhoramento genético para se obter 

maiores progressos (MARTINEZ et al., 2000; OLIVEIRA & HENKES, 2001; 

REGITANO & COUTINHO, 2001). 

Os marcadores moleculares podem auxiliar os melhoristas e criadores 

na seleção de reprodutores e em estratégias de acasalamento com o objetivo de 

maximizar o ganho genético, no curto prazo, e preservar a diversidade genética 

da população, no longo prazo, permitindo a determinação do potencial genético 

de um animal com maior precisão, podendo aumentar ainda mais o progresso 

genético que vem sendo observado, pois independem da influência do ambiente, 

podendo ser utilizados precocemente, inclusive na fase embrionária (REGITANO 

& COUTINHO, 2001; PAZ, 2002).  Eles podem, ainda, ser relacionados às 

características de interesse, que geralmente são oriundas da expressão de vários 

genes ao mesmo tempo (QTL - Quantitative Trait Loci). Se genes afetando uma 

característica quantitativa (QTL) ou qualitativa estiverem num segmento 

cromossômico próximo àquele marcador, o monitoramento da segregação do 

polimorfismo pode permitir uma inferência indireta da presença do QTL e o valor 

fenotípico a ser esperado para a característica quantitativa (MARTINEZ et al., 

2000; OLIVEIRA & HENKES, 2001; SONSTEGARD et al., 2001).  

Com o desenvolvimento de técnicas de seqüenciamento do genoma, 

foi possível estudar com mais precisão os efeitos dos genes envolvidos nas 

características quantitativas nos organismos, demonstrando a possibilidade de 

mapeamento de QTL, uma região do genoma onde podem estar inseridos um ou 

mais genes associados a características de interesse econômico. Assim, os 

marcadores e os mapas de ligação têm permitido que locos que afetam 

características quantitativas e qualitativas (QTL ou genes de efeito maior), sejam 

mapeados (MARTINEZ et al., 2000; OLIVEIRA & HENKES, 2001; SCHUSTER & 

CRUZ, 2004). 

No caso do melhoramento animal, as duas abordagens principais são a 

identificação de QTL por meio de estudos de associação envolvendo genes 

candidatos e por mapas de ligação com marcadores. O uso de mapeamento de 

QTL conduz a resultados diretamente aplicáveis na seleção assistida por 

marcadores (SAMM), tornando o mapeamento por ligação tão atrativo quanto à 
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abordagem de gene candidato (REGITANO & COUTINHO, 2001; SONSTEGARD 

et al., 2001; PAZ, 2002). 

O  mapeamento genético ou mapeamento por ligação é fundamentado 

no desequilíbrio de ligação, na ligação gênica, nos eventos de recombinação e na 

função de mapeamento empregada, sendo desequilíbrio de ligação qualquer 

desvio das freqüências alélicas em relação às freqüências esperadas sob 

independência, indicando a existência de uma associação entre locos, passando 

em conjunto para a próxima geração. Assim, precisa-se de polimorfismos 

detectáveis, os chamados marcadores, que estejam em recombinação ou 

segregação em uma determinada população (OLIVEIRA & HENKES, 2001; 

SCHUSTER & CRUZ, 2004). As regiões genômicas associadas com a expressão 

de características quantitativas são detectáveis quando os QTL’s estão em 

desequilíbrio de ligação com um marcador genético (SCHULMAN et al., 1999). 

O  mapeamento genético é baseado na hipótese de que a co-

transmissão de dois marcadores reflete a proximidade entre eles, uma vez que a 

probabilidade de ocorrerem permutas genéticas entre dois marcadores é menor 

quanto mais próximos eles estiverem localizados. Quanto maior a distância entre 

os genes ligados, maior a chance de que as cromátides não-irmãs façam 

crossing-over na região entre os genes e assim maior a proporção de 

recombinantes que seriam produzidos (GRIFFITHS et al., 1999; SCHUSTER & 

CRUZ, 2004). Tal fato torna possível ordenar linearmente a informação genética 

ao longo dos cromossomos, tendo em vista que o genoma eucarioto é organizado 

e transmitido como unidades lineares (FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 1998; 

OLIVEIRA & HENKES, 2001). 

As freqüências de recombinação, porém, não são aditivas, e a 

recombinação em um loco pode causar interferência em locos próximos. Foram 

desenvolvidas funções de mapeamento apropriadas que relacionam medidas de 

distância genética entre dois locos com a taxa de recombinantes; utiliza-se como 

medida a unidade Morgan (M), ou mais comumente, o centiMorgan (cM). Várias 

funções de mapeamento distintas foram equacionadas, as mais empregadas nos 

mapas genéticos para animais e plantas são as funções de Haldane e Kosambi 

(GRIFFITHS et al., 1999; LYNCH & WALSH, 1998; OLIVEIRA & HENKES, 2001; 

SCHUSTER & CRUZ, 2004). 
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Para um marcador ser utilizado no mapeamento genético, ele deve ser 

polimórfico entre os indivíduos parentais e apresentar uma segregação 

mendeliana esperada nas progênies. Marcadores cuja segregação é 

estatisticamente validada pelo teste de Qui-quadrado são agrupados e ordenados 

em cada grupo de ligação com base nas análises de segregação destes em uma 

população de mapeamento, por meio de pacotes computacionais apropriados 

(LANZA et al., 2000; MARTINEZ, 2001). 

O mapeamento de QTL’s é baseado em testes de associação entre 

marcadores moleculares e os dados fenotípicos por meio de várias metodologias 

estatísticas. Os procedimentos mais simples para a detecção de tais associações 

são os modelos de regressão linear e análise de variância, que analisam a 

distribuição dos valores fenotípicos para cada marcador, separadamente. Esta 

metodologia é de execução simples, bastante flexível e não requer a construção 

de mapas genéticos (FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 1998; LANZA et al., 2000). 

Estes marcadores são avaliados em estudos de correlação com 

características de interesse econômico e utilizados na identificação de locos que 

afetam caracteres quantitativos ou QTL. O sucesso desta estratégia depende da 

construção de mapas de ligação detalhados, com marcadores dispostos a 

intervalos de 20 cM. Com o desenvolvimento dos programas de mapeamento do 

genoma de animais domésticos, números suficientes de marcadores são 

encontrados na literatura, ver http://www.thearkdb.org, fornecendo em torno de 

90% de cobertura do genoma de bovinos (BISHOP et al., 1994; BARENDSE et 

al., 1997; MACNEIL & GROSZ, 2002; ASHWELL et al., 2004). 

Grande número de delineamentos experimentais e metodologias 

estatísticas vêm sendo propostas para detectar genes que afetam características 

quantitativas com auxílio de marcadores genéticos. Para a identificação de QTL 

em populações experimentais ser bem sucedida, devem-se ter marcadores 

informativos e fazer escolha adequada da estrutura populacional, em que haja 

variação genética suficiente para detectar ligação entre um QTL segregando e um 

marcador genético. Entre as diversas gerações segregantes utilizadas para 

análise de QTL’s, destaca-se a utilização de gerações provenientes de 

retrocruzamentos, gerações F2, conjuntos de linhagens puras recombinantes 
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derivadas de F2 e conjuntos de linhagens duplo-haplóides obtidas de gametas F2 

(COELHO, 2000; MARTINEZ, 2001; RUY, 2004; SCHUSTER & CRUZ, 2004). 

Os delineamentos utilizados para detecção de QTL em bovinos são 

cruzamentos de linhagens consangüíneas, retrocruzamentos, gerações F2, 

utilizando ainda famílias existentes dentro de uma população ou ainda baseando-

se em gerações adicionais, utilizando amostras de progênies até as netas de 

determinados touros (MARTINEZ, 2001).  

A maioria das estratégias de mapeamento de QTL’s está baseada no 

uso de populações segregantes tradicionais utilizadas para a construção de 

mapas genéticos. Duas linhagens geneticamente diferentes e com marcadores 

fenotípicos extremos, são cruzadas para se obter F2 e estudar o efeito genético 

sobre os caracteres extremos nesta linhagem F2. O mapeamento de QTL’s 

proporciona a identificação não só de alelos envolvidos na expressão do caráter, 

mas o que é mais importante, as possíveis interações entre os QTL’s, 

proporcionando ao melhorista informações que podem ser úteis na escolha dos 

progenitores para a realização dos cruzamentos (FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 

1998; MARTINEZ et al., 2000; MARTINEZ, 2001; OLIVEIRA & HENKES, 2001; 

SONSTEGARD et al., 2001; SCHUSTER & CRUZ, 2004). 

Em animais, experimentos para mapear QTL usam, geralmente, 

populações derivadas do cruzamento planejado entre linhas, raças, etc., como, 

por exemplo, F2 ou retrocruzamentos (RC). Entretanto, estes tipos de 

cruzamentos, em algumas espécies de animais, não são comumente usados, por 

não serem economicamente viáveis. Populações não endogâmicas submetidas a 

vários ciclos de seleção podem ser utilizadas, contudo há desvantagens em se 

usar essas populações para mapeamento de QTL, pois os locos afetando 

características sob seleção podem estar a freqüências extremas ou fixadas e 

alelos com efeitos indesejáveis estão provavelmente reduzidos ou eliminados nas 

populações, o que reduz muito o conteúdo de informação dos marcadores e QTL. 

Essas desvantagens podem significar redução no poder de detecção de QTL, 

mas mesmo assim o mapeamento de QTL em populações não-endogâmicas não 

pode ser completamente substituído por populações endogâmicas, pois nestas a 

detecção de QTL é geralmente baseada em diferenças fixadas entre linhagens, e 

sua relevância para QTL segregando dentro de populações não-endogâmicas não 
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é clara; sob o ponto de vista prático, os QTL’s detectados em cruzamentos entre 

linhagens endogâmicas podem não estar segregando em populações comerciais 

(RUY, 2004). 

Um delineamento para detectar QTL que combine informações de 

cruzamentos múltiplos é mais informativo do que de um cruzamento simples. 

Cruzamentos múltiplos aumentam o nível de polimorfismo dos alelos dos QTL’s e 

pode permitir a detecção de QTL, o que não ocorreria num cruzamento simples. 

As principais razões que fazem com que este método aumente o poder de 

detectar QTL’s são, segundo YI & XU (2000), aumentar a chance de que os alelos 

provenientes dos ancestrais sejam igualmente representados na população sob 

estudo; maximizar o número de meioses informativas em um pedigree complexo 

do que em um pedigree simples para um mesmo número de genótipos. 

Com o estudo do genoma das espécies domésticas são produzidos 

mapas genéticos de ligação bastante densos. A existência de um mapa genético 

para uma espécie ou para um indivíduo permite desenvolver estudos em diversas 

áreas. O conhecimento detalhado da seqüência e ordem de genes que controlam 

caracteres de interesse é informação preciosa para programas de melhoramento 

genético e para o conhecimento biológico de uma espécie. Técnicas moleculares 

têm permitido o rápido desenvolvimento de mapas genéticos para um grande 

número de espécies, mesmo aquelas em que as informações genéticas eram 

inexistentes ou reduzidas. Estes mapas de ligação podem ser usados para 

desenvolver estratégias para a seleção assistida por marcadores (SAMM). Em 

vez de se ter perfeito conhecimento dos genes de interesse e seus efeitos, é 

possível obter-se marcas genéticas ligadas a alguns dos genes de interesse 

(FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 1998; LANZA et al., 2000; MARTINEZ et al., 

2000; OLIVEIRA & HENKES, 2001; RUY, 2004). 

A seleção assistida por marcadores moleculares é de grande 

importância para o melhoramento genético. A seleção de genótipos superiores 

pode ser facilitada e antecipada pelo uso de marcadores moleculares associados 

a locos de interesse. Para que os marcadores moleculares sejam utilizados em 

análises comparativas, eles devem representar locos únicos em cada genoma. A 

maioria das características de importância econômica é controlada por vários 

genes e afetada por fatores ambientais, assim elas podem ser mais facilmente 
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controladas com o uso de marcadores moleculares, podendo estar associados a 

várias características produtivas como ganho de peso, produção de leite, 

qualidade de carne, entre outros e a doenças (FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 

1998; LANZA et al., 2000; MARTINEZ et al., 2000; MATIOLI & PASSOS-BUENO, 

2001; OLIVEIRA & HENKES, 2001).  

A seleção assistida por marcadores moleculares é realizada mediante 

a conversão de marcadores elaborados em um tipo de marcador simples, 

representando uma forma de seleção indireta na qual o caráter indireto apresenta 

herdabilidade próxima a 100%, assim a seleção poderá ser conduzida 

independente do ambiente. O uso de marcadores moleculares na seleção de 

genótipos superiores poderá incrementar a eficiência no melhoramento genético, 

pois menor número de progênies por combinação será necessário, bem como 

menor número de gerações para a estabilização dos genótipos. Espera-se que à 

aplicação da seleção com auxílio de marcadores permita que as decisões de 

seleção sejam realizadas em idades precoces.  É uma ferramenta no auxílio a 

programas de melhoramento, onde as avaliações fenotípicas e análises 

quantitativas das características devem continuar sendo o instrumento central da 

seleção (LANZA et al., 2000; MARTINEZ et al., 2000; FUNGARO & VIEIRA, 

2001).  

Os STR são importantes no estudo de características de cunho 

econômico, pois aparentemente não exercem nenhum efeito sobre a 

característica. Todavia, se ele estiver localizado perto de um gene funcional 

importante, ele tende a ser herdado conjuntamente. Assim, por meio da 

identificação do STR teremos boa chance de inferir quais indivíduos possuem o 

gene desejável. Esses marcadores têm sido avaliados em diversas espécies, 

incluindo as de interesse zootécnico. Importantes trabalhos com bovinos, por 

exemplo, permitiram a obtenção de um mapa do genoma bovino de alta 

resolução. Da mesma forma, muitos estudos têm buscado mapear genes para 

características quantitativas (QTL’s), utilizando polimorfismos dos locos STR, com 

resultados animadores (FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 1998; MARTINEZ et al., 

2000; OLIVEIRA & HENKES, 2001). 

Paralelamente a pesquisas de campo, o uso de marcadores 

moleculares possibilita a detecção de polimorfismos de DNA e, assim, a 
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identificação de diferenças genotípicas entre indivíduos. Essa variabilidade 

genética em regiões específicas do DNA poderá resultar em maior ou menor 

potencial produtivo, adaptabilidade dos indivíduos, independentemente da raça, 

existindo evidências de que locos STR possam ter influência sobre a expressão 

de genes localizados próximo a eles (BASTOS et al., 2003). 

O marcador genético serve para relacionar favoravelmente alelos de 

características quantitativas identificadas no mesmo cromossomo, e sua 

detecção, juntamente com o mapeamento do genoma, propicia informações sobre 

o modo de ação gênica individual e suas interações, auxiliando na compreensão 

da variação quantitativa e sua utilização prática na criação animal (FARIA et al., 

1999). Esses locos de características quantitativas podem ajudar a melhorar o 

progresso genético dos animais, especialmente para características difíceis de 

serem medidas, como características de composição de carcaça e qualidade de 

carne através da seleção assistida por marcadores moleculares (CASAS et al., 

2003b). 

Diversos estudos têm sido conduzidos com o objetivo de associação 

entre polimorfismos genéticos e características de importância econômica. Em 

bovinos de corte, características de composição de carcaça, pesos nas diferentes 

idades, ganho de peso em determinado período, curva de crescimento e 

caracteres como circunferência torácica, foram associadas aos polimorfismos dos 

genes do hormônio de crescimento, da kappa-caseína, da β-lactoglobulina e da 

miostatina (ROCHA et al., 1992; MOODY et al., 1996; CASAS et al., 2000; 

UNANIAN et al., 2000; PAZ et al., 2004). 

Atualmente, os STR, são os marcadores que mais contribuem para a 

elaboração de mapas de ligação na espécie bovina (BISHOP et al., 1994; 

GEORGES et al., 1995; BARENDSE et al., 1997; ITOH et al., 2003; IHARA et al., 

2004), estudos de estrutura de populações (CIAMPOLINI et al., 1995; CANON et 

al., 2001, CHIKHI et al., 2004; GRZYBOWSKI & PRUSAK, 2004), QTL’s 

(REGITANO et al., 1999; STELLA et al., 2002; CASAS et al., 2003a; CASAS et 

al., 2004; GONDA et al., 2004), seleção assistida por marcadores moleculares 

(ASHWELL et al., 1997; MACNEIL & GROSZ, 2002; ASHWELL et al., 1998; 

STELLA et al., 2002; CASAS et al., 2003b; KIM et al., 2003), testes de 

paternidade (CURI & LOPES, 2001; CURI & LOPES, 2002; RODRIGUES et al., 
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2002) e reconstruções de relações filogenéticas entre populações (MACHUGH et 

al., 1997; MEIRELLES et al., 1999; RITZ et al., 2000).  

STONE et al. (1999) realizaram trabalho de mapeamento de QTLs para 

características de carcaça e crescimento em animais provenientes de cruzamento 

entre as raças Brahman x Hereford utilizando marcadores STR e detectaram 

QTLs relacionados a características, tais como cobertura de gordura, peso da 

carcaça quente, área da musculatura “longissimus dorsi” nos cromossomos 1, 2, 

5, 13, 14. Os autores afirmam que novos estudos devem ser feitos com outras 

famílias para verificar o real efeito dos QTLs identificados neste estudo. 

Foram encontrados possíveis QTL’s para as características de 

crescimento, carcaça e qualidade da carne em cruzamentos de animais Bos 

taurus com Bos indicus nos cromossomos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 

20, 21, 23, 27 e 29 (CASAS et al., 2003b). Nos cromossomos 1, 2, 3,16, 17, 20, 

21 e 26 foram detectados possíveis QTL’s para características de carcaça e 

qualidade e rendimento de carne (CASAS et al., 2003a). 

Foram encontrados em cruzamentos de Brahman com Angus um total 

de 35 QTL’s significativos para crescimento, utilizando 417 marcadores, nos 

cromossomos 1, 2, 5, 6, 23 (KIM et al., 2003). Utilizando-se de 150 marcadores 

em animais Bos taurus, VIITALA et al. (2003), encontraram possíveis QTL’s para 

características de produção de leite nos cromossomos 1, 5, 6, 12, 14, 20, 23 e 25. 

Foram detectados locais promissores de associações aos QTL’s para 

as características de produção em animais taurinos nos cromossomos 2, 5 e 17 

(GROZ & MACNEIL, 2001) e nos cromossomos 5, 6, 17, 27 e 29 (CASAS et al., 

2000) e em cruzamentos de taurinos com zebuínos no cromossomo 15 (KEELE et 

al., 1999) e no cromossomo 19 (TAYLOR et al., 1998). 

Em animais taurinos utilizando 20 marcadores STR foi encontrada 

evidência de associações entre os marcadores e as características analisadas, 

encontrando QTL afetando o rendimento do leite nos cromossomos 6 e 14 e no 

cromossomo 16 pode conter um QTL que afeta a vida produtiva do rebanho. 

(ASHWELL et al., 1998). ASHWELL & TASSELL (1999), utilizando-se de 70 

marcadores localizados ao longo do genoma em famílias de Bos taurus, 

detectaram associações entre 10 marcadores STR e QTL para produção de leite 

e características de vida produtivas nos cromossomos 2, 4, 5, 6, 14, 21 e 23. 
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Estes estudos são úteis para identificar possíveis marcadores associados a QTL’s 

que poderão ser utilizados em seleção assistida por marcadores moleculares 

Foram analisados 169 marcadores genéticos, sendo a maioria STR em 

24 características de produção de leite em 14 famílias de Bos taurus. Foram 

encontradas possíveis associações para produção nos cromossomos 7, 14, 19 e 

26, persistência de lactação no cromossomo 11, porcentagem de proteína e/ou 

gordura nos cromossomos 3, 6, 7, 14, 18 e 20, contagem de células somáticas no 

cromossomo 15, fertilidade feminina nos cromossomos 1, 7 e 21, 

desenvolvimento de esqueleto no cromossomo 5, características de úbere nos 

cromossomo 2, 6, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 27 e 28, entre outras características 

nos cromossomos 1, 5, 6, 9,  10,13, 15, 18, 19, 21 e 24. Antes de implementar a 

SAMM, são necessárias informações mais precisas sobre a associação desses 

QTL’s com estas características (BOICHARD et al., 2003). 

Foram efetuadas análises de QTL separadamente para cada 

característica analisada utilizando 133 marcadores localizados em nove 

cromossomos em animais taurinos. Os resultados revelaram possíveis QTL para 

produção de leite no cromossomo 14, rendimento de leite no cromossomo 5, 

porcentagem de gordura nos cromossomos 19 e 26, porcentagem de proteína no 

cromossomo 5 e 26 e contagem de célula somática nos cromossomo 2 e 19 

(BENNEWITZ et al., 2003). 

HEYEN et al. (1999) estudando características de produção de leite, 

analisando rebanhos leiteiros Bos taurus verificaram possíveis associações para 

estas características nos cromossomos 1, 2, 3, 5, 7, 14 e 29. Os QTL’s 

identificados neste estudo podem ser úteis para seleção assistida por marcadores 

e para seleção de genes candidatos que afetam estas características. 

MOODY et al. (1996) detectaram associação da kappa-caseína com 

características de crescimento (valor genético direto do peso ao nascimento, 

ganho do nascimento ao desmame, ganho do desmame ao ano e valor genético 

materno do peso ao nascimento). TAMBASCO et al. (2003) não encontraram 

associação significativa entre a kappa-caseína e características de produção. A 

kappa-caseína é uma proteína presente no leite, fazendo parte do grupo estrutural 

das caseínas, que são as únicas proteínas passíveis de coagulação no leite, que 

está relacionada com o rendimento e qualidade do queijo (BARROSO et al., 
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1998). Poucos são os trabalhos encontrados com marcador STR CSN3, sendo 

que, a maioria dos trabalhos realizados com o gene da kappa-caseína, são 

realizados utilizando marcador do tipo RFLP. VELMALA et al. (1999) e MOSIG et 

al. (2001) encontraram associação do marcador STR CSN3 com características 

de produção de leite. 

O loco STR CSN3, juntamente com outros locos do cromossomo 6 

foram estudados em bovinos para características de produção de leite, 

encontrando-se associação significativa entre os locos analisados com as 

características de produção de leite (KÜHN et al., 1999). Para características de 

crescimento, reprodução e produção de leite, utilizando 277 marcadores STR, 

foram detectadas possíveis QTL’s nos cromossomos 2, 4, 5, 6, 12, 13, 19 em 

animais Bos taurus (SCHROOTEN et al., 2000). 

 

 

3.4. Testes de desempenho – Provas de ganho em peso 

 

Na bovinocultura de corte, a redução dos custos de produção vem 

sendo alcançada através da diminuição da idade de abate dos animais. Para isso, 

além de medidas de manejo adequadas, faz-se necessário a escolha de animais 

mais precoces e com maior potencial genético para ganho de peso (JOSAHKIAN, 

2000; GAZETA, 2005). Essa escolha pode ser feita a partir de provas de ganho 

em peso.  

A Prova de Ganho em Peso (PGP) visa identificar animais 

geneticamente superiores para características de crescimento, baseando-se na 

performance individual do animal (GONÇALVES et al., 2000). Participam da PGP 

animais machos, portadores de RGN (Registro genealógico de nascimento), com 

variação de idade de, no máximo, 90 (noventa) dias, submetidos a um mesmo 

manejo e regime alimentar durante o período de prova, para avaliação do mérito 

genético nos caracteres ganho em peso, peso final e tipo (JOSAHKIAN et al., 

2003). 

Esta avaliação tem as seguintes finalidades: 1) identificar aqueles 

animais de melhor ganho em peso diário, melhor desempenho no peso final 

padronizado, fornecendo subsídios para a sua seleção com base na informação 
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individual; 2) servir como um instrumento de seleção entre rebanhos, através do 

processo de pré-seleção até o desmame e avaliação posterior da fase pós-

desmame; 3) orientar os criadores quanto à utilização dos animais classificados; 

4) auxiliar nas avaliações e testes de progênies de reprodutores, principalmente 

daqueles que não se dispõe de informações anteriores em testes de desempenho 

individual; 5) possibilitar as avaliações de mudanças genéticas ocorridas nas 

populações envolvidas nas características selecionadas, através de acúmulo das 

informações zootécnicas. A PGP em confinamento tem duração de 168 dias, com 

56 dias de adaptação e 112 dias de prova efetiva, sendo que a idade de entrada 

dos animais deve ser entre 213 e 303 dias (JOSAHKIAN et al., 2003). 

A idade e peso, no início da prova, mesmo não tendo grande influência 

no ganho diário durante o período da PGP, são de fundamental importância para 

avaliação de mérito genético das características de crescimento e 

conseqüentemente na classificação dos animais no final da prova (GONÇALVES 

et al., 2000). 

A taxa ou velocidade de crescimento expressa como ganho médio 

diário em diferentes períodos ou como peso ajustado para certas idades, vem 

sendo utilizada como critério de seleção há muito tempo. São características de 

fácil obtenção, apresentam estimativas de herdabilidade de média a alta e 

correlações genéticas positivas, sugerindo elevado progresso genético pela 

seleção (MERCADANTE et al., 2000; ALENCAR, 2002; SIMONELLI et al., 2004).  

As características de desenvolvimento ponderal, avaliadas pelos pesos 

e ganhos em peso, têm sido amplamente adotadas como critério de seleção nos 

programas de melhoramento genético de bovinos de corte. Normalmente são 

utilizados os pesos ao nascimento, aos 120 dias de idade, desmama 

(padronizados para 205 e 240 dias de idade), ano, sobreano, pesos pós 

desmame (padronizados para 365, 450 e 550 dias de idade) e pela idade adulta, 

sendo positivamente correlacionados, indicando que, em geral, respondem bem à 

seleção e que a seleção para qualquer um deles deve provocar mudanças nos 

outros, na mesma direção. Para ganhos em peso são utilizados normalmente os 

ganhos obtidos em função das diferenças entre os pesos, utilizando ganhos do 

nascimento à desmama, da desmama ao sobreano e do nascimento ao sobreano 
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(FERNANDES & FERREIRA, 2000; MARCONDES et al., 2000; MERCADANTE et 

al., 2000; ALENCAR, 2002; FARIA, 2003). 

Os pesos pós desmame representam medidas muito importantes a 

serem consideradas nas avaliações genéticas para os programas de seleção, 

representando o potencial individual de crescimento, com influência ambiental 

considerável (FERNANDES & FERREIRA, 2000; FERRAZ FILHO et al., 2002; 

FARIA, 2003). A avaliação do ganho em peso na fase pós desmame auxilia o 

processo seletivo dos animais, pois demonstra o potencial de velocidade de 

ganho em peso, além de possibilitar a escolha de animais mais precoces 

(FIGUEIREDO, 2001). 

As características de crescimento pós desmame apresentam melhores 

respostas à seleção devido a maior contribuição do efeito genético aditivo direto 

no desempenho animal, seguido do decréscimo da influência maternal a medida 

que se afasta da idade à desmama (RIBEIRO et al., 2001; CARDOSO et al., 

2004). Com informações de bovinos da raça Nelore e a metodologia da Máxima 

Verossimilhança Restrita (REML), foram estimados os coeficientes de 

herdabilidades direta e materna para peso pós desmame, encontrando uma baixa 

herdabilidade materna (MERCADANTE et al., 2000; RIBEIRO et al., 2001).  

GIANNOTTI et al. (2005) avaliando informações de bovinos de corte de 

origem indiana, provenientes de diversos artigos, não encontraram diferenças 

entre as duas metodologias utilizadas (métodos da máxima verossimilhança 

restrita e o DerSimonian e Laird), encontrando herdabilidades para peso 

padronizado aos 365 e 550 dias variando de  0,24 a 0,28 e de 0,25 a 0,33, 

respectivamente, em diferentes grupos de animais. MAGNABOSCO et al. (2000) 

verificaram em animais da raça Nelore que a Amostragem de Gibbs forneceu 

resultados muito semelhantes aos gerados pelo método de REML para as 

estimativas dos parâmetros genéticos de peso aos 205, 365 e 550 dias de idade. 

No entanto, a Amostragem de Gibbs tende a apresentar magnitudes superiores 

em relação às obtidas pelo REML.  

O rendimento e a qualidade da carne bovina são cada vez mais 

requeridos nos animais destinados ao abate. A carne aproveitável da carcaça, a 

cobertura de gordura, os subprodutos da desossa, a maciez e outras 

características de carcaça estão relacionadas à idade, ao peso de carcaça e ao 
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grau de acabamento dos animais. As diferenças que podem ocorrer estão 

condicionadas às raças exploradas e ao manejo que determinam o peso de 

abate, a precocidade e o acabamento (NARDON et al., 1998). 

O conhecimento das características quantitativas e qualitativas de 

carcaças é fundamental na indústria de carne, visando melhorar a qualidade do 

produto final. A determinação destas características, de maneira rápida e com boa 

precisão, pode ser obtida através de ultra-sonografia. A utilização da ultra-

sonografia para estimar a proporção de músculo e quantidade de gordura é mais 

acurada do que o peso vivo e outras características facilmente medidas (SILVA et 

al., 2003). 

Assim, medidas de carcaça feitas em animais jovens, incorporadas a 

índices de seleção, podem afetar de forma positiva a tendência genética das 

características de crescimento nos programas de melhoramento genético, 

influenciando o intervalo de gerações, a exatidão e também a intensidade de 

seleção (KARSBURG, 2003). 

 

 

3.5. Estimação dos componentes de variância e herdabilidade 

 

As mensurações de desempenho dos animais, também denominadas 

“fenótipo” são resultado do patrimônio genético que o animal possui (genótipo), 

somado aos efeitos de meio ambiente e também a uma interação do genótipo 

com o ambiente. Apenas os valores fenotípicos podem ser medidos diretamente 

nos animais. Como não se pode conhecer com exatidão o valor genético dos 

animais, são utilizadas técnicas de estimação desses valores. A estimação dos 

valores genéticos é diretamente dependente da estimação dos componentes de 

(co)variância das características, essenciais em programas de melhoramento 

animal, pois fornecem informações fundamentais sobre a natureza genética das 

características em questão (FALCONER, 1987; KARSBURG, 2003). 

Muitas características de interesse econômico para o melhoramento 

genético de bovinos são influenciadas pelos efeitos genéticos direto e materno. O 

efeito genético direto é devido aos genes que afetam diretamente o 

desenvolvimento do animal. Dessa forma, a partir de um modelo genético aditivo, 
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podem ser estimados os componentes de variância e a herdabilidade para os 

efeitos genéticos aditivos (MAGNABOSCO, 1997).  

Estimativas de componentes de variância e herdabilidade são 

parâmetros populacionais essenciais, tanto para a pesquisa, como para a prática 

em melhoramento genético animal. Esses parâmetros são inerentes a 

determinada população e podem mudar com o tempo, devido a mudanças em sua 

estrutura genética e decisões de manejo (FALCONER, 1987). 

A decomposição dos componentes da variância fenotípica em variância 

genética e ambiental é baseada no princípio de que a semelhança fenotípica 

entre parentes fornece informações a respeito do grau de diferenciação genética 

entre eles. O componente aditivo da variância genética é de particular interesse, 

por ser o determinante primário do grau no qual a progênie se assemelha aos 

pais, sendo o que governa a taxa de resposta de um caráter à seleção (LYNCH & 

WALSH, 1998). 

A herdabilidade de uma característica é um dos parâmetros mais 

importantes ao melhoramento genético. É representada por h2 e expressa a 

proporção da variância total que é atribuída ao efeito médio dos genes, ou seja, à 

variância genética aditiva. No estudo de características quantitativas, a principal 

função da herdabilidade é seu caráter preditivo, ou seja, ela expressa o grau de 

confiança do valor fenotípico como indicador do valor genético. Em outras 

palavras, a herdabilidade mede o grau de correspondência entre fenótipo e valor 

genético que é, em última instância, aquilo que influencia a próxima geração. 

Pode, ainda, ser definida de acordo com a variância genética envolvida, sob dois 

pontos de vista: herdabilidade no sentido amplo e herdabilidade no sentido 

restrito. A primeira definição envolve a razão entre variância genética total e 

variância total e a segunda é representada pela razão entre a variância genética 

aditiva e a variância total (FALCONER, 1987).  

Os componentes de variância e herdabilidade, importantes na predição 

do mérito genético dos indivíduos, têm sido estimados por diferentes métodos que 

evoluem à medida que novas teorias e novas técnicas computacionais são 

desenvolvidas. O método de estimação pode ser um fato importante na obtenção 

dos parâmetros genéticos, juntamente com o estabelecimento de um modelo 

matemático que descreva corretamente os dados com a inclusão de fatores 
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importantes, como raça, sexo, manejo e a origem dos dados (VAN MELIS et al., 

2003). 

Desde o início da década de 80, o método mais utilizado para 

estimação de componentes de variâncias e parâmetros genéticos é o Método da 

Máxima Verossimilhança Restrita (REML), por apresentar propriedades que são 

de interesse para o melhoramento animal, sendo invariante a parte fixa do modelo 

e, portanto com considerável poder de controle sobre os vícios causados pela 

seleção. Porém, recentemente métodos bayesianos vêm sendo utilizados como 

uma opção para solução de problemas relacionados à avaliação de mérito 

genético em populações animais. A aplicação de métodos de Markov Chain 

Monte Carlo - MCMC, dentre os quais se destaca a Amostragem de Gibbs (Gibbs 

Sampling - GS), também pode ser utilizada como uma ferramenta, de forma a 

propiciar uma inferência bayesiana (LÔBO et al., 1997; MAGNABOSCO et al., 

1998; MAGNABOSCO et al., 2001; MAGNABOSCO et al., 2002a; 

MAGNABOSCO et al., 2002b; MAGNABOSCO et al., 2003; FARIA, 2003; 

BARBOSA, 2005). 

A Amostragem de Gibbs (GS) é um procedimento de integração 

numérica usada na estimação das distribuições conjuntas e marginais de todos os 

parâmetros do modelo, por meio de reamostragem de todas as distribuições 

condicionais da cadeia de Markov. É uma técnica para obtenção indireta de 

variáveis aleatórias de uma distribuição (marginal), sem ter que calcular sua 

densidade de probabilidade (MAGNABOSCO, 1997). 

Segundo VAN TASSEL et al. (1995) o método GS apresenta várias 

vantagens em relação aos métodos usuais que empregam a teoria BLUP (best 

linear unbiased prediction– melhor preditor linear não viesado), pois não requer 

soluções para as equações de modelo misto; permite análise de conjunto de 

informações maiores do que quando se usa o REML, com técnicas de matrizes 

esparsas, propiciando estimativa direta e precisa dos componentes de variância, 

dos valores genéticos e dos intervalos de confiança para essas estimativas. 

As estatísticas frequentista e bayesiana têm sido constantemente 

discutidas, visto que, atualmente são as mais relevantes em termos de inferência 

(BLASCO, 2001). A estatística bayesiana está fundamentada no teorema de 

Bayes, fundado por Thomas Bayes, matemático britânico, que a princípio utilizou 
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a probabilidade indutivamente e estabeleceu as bases matemáticas para as 

inferências probabilísticas. O teorema é usado na inferência estatística para 

atualizar estimativas da probabilidade de que diferentes hipóteses sejam 

verdadeiras, baseado nas observações e no conhecimento de como essas 

observações se relacionam com as hipóteses (MAGNABOSCO et al., 2001). 

Na escola frequentista os fundamentos dos métodos se baseiam na 

premissa de que o valor do parâmetro que se quer estimar é um valor fixo 

determinado, sendo que, a inferência bayesiana consiste apenas em observar 

como se distribuem as estimativas do parâmetro se a experiência fosse repetida 

infinitas vezes (FARIA, 2003). Para a escola frequentista o valor verdadeiro é 

usualmente fixo e o valor da amostra é variável, enquanto que, para a estatística 

bayesiana, a amostra é fixa e o parâmetro de interesse é uma variável aleatória. 

Os fundamentos do método bayesiano consistem em descrever todos os erros 

que possam existir em torno de um parâmetro, usando como medida do erro a 

probabilidade de que o parâmetro tome determinados valores (BLASCO, 2001). 

Assim, as formas de apresentação dos resultados são bem diferentes 

entre os métodos frequentistas e bayesianos. A escola bayesiana trabalha com 

probabilidades e suas estimativas são distribuições de densidade probabilística do 

parâmetro em estudo com uma amostra determinada. A escola frequentista gera 

um valor estimado e um intervalo de confiança podendo oferecer distribuições 

apenas quando repetir por infinitas vezes o experimento. Neste caso, a 

interpretação é completamente diferente, pois estaria obtendo uma distribuição de 

um estimador e não de inferências sobre o parâmetro, como no método 

bayesiano. Alguns conceitos de uso freqüente no melhoramento genético, como a 

diferença entre efeitos fixos e aleatórios, não são considerados na escola 

bayesiana, visto que o método considera todos os efeitos como aleatórios 

(BLASCO, 2001). 

Quando a quantidade de informações é pequena, estimativas REML da 

dispersão do parâmetro não são confiáveis. Isso pode ser um problema sério, 

uma vez que os valores genéticos dependem dessas estimativas. A densidade 

marginal posterior pondera o estado de ignorância acerca dos componentes de 

variância quando os valores genéticos são estimados. Se algumas estimativas 

dos componentes de variância podem ser encontradas na literatura, o modo 
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frequentista de estimação dos valores genéticos envolve o uso de um único valor 

baseados nestas estimativas (por exemplo, a média). O método bayesiano 

pondera os valores possíveis por sua probabilidade posterior (BLASCO, 2001). 

O Multiple Trait Gibbs Sampling for Animal Models (MTGSAM) foi 

desenvolvido para estimar médias Bayesianas a posteriori, distribuições para 

componentes de variância, “efeitos fixos” e aleatórios e contrastes usando 

amostragem Gibbs com modelo animal. A interface dos programas é semelhante 

ao programa MTDFREML (Multiple trait Derivative-Free Restricted Maximum 

Likelihood) (VAN TASSEL & VAN VLECK, 1996).  

A implementação de GS usando o MTGSAM requer alguns critérios já 

discutidos por MAGNABOSCO et al. (2001), sendo que os programas disponíveis 

no MTGSAM geram médias e amostras da cadeia GS para estimar componentes 

de variância, razões de variância, herdabilidade, “efeitos fixos” e aleatórios. O 

software MTGSAM disponibiliza os seguintes programas em Fortran: 

MTGSNRM: é o programa que calcula A-1 (inversa da matriz de 

parentesco) e identifica o nº do animal, pai e mãe. 

MTGSPREP: é o programa que permite ao usuário especificar as 

características a serem analisadas e o modelo para cada característica. O 

programa lê o arquivo de dados original e gera um novo arquivo com os níveis de 

“efeitos fixos” e aleatórios recodificados, que serão usados como informação para 

construir as equações de modelos mistos. 

MTGSRUN: é o programa que gera as distribuições bayesianas 

posteriores e as médias posteriores usando algoritmo de amostragem Gibbs. Esse 

programa usa os coeficientes das equações de modelo misto obtidos do programa 

MTGSPREP. No programa MTGSRUN obtém-se as médias para componentes de 

variância, herdabilidade e correlações para as características analisadas. O 

programa gera arquivos contendo as amostras Gibbs com período específico de 

descarte amostral e intervalo entre amostras. 

Os programas de MTGSAM podem ser usados para análise de uma 

única característica ou para qualquer número de características, e permitem 

qualquer combinação de observações perdidas nos modelos de características 

múltiplas. Estimativas de médias posteriores para efeitos “fixos” e aleatórios e 

para contrastes também podem ser calculadas.   
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O algoritmo de GS está baseado na geração, em seqüência, de 

variáveis de todas as densidades condicionais completas. A densidade condicional 

completa é a densidade de uma variável, dados todos os outros parâmetros no 

modelo. Por exemplo, se GS é usado para estimar as distribuições de f(a|y), f(b|y), 

ou f(a,b|y), então as distribuições condicionais completas, f(a|b,y) e f(b|a,y), seriam 

solicitadas. Para usar GS para avaliar qualquer destas densidades, seria 

necessário escolher um valor inicial arbitrário para uma das variáveis, e então 

seriam tirados valores das densidades condicionais completas na seqüência: 

an ~ f(a|bn-1,y) e  

bn ~ f(b|an,y),  

onde ~ indica que a variável é uma variável aleatória da distribuição 

especificada, e o sobrescrito se refere à seqüência do valor na cadeia de GS. Se a 

sucessão é repetida um número de vezes suficiente, a distribuição das amostras a 

e b virão das distribuições f(a|y) e f(b|y), e os pares amostrais a,b serão obtidos da 

distribuição f(a,b|y) (VAN TASSEL & VAN VLECK, 1996). 

Quando se utiliza o método GS (Gibbs Sampler) para obtenção de 

estimativas de componentes de variância, deve-se fazer a implementação de 

maneira correta para que seja possível a geração de estimativas confiáveis. 

Para a implementação do algoritmo da amostragem de Gibbs utilizando 

o MTGSAM, URIBE (1996) apresentou uma maneira simplificada de seu 

funcionamento. Considerando o modelo matricial proposto, procedem-se os 

seguintes passos: 

1. Fornecer os valores iniciais dos parâmetros de dispersão e localização do 

modelo a partir de um sistema de equações de quadrados mínimos ordinário 

de um conjunto de dados qualquer; 

2. Gerar inicialmente os “efeitos fixos”; 

3. Gerar os efeitos aleatórios; 

4. Gerar a soma de quadrados do resíduo e variância residual. Assume-se que 

a distribuição inicial definida para a variância residual seja uma distribuição 

de qui-quadrado invertida. 

5. Gerar a variância para os efeitos aleatórios. Igualmente ao passo quatro, 

assume-se que a distribuição inicial definida para a variância para os efeitos 

aleatórios seja uma distribuição de qui-quadrado invertida. 
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6. Calcular a nova relação de variância. 

Para essas análises é preciso especificar os parâmetros que 

determinam a forma das distribuições iniciais assumidas para cada parâmetro 

estudado. MAGNABOSCO et al. (2001), destacam que podem ser assumidos três 

parâmetros de definição de formas iniciais (v): distribuição flat ou não informativa 

v=0 (não refletindo conhecimento prévio do parâmetro), simétrica v=5 (permite 

alguma informação do parâmetro) e aguda (Sharp) ou informativa v=9 (refletindo 

conhecimento do parâmetro). 

O tamanho da cadeia de Gibbs é outro aspecto muito importante 

porque está relacionado com a convergência das distribuições posteriores dos 

parâmetros. Se o número definido for adequado, as médias posteriores das 

amostras serão estimativas validas das distribuições posteriores dos parâmetros. 

O esquema de cadeia longa de Gibbs é um processo de reamostragem contínuo, 

tanto quanto forem os números de ciclos determinados. O período de descarte 

amostral é o número de ciclos que deve ser descartado antes que as amostras 

produzidas pelo GS possam ser consideradas amostras das distribuições 

posteriores, ou seja, a convergência ou distribuição tenha ocorrido. O Intervalo de 

utilização amostral é o intervalo de retirada das amostras e deve ser suficiente 

para que as amostras utilizadas não sejam correlacionadas. Amostras 

consecutivas, obtidas de uma cadeia GS, podem ser altamente correlacionadas. 

Dessa forma, para se obterem amostras independentes ou não correlacionadas é 

necessário que se eliminem resultados de ciclos intermediários da cadeia GS 

(MAGNABOSCO, 1997; MAGNABOSCO et al., 2001). 

Segundo VAN TASSEL et al. (1995), a utilização do método GS pode 

apresentar vantagens sobre outros métodos mais popularizados, pois além de sua 

relativa simplicidade, a programação do algoritmo de Gibbs não é complexa, 

podendo ser empregado em análises de grandes conjuntos de dados. 

A utilização de modelos que não consideram adequadamente os 

efeitos que contribuem efetivamente para a composição da variação fenotípica 

pode contribuir para a redução da eficiência do processo de seleção pela 

obscuridade das relações entre genótipos e fenótipos (LYNCH & WALSH, 1998). 

Antes da utilização das características de crescimento e medidas de 

carcaça com ultra-sonografia em programas de seleção de bovinos de corte são 
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necessários o processamento das informações e a estimação dos componentes 

de variâncias, através de metodologias genético-estatísticos adequadas para 

análise e interpretação (BARBOSA, 2005). Para isso, pesquisadores ao longo dos 

anos vêm aperfeiçoando os métodos de estimação dos componentes de 

variâncias, que são empregados nas avaliações dos valores genéticos individuais 

para as diversas características de interesse econômico (MAGNABOSCO et al., 

2000).  

As estimativas dos parâmetros genéticos para características 

ponderais da raça Nelore têm apresentado grande variabilidade, sendo um bom 

indicador da resposta à seleção ou melhoramento genético a ser alcançado. 

Estes parâmetros são necessários para estimar as respostas diretas e 

correlacionadas à seleção, para elaborar índices de seleção e predizer o valor 

genético dos animais. Nesses programas de seleção em bovinos de corte têm 

sido freqüentemente utilizadas as características ponderais pesos e ganhos em 

peso, baseados fundamentalmente nas altas correlações existentes entre elas 

(GUNSKI et al., 2001; SIQUEIRA et al., 2003). 

ELER et al. (1995) utilizando o Método da Máxima Verossimilhança 

Restrita estimaram, na raça Nelore, componentes de variância e parâmetros 

genéticos para peso ao desmame (P205) e peso a um ano (P365) por Modelo 

Animal, obtendo valores de herdabilidade para efeito genético direto (h2
d ) de 0,13 

(P205) e 0,16 (P365) e para o efeito aditivo materno (h2
m) de 0,13 (P205) e 0,10 

(P365). Em estudos posteriores, ELER et al. (1996), incorporaram o peso ao 

sobreano (P550), estimando valor de h2
d = 0,29. No entanto, utilizando o mesmo 

método, RIBEIRO et al. (2001) encontraram estimativas superiores para P365 

(h2
d=0,40) e P550 (h2

d=0,76), analisando informações de animais da raça Nelore. 

MACHADO et al. (1999), utilizando o Método da Máxima 

Verossimilhança, estimaram herdabilidade do peso aos 365 e 550 dias de idade 

em rebanhos Nelore, obtendo valores bastante elevados para estas 

características, sugerindo que é possível obter-se ganhos genéticos bastante 

expressivos na raça Nelore para características de crescimento, por seleção 

massal. Uma seleção intensa pode resultar em melhoria no desempenho médio 

da população e conseqüentemente, promover progresso genético nas 

características de crescimento ao longo dos anos (RIBEIRO et al., 2001). 
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Os componentes de variância precisam ser corretamente estimados 

para que as DEP’s (diferença esperada na progênie) preditas possam realmente 

representar um instrumento eficaz ao selecionador na busca do melhoramento 

genético de seu rebanho. As DEP’s estimadas por modelos inadequados podem 

não corresponder à realidade e acarretar sérios prejuízos financeiros para os 

rebanhos (FARIA, 2003). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Origem das informações 

 

O conjunto de dados para este estudo foi obtido a partir de três Provas 

de Ganho em Peso (PGP) realizadas pela Associação Goiana de Criadores de 

Zebu (AGCZ), totalizando 243 indivíduos do sexo masculino (218 animais da raça 

Nelore e 25 da raça Tabapuã). Todos os animais são PO, registrados, com 

informações de genealogia até os bisavôs, com suas respectivas datas de 

nascimento, fornecidas pela ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de 

Zebu). Os animais participantes são oriundos de 62 rebanhos, dos Estados de 

Goiás e Mato Grosso. 

Este conjunto de dados contém informações de duas características de 

crescimento: ganho médio diário de peso (g) aos 112 dias da prova (GMD112) e 

peso calculado (Kg) para os 426 dias (PC426), fornecidas pela AGCZ  e três de 

carcaça: área de olho de lombo, cm2 (AOL), espessura de gordura na 12a-13a 

costela, mm (EG) e espessura de gordura na garupa, mm (P8), obtidas pela Aval 

Serviços Tecnológicos que analisou as imagens de ultra-sonografia dos animais 

de duas PGP.  

 

 

4.2. Obtenção dos dados moleculares 

 

Dos animais descritos anteriormente foram colhidos de 1 a 5ml de 

sangue com auxílio de vacutainer contendo EDTA, sendo as amostras 

conservadas sob refrigeração. As análises genéticas foram realizadas no 

Laboratório de Genética e Melhoramento (Departamento de Zootecnia e Instituto 

do Trópico Sub-úmido) da Universidade Católica de Goiás. A extração do DNA 

das amostras, a partir de 500µl de sangue, foi realizada utilizando o kit de 

extração de DNA específico para sangue (GFXTM Genomic Blood DNA Purification 

Kit), fornecido pela Amersham Pharmacia Biotech Inc. O kit fornece todos os 

tampões específicos para as etapas de lise celular, extração, lavagem e 

purificação do DNA (Anexo 1).  
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Para a quantificação, o DNA total de cada um dos indivíduos foi 

submetido à eletroforese horizontal, utilizado o marcador de peso molecular Low 

DNA Mass Ladder do fabricante InvitrogenTM. A eletroforese foi conduzida em 

agarose 1% e tampão de corrida TBE (0,89M Tris, pH 8,0; 0,89M ácido bórico; 

0,02M EDTA), pH 8,1 na concentração de 0,5X. Para a visualização das amostras 

de DNA, o gel foi corado com brometo de etídio e fotografado com o auxílio do 

fotodocumentador KODAK EDAS 120. Depois de quantificado, o DNA foi diluído 

para uma concentração final de 3ng/µl para ser usado nas reações de PCR 

(Reação em Cadeia da Polimerase). A partir das amostras de DNA, foram 

processadas as amplificações dos locos STR, utilizando-se cinco pares de primers 

(BM1824, BM2113, CSN3, ETH225, SPS115) todos desenvolvidos para análise 

genética com bovinos (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Identificação dos locos, seqüência dos primers, localização 
cromossômica (C) e referências desses primers utilizados para 
amplificação em bovinos. As siglas (F) e (R) significam Forward e 
Reverse, respectivamente. 

Locos Seqüência dos Primers  (5’→→→→ 3’) C Referências

(F) GAGCAAGGTGTTTTTCCAATC
(R) CATTCTCCAACTGCTTCCTTG

(F) GCTCCTTCTACCAAATACCC
(R) CTTCCTGAGAGAAGCAACACC

(F) ATGACACCTTAACCTAATCCC
(R) GCACTTTATAAGCACCACAGC

(F) GATCACCTTCGGACTATTTCCT
(R) ACATGACAGCCACGTGCTACT

(F) AAAGTGACACAACAGCTTCTCCAG
(R) AACGAGTGTCCTAGTTTGGCTGTG

SPS115 (D15) 15 CURI & LOPES, 2002

CSN3 (kappa 
caseina)

6
BISHOP et al., 1994; 

BARENDSE et al., 1997 

ETH225 
(D9S1)

9
BISHOP et al., 1994; 

BARENDSE et al., 1997 

BM1824 
(D1S34)

1 BISHOP et al., 1994

BM2113 
(D2S26)

2
BISHOP et al., 1994; 

BARENDSE et al., 1997 

 

 

Embora todos os locos tenham sido desenvolvidos para bovinos e já 

existam as temperaturas de anelamento (Tm) indicadas para cada um deles, 

existe a necessidade de ajustes para as condições de amplificação do laboratório. 

Portanto, para todos os locos, foram realizados diversos testes a fim de escolher 

a temperatura de anelamento e quantidade de reagentes que permitisse o melhor 

padrão e a melhor resolução das bandas no gel. Em seguida, o DNA de cada um 

dos indivíduos foi então amplificado via reação em cadeia da polimerase (PCR) 

com as temperaturas de anelamento ideais para cada loco.  
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Para checar a amplificação de cada loco, os produtos da amplificação, 

foram primeiramente submetidos à eletroforese horizontal em agarose 4% com 

tampão de corrida TBE 1X. Foram corados com brometo de etídio, visualizados 

no transiluminador de luz ultravioleta e fotografados com o fotodocumentador 

KODAK EDAS 120.  

As reações de PCR, para cada sistema, foram montadas para um 

volume final de 15µl seguindo o seguinte protocolo: 5µL de DNA (~3ng/µL); 4,2µL 

dos dois primers (0,9µM); 1,7µL tampão da enzima 10X (100mM Tris-HCl, pH 9,0; 

15mM MgCl2; 500mM KCl); 1,3µL de d’NTP (2,5mM); 1,3µL de BSA (Albumina 

Bovina – 10mg/ml); 0,2µL da enzima Taq-Polimerase (5 unidades/µL - fornecida 

pela Amersham Pharmacia Biotech), completando-se o volume com 1,3µL de 

Água Milli-Q. A amplificação dos fragmentos de DNA via PCR, no termociclador 

do fabricante MJ Research Inc, foi realizada utilizando um programa com os 

seguintes passos: (1º) desnaturação do DNA a 94ºC por 5’ e (2º) a 94ºC por 1’; 

(3º) anelamento do primer a XºC por 1’; (4º) extensão da molécula pela enzima 

Taq polimerase a 72ºC por 1’; (5º) 30 ciclos seguindo do 2º ao 4º passo; (6º) 

passo final de extensão de 7’ a 72ºC. 

Para a análise com todos os indivíduos das três provas, os fragmentos 

produzidos nos diferentes locos foram submetidos à eletroforese em cuba de 

seqüênciamento vertical (BIORAD) em gel de poliacrilamida 4%, utilizando TBE 

1X, durante 2 horas, mantendo a corrente elétrica constante em 90W. Em 

seguida, os fragmentos foram corados com nitrato de prata para a visualização 

dos alelos seguindo o protocolo descrito por CRESTE et al. (2001). Após a 

revelação e secagem das placas, elas foram colocadas sobre a luz branca para a 

obtenção dos genótipos, utilizando, como padrão de peso molecular, o marcador 

10bp Ladder (base pairs – pares de base) do fabricante InvitrogenTM. 

Após a codificação, essas placas foram escaneadas. É importante 

ressaltar que as imagens digitalizadas dos géis, não refletem exatamente a 

qualidade da amplificação dos mesmos. Isso acontece porque o gel de 

poliacrilamida não pode ser armazenado; trata-se de um gel de sequenciamento 

que permanece fixado à placa de vidro com auxílio de uma solução colante e só 

pode ser retirado em solução concentrada de hidróxido de sódio. 
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Depois de codificar os genótipos de todos os indivíduos, deve-se 

elaborar a escada alélica com o intuito de confirmar a existência de cada alelo, 

minimizando desta forma os possíveis erros na obtenção dos genótipos. Então, 

montou-se uma escada alélica para todos os locos, a fim de confirmar a presença 

de cada alelo. Para esta montagem foram feitas novas reações de PCR 

escolhendo o mínimo de animais que contemplasse o máximo de alelos em cada 

loco. A identificação dos alelos, para cada loco, foi feita de acordo com o seu 

tamanho em pares de base, com o auxílio do marcador de peso molecular 10bp 

Ladder que apresenta fragmentos que variam de 10 em 10 pares de base. 

 

 

4.3. Análises estatísticas 

 

 

4.3.1. Caracterização da variabilidade genética 

 

A partir da codificação dos cinco locos nos 243 animais, foi construída 

uma matriz de dados com os genótipos, que foi utilizada para realizar uma análise 

descritiva estimando-se as medidas de variabilidade apresentadas a seguir: 

proporção de locos polimórficos, número médio de alelos por loco polimórfico 

freqüências alélicas em cada loco, número de alelos observados (na), número 

efetivo de alelos (ne), conforme sugerido por ALFENAS et al. (1991) e WEIR 

(1996). O número efetivo de alelos foi calculado por: 
1

I

1i

2

ie pN

−

−









= ∑ , 

onde I é o número de locos ; pi é a freqüência do i-ésimo alelo na população. 

Para estimar a diversidade genética foi calculada a heterozigosidade 

média observada (Ho), obtida pela média aritmética das proporções do número 

total de heterozigotos em relação ao número total de indivíduos entre os locos 

analisados. A heterozigosidade esperada (He) ou diversidade de NEI (1973) foi 

calculada por: 
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onde n é o número de indivíduos, r é o número de locos, k é o número de alelos no 

loco i e pij é a freqüência do j-ésimo alelo do i-ésimo loco. 

Com base nas estimativas das heterozigosidades esperadas e 

observadas (He e Ho), calculou-se o índice de fixação ou coeficiente de 

endogamia (f) para cada população, como medida da deficiência ou excesso de 

heterozigotos, ou seja dado pela fórmula 
( )

He

HoHe
f

−
=  (WEIR, 1996).  

A Freqüência estimada de alelos nulos foi calculada segundo 

BROOKFIELD (1996), assumindo panmixia e que toda deficiência de 

heterozigotos relativa às proporções de Hardy-Weinberg foi devida aos alelos 

nulos e não à subdivisão de população. 

A Probabilidade de Exclusão de Paternidade (PE), que se refere a 

probabilidade de se excluir uma falsa paternidade foi calculada conforme sugerido 

por EVETT & WEIR (1998). Sendo pu as freqüências alélicas do loco u na 

população, Q a probabilidade de que pelo menos um loco do sistema permita a 

exclusão de um dos prováveis pais. Esta probabilidade, por loco ( )LQ , pode ser 

estimada por: 

( ) ( )∑∑∑
≠

−−−−=
u uv

vuvu

u

uuL ppppppQ 334
2

1
1 222

 

E generalizando para todos os locos, tem-se que: 

( )∏ −−=
L

LQQ 11  

A Probabilidade de Identidade, que é a probabilidade de dois indivíduos 

escolhidos aleatoriamente em uma população terem genótipo idêntico, foi 

calculada segundo PAETKAU et al. (1998): 

 
( ) ( ) ( )

( )( )( )321

629222 223

2
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2
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onde n é o número de amostras, ai é dado por: ∑
j

i

jp  , onde pj é a freqüência do 

j-ésimo alelo calculado por loco e multiplicada para todos os locos. 
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As análises foram realizadas utilizando os softwares TFPGA 1.3 

(Tools For Population Genetic Analyses) (MILLER, 1997), GDA (Genetic Data 

Analysis) (LEWIS & ZAYKIN, 2001), POPGENE (Population Genetic Analysis), 

versão 1.32 (YEH & YANG, 1998) e IDENTITY 1.0 (WAGNER & SEFC, 1999). 

 

 

4.3.2. Similaridade genética e parentesco 

 

A fim de se verificar a associação entre a similaridade genética obtida 

a partir dos marcadores STR e a matriz de parentesco segundo WRIGHT (1922), 

gerada a partir da genealogia dos animais, os genótipos dos locos STR foram 

transformados em uma matriz binária, onde a presença do alelo é indicada por 1 e 

a ausência por zero, como descrito a seguir (KOSMAN &  LEONARD, 2005): 

 

Genótipos gerados pelos
locos Microssatélite.

Genótipos transformados
em dados binários para
cada loco analisado.

AA BB CC DD AB AC AD BC BD CD

A 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0

B 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0

C 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1

D 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1  

 

A matriz transformada dos cinco locos foi utilizada para estimar a 

similaridade genética entre os indivíduos, com base no coeficiente de Jaccard (J) 

(SOKAL & SNEATH, 1963) que é dado por: 

P

M
J =  

onde: M é o número de bandas em comum e P é o número total de 

bandas, exceto as bandas ausentes nos dois indivíduos comparados, gerando 

uma matriz de similaridade genética entre os indivíduos. Essas análises foram 

realizadas utilizando o SIMQUAL (similarity for qualitative data) do programa 

NTSYS-PC, versão 2.02h (ROHLF, 1998). 

A matriz de parentesco foi obtida a partir dos dados de genealogia dos 

respectivos animais, até seus bisavôs, uma estrutura familiar de três gerações, 

com respectivas datas de nascimento, utilizando dados de 1779 animais. Esse 
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arquivo de genealogia foi fornecido pela ABCZ (Associação Brasileira dos 

Criadores de Zebu), sendo os arquivos compostos por 1546 animais para gerar a 

matriz de parentesco entre os 218 animais da raça Nelore e 233 animais para 

gerar a matriz dos 25 animais Tabapuã. Para gerar a matriz de parentesco, os 

dados alfa númericos dos registro dos animais foram primeiramente, 

transformados em números no programa denominado Lahey ED4W e depois 

esses números foram utilizados no programa BuildA.F90, para gerar a matriz de 

parentesco propriamente dita. Estes programas foram escritos em linguagem 

Fortran (TROVO, Comunicação pessoal, 2005). 

A correlação entre as matrizes de similaridade genética e a de 

parentesco, entre todos os animais e para cada raça, foi avaliada utilizando o 

teste de Mantel (SOKAL, 1979), que é dado por: 

ij

n

ji

ijYXZ ∑∑∑∑
<<<<

====  

onde Xij e Yij são os elementos fora da diagonal das matrizes X e Y a 

serem comparadas.  

A significância da relação entre as matrizes pode ser testada 

recalculando o valor de Z diversas vezes, permutando aleatoriamente, em cada 

uma delas, a ordem dos elementos de uma das matrizes. Deste modo é possível 

obter uma distribuição de probabilidades à qual o valor de Z observado pode ser 

comparado (SMOUSE et al., 1986). O valor de Z não possui amplitude de 

variação definida, mas de fato ele possui uma relação monotônica com o r de 

Pearson calculado entre as matrizes. Assim, pode-se utilizar o Z de MANTEL 

(1967) para testar a significância da correlação matricial, que varia entre 1,0 e –

1,0. Foram utilizadas 5.000 permutações aleatórias para estabelecer a 

significância de cada correlação matricial. Essas análises foram realizadas 

utilizando a rotina MXCOMP (Matrix Comparison-Graphics) do programa NTSYS-

PC 2.02h (ROHLF, 1998). 
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4.3.3. Características de crescimento e carcaça 

 

O conjunto de dados analisados nesse estudo são oriundos de 

animais participantes de três Provas de Ganho em Peso realizadas AGCZ, com 

informações da genealogia, com estrutura familiar de três gerações, fornecido 

pela ABCZ, além das informações de GMD112, PC426, AOL, EG, P8, ano da 

prova de ganho em peso, mês de nascimento do animal e idade da vaca ao 

parto. 

Nas análises foram avaliadas as características: GMD112, PC426, 

AOL, EG e P8 com os efeitos fixos no modelo: IDV (idade da vaca ao parto), ano 

(ano da prova de ganho em peso), mês (mês de nascimento do animal) e os locos 

CSN3, BM1824, SPS115, BM2113 e ETH225, para verificar a influência dos 

locos, ano, IDV e mês nas características avaliadas. Estas análises estatísticas 

foram realizadas no PROC GLM (General Linear Models) do SAS (Statistical 

Analysis System) (2003), utilizando um modelo de efeitos fixos. As variáveis 

dependentes foram: GMD112, PC426, AOL, EG, P8; os efeitos fixos: ano, mês, 

IDV e os locos CSN3, BM1824, SPS115, BM2113 e ETH225 (Apêndice 1). 

Também foram calculados médias e desvios-padrão para as características 

avaliadas através do PROC MEANS do SAS (2003). Para essas análises foram 

utilizadas apenas as informações dos animais da raça Nelore, porque havia um 

pequeno número de animais da raça Tabapuã (25 animais).  

O GMD112 foi calculado pela razão da diferença entre os peso 

posterior e anterior à prova, e o número de dias entre as duas pesagens (112 - 

quantidade de dias de prova), de acordo com a seguinte fórmula: 

IAIS

PAPS
GMD

−

−
=  

onde,  PS = peso posterior à pesagem; PA = peso anterior à pesagem; IS = idade 

do animal em dias, na pesagem posterior; IA = idade do animal em dias, na 

pesagem anterior. 

O peso calculado aos 426 dias de idade foi obtido com base na 

seguinte fórmula: 

DAGMDPPC ×±=  
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onde, PC = peso calculado; P = peso observado mais próximo à idade 426 dias; 

GMD = ganho médio diário no período; DA = diferença em dias, entre as duas 

pesagens. 

A AOL (área de olho de lombo) é uma característica avaliada 

transversalmente no músculo longissimus dorsi (“contra-filé”) na região entre a 12ª 

e 13ª costela, expressa em centímetros quadrados (cm2) e que está relacionada à 

quantidade de músculo, rendimento da carcaça e principalmente com cortes 

nobres. A EG (espessura de gordura) é uma característica mensurada na região 

entre a 12ª e 13ª costela, a qual quantifica a espessura de gordura subcutânea 

sobre o músculo longissimus dorsi e é expressa em milímetros (mm). Finalmente, 

a  espessura de gordura subcutânea na garupa (P8) é medida entre a intersecção 

dos músculos Gluteus medius e Biceps femoris localizada entre o ílio e o ísquio, 

expressa em milímetros (mm). Segundo YOKOO (2005), essas medidas se 

relacionam à precocidade de crescimento e de acabamento. 

O efeito de ano da prova de ganho em peso foi considerado em três 

categorias (1 – primeira prova, 2 – segunda prova e 3 – terceira prova), sendo 

que o efeito de mês de nascimento do animal foi considerado em quatro 

categorias (1 – primeiro mês de nascimento de animais em cada prova, 2 – 

segundo mês, 3 – terceiro mês e 4 – quarto mês) e a idade da vaca ao parto em 

quatro categorias (1 – 0 a 3 anos, 2 – 3 a 4 anos, 3 – 5 a 9 anos e 4 – mais que 

10 anos). 

Primeiramente, foram feitas as análises de variância pela metodologia 

dos quadrados mínimos para todas as características objetivando verificar a 

existência de efeitos significativos. Considerou-se o erro tipo III, oriundo da soma 

de quadrados do resíduo, indicado para análise de dados desbalanceados a partir 

do teste F e, posteriormente foram feitas novas análises utilizando apenas as 

características que apresentaram efeito significativo a 0,20 (P≤ 0,20), definindo 

assim, um modelo para cada característica desse estudo. Quando a interação foi 

significativa (P≤ 0,05) realizou-se a comparação entre as médias, por meio do 

teste de Tukey. As análises resultaram na eliminação de idade da vaca, mês e 

alguns locos, de acordo com a característica analisada.  
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Essas análises preliminares permitiram definir um modelo matricial a 

ser utilizado para as análises genéticas dos componentes de variância e 

herdabilidades.  

 

 

4.3.3.1. Estimação dos componentes de variância 

 

Os componentes de variância necessários para a obtenção dos 

parâmetros genéticos foram estimados em análises unicaráter sob modelo animal, 

pelo método da Amostragem de Gibbs, disponível no software MTGSAM (Multiple 

Trait using Gibbs Sampler under Animal Model), desenvolvido por VAN TASSEL & 

VAN VLECK (1996), adaptado e adotado para calcular as distribuições das 

médias posteriores por meio de amostras e estimativas posteriores dos 

componentes de variância gerados pela cadeia de Gibbs. 

As análises, considerando uma única característica separadamente 

(unicarater), foram realizadas considerando um modelo animal, conforme o 

modelo matricial descrito a seguir: 

eaZXy ++=
~~~

β  

Como efeitos aleatórios foram consideradas as contribuições dos 

efeitos diretos, considerando y como sendo o vetor das variáveis dependentes 

(nx1), X a matriz de incidência que associa ββββ com y, ββββ o vetor dos “efeitos fixos” 

(r1x1), Z a matriz de incidência que associa a com y, a representando o vetor dos 

efeitos genéticos aditivos diretos (r2x1) e e o vetor de resíduos. Dessas definições, 

considera-se que: 
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em que: 
2

uσ  e 
2

eσ  são as variâncias para os efeitos genéticos aditivos diretos e 

residuais, respectivamente; A é o numerador da matriz de parentesco entre os 

animais e I é a matriz identidade apropriada. 
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Uma vez que os parâmetros são criados, o procedimento iterativo é 

repetido inúmeras vezes, criando uma cadeia de amostras aleatórias da 

distribuição posterior marginal. As estimativas das médias posteriores para os 

componentes de variância são baseados no valor esperado das distribuições de 

Wishart invertidas (IW), para todas as variáveis aleatórias (VAN TASSEL & VAN 

VLECK, 1996). 

Tem-se então, que a média posterior de um componente de variância é 

calculada como sendo a média dos valores esperados em toda a cadeia, após o 

período de descarte das amostras iniciais. As estimativas das médias posteriores 

para as herdabilidades são calculadas como as médias das funções usando os 

componentes de variância em cada ciclo de Amostragem de Gibbs após o 

descarte das amostras iniciais. 

O MTGSAM foi usado para calcular as médias posteriores dos 

componentes de variância obtidas a partir das amostras da cadeia de Gibbs, bem 

como estimar herdabilidades e o valor genético dos animais. 

Neste estudo foram consideradas as distribuições a priori ou iniciais 

para ββββ como sendo não informativas, ou seja, sem conhecimento prévio dos 

parâmetros do modelo. Para o cálculo dos componentes de variância foram 

usadas as distribuições de Wishart invertidas (IW). As distribuições iniciais IW 

para os componentes de variância foram consideradas mutuamente 

independentes. A densidade de Wishart descreve a distribuição das somas de 

quadrados e produtos cruzados das variáveis aleatórias com distribuição normal. 

Em casos de modelos unicaracteres, como o usado neste estudo, isto 

corresponde a uma distribuição de qui-quadrado invertida (MAGNABOSCO, 1997; 

MAGNABOSCO et al., 2001). 

Admitiu-se uma distribuição inicial tendendo ao infinito, que significa a 

suposição de nenhum conhecimento inicial ou a priori desses efeitos, para os 

valores iniciais dos componentes de variância, para GMD112 e PC426, e para 

AOL, EG e P8 foram utilizados valores encontrados por BARBOSA (2005). A 

implementação da Amostragem de Gibbs foi realizada utilizando vários tamanhos 

de cadeia (TC) de 50.000 a 2.400.000 ciclos, variando para cada análise até a 

convergência. Nas análises finais foram utilizados tamanhos de cadeia (TC) de no 

mínimo 1.200.000 ciclos com período de descarte amostral (k) de 10.000 ciclos e 
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um intervalo amostral de 1.000 ciclos, gerando de 1.190 a 2.390 amostras de 

médias posteriores dos componentes de variância, de acordo com a análise 

implementada. O valor do critério de convergência para a obtenção das soluções 

das equações de modelo misto (MME) pelo método Iterativo de Gauss Seidel 

(IGS) foi de 10-9. 

O arquivo de dados foi o mesmo utilizado para as análises no SAS, 

retirando-se as variáveis que não apresentaram efeito significativo, definindo 

assim, um modelo final para cada característica analisada. 

O modelo proposto inclui um a dois “efeitos fixos” para as 

características GMD112 (Ganho médio diário de peso aos 112 dias da prova) e 

EG (Espessura de gordura na 12a-13a costela, mm) e um “efeito fixo” para PC426 

(Peso calculado para os 426 dias), AOL (Área de olho de lombo, cm2) e P8 

(Espessura de gordura na garupa, mm). Para GMD112 foram usados três 

modelos: GMD112Ano (tendo como “efeito fixo” ano da prova de ganho em peso), 

GMD112AnoCSN3 (ano e o loco STR CSN3) e GMD112AnoBM2113 (ano e o loco STR 

BM2113), para EG foram usados dois modelos: EGAno (ano) e EGAnoSPS115 (ano e 

o loco STR SPS115) e para PC426Ano, AOLAno e P8Ano foi usado apenas um 

modelo com o “efeito fixo” ano.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1. Caracterização da variabilidade genética 

 

Os resultados obtidos das amplificações por PCR dos locos STR foram 

bandas nítidas, após os ajustes nas condições de amplificação, que determinaram 

quantidades adequadas de reagentes nas reações e programas com temperatura 

de anelamento apropriadas para cada loco. Quando não houve amplificação de 

um animal para determinado loco, a PCR foi repetida, para que animais não 

ficassem sem genótipos para as análises. As características gerais para cada 

loco, condições de amplificação e amplitude de variações do tamanho dos alelos, 

estão descritos na tabela 2. 

De maneira geral os cinco locos geraram alelos que variaram entre 128 

e 261 pares de bases (bp). Esta amplitude de variação nos tamanhos dos alelos 

estão de acordo com a literatura (MACHUGH et al., 1997; CURI & LOPES, 2002; 

MATEUS et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2005; RADKO et al., 2005), confirmando 

que os ajustes nos protocolos de amplificação não interferiram na qualidade dos 

resultados, permitindo a amplificação da região alvo correta.  Na literatura, o loco 

CSN3 é descrito como sendo a região do gene da Kappa-caseína (VELMALA et 

al., 1999; MOSING et al., 2001) e os locos BM2113, BM1824, ETH225 e SPS115 

são indicados pela Sociedade Internacional de Genética Animal (ISAG), como 

bons marcadores para análise de vínculo genético em bovinos (CURI & LOPES, 

2001; CURI & LOPES, 2002; VISSCHER et al., 2002; BARBOSA et al., 2003; 

LIRÓN et al., 2004; KOVAR et al., 2005). 
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Tabela 2. Relação dos locos STR com respectivas temperaturas de anelamento 
(Tm), número de alelos (NA) e amplitude de variação do tamanho dos 
alelos em pares de base (AVA).  

Locos Tm (ºC) NA AVA (pb)
CSN3 62 4 215 - 226
BM1824 62 6 179 - 194
BM2113 59 6 128 - 148
SPS115 59 7 246 - 261
ETH225 46 8 142 - 162  

 

Quando se compara as temperaturas de anelamento utilizadas neste 

trabalho com as disponíveis na literatura, percebe-se que existe uma grande 

diferença nos locos analisados (Tabelas 2 e Anexo 2), ressaltando a importância 

do passo de otimização das condições de amplificação dos locos. Para os 

marcadores CSN3, BM2113, BM1824 e SPS115 foram utilizadas temperaturas 

sempre maiores do que a recomendada, sendo que o loco ETH225 foi o único 

que a temperatura utilizada foi bem menor do que a encontrada na literatura. 

Com relação à qualidade de amplificação e a resolução das bandas 

nos locos, verificou-se que em alguns casos houve a amplificação de bandas 

inespecíficas, que podem ter ocorrido pelo número elevado ciclos de amplificação 

ou pela influência da temperatura no anelamento imperfeito do primer a regiões 

que não são o alvo de amplificação (loco). Na Figura 1 estão apresentados os 

padrões de amplificação de cada loco utilizado. 
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Figura 1. Géis de acrilamida com alguns animais das provas de ganho em peso, 

utilizando os locos CSN3, BM1824, SPS115, BM2113 e ETH225. As 
colunas “M” indicam o marcador de peso molecular (10 base pair 
ladder, Invitrogen). 

 

O número total de alelos encontrados para os cinco locos foi igual a 31, 

gerando uma média de 6,2 alelos por locos, variando entre 4 (CSN3) e 8 

(ETH225) (Tabela 2). Para cada loco, foi estabelecida uma escada alélica, a partir 

da eletroforese de um menor número de indivíduos que contemplasse todos os 

alelos de cada loco (Figura 2).  
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Figura 2. Escada alélica mostrando os alelos presentes nos cinco locos 

polimórficos (BM1824, BM2113, CSN3, ETH225, SPS115). As 
colunas “M” indicam o padrão de peso molecular 10 bp ladder, 
Invitrogen. 

 

Considerando os 243 animais (218 Nelore e 25 Tabapuã), todos os 

locos (BM1824, BM2113, CSN3, ETH225, SPS115) apresentaram-se polimórficos 

e seus genótipos estão apresentados no Apêndice 1. As freqüências relativas dos 

alelos para cada loco estão apresentadas na Figura 3. Um dos aspectos 

importantes da montagem deste banco de freqüências alélicas é a possibilidade 

de realização de análises de vínculo genético com maior eficiência do sistema no 

momento de incluir ou excluir um determinado indivíduo em um teste de 

paternidade. 

 



 54 

 

 

CSN3

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

A B C D
Alelos

F
re

qu
ê

nc
ia

s
 a

lé
lic

as

BM1824

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

A B C D E F

Alelos

F
re

qu
ên

ci
as

 a
lé

lic
as

SPS115

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

A B C D E F G
Alelos

F
re

qu
ê

nc
ia

s
 a

lé
lic

as

BM2113

0

0,1

0,2

0,3

0,4

A B C D E F

Alelos

F
re

q
u

ê
n

c
ia

s
 a

lé
lic

a
s

ETH225

0

0,2

0,4

0,6

0,8

A B C D E F G H
Alelos

F
re

q
u

ê
n

c
ia

s
 a

lé
lic

a
s

 
Figura 3. Freqüências alélicas dos cinco locos STR (CSN3, BM1824, SPS115, 

BM2113 e ETH225), estimadas a partir dos 243 animais Bos indicus. 
  

Considerando os cinco locos analisados a heterozigosidade observada 

(Ho) apresentou-se com uma média igual a 0,59, variando entre 0,31 a 0,80 e a 

heterozigosidade esperada (He) mostrou valores médios igual a 0,61, variando 

entre 0,43 a 0,77 (Tabela 3). Esses valores são bem próximos aos encontrados 

para as diferentes raças bovinas estudadas por pesquisadores de várias regiões 

do mundo (Anexo 3). Das estimativas de heterozigosidade, tanto neste trabalho 

quanto nos da literatura, apresentados no Anexo 3, os locos CSN3 e BM2113 são 

os que apresentaram menores e maiores valores, respectivamente, mostrando 

que existe uma considerável diversidade genética nos cinco locos STR avaliados. 
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Tabela 3. Estimativas de parâmetros de diversidade, incluindo Número de 
indivíduos (n), Número de alelos observados (Na), Número efetivo de 
alelos (Ne), Heterozigosidade observada (Ho), Heterozigosidade 
esperada (He) e o Índice de fixação (f), nos programas POPGEN e 
GDA. 

Locos n na ne He Ho f

CSN3 243 4 1,74 0,43 0,46 -0,07
BM1824 243 6 3,00 0,67 0,71 -0,06
SPS115 243 7 2,91 0,66 0,67 -0,03
BM2113 243 6 4,40 0,77 0,79 -0,02
ETH225 243 8 2,02 0,51 0,31 0,39
Média 243 6,2 2,81 0,61 0,59 0,03  

 

Os valores obtidos para o índice de fixação (f) por loco, estimado com 

base nas medidas de heterozigosidades (Ho e He), variaram entre -0,02 (BM2113) 

e 0,39 (ETH225), com uma média de 0,03, indicando a presença de uma excesso 

de indivíduos heterozigoto para os locos CSN3, BM1824, SPS115 e BM2113 e 

um nível consideravelmente alto de indivíduos homozigotos para o loco ETH225 

(Tabela 4). De modo geral os valores do índice de fixação de cada loco se 

apresentaram muito semelhante aos encontrados em outros estudos, com 

exceção para o loco ETH225 que mostrou um elevado valor para esta estimativa, 

diferente de todos os trabalhos da literatura com este loco (Anexo 4). 

Como estes primers amplificam regiões microssatélites, que não estão 

sob seleção direta, uma hipótese a ser considerada é que este loco esteja ligado 

a uma região do genoma que está sob seleção para aumento de freqüência nesta 

população de zebuínos. Neste sentido, foi realizado uma análise exploratória, no 

site ARKDB – Rosling Institute (http://www.thearkdb.org), onde foi verificado a 

existência de três mapas, sendo que em um deles existe um gene (CGA - 

glycoprotein hormone, alpha polypeptide) mapeado a menos de 50 centimorgans 

do loco ETH225, o que sugere que, de fato, pode ser considerada a possibilidade 

de seleção indireta (Figura 4). O gene CGA - glycoprotein hormone, alpha 

polypeptide é uma proteína codificante, que influência na reprodução de 

ruminantes (MONTGOMERY, 2000). 
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Figura 4. Mapa do gene CGA - glycoprotein hormone, alpha polypeptide, próximo 

ao loco ETH225. 
 

Considerando as raças Nelore e Tabapuã separadamente, observa-se, 

para o Nelore, uma valor médio de heterozigosidade esperada (He) igual a 0,60 e 

heterozigosidade observada (Ho) igual a 0,57 com um índice de fixação médio (f) 

de 0,04 (Tabela 4). Para a raça Tabapuã os valores médios de He, Ho e f foram, 

respectivamente 0,69, 0,74 e -0,06 (Tabela 4). Os valores de diversidade genética 

encontrados aqui foram muito próximos aos observados em outros trabalhos com 

Zebu disponíveis na literatura (Anexo 4). É importante ressaltar que os baixos 

valores encontrados para os índices de fixação seriam esperados, uma vez que 

os animais são provenientes de diferentes propriedades.  

 

Tabela 4. Número de indivíduos (n), número de alelos observados (na), 
Heterozigosidade esperada (He), Heterozigosidade observada (HO) e 
o índice de fixação médio (f), considerando as duas raças 
separadamente, nos programas POPGEN e GDA. 

Raças n na He Ho f

Nelore 218 6,2 0,60 0,57 0,04
Tabapuã 25 5,6 0,69 0,74 -0,06  
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Considerando as duas raças separadamente, alguns alelos foram 

exclusivos (alelos privados) para a raça Nelore (Tabela 5). Esta informação deve 

ser vista com cautela, pois foi analisada uma pequena quantidade de animais da 

raça Tabapuã.  

 

Tabela 5. Alelos privados, com respectiva altura e a freqüência em que ocorrem 
na raça nelore, calculados no programa GDA. 

Loco Alelo Freqüência

CSN3 1 (226bp) 0,0023

BM1824 3 (189bp) 0,0046

ETH225 6 (146bp) 0,0183  

 

Os alelos considerados privados para os locos em estudo na raça 

Nelore foram o de 226bp para o loco CSN3, 189bp para BM1824 e 146bp para o 

loco ETH225. Para a confirmação destes resultados serão necessários mais 

estudos, com uma maior quantidade de animais de diferentes raças. 

A frequência estimada de alelos nulos para os locos CSN3, BM1824, 

SPS115 e BM2113 apresentaram valores negativos, porém próximos a zero, 

sendo que o loco ETH225 mostrou um valor maior, igual a 0,13 (Tabela 6), como 

a freqüência de alelos nulos é calculada a partir da deficiência de heterozigotos, 

este resultado ocorreu pela alta quantidade de animais homozigotos para este 

loco (Tabela 3), demonstrada pela baixa quantidade de heterozigosidade 

observada em relação à esperada, assim, apresentando um alto valor para f. Este 

alto valor pode estar ocorrendo realmente neste loco, por estes animais 

apresentarem muita homozigose pela seleção que eles vem sofrendo e não pela 

presença dos alelos nulos.  

Para fins de análise de vínculo genético foi estimada a probabilidade de 

exclusão de paternidade (PE), que se refere à probabilidade de excluir uma falsa 

paternidade. Considerando os locos separadamente, essa variou entre 0,22 

(CSN3) e 0,56 (BM2113). Quando se calculou uma probabilidade de exclusão 

combinada (PEC) essa foi igual a 0,92 (Tabela 6). No caso de um teste de 

paternidade, este valor mede o poder de exclusão do sistema, sendo que o valor 

ideal para PEC é de 0,999999 (COLLEVATTI et al., 1999; DUARTE et al., 2001). 

Neste estudo uma PEC de 0,92 pode ser considerada “boa”, pois foi calculada 
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com base em apenas cinco locos. Para se atingir o valor ideal aconselha-se 

utilizar no mínimo 12 locos, mas em alguns casos esta probabilidade pode ser 

encontrada com menos locos (DUARTE et al., 2001). A vantagem em alcançar o 

nível ideal de probabilidade de exclusão com menos locos é a possibilidade de 

redução de custo da análise, sem prejuízo para a conclusão do teste. 

Outra medida importante em análises de vínculo genético é a 

probabilidade de identidade (PI), que é a probabilidade de dois indivíduos 

escolhidos aleatoriamente em uma população terem genótipo idêntico. Ela variou 

entre 0,15 (BM2113) e 0,47 (CSN3), com uma probabilidade combinada igual a 

0,0015. STEIGLEDER et al. (2004) trabalhando com bovinos de algumas raças 

brasileiras encontraram uma PI combinada de 10-15, utilizando quatorze locos 

STR. A PI combinada é a probabilidade de dois indivíduos escolhidos 

aleatoriamente em uma população terem genótipos idênticos para todos os locos. 

Ela deve ser praticamente nula, demonstrando que STR é um ótimo marcador 

para discriminar os indivíduos (COLLEVATTI et al., 1999; DUARTE et al., 2001). 

A PI combinada neste estudo se apresentou abaixo do ideal, pela pequena 

quantidade de marcadores utilizados, não sendo adequada para estudos de 

vínculo genético. Para estes estudos, utilizando marcadores STR, é necessária a 

utilização de 12 locos polimórficos, apresentando uma PI combinada de cerca 

de10-12 (DUARTE et al., 2001).  

 
Tabela 6. Número de indivíduos (n), Número de alelos observados (Na), 

Probabilidade de exclusão de paternidade (PE), Probabilidade de 
identidade (PI) e Estimativa da freqüência de alelos nulos (FAN), no 
programa IDENTITY 1.0. 

 

Locos n na PE PI FAN

CSN3 243 4 0,22 0,47 -0,02
BM1824 243 6 0,41 0,28 -0,02

SPS115 243 7 0,44 0,22 -0,01

BM2113 243 6 0,56 0,15 -0,01
ETH225 243 8 0,31 0,33 0,13

Total - 31 0,92 0,0015 -  

 

Avaliando outros trabalhos de análise de vínculo genético em bovinos é 

possível perceber que a PE, por loco, aqui encontradas são muito semelhantes às 
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encontradas para os mesmos locos em diferentes raças (Anexo 5). O loco que 

apresentou o menor valor de probabilidade tanto neste trabalho quanto na 

literatura consultada foi o CSN3. Este resultado é esperado já que este loco é do 

gene responsável pela Kapa-caseina, pois todo gene sofre mais restrições para 

manutenção de mutações indesejadas, estando sob influência dos processos de 

seleção, assim, tendem a reduzir a variabilidade genética. Por outro lado, nesta 

comparação, os locos SPS115 e BM2113 foram os que apresentaram maior valor 

de PE, o que também seria esperado já que estes são alguns dos locos 

recomendados pela Sociedade Internacional de Genética Animal (ISAG), com 

base em critérios, entre eles o alto polimorfismo, estabelecidos pela Organização 

da Agricultura e Alimentos das Nações Unidas (FAO). 

Segundo RODRIGUES et al. (2002) um bom microssatélite para 

análise de vínculo genético é aquele que apresenta altos valores de probabilidade 

de exclusão (PE), sendo satisfatórios os valores de PE maiores que 50%. Níveis 

reduzidos de polimorfismo ou fixação de alelos para alguns marcadores causam 

baixos valores de PE. É preciso ressaltar que o valor de PE é dependente do 

número de alelos e a distribuição de freqüências desses alelos na população. 

Apesar, da maioria dos locos utilizados serem indicados para realização de testes 

de paternidade em bovinos, eles apresentaram valores baixos de PE. O único 

loco que apresentou valor de PE superior a 50%, neste estudo, foi o BM2113. 

 
 

5.2. Similaridade genética e parentesco 

 

A correlação entre as matrizes de similaridade genética e a de 

parentesco, calculada pelo teste de Mantel, apresentou valor significativo (p = 

0,0004), porém baixo (r = 0,13039) (Figura 5). Quando este teste foi realizado 

para a raça Nelore o coeficiente de correlação (r) foi igual a 0,131 (p = 0,0004) 

(Figura 6) e para a raça Tabapuã o r apresentou-se mais baixo, igual a 0,093 (p = 

0,0692) (Figura 7). Existem diferentes motivos para se observar uma correlação 

baixa entre similaridade genética e parentesco por genealogia: 1) informações 

sobre o parentesco contendo erros; 2) pequena quantidade de animais e locos; 3) 
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erros na obtenção dos genótipos e 4) acúmulo de mutações nas regiões 

microssatélites, que não estão sob seleção direta.  

Um ponto muito importante que deve ser considerado é a natureza da 

estimativa do coeficiente de similaridade de Jaccard, que não permite distinguir se 

a semelhança entre os alelos se dá por origem (idênticos por descendência - 

mesma estrutura e história genética comum) ou por estado (idênticos por estado - 

diferentes eventos, como as mutações podem produzir alelos idênticos). Portanto, 

alelos de tamanho idêntico podem ter origem em linhagens evolutivas diferentes 

(idênticos por estado), o que pode resultar em falsa conclusão de “parentesco” 

(CHAMBERS & MACAVOY 2000). Este problema poderia ser resolvido com a 

inclusão dos genótipos dos pais na matriz de similaridade genética, assim, seria 

permitida a exclusão dos “falsos parentescos”, ou seja, seria possível diferenciar 

os alelos quanto a sua origem. 

 

Similaridade Genética
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-0.00 
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Figura 5. Correlação entre as matrizes de similaridade genética e de parentesco 

entre os animais das raças Nelore e Tabapuã (r = 0,13039, p = 0,0004, 
com 5000 permutações). 
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Figura 6. Correlação entre as matrizes de similaridade genética e de parentesco 

entre os animais da raça Nelore (r = 0,13156, p = 0,0004, com 5000 
permutações). 
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Figura 7. Correlação entre as matrizes de similaridade genética e de parentesco 

entre os animais da raça Tabapuã (r = 0,09308, p =  0,0692, com 5000 
permutações). 
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Alguns trabalhos mostram que existem erros na informação da 

paternidade nos registros genealógicos das associações de cerca de 36% e 

27,5% na raça Gir (BARON et al., 2002; CURI & LOPES, 2002), 11,7% em 

animais taurinos (WELLER et al., 2004) e 15% em animais da raça Nelore (ROSA 

et al., 1997). 

Em um estudo com base em simulações, considerando várias 

populações, com diferentes quantidades de locos e número de gerações, com 

100 repetições para cada situação, apresentaram diferentes valores de 

correlações entre os dados gerados pela genealogia e pelos marcadores 

moleculares. Este trabalho mostrou que quanto maior o número de marcadores, 

amostras e gerações analisadas e menor erro de falsas paternidades, maior a 

correlação entre estas duas matrizes de dados (Tabelas 7 e 8). Uma correlação 

de 0,104 foi obtida, utilizando dados de uma população com 20% de falsas 

paternidades e que não apresentava acasalamento entre irmãos. Assim, para se 

fazer uso de estudos de parentesco baseado em marcadores moleculares, torna-

se necessário um número alto de locos polimórficos, para obter estimativas 

seguras do parentesco entre os indivíduos (BAUMUNG & SÖLKNER, 2003). 

 

Tabela 7. Correlações entre simulações de dados obtidos por cálculo de 
parentesco a partir do pedigree e de dados moleculares. 

1 2 3
20 gerações 0,79 0,76 0,58
10 gerações 0,79 0,76 0,58
5 gerações 0,79 0,76 0,58
2 gerações 0,67 0,61 0
1% falsa paternidade por geração 0,76 0,73 0,54
5% falsa paternidade por geração 0,65 0,6 0,44
10% falsa paternidade por geração 0,58 0,54 0,27
20% falsa paternidade por geração 0,4 0,4 0,104
200 locos 0,77 0,74 0,64
100 locos 0,61 0,6 0,46
50 locos 0,47 0,47 0,32
20 locos 0,28 0,27 0,18

Tipo de Acasalamento

 
(1) Acasalamento ao acaso, (2) evitando acasalamento entre irmãos completos e (3) não 
permitindo acasalamento entre meio irmãos e irmãos completos. 
Fonte: BAUMUNG & SÖLKNER (2003). 
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Tabela 8. Correlações entre simulações de dados obtidos por cálculo de 
parentesco a partir do pedigree e de dados moleculares. 

20 locos 50 locos 100 locos 200 locos
20 gerações 0,28 0,47 0,61 0,77
10 gerações 0,27 0,45 0,59 0,73
5 gerações 0,25 0,42 0,55 0,69
2 gerações 0,24 0,41 0,53 0,66
0 gerações 0,23 0,4 0,51 0,66

Quantidade de locos STR

 
Fonte: BAUMUNG & SÖLKNER (2003). 
 

 

5. 3. Características de crescimento e carcaça 

 

Os valores obtidos das estatísticas descritivas (médias, valores 

mínimos e máximos e desvio padrão) dos efeitos fixos IDV, ano, mês e os locos 

CSN3, BM1824, SPS115, BM2113 e ETH225, para as características GMD112, 

PC426, AOL, EG, P8 para os 218 animais da raça Nelore, calculadas através do 

PROC MEANS do SAS (2003), são apresentadas no Apêndice 2.  

As análises preliminares de variância para verificação da consistência 

dos arquivos de dados e definição do modelo linear a ser utilizado, para todas as 

características permitiram o cálculo de médias, quadrado médio (QM), coeficiente 

de variação (CV), valores do teste F (F), significância do teste F e coeficiente de 

determinação (R²) para o modelo completo (Apêndice 3). Essa análise 

demonstrou que existem poucas relações significativas para as características 

testadas (Apêndice 4).  

O efeito de ano da prova foi o único significativo (P≤ 0,05) para todas 

as características consideradas, apresentando valor para o teste F (P< 0,0001), 

bem superior aos encontrados para os outros efeitos (Apêndice 4). Suas médias, 

valores mínimos e máximos estão apresentados na Figura 8. 
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Figura 8. Médias, valores mínimos e máximos para as características: GMD112 
(Ganho médio diário de peso aos 112 dias da prova), PC426 (Peso 
calculado para os 426 dias), AOL (Área de olho de lombo, cm2), EG 
(Espessura de gordura na 12a-13a costela, mm) e P8 (Espessura de 
gordura na garupa, mm), considerando o ano das três provas de ganho 
em peso. 

 

Neste estudo, o efeito da idade da vaca ao parto não foi significativo 

para as características avaliadas. SOUZA et al. (2005) e BRITO et al. (2001) 

também não encontraram efeito significativo da idade da vaca ao parto para 

ganho de peso diário, EG e P8 em bovinos da raça Nelore, entretanto YOKOO 

(2005) verificou efeito significativo de idade da vaca ao parto para estas 

características de carcaça (AOL, EG e P8) na raça Nelore. Segundo CARDOSO 

et al. (2004), o período pós-desmama é uma fase importante na avaliação 

genética de bovinos de corte por corresponder a um período próximo ao produto 

final e por melhor representar o ambiente de criação, não sendo diretamente 

influenciado por efeitos maternos.  



 65 

As características GMD112, AOL e EG, apresentaram efeitos 

significativos a 0,20 (P≤ 0,20), assim, considerando apenas essas características, 

foram efetuadas novas análises de variância, com modelos diferentes para cada 

uma delas (Apêndice 5). As características PC426 e P8, só foram significativas 

para o efeito de ano, assim, o modelo não foi modificado. A Tabela 9 apresenta as 

médias, quadrado médio (QM), coeficiente de variação (CV), valores do teste F 

(F), significância do teste F e coeficiente de determinação (R²) para o modelo com 

as características que apresentaram efeito de loco significativo.  

 

Tabela 9. Médias, quadrado médio (QM), coeficiente de variação (CV), valores do 
teste F (F), significância do teste F e coeficiente de determinação (R²), 
para o modelo utilizando as variáveis que apresentaram efeito 
significativo para as características de crescimento e carcaça. 

Características Média QM CV F P R²
GMD112 1100,8 59791 12,35 3,24 <,0001 0,53
AOL 56,93 254,5 14,41 3,78 <,0001 0,64
EG 2,25 2,0 28,73 4,78 <,0001 0,71  
GMD112 (Ganho médio diário de peso aos 112 dias da prova), AOL (Área de olho de lombo, cm2) 
e EG (Espessura de gordura na 12a-13a costela, mm). 

  

Das três características apresentadas na Tabela 9, apenas o GMD112 

apresentou efeito de loco significativo (Tabela 10), com um coeficiente de 

determinação maior para o novo modelo (R² = 0,53) (Apêndice 3). Para AOL e EG 

os efeitos fixos de locos, incluídos no novo modelo continuaram não 

apresentando efeito significativo (P ≤ 0,05). Assim foi adotado o modelo completo 

que apresentou um maior coeficiente de determinação para estas duas 

características (Apêndice 3 e Tabela 9). Para AOL apenas o efeito de ano foi 

significativo (F = 41,63, P < 0,0001) e para EG os efeitos ano (F = 58,90, P < 

0,0001) e loco SPS115 (F = 1,7, P = 0,05) (Apêndice 4). A partir dessas análises 

foi definido o modelo utilizado para cada característica nas análises de 

componentes de variância e herdabilidades (Apêndice 6). 
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Tabela 10.  Resumo do quadro de análise de variância apresentando as variáveis 
GMD112, AOL e EG, fonte de variação (FV – ano e os locos CSN3, 
BM1824, SPS115, BM2113 e ETH225), grau de liberdade (GL), 
quadrado médio (QM), valores do teste F (F) e significância do teste F 
(P). 

Variável FV GL QM F P
Ano 2 548.130,6 29,66 <,0001
CSN3 5 45.806,75 2,48 0,0341
BM2113 18 49.645,1 2,69 0,0005
Ano 1 6.058,1 89,99 <,0001
BM1824 12 85,89 1,28 0,2443
ETH225 11 74,05 1,1 0,369
Ano 1 41,591 99,43 <,0001
BM1824 12 0,617 1,47 0,1466
SPS115 19 0,643 1,54 0,0892
BM2113 18 0,637 1,52 0,0975

GMD112

AOL

EG

 
GMD112 (Ganho médio diário de peso aos 112 dias da prova), AOL (Área de olho de lombo, cm2) 
e EG (Espessura de gordura na 12a-13a costela, mm). 

 

Apesar da amostra estudada ser pequena, não se pode garantir que o 

aumento do número de animais resulte em efeito significativo dos genótipos para 

as características avaliadas.  

Estes resultados mostram que os locos CSN3 e BM2113 podem estar 

associados à característica GMD112. Para o loco BM2113, SCHROOTEN et al. 

(2000) encontraram possível associação com produção de leite. Para o loco 

CSN3, VELMALA et al. (1999) e MOSIG et al. (2001) encontraram possíveis 

associações com características de produção de leite. TAMBASCO et al. (2003) 

não encontraram associação significativa entre a kappa-caseína com 

características de produção, utilizando outro tipo de marcador (RFLP). Essas 

possíveis associações podem ter ocorrido ocasionalmente, ou seja, pela presença 

de QTL’s nos mesmos cromossomos, perto dos locos analisados. Na literatura 

consultada foram encontradas associações significativas entre características de 

crescimento e carcaça para os cromossomos em que estão os locos analisados: 

cromossomo 2 (GROZ & MACNEIL, 2001), cromossomo 6 (CASAS et al., 2000), 

cromossomo 15 (KEELE et al., 1999), cromossomos 1 e 2 (STONE et al., 1999), 

cromossomos 1,2, 6, 9 e 15 (CASAS et al., 2003b), cromossomos 1 e 2 (CASAS 

et al., 2003a), cromossomos 1, 2 e 6 (KIM et al., 2003), cromossomos 2 e 6 

(SCHROOTEN et al., 2000). 
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Para as características que apresentaram efeito significativo (P ≤ 0,05) 

realizou-se a comparação entre as médias, por meio do teste Tukey. Como as 

médias com mesmas letras não diferem estatisticamente entre si pelo teste de 

Tukey, houve pouca diferença significativa entre as médias, que deve ter ocorrido 

pelo desbalanceamento nos dados, pois alguns genótipos apresentaram baixa 

freqüência, enquanto que outros num mesmo loco apresentaram alta freqüência. 

Na Tabela 11 verifica-se que essas informações, em alguns casos, foram obtidas 

de apenas um animal, sugerindo que estes dados desbalanceados podem estar 

influenciando os resultados, positiva ou negativamente, sendo necessário maiores 

estudos com uma maior quantidade de animais, assim como, com dados menos 

desbalanceados para testar melhor a existência de associações destas 

características em estudo com os locos analisados. 
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Tabela 11. Comparação de médias utilizando o teste Tukey, para as 
características GMD112 (ganho médio diário em 112dias) para os 
locos CSN 3 e BM2113 e EG (espessura de gordura) para o loco 
SPS115, sendo N a quantidade de animais com cada genótipo. 

Características Genótipos N Média
44 6 1186,17a

22 114 1122,11a

24 68 1090,59ab

34 6 1046,00ab

23 23 1028,83ab

14 1 830,00b

33 1 1357a

36 1 1250ab

22 8 1176,4ab

45 4 1172ab

15 19 1160,2ab

66 2 1151,5ab

26 9 1144,9ab

24 8 1133ab

55 25 1117,2ab

16 1 1116ab

46 1 1116ab

35 24 1101,9ab

25 41 1095,6ab

23 22 1091,3ab

12 13 1079,7ab

13 13 1060,5ab

34 12 1052,8ab

56 6 1006,2ab

11 8 939,6b

17 2 3,855a

13 2 3,215ab

33 1 3,14ab

55 1 3,10ab

27 3 2,7033ab

16 7 2,6129ab

46 6 2,6083ab

26 6 2,38ab

35 3 2,3767ab

57 5 2,346ab

14 1 2,24ab

66 43 2,2363ab

36 10 2,215ab

37 3 2,210ab

77 4 2,105ab

67 36 2,0797ab

56 12 1,9658ab

23 1 1,8ab

47 2 1,77ab

25 2 1,35b

GMD112CSN3

GMD112BM2113

EGSPS115
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5.3.1. Estimativas de componentes de variância 

 

Os resultados obtidos contemplando as médias, desvio padrão, 

coeficiente de variação, valores mínimos e máximos das características de 

crescimento e carcaça estão descritos na Tabela 12. 

 
Tabela 12. Estatística descritiva das características de crescimento e carcaça, 

sendo DP (desvio padrão) e CV (coeficiente de variação em %). 
Características Média DP CV % Mínimo Máximo
GMD112 1100,77 170,7 15,51 179,00 1616,00
PC426 341,32 53,2 15,60 206,00 527,00
AOL 56,93 11,28 19,81 36,10 87,32
EG 2,25 0,97 43,28 0,90 5,23
P8 3,89 1,53 39,28 1,30 8,06
GMD112 (Ganho médio diário de peso aos 112 dias da prova), PC426 (Peso calculado para os 
426 dias), AOL (Área de olho de lombo, cm2), EG (Espessura de gordura na 12a-13a costela, mm) 
e P8 (Espessura de gordura na garupa, mm) para as análises unicarater. 

 

As características GMD112 e PC426 são padronizadas pelo 

regulamento da ABCZ (Associação Brasileira de Criadores de Zebu) para provas 

de ganho em peso em confinamento (JOSAHKIAN, 2000), não tendo sido 

encontrados na literatura revisada mais trabalhos contemplando estas 

características. No entanto, elas podem ser comparadas com outras 

características de crescimento pós desmama como P365, P450 e P550, por 

apresentarem alta correlação genética para os efeitos genéticos diretos. 

Foram encontradas estimativas de correlação genética positiva e de 

alta magnitude, variando de 0,81 a 0,98, para os efeitos genéticos diretos entre os 

vários pesos pós desmame (MAGNABOSCO, 1997; NOBRE et al., 2003; 

SIQUEIRA et al., 2003; MERCADANTE et al., 2004; PAZ et al., 2004; SILVA, 

2004) 

Na literatura são poucas as informações que permite uma grande 

comparação com os resultados encontrados neste estudo para as características 

AOL, EG e P8. FIGUEIREDO (2001) estudando animais da raça Nelore, com 

idade média de 17 meses encontrou médias de 42,57cm² e 2,41mm, para as 

medidas de AOL e EG, respectivamente. 

Estes valores estão superiores aos relatados por YOKOO (2005) para 

as médias de AOL, EG e P8, sendo que o coeficiente de variação em bovinos da 
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raça Nelore encontra-se inferior ao deste estudo. Os coeficientes de variação 

encontrados para as características EG e P8 se apresentaram relativamente 

altos, 43,28 e 39,28, respectivamente. Assim, pode-se inferir que realmente na 

raça Nelore e em outras raças zebuínas, conforme mencionado por FIGUEIREDO 

(2001), devido à gordura de cobertura apresentar menor espessura, a tendência é 

que haja maiores erros na medição, o que possivelmente aconteça em menor 

freqüência em taurinos. É sugerido, desta maneira, o desenvolvimento de 

equipamentos mais sensíveis para avaliação de bovinos com menor espessura de 

gordura.  

Avaliando a espessura de gordura (EG) e espessura de gordura na 

garupa (P8), as médias observadas foram de 2,25 e 3,89 mm, respectivamente. É 

necessário proceder a uma seleção baseada nestas características considerando 

que para abate, exige-se que a carcaça tenha de 4 a 5 mm de gordura de 

cobertura. A tabela 16 mostra que existem animais que alcançam o requisito 

mínimo de peso e espessura de gordura para abate, demonstrando também que 

existem indícios de uma variabilidade genética nos animais, que permitirá a 

seleção para essas características. 

RAZOOK et al. (2001) encontraram valores próximos aos estimados 

neste estudo para média (6,7±1,7; 68,5±7,7 e 937,6±158,4) e coeficiente de 

variação (25,8; 11,3 e 16,9), respectivamente para as características EG, AOL e 

GMD114 dias, em animais de raças zebuínas e da raça Caracu, com uma grande 

diferença na média de EG que deve ter ocorrido por ser medida diretamente na 

carcaça do animal e não por ultra-sonografia como neste trabalho. 

A Tabela 13 mostra um resumo descritivo das características estudadas, 

no MTGSAM, apresentando as médias e porcentagem de cada característica para 

cada classe (ano da prova e genótipo dos animais) analisada. 
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Tabela 13. Descrição dos dados para as equações do modelo misto no GS, das 
características de crescimento e carcaça, sendo N o número de 
observações dentro de cada classe (ano da prova ou genótipo dos 
animais). 

Características Classes N % de N Média
1 56 25,69 975,96
2 82 37,61 1103,80
3 80 36,70 1185,10
1 56 25,69 331,07
2 82 37,61 317,89
3 80 36,70 372,51
2 81 53,64 49,60
3 70 46,36 65,41
2 80 53,33 1,62
3 70 46,67 2,98
2 78 52,70 2,86
3 70 47,30 5,04

14 1 0,46 830,00
22 114 52,29 1122,10
23 23 10,55 1028,80
24 68 31,19 1090,60
34 6 2,75 1046,00
44 6 2,75 1186,20
11 8 3,67 939,63
12 13 5,96 1079,70
13 13 5,96 1060,50
15 19 8,72 1160,20
16 1 0,46 1116,00
22 8 3,67 1176,40
23 22 10,09 1091,30
24 8 3,67 1133,00
25 41 18,81 1095,60
26 9 4,13 1144,90
33 1 0,46 1357,00
34 12 5,50 1052,80
35 24 11,01 1101,90
36 1 0,46 1250,00
45 4 1,83 1172,00
46 1 0,46 1116,00
55 25 11,47 1117,20
56 6 2,75 1006,20
66 2 0,92 1151,50
13 2 1,33 3,22
14 1 0,67 2,24
16 7 4,67 2,61
17 2 1,33 3,86
23 1 0,67 1,80
25 2 1,33 1,35
26 6 4,00 2,38
27 3 2,00 2,70
33 1 0,67 3,14
35 3 2,00 2,38
36 10 6,67 2,22
37 3 2,00 2,21
46 6 4,00 2,61
47 2 1,33 1,77
55 1 0,67 3,10
56 12 8,00 1,97
57 5 3,33 2,35
66 43 28,67 2,24
67 36 24,00 2,08
77 4 2,67 2,11

GMD112Ano

PC426Ano

AOLAno

EGAno

GMD112CSN3

GMD112BM2113

EGSPS115

P8Ano

 
GMD112 (Ganho médio diário de peso aos 112 dias), PC426 (Peso calculado aos 426 dias), AOL 
(Área de olho de lombo), EG (Espessura de gordura) e P8 (Espessura de gordura na garupa). 
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Além do efeito de ano da prova, foram conduzidas análises para os 

genótipos que apresentaram efeito significativo ao nível de 5%, utilizando o 

aplicativo MTGSAM para cálculo dos componentes de variância e herdabilidade. 

Utilizando o MTGSNRM foi estimado o coeficiente de endogamia dos 1.546 

animais, com uma estimativa de 0,05. Desses 1.546 animais somente 112 eram 

endogâmicos. Esse nível de endogamia encontrado pode ser considerado baixo 

para estes animais, possivelmente devido à sua origem, pois são provenientes de 

vários rebanhos. Esse valor encontrado foi bem próximo ao encontrado nas 

análises dos locos utilizados neste estudo, que foi de 0,04, sugerindo que a baixa 

correlação entre a similaridade genética e o parentesco não influenciou no valor 

da endogamia dos animais como um todo (Tabela 4). 

A endogamia é o sistema de acasalamento entre indivíduos parentes, 

isto é, que tenham pelo menos um ancestral em comum, tendo como principal 

efeito genético o aumento da homozigose e, conseqüentemente, diminuição da 

heterozigose, alterando assim, a freqüência genotípica com produção de 

indivíduos mais uniformes, e diminuição da variação genética, podendo levar a 

sérios problemas reprodutivos e produtivos, provocados pela “depressão 

endogâmica” (FALCONER, 1987).  

Na literatura, é freqüente a constatação da influência significativa da 

endogamia do animal nas características de crescimento, avaliadas pelo peso do 

indivíduo em diferentes idades (QUEIROZ et al., 2000; SHIMBO, et al., 2000; 

SCHENKEL et al., 2002). Acima de certos níveis, a endogamia tem sido 

registrada como deterioradora do rebanho, do vigor e do crescimento dos 

animais, ocasionando ainda, diminuição no desempenho reprodutivo (QUEIROZ 

et al., 2000; SHIMBO, et al., 2000). QUEIROZ et al. (2000), encontraram efeito de 

depressão endogâmica sobre peso ao ano para endogamia acima de 19, 5% em 

animais da raça Gir.  

Nas análises unicarater sob modelo animal utilizando o MTGSAM para 

as características estudadas, foram utilizados três modelos para GMD112: 

GMD112Ano (tendo como “efeito fixo” ano da prova de ganho em peso), 

GMD112AnoCSN3 (ano e o loco CSN3) e GMD112AnoBM2113 (ano e o loco BM2113); 

dois modelos para EG: EGAno (ano) e EGAnoSPS115 (ano e o loco SPS115) e para 
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PC426Ano, AOLAno e P8Ano foi testado apenas um modelo com o “efeito fixo” ano 

(Apêndice 6). 

Para a obtenção das estimativas dos componentes de variância e 

herdabilidades, foram realizadas análises utilizando o esquema de cadeia longa 

com intuito de avaliar as densidades posteriores obtidas a partir de amostras de 

cadeia de Gibbs. Foi utilizada uma distribuição flat ou achatada (não refletindo 

nenhum conhecimento inicial do parâmetro estudado v=0), para os parâmetros 

que definem a forma de distribuição inicial. Para os valores iniciais das variâncias, 

foram utilizados valores obtidos de forma arbitraria para GMD112 e PC426 e 

valores encontrados por BARBOSA (2005) em pesquisa com a raça Nelore 

utilizando dados de regime extensivo para AOL, EG e P8.  

Foi definida a seguinte implementação: tamanho de cadeia de Gibbs 

variando de 1.200.000 a 2.400.000 ciclos; período de descarte amostral de 10.000 

ciclos iniciais; Intervalo de utilização amostral a cada 1.000 ciclos, gerando 1.190 

a 2.390 amostras das médias posteriores dos componentes de variância das 

características de crescimento e carcaça, em análises unicarater, no aplicativo 

MTGSAM. 

As análises bayesianas permitiram estimar as densidades marginais 

posteriores dos parâmetros genéticos e com essas densidades pode-se visualizar 

os erros nas estimativas destes parâmetros, tornando-as mais acuradas 

(MAGNABOSCO, 1997; BARBOSA, 2005). 

Os resultados que serão apresentados foram obtidos quando a 

convergência foi alcançada nas densidades posteriores para os componentes de 

variância e herdabilidade. Para verificar a convergência, uma alternativa é 

produzir amostras ou estimativas de distribuição dos parâmetros de várias 

cadeias e compará-las. A partir do momento em que as amostras, ou médias 

posteriores dessas estimativas forem aproximadamente iguais, pode-se 

considerar que a convergência foi alcançada (Apêndice 7). 

Os resultados das estimativas de componentes de variância e 

herdabilidade direta, para as características de crescimento e carcaça, obtidos em 

análises unicarater, pela Amostragem de Gibbs, são apresentadas na Tabela 14.  
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Tabela 14. Estimativas dos componentes de variância genética aditiva (σa
2), 

residual (σe
2) e fenotípica (σp

2) e de herdabilidade das características 
de crescimento e carcaça a partir das análises unicarater, obtidas 
pelo método da amostragem de Gibbs. 

Características σσσσ²a σσσσ²e σσσσ²p h²

GMD112Ano 14.354,25 10.352,23 24.706,48 0,57
GMD112AnoCSN3 15.090,05 9.345,26 24.435,31 0,61
GMD112AnoBM2113 13.770,36 10.063,12 23.833,49 0,57
PC426Ano 1.959,98 436,05 2.396,04 0,81
AOLAno 40,36 31,32 71,68 0,55
EGAno 0,37 0,16 0,54 0,69
EGAnoSPS115 0,37 0,15 0,52 0,70
P8Ano 0,95 0,31 1,25 0,75
GMD112 (Ganho médio diário de peso aos 112 dias da prova), PC426 (Peso calculado para os 
426 dias), AOL (Área de olho de lombo, cm2), EG (Espessura de gordura na 12a-13a costela, mm) 
e P8 (Espessura de gordura na garupa, mm) 

 

A inclusão dos locos não apresentou uma influência que alterasse a 

magnitude dos efeitos de variância, mostrando que a inclusão dos genótipos pouco 

ou nada alterou os valores encontrados para os componentes de variância e 

herdabilidade, analisando os diferentes modelos utilizados para a mesma 

característica. Para testar se estes diferentes modelos estavam modificando os 

valores genéticos de cada animal, foi realizada uma correlação entre os três 

modelos utilizados para a características GMD112 e os dois modelos utilizados 

para EG, mostrando que estes modelos estão altamente correlacionados e que a 

inclusão dos locos não afetaram as estimativas dos valores genéticos nos animais, 

para as características estudadas. Os valores encontrados foram 0,98 entre 

GMD112Ano e GMD112AnoCSN3, 0,94 entre GMD112Ano e GMD112AnoBM2113, 0,93 

entre GMD112AnoCSN3 e GMD112A e 0,92 entre EGAno e EGAnoSPS115. 

Nas estimativas de herdabilidade são esperadas diferenças de 

magnitude, uma vez que a herdabilidade é um parâmetro populacional, podendo 

sofrer alterações em conseqüência da seleção, mudanças no manejo, e outros 

fatores, além de ser influenciada por métodos e modelos de estimação (YOKOO, 

2005). Este autor encontrou coeficientes de herdabilidade para as características 

AOL, EG e P8 de 0,29, 0,50 e 0,39, respectivamente, utilizando o aplicativo 

MTDFREML, sendo menores que os valores encontrados neste estudo.  
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BARBOSA (2005) estimou coeficientes de herdabilidade para as 

características AOL, EG e P8 de 0,64, 0,41 e 0,65, respectivamente, utilizando o 

aplicativo MTGSAM, sendo próximos aos valores encontrados neste estudo, 

exceto para EG. Nesse estudo verifica-se que as estimativas de herdabilidade 

obtidas, para AOL (0,55), EG (0,69) e P8 (0,75) apresentaram valores, na maioria 

das vezes, superior aos verificados na literatura com raças taurinas e zebuínas.  

As características de carcaça estudadas são de grande importância 

para melhorar o desempenho produtivo de animais da raça Nelore. A área de olho 

do lombo e a espessura de gordura subcutânea são características altamente 

relacionadas aos cortes desossados de carcaças bovinas (YOKOO, 2005).  

De maneira geral, os valores de herdabilidade encontradas para as 

características de crescimento, neste estudo, foram bem superiores aos valores 

encontrados na literatura (Anexo 6).  

No entanto, RIBEIRO et al. (2001), utilizando o aplicativo MTDFREML 

e MACHADO et al. (1999), utilizando máxima verossimilhança encontraram 

estimativas de h2
d superiores, mais próximas às encontradas neste estudo de 

0,76 e 0,73, respectivamente, para P550 dias, analisando informações de animais 

da raça Nelore. GOLÇALVES et al. (2000) encontraram h2
d de 0,47 para ganho de 

peso em 112 dias, próximo ao encontrado neste estudo que variou de 0,57 a 0,61, 

porém, utilizando metodologias diferentes. 

Os resultados obtidos neste estudo pelo método GS são consistentes, 

considerando outros trabalhos que também utilizaram a mesma metodologia 

(MAGNABOSCO, 1997; MAGNABOSCO et al., 2000; MAGNABOSCO et al., 

2001; FARIA, 2003; BARBOSA, 2005). Assim, considerando as estimativas de 

herdabilidade obtidas nesse estudo, existem suficiente informações para afirmar 

que essas características são passíveis de seleção e dessa forma, podem ser 

indicadas como critérios de seleção em modernos programas de melhoramento 

genético da raça Nelore. 

Na Tabela 15 são apresentados as medidas de tendência central 

(média e mediana), variâncias das amostras, desvios padrões e intervalos de 

confiança. 
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Tabela 15. Estatística descritiva dos componentes de variância e de herdabilidade 
para GMD112 (Ganho médio diário de peso aos 112 dias), PC426 
(Peso calculado para os 426 dias), AOL (Área de olho de lombo), EG 
(Espessura de gordura) e P8 (Espessura de gordura na garupa), 
obtidos a partir de análises unicarateres. 

σ2
k (variância das amostras), DP (Desvio padrão) e IC (intervalos de confiança) 

 

O método GS possibilita a obtenção de distribuições posteriores para 

as variâncias e parâmetros genéticos estudados. Para as estimativas pontuais, 

são apresentados os valores estimados para as médias e medianas dos 

parâmetros das características de crescimento e carcaça, obtidas das densidades 

posteriores dos componentes de variância e herdabilidade, em análises 

unicaracteres, observando que estas estimativas, de média e mediana, para os 

componentes de variância e herdabilidade apresentaram-se semelhantes, 

conforme esperado em distribuições marginais posteriores, que tendem a uma 

distribuição normal. 

Características Média DP Mediana σσσσ ²K IC

σ²a 14.426,19 6.945,30 14.264,15 48.237.230,47 13.504,21-15.348,16

σ²e 10.375,12 5.940,33 10.253,60 35.287.485,55 9586,56-11163,69
h² 0,57 0,25 0,58 0,06 0,54-0,61

σ²a 15.058,08 6.504,67 15.026,85 42.310.778,35 14194,59-15921,56

σ²e 9.293,12 5.602,20 9.068,05 31.384.610,04 8549,44-10036,80
h² 0,61 0,24 0,62 0,06 0,58-0,64

σ²a 13.700,55 6.668,81 13.173,17 44.473.028,05 12815,28-14585,82

σ²e 10.074,57 5.792,42 10.194,02 33.552.086,01 9305,64-10843,50
h² 0,57 0,25 0,56 0,06 0,53-0,60

σ²a 1.963,37 481,55 2.016,14 231.889,60 1899,44-2027,29

σ²e 439,27 387,87 342,74 150.444,20 387,79-490,76
h² 0,81 0,17 0,86 0,03 0,79-0,84

σ²a 39,81 20,31 37,40 412,41 36,57-43,05

σ²e 31,32 17,66 32,22 311,91 28,50-34,13
h² 0,55 0,25 0,54 0,06 0,51-0,59

σ²a 0,37 0,14 0,36 0,02 0,34-0,39

σ²e 0,16 0,12 0,15 0,01 0,14-0,18
h² 0,68 0,23 0,71 0,05 0,65-0,72

σ²a 0,37 0,14 0,38 0,02 0,34-0,39

σ²e 0,15 0,12 0,13 0,01 0,13-0,17
h² 0,70 0,24 0,75 0,06 0,66-0,74

σ²a 0,93 0,30 0,95 0,09 0,88-0,98

σ²e 0,31 0,25 0,27 0,06 0,27-0,35
h² 0,74 0,21 0,79 0,04 0,71-0,78

GMD112Ano

GMD112AnoCSN3

GMD112AnoBM2113

P8Ano

PC426Ano

AOLAno

EGAno

EGAnoSPS115
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Os valores de variância das amostras (σ2
k) e desvios padrão 

observados foram bem mais altos para todas as características, em especial 

quando comparados com os trabalhos de FARIA (2003), para a característica 

peso calculado e de BARBOSA (2005), para as características de carcaça (AOL, 

EG e P8). Neste estudo as altas variâncias observadas, podem ser explicadas 

pela pequena quantidade de informações disponíveis (218 animais medidos). Isso 

é explicado pelo fato da variância amostral ser inversamente proporcional a 

quantidade de informações e esses resultados são similares à conclusão de 

FARIA (2003) de que, quanto maior o número de amostras obtidas, menor a 

variância entre elas, considerando o período de descarte das amostras iniciais. 

O intervalo de confiança considerado foi de 95%, o que fornece uma 

probabilidade de 95% do verdadeiro valor do parâmetro estar contido neste 

intervalo. Quando calculamos um parâmetro em uma determinada amostra, este é 

apenas uma estimativa do verdadeiro valor populacional. Quando se considera a 

estimativa de um determinado parâmetro como um valor pontual à probabilidade 

de erro é maior. O IC obtido neste estudo foi menor que os encontrados por 

BARBOSA (2005), para as características de carcaça. Esses resultados podem 

ser devido à estrutura dos dados analisados neste estudo, que contemplou 

mensurações de poucos animais e em regime de confinamento, enquanto que, 

em BARBOSA (2005), a quantidade de animais foi muito maior, sendo criados em 

regime extensivo. 

As Figuras 9 e 10 apresentam os histogramas das estimativas das 

densidades marginais posteriores para a herdabilidade e o componente de 

variância aditiva, utilizando a Amostragem de Gibbs, a partir de valores iniciais 

não informativos para GMD112 e PC426 e valores obtidos da literatura 

(BARBOSA, 2005) para AOL, EG e P8. Essas densidades foram obtidas a partir 

de análises unicaracteres, para as características de crescimento e carcaça. 
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Figura 9. Histogramas das estimativas de densidades posteriores herdabilidade 

(h²) para as características GMD112 (Ganho médio diário de peso aos 
112 dias), PC426 (Peso calculado para os 426 dias), AOL (Área de 
olho de lombo), EG (Espessura de gordura) e P8 (Espessura de 
gordura na garupa), obtidas pelo método da amostragem de Gibbs. 
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Figura 10. Histogramas das estimativas de densidades posteriores da variância 

genética aditiva (σa
2) para as características GMD112 (Ganho médio 

diário de peso aos 112 dias), PC426 (Peso calculado para os 426 
dias), AOL (Área de olho de lombo), EG (Espessura de gordura) e P8 
(Espessura de gordura na garupa), obtidas pelo método da 
amostragem de Gibbs. 

 

As estimativas de densidades posteriores de herdabilidade e variâncias 

aditivas das características de crescimento e carcaça analisadas neste estudo, 

foram obtidas a partir da utilização do GS utilizando esquema de cadeia longa, 

conforme apresentado anteriormente nessa seção. Esses resultados indicam que 
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a distribuição marginal posterior tende à assimetria, existindo desvios acentuados 

à esquerda e direita na densidade marginal posterior, que podem ser explicados 

pela variância amostral. É importante lembrar que as estimativas das médias 

posteriores para os componentes de variância são baseadas no valor esperado 

das distribuições Wishart invertidas (IW) para todas as variáveis aleatórias (VAN 

TASSEL & VAN VLECK, 1996).  

As variâncias dessas estimativas de densidades posteriores da 

variância genética e herdabilidade estão associadas ao tamanho da variância da 

amostra (Tabela 15), que é conseqüência da estrutura dos dados e da própria 

metodologia. As informações nessas figuras mostram que é possível, a partir da 

estimação dos componentes de variância e herdabilidades, utilizando GS, verificar 

o comportamento das densidades marginais posteriores e a visualização dos erros 

nas densidades destes parâmetros. 

No entanto, quanto maior o número de simulações, menor será a 

variância da média e de acordo com o teorema dos grandes números, quando o 

número de amostras é grande, as distribuições marginais posteriores das 

variâncias tendem à simetria, ou seja, apresentam-se como uma distribuição 

normal (BARBOSA, 2005). Neste estudo as distribuições não assumiram o 

comportamento de uma distribuição normal, como em FARIA (2003), analisando a 

característica peso e BARBOSA (2005) para características de carcaça, 

provavelmente pela estrutura dos dados utilizados. No entanto, as densidades 

das variâncias apresentaram com tendência a normalidade, o que não ocorre com 

o parâmetro genético h², que é uma razão de variâncias, comprometendo a forma 

da densidade marginal posterior. Nessa densidade o parâmetro h² assumiu vários 

valores, não apresentando, inclusive, um valor único de moda. 

Estas distribuições comprovam que a análise bayesiana aparece como 

uma alternativa de grande flexibilidade nas análises genéticas gerando estimativas 

mais precisas oriundas de uma distribuição marginal posterior, diferente das 

estimativas pontuais do Método de Máxima Verossimilhança Restrita (FARIA, 

2003), que não permitiria, neste estudo, a visualização do comportamento das 

densidades posteriores, bem como, o cálculo dos IC e erros de predição. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Com base nos cinco locos STR avaliados, os 243 bovinos mostram 

considerável nível de diversidade genética e baixos valores de índice de fixação 

ou endogamia, que pode estar ocorrendo por estes animais pertencerem a 

diferentes propriedades rurais. 

Os valores obtidos para probabilidade de exclusão (PE) e de identidade 

(PI), nos locos BM2113, BM1824 e SPS115, indicam que estes locos apresentam 

um bom potencial para utilização em análises de vínculo genético. 

A baixa correlação entre as matrizes de similaridade genética obtida a 

partir dos marcadores STR e a de parentesco por genealogia, mostrou que o fato 

de não haver uma estrutura de família entre os animais avaliados, não permitiu a 

distinção entre similaridade genética por origem da por estado, comprometendo, 

deste modo, a inferência do parentesco por meio da avaliação molecular. 

Somente os locos CSN3, BM2113 e SPS115 apresentaram 

associações significativas com diferentes probabilidades para as características 

de crescimento e carcaça, provavelmente em função do número reduzido das 

amostras analisadas, ou devido a real ausência de tais associações. As 

associações significativas podem ter ocorrido em função de associações 

ocasionais, ou seja, estes locos estarem próximos a locos ligados a estas 

características, no mesmo cromossomo. 

Para os locos que apresentaram efeito significativo para as 

características GMD112 e EG, as estimativas dos componentes de variância e 

herdabilidade obtidas não apresentaram diferença significativa, após a inclusão 

dos locos, como “efeitos fixos”, sendo estimada uma alta correlação entre os 

valores obtidos. Para a confirmação destes resultados, sugere-se um estudo com 

um número maior de animais. 

A partir das estimativas de herdabilidade obtidas nesse estudo, pode-

se concluir que estas características respondem à seleção e dessa forma, podem 

ser indicadas como critérios de seleção em modernos programas de 

melhoramento genético da raça Nelore. 

A utilização de marcadores moleculares é uma ferramenta de grande 

potencial, que juntamente com os métodos convencionais utilizados no 
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melhoramento poderá auxiliar na identificação de animais superiores. Para que 

estes estudos forneçam informações mais precisas e consistentes é fundamental 

que sejam conduzidos experimentos com maior número de animais para testar a 

existência de associação desses genótipos com as características de interesse 

econômico. 
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ANEXO 1: Protocolo de Extração de DNA 

 

A extração do DNA das amostras de sangue foi feita utilizando o kit de 

extração de DNA de sangue (GFXTM Genomic Blood DNA Purification Kit) da 

Amersham Pharmacia Biotech Inc, que contém tampões específicos para as 

etapas de lise celular, extração e lavagem e purificação do DNA. Para este 

procedimento foi utilizado 500µl de sangue, com as seguintes etapas para a 

extração do DNA: 

Lise das células  

Adicione 3X do volume da amostra de tampão RBC Lysis Solution, 

misture por inversão, incubando a mistura por 5 minutos em temperatura 

ambiente, em seguida centrifugue (entre 1200 e 16000 rpm) em microcentrífuga 

por 20 segundos; remova o sobrenadante e o resíduo (aproximadamente 20-50µl) 

é utilizado para ressuspender as células antes da extração. 

Extração 

Depois de ressuspendidas as células brancas do sangue, adiciona-se 

500µl de tampão de extração (Extraction Solution), pré aquecido a 70oC, 

misturando-o com o auxílio de um vortex, e incuba-se essa mistura por 5 minutos 

em temperatura ambiente. 

Recuperação do DNA  

Essa mistura é então transferida para uma coluna (GFX Column), 

presente no kit, e em seguida centrifugada a 8000rpm por 1 minuto, descartando-

se o líquido do tubo coletor e repetindo a etapa de extração. 

Lavagem  

Descarta-se o líquido do tubo coletor e adiciona-se 500µl de solução de 

lavagem (Wash Solution) e em seguida, centrifugue a 12000-16000rpm por 3 

minutos, descartando o tubo coletor e transferindo a coluna para outro tubo. 

Eluição 

Adiciona-se 200 µl de tampão de eluição (TE) pré-aquecido a 70oC e 

incube a amostra a temperatura ambiente por 1 minuto, centrifugue a 8000rpm 

por 1 minuto para recuperar o DNA purificado. 

 

 



 102 

Anexo 2. Relação dos locos STR com as temperaturas de anelamento (Tm) 
encontradas na literatura e suas respectivas referências. 

Locos Tm (ºC) REFERÊNCIAS

CSN3 58 BISHOP et al., 1994
50 MAUDET et al., 2002
55 IWASAKI et al., 2000
58 CURI & LOPES, 2002, MATEUS et al., 2004, STEIGLEDER et al., 2004
55 IWASAKI et al., 2000
58 CURI & LOPES, 2002, MATEUS et al., 2004
55 MACHUGH et al., 1997, IWASAKI et al., 2000, MAUDET et al., 2002, RODRIGUES et al., 2002
58 BISHOP et al., 1994, RUSSEL et al., 2000, MATEUS et al., 2004
50 MAUDET et al., 2002
57 MACHUGH et al., 1997
60 CURI & LOPES, 2002, MATEUS et al., 2004, STEIGLEDER et al., 2004, OLIVEIRA et al., 2005
68 IWASAKI et al., 2000

SPS115

BM1824

ETH225

BM2113
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Anexo 3. Estimativas de parâmetros de diversidade encontrados na literatura, 
incluindo Número de alelos observados (Na), Heterozigosidades 
esperada (He) e observada (Ho) e Índice de fixação ou Coeficiente de 
Endogamia (f), bem como as raças estudadas e as respectivas 
referências.  

Locos Na He Ho f Raça Referências
- - - –0,093 Canchim REGITANO et al., 1999
3 0,4 0,35 - Taurinas TENESA et al., 2003
- - - –0,002 Africanas IBEAGHA-AWEMU & ERHARDT, 2005
6 0,77 - - Européia VISSCHER et al., 2002
- - - 0,057 Africanas IBEAGHA-AWEMU & ERHARDT, 2005
- 0,84 0,88 –0,04 Brasileira STEIGLEDER et al., 2004
4 0,4286 - - Gir CURI & LOPES, 2002
- 0,665 - 0,12 Asiática KIM et al., 2002
6 0,768 - - Européia LIRÓN et al., 2004
7 - - 0,02 Portuguesa MATEUS et al., 2004

4 a 5 0,612 a 0,748 - - Européia RADKO et al., 2005
5 0,619 - - Gir CURI & LOPES, 2002
7 0,669 - - Européia LIRÓN et al., 2004
8 - - 0,118 Portuguesa MATEUS et al., 2004
6 0,67 a 0,782 - - Européia RADKO et al., 2005
- - - 0,094 Africanas IBEAGHA-AWEMU & ERHARDT, 2005
6 0,57 - - Européia VISSCHER et al., 2002
5 0,653 0,655 - Jersey CHIKHI et al., 2004
- 0,762 - 0,082 Asiática KIM et al., 2002
7 0,82 - - Gir RODRIGUES et al., 2002
8 0,773 - - Européia LIRÓN et al., 2004
- - - 0,174 Européia MACHUGH et al., 1998

11 - - 0,007 Portuguesa MATEUS et al., 2004
6 a 8 0,779 a 0,83 - - Européia RADKO et al., 2005

6 0,76 0,81 - Taurinas TENESA et al., 2003
7 0,8 - - Européia VISSCHER et al., 2002
- - - -0,01 Africanas IBEAGHA-AWEMU & ERHARDT, 2005
3 0,599 0,61 - Jersey CHIKHI et al., 2004

10 0,687 - - Européia CIAMPOLINI et al., 1995
4 0,3452 - - Gir CURI & LOPES, 2002
- 0,722 - 0,149 Asiática KIM et al., 2002
7 0,73 - - Européia LIRÓN et al., 2004
- - - 0,099 Européia MACHUGH et al., 1998

10 - - 0,044 Portuguesa MATEUS et al., 2004
11 0,24 - - Brangus OLIVEIRA et al., 2005

6 a 8 0,6769 a 0,786 - - Européia RADKO et al., 2005
- 0,88 0,97 –0,10 Brasileira STEIGLEDER et al., 2004
7 0,77 - - Européia VISSCHER et al., 2002

CSN3

BM2113

ETH225

BM1824

SPS115
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Anexo 4. Quantidade de locos, tipo do marcador utilizado e os valores médios de 
Heterozigosidade esperada (He), Heterozigosidade observada (HO) e 
índice de fixação médio (f), em trabalho com zebuínos disponíveis na 
literatura, com suas respectivas referências. 

Marcador He Ho f Raça Referências
12 locos STR 0,68 0,60 - Nelore EGITO et al., 2004
20 locos STR 0,65 - - Nelore KUMAR et al., 2003
20 locos STR 0,65 - - Nelore LOFTUS et al., 1999

3 STR e 3 genes candidatos 0,32 - - Nelore TAMBASCO et al., 2000
4 locos STR 0,37 - - Nelore MACHADO et al., 2003

20 locos STR 0,65 0,63 - Zebu africano MACHUGH et al., 1997
20 locos STR 0,59 0,57 - Zebu asiático MACHUGH et al., 1997
10 locos STR 0,46 - 0,36 Ongole METTA et al., 2004  
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Anexo 5. Probabilidade de exclusão de paternidade (PE1), Probabilidade de 
exclusão com um genitor conhecido (PE2), com os dois genitores 
conhecidos (PE3), conjunta para os dois genitores (PE4), Probabilidade 
de identidade (PI), encontrados na literatura para os locos em estudo. 

Locos PE1 PE2 PE3 PE4 PI Raças Referências
CSN3 0,051 - - - - Nelore TAMBASCO et al., 2000

- 0,351 0,528 - - Taurinas LIRÓN et al., 2004
0,2599 - - - - Gir CURI & LOPES, 2001, 2002
0,36 - - - - Taurinas VISSCHER et al., 2002

- - - - 0,05 Brasileiras STEIGLEDER et al., 2004
0,3114 - - - - Gir CURI & LOPES, 2001, 2002

- 0,254 0,423 - - Taurinas LIRÓN et al., 2004
0,19 - - - - Taurinas VISSCHER et al., 2002

- 0,47 0,65 0,83 - Gir RODRIGUES et al., 2002
- 0,376 0,557 - - Taurinas LIRÓN et al., 2004

0,43 - - - - Taurinas VISSCHER et al., 2002
0,1878 - - - - Gir CURI & LOPES, 2001, 2002

- 0,323 0,502 - - Taurinas LIRÓN et al., 2004
0,38 - - - - Taurinas VISSCHER et al., 2002

- - - - 0,03 Brasileiras STEIGLEDER et al., 2004

SPS115

ETH225

BM1824

BM2113
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Anexo 6. Estimativas de herdabilidade para características de crescimento pós 
desmama, encontradas na literatura, utilizando diferentes métodos de 
análise, em diferentes raças. 

Características Estimativa Método Raças Autores
0,16 REML Nelore ELER et al., 1995
0,43 ML Nelore MACHADO et al., 1999
0,12 REML Nelore MAGNABOSCO et al., 2000

0,26 a 0,31 GS Nelore MAGNABOSCO et al., 2000
0,47 REML Nelore DIAS, 2001
0,4 REML Nelore RIBEIRO et al., 2001

0,27 a 0,48 REML Nelore BITTENCOURT et al., 2002
0,27 a 0,48 REML Nelore MARCONDES et al., 2002

0,49 GS Nelore FARIA, 2003
0,17 REML Guzerá SILVA, 2004

0,45 a 0,54 Regressão Aleatória Guzerá SILVA, 2004
0,35 a 0,49 REML Nelore TORAL et al., 2004

0,58 REML Nelore GOLÇALVES et al., 2000
0,53 REML Nelore CYRILLO et al., 2001
0,49 REML Nelore DIAS, 2001
0,52 GS Nelore FARIA, 2003

0,34 a 0,48 REML Nelore BITTENCOURT et al., 2002
0,30 a 0,48 REML Nelore MARCONDES et al., 2003

0,51 REML Nelore SIQUEIRA et al., 2003
0,29 REML Nelore ELER et al., 1996
0,18 REML Nelore MAGNABOSCO et al., 2000

0,35 a 0,38 GS Nelore MAGNABOSCO et al., 2000
0,43 REML Nelore GARNERO et al., 2001
0,47 REML Nelore SIQUEIRA et al., 2003
0,36 REML Nelore VAN MELIS et al., 2003
0,39 R Nelore VAN MELIS et al., 2003
0,34 REML Nelore HADDAD et al., 2004

0,38 a 0,48 REML Nelore MARCONDES et al., 2004
0,14 REML Guzerá SILVA, 2004

0,44 a 0,56 Regressão Aleatória Guzerá SILVA, 2004
0,30 a 0,45 REML Nelore TORAL et al., 2004

Peso ao sobreano 0,29 a 0,32 REML Nelore FIGUEIREDO, 2001
GP345 0,21 a 0,30 REML Nelore FIGUEIREDO, 2001

0,27 REML Nelore VAN MELIS et al., 2003
0,29 R Nelore VAN MELIS et al., 2003

GP550 0,36 a 0,37 REML Charolês FERNANDES & FERREIRA, 2000

P365

P550

P378

P455

P450

P365, P378, P450, P455 e P550 (Pesos aos 365, 378, 450, 455 e 550 dias de idade), GP345 e 
GP550 (ganho de peso em 345 e 550 dias), REML (Método de Máxima Verossimilhança Restrita), 
GS (Método Gibbs Sampling), ML (Método de Máxima Verossimilhança), R (Método ℜ). 
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Apêndice 1. Tabela completa para a realização das análises com os programas 
SAS e MTGSAM, com informações dos animais e respectivos pai e 
mãe, idade da vaca ao parto (IDV), ano de realização da prova 
(ano), mês de nascimento do animal, em cada prova (mês), 
genótipos dos animais para os locos STR CSN3, BM1824, SPS115, 
BM2113 e ETH225 e informações de crescimento e carcaça. 

Animal Pai Mãe IDV ANO MÊS CSN3 BM1824 SPS115 BM2113 ETH225 GMD112 PC426 AOL(cm2) EG(mm) P8(mm)
1329 1237 1191 3 1 1 22 66 36 66 22 1107 385 . . .
1341 1070 1157 3 1 2 24 66 67 15 27 1098 428 . . .
1371 1284 1182 3 1 3 44 56 34 55 22 1027 321 . . .
1365 1160 1259 2 1 3 24 45 27 13 22 884 301 . . .
1356 997 879 4 1 3 22 45 66 25 22 982 289 . . .
1355 1090 1240 3 1 3 22 46 56 55 88 982 362 . . .
1336 1003 936 4 1 2 22 55 67 34 38 973 303 . . .
1339 1237 913 4 1 2 24 55 66 25 33 929 330 . . .
1374 1261 1185 3 1 3 22 56 67 35 22 688 278 . . .
1340 603 1243 3 1 2 24 55 67 11 33 830 246 . . .
1337 0 0 3 1 2 24 45 56 56 33 1107 337 . . .
1359 1035 897 4 1 3 22 45 66 12 22 1170 335 . . .
1332 842 1267 2 1 1 24 45 27 22 22 1036 316 . . .
1354 941 1248 3 1 3 23 46 27 55 22 1063 357 . . .
1350 885 803 4 1 2 22 56 27 23 77 1027 315 . . .
1369 930 1152 3 1 3 23 56 56 25 22 973 390 . . .
1378 1174 1290 2 1 3 24 35 67 26 88 1116 373 . . .
1343 1127 677 4 1 2 22 45 67 23 22 982 287 . . .
1379 1179 1183 3 1 4 23 56 56 55 22 813 323 . . .
1353 1111 1288 2 1 3 22 45 67 25 22 1018 278 . . .
1344 510 1137 3 1 2 14 56 26 25 22 830 275 . . .
1382 1070 1025 3 1 4 22 45 66 55 22 893 357 . . .
1366 1202 1189 3 1 3 24 46 56 25 22 1143 381 . . .
1368 1202 1116 3 1 3 22 55 67 25 22 973 323 . . .
1347 1277 1143 3 1 2 24 56 26 23 22 973 302 . . .
1370 1051 905 4 1 3 34 15 25 23 88 973 336 . . .
1348 283 868 4 1 2 23 45 66 25 28 982 337 . . .
1361 1057 0 3 1 3 22 15 36 55 22 795 259 . . .
1357 1175 1117 3 1 3 23 45 47 24 22 1054 335 . . .
1384 1090 1246 3 1 4 23 56 44 25 22 813 363 . . .
1360 908 1208 3 1 3 24 14 56 23 22 795 287 . . .
1358 1070 1286 2 1 3 22 46 36 12 22 973 376 . . .
1352 699 1126 3 1 3 23 26 77 25 22 786 301 . . .
1376 1132 983 4 1 3 24 15 67 25 27 893 299 . . .
1349 1111 1186 3 1 2 23 24 66 34 22 1071 309 . . .
1334 1216 1161 3 1 2 24 46 46 23 22 946 289 . . .
1333 1202 1200 3 1 2 24 45 67 24 22 893 272 . . .
1363 699 839 4 1 3 44 46 67 56 22 1054 333 . . .
1373 701 858 4 1 3 24 46 66 26 22 1152 324 . . .
1383 1202 0 3 1 4 22 45 67 23 22 893 377 . . .
1346 1202 831 4 1 2 22 45 67 25 22 1054 391 . . .
1377 1175 1158 3 1 3 22 56 37 23 22 1125 336 . . .
1375 1296 1148 3 1 3 24 56 56 34 38 839 362 . . .
1351 1210 1141 3 1 3 22 25 66 25 22 1205 388 . . .
1330 837 1266 2 1 1 34 45 33 12 22 1000 317 . . .
1338 1045 1171 3 1 2 22 56 66 12 38 1071 338 . . .
1381 1121 0 3 1 4 22 45 66 34 28 1000 424 . . .
1362 842 1190 3 1 3 24 56 66 56 22 813 387 . . .
1331 699 1069 3 1 1 34 55 67 35 22 848 286 . . .
1372 1090 849 4 1 3 24 45 56 56 22 884 328 . . .
1364 1111 1177 3 1 3 22 56 36 25 33 1071 319 . . .
1380 515 1123 3 1 4 24 56 17 34 22 893 299 . . .
1342 980 952 4 1 2 22 66 66 23 22 1036 362 . . .
1335 1176 1106 3 1 2 22 46 66 15 28 982 320 . . .
1345 980 1153 3 1 2 22 45 67 34 22 1080 376 . . .
1367 701 889 4 1 3 22 66 66 55 28 1063 318 . . .
1407 1090 1295 2 2 2 44 46 16 55 22 1304 487 65 3.1 6.3
1423 963 1145 3 2 2 23 56 67 26 33 1054 326 63.41 2.2 2.7
1433 937 1082 3 2 2 24 66 66 23 38 1268 344 59.82 1.8 2.7
1464 63 977 4 2 4 22 45 66 66 27 1196 408 55.71 2.2 4
1438 1225 1280 2 2 3 24 55 66 25 22 1143 341 46.27 1.8 4.5  

continua... 
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Apêndice 1 (Continuação) 
Animal Pai Mãe IDV ANO MÊS CSN3 BM1824 SPS115 BM2113 ETH225 GMD112 PC426 AOL(cm2) EG(mm) P8(mm)
1408 937 990 4 2 2 24 45 25 56 22 1179 300 49.61 0.9 .
1421 1160 772 4 2 2 23 55 25 24 22 866 280 44.99 1.8 3.6
1400 1086 1233 3 2 2 22 25 55 24 22 1545 374 63.25 3.1 4.5
1460 1217 1292 2 2 3 24 45 67 24 28 1313 325 . . .
1406 701 1254 3 2 2 24 55 66 25 88 1125 298 49.06 1.8 2.2
1388 930 1092 3 2 1 24 36 36 25 22 991 276 46.32 0.9 2.2
1399 1103 1136 3 2 2 22 56 66 55 22 1116 272 39.4 1.3 2.2
1455 1323 1307 2 2 3 23 46 66 55 22 1161 389 49.37 1.3 3.6
1416 1048 1095 3 2 2 24 56 67 15 22 1116 307 44.88 1.3 2.2
1457 240 969 4 2 3 22 55 66 12 22 866 376 59.51 1.3 1.3
1402 1022 1264 3 2 2 22 14 35 12 88 1152 341 59.53 1.3 2.7
1461 308 1221 3 2 3 24 44 67 13 22 1232 494 77.77 1.3 4
1458 1275 759 4 2 3 22 45 66 25 88 1054 298 48.44 1.8 3.6
1425 308 1312 2 2 2 22 66 66 34 33 1063 388 50.49 1.8 2.7
1418 957 1163 3 2 2 24 44 66 35 22 1080 304 52.5 1.8 2.7
1443 1178 1060 4 2 3 22 46 66 12 22 982 314 46.68 1.3 1.8
1403 980 1193 3 2 2 24 45 67 25 22 1116 270 49.94 1.3 2.2
1387 1113 1262 3 2 1 22 46 67 55 25 1205 316 43.44 1.8 3.6
1448 1225 1253 3 2 3 22 55 67 55 28 1071 373 51.68 1.8 3.6
1454 1293 1118 3 2 3 22 55 67 45 22 964 284 47.02 1.3 1.8
1447 1220 1165 3 2 3 34 66 23 24 22 1170 293 44.64 1.8 3.6
1442 1090 1324 1 2 3 23 56 27 25 22 1134 356 50.93 1.8 2.2
1427 1269 1232 3 2 2 24 45 67 24 27 964 275 38.53 1.8 .
1396 1090 1316 1 2 2 22 45 67 23 22 1348 325 47.29 1.8 3.1
1459 1217 1263 3 2 3 24 55 66 25 28 1125 310 45.94 1.3 3.1
1450 1301 1322 1 2 3 22 45 67 23 28 991 283 43.35 1.3 2.7
1393 699 1188 3 2 1 22 26 56 22 33 1241 315 41.06 1.3 .
1411 1220 1325 1 2 2 24 56 67 35 22 1232 425 64.31 1.8 3.1
1446 1247 1278 2 2 3 22 55 66 55 22 1241 350 62.39 2.2 3.1
1462 1301 1131 3 2 4 24 66 37 34 22 955 323 44.23 1.3 2.7
1410 979 0 3 2 2 22 55 56 55 33 1286 312 49.69 1.3 2.7
1385 699 1083 3 2 1 22 46 67 15 22 1196 313 56.75 2.7 4.5
1431 967 1205 3 2 2 22 45 67 55 22 1134 299 46.38 3.6 5.4
1390 1127 877 4 2 1 24 56 67 13 22 955 206 40.62 1.3 2.2
1444 701 965 4 2 3 22 45 26 35 33 1143 334 53.78 1.3 2.2
1394 1144 1279 2 2 1 24 56 77 15 22 1098 314 51.48 1.3 2.7
1430 1281 686 4 2 2 22 55 66 15 88 1232 376 65.58 2.7 3.6
1419 1057 1227 3 2 2 24 56 66 15 33 1375 327 50.29 1.8 3.1
1445 1178 1005 4 2 3 22 45 77 55 22 804 265 42.01 1.3 1.3
1465 1249 1066 4 2 4 22 45 16 35 22 1018 274 39.69 1.3 2.2
1441 1160 981 4 2 3 22 66 26 15 27 1063 291 54.11 1.3 1.8
1409 1090 1215 3 2 2 24 55 36 11 27 1446 380 56.26 2.2 4
1439 1297 1155 3 2 3 24 55 36 35 27 1071 299 46.55 1.3 2.2
1424 308 1260 3 2 2 24 55 67 15 88 1259 330 47.63 1.8 3.1
1463 1261 1320 1 2 4 22 46 67 13 27 1027 277 44.5 1.3 2.2
1389 1031 1075 3 2 1 24 55 46 55 27 955 225 43.26 1.3 2.2
1414 1127 811 4 2 2 24 56 67 55 22 1071 254 36.1 1.3 2.2
1432 1125 1167 3 2 2 22 55 36 15 28 1196 327 47.35 1.3 1.8
1415 1125 1120 3 2 2 23 46 67 11 22 179 231 58.49 1.3 1.8
1404 1301 1099 3 2 2 22 55 26 15 27 964 293 44.45 2.2 4
1437 1085 779 4 2 3 22 45 36 11 27 1018 253 39.02 1.3 2.2
1434 1105 974 4 2 2 24 45 66 34 27 893 231 36.21 1.8 3.1
1420 1258 1197 3 2 2 22 44 67 35 22 1080 296 53.68 1.8 4
1422 980 1021 4 2 2 22 45 67 35 25 1063 296 48.38 . 2.2
1453 980 1300 2 2 3 22 45 67 35 55 1071 435 48.69 2.2 3.6
1417 1299 1032 4 2 2 22 44 13 16 22 1116 292 44.22 1.8 3.1
1429 515 1285 2 2 2 22 46 66 35 22 848 328 50.08 1.3 2.2
1392 1299 1007 4 2 1 22 45 57 55 22 1000 269 38.54 1.8 2.7
1452 1293 1088 3 2 3 24 46 37 55 22 1107 311 44.35 1.3 2.7
1426 1258 1313 2 2 2 24 45 77 11 28 1089 300 51.46 1.3 3.6
1449 1174 1053 4 2 3 22 45 67 35 22 1071 317 51.22 2.2 4
1391 1103 1133 3 2 1 22 46 66 35 22 1313 335 54.49 1.3 2.7
1398 1127 1276 2 2 2 22 15 56 35 22 1313 338 50.94 1.3 2.7
1395 1196 998 4 2 1 22 55 46 33 22 1357 289 56.1 1.3 2.2
1386 782 0 3 2 1 22 55 56 35 22 1134 412 61.85 1.3 2.2
1397 782 1239 3 2 2 22 45 47 13 27 1080 267 40.27 1.3 3.6
1405 782 970 4 2 2 24 45 67 15 88 1080 296 45.61 1.3 3.1
1435 1310 911 4 2 2 23 56 66 12 28 1036 300 41.1 1.3 2.2
1401 1090 1170 3 2 2 24 56 66 25 88 1277 307 49.34 1.3 2.2
1440 1100 0 3 2 3 22 44 67 15 22 1089 276 44.36 0.9 1.3  

continua... 
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Apêndice 1 (Continuação) 
Animal Pai Mãe IDV ANO MÊS CSN3 BM1824 SPS115 BM2113 ETH225 GMD112 PC426 AOL(cm2) EG(mm) P8(mm)
1436 699 1080 3 2 3 22 56 16 25 88 1009 343 57.89 1.3 2.2
1412 1103 1059 4 2 2 22 55 56 25 88 1036 264 43.49 1.3 4
1451 1100 1302 2 2 3 22 56 67 34 22 1098 281 46.94 1.3 2.7
1466 1090 1027 4 2 4 22 55 66 25 22 1054 351 47.8 1.3 1.8
1456 240 969 4 2 3 22 66 67 45 22 1054 415 58.81 2.2 2.7
1428 1176 1318 1 2 2 24 55 57 12 22 1045 312 50.36 1.8 2.7
1413 1257 1308 2 2 2 24 56 16 45 28 1143 286 40.39 1.3 2.2
1477 1202 1016 4 3 1 22 45 16 34 22 1152 387 63.35 3.14 6.27
1506 980 1242 3 3 2 22 55 67 23 23 1098 425 72.36 2.69 4.03
1536 1114 929 4 3 3 22 56 56 15 88 1455 527 83.26 2.24 4.48
1545 1281 1162 3 3 3 24 55 66 13 28 991 393 65.8 2.24 5.38
1519 1202 1298 3 3 2 22 66 56 11 22 964 335 . . .
1534 1250 1235 3 3 3 22 45 17 13 22 1152 316 . . .
1528 1202 1134 3 3 3 23 66 36 12 22 1330 431 64.39 1.79 4.03
1489 1281 1223 3 3 1 24 55 66 45 22 1527 368 67.34 4.03 6.72
1507 1319 1245 3 3 2 24 56 67 13 22 1134 371 59.83 2.69 5.82
1497 1281 991 4 3 2 22 45 66 13 22 1134 418 78.42 2.69 6.27
1498 1166 1142 3 3 2 22 44 56 24 22 1259 331 51.57 2.24 4.52
1480 1250 0 3 3 1 24 45 46 25 22 1125 359 69.46 4.93 7.17
1525 1272 1282 3 3 2 22 45 16 55 88 1384 397 66.72 4.52 6.27
1542 1204 1195 3 3 3 22 15 66 35 88 1188 403 62.71 4.07 4.48
1495 1309 751 4 3 1 22 56 66 35 23 1107 330 66.36 1.79 2.69
1512 1202 1102 4 3 2 22 45 66 15 22 1375 354 56.03 2.24 3.14
1493 1090 1168 3 3 1 22 16 66 23 28 1304 407 69.33 4.93 7.62
1482 1250 1268 3 3 1 22 46 56 15 26 1054 290 . . .
1526 1317 1224 3 3 2 22 44 17 22 22 1429 372 64.21 2.75 6.27
1538 1281 1049 4 3 3 24 44 17 25 22 1063 336 62.62 4.96 7.17
1541 1306 1256 3 3 3 22 46 66 25 22 1250 364 50.92 2.24 6.27
1537 1326 1328 1 3 3 22 46 66 23 22 955 424 64.22 2.24 5.82
1481 1217 1283 3 3 1 22 56 66 23 26 1330 404 71.43 2.69 3.14
1474 1198 1271 3 3 1 22 45 16 25 22 1232 369 67.38 3.63 5.38
1539 1209 1274 3 3 3 22 46 26 55 22 1420 427 75.57 4.48 6.72
1469 1202 1016 4 3 1 22 46 67 55 26 1545 454 61.88 3.58 4.48
1496 1277 894 4 3 1 24 56 67 22 22 1089 310 . . .
1473 1202 1016 4 3 1 24 25 67 22 58 1321 416 72.49 3.58 5.82
1505 1309 1074 4 3 2 22 55 66 25 26 1125 354 70.85 2.69 4.48
1475 1247 1194 3 3 1 22 46 36 25 26 1098 338 . . .
1476 603 939 4 3 1 22 45 37 22 22 1188 384 70.45 4.03 4.93
1529 937 1270 3 3 3 24 45 36 25 26 1357 394 78.02 3.14 3.14
1518 1202 1303 2 3 2 22 45 66 12 22 1196 343 48.8 1.79 2.24
1468 1252 1291 3 3 1 22 45 57 25 26 1268 331 59.18 2.69 4.93
1485 837 0 3 3 1 24 55 66 23 28 1027 346 47.81 2.69 4.03
1515 1207 1180 3 3 2 22 55 66 25 22 1304 403 66.8 3.14 7.17
1503 1202 1112 4 3 2 23 56 67 35 25 1339 362 64.57 2.69 4.48
1486 1166 1314 2 3 1 22 45 37 35 22 1018 345 . . .
1471 1251 1236 3 3 1 23 55 67 55 22 1446 367 64.29 2.75 4.48
1470 980 1145 3 3 1 22 55 14 25 88 1125 368 67.69 2.24 4.93
1504 1217 1081 4 3 2 22 45 66 13 25 1063 343 62.7 2.75 4.48
1533 1257 1038 4 3 3 24 56 66 23 22 1205 362 52.8 3.14 8.06
1494 1257 1181 3 3 1 22 56 66 55 22 1045 424 74.87 3.63 5.82
1487 1202 919 4 3 1 22 15 56 25 22 1330 369 54.23 2.24 4.03
1530 980 1305 2 3 3 22 56 66 35 88 1205 355 60.26 2.75 4.48
1502 837 0 3 3 2 22 56 47 23 22 1089 355 66.63 2.24 4.48
1500 308 1063 4 3 2 22 45 27 26 22 1250 500 87.32 4.07 5.38
1513 1301 1287 3 3 2 44 56 66 26 28 1152 334 . . .
1523 1160 978 4 3 2 22 55 36 26 22 1152 447 73.09 5.23 6.72
1514 1257 1294 3 3 2 24 45 36 23 28 1286 463 80.04 2.75 3.58
1491 1202 1228 3 3 1 24 45 56 26 33 1125 447 76.31 2.75 4.93
1535 1257 1327 1 3 3 22 66 66 26 33 1098 368 61.13 2.75 4.93
1484 842 0 3 3 1 22 46 67 56 33 1000 392 64.27 2.75 5.38
1531 937 1238 3 3 3 22 55 67 26 28 1205 372 57.91 4.52 4.93
1488 1184 1315 2 3 1 24 44 57 25 22 1170 357 71.15 2.69 4.03
1510 1174 1206 3 3 2 22 45 46 25 22 1196 410 78.11 2.24 5.82
1544 1257 1234 3 3 3 44 46 67 35 22 1321 366 61.7 2.69 3.58
1501 1070 1321 2 3 2 24 55 66 36 22 1250 337 65.13 2.24 4.03
1511 1135 1078 4 3 2 34 24 66 25 27 1196 332 54.89 2.24 5.82
1478 1127 1244 3 3 1 23 24 46 15 22 1214 362 68.29 3.19 5.82
1483 1184 1289 3 3 1 23 55 66 35 27 956 322 . . .
1527 980 999 4 3 2 24 46 35 13 22 991 419 65.49 2.69 4.48
1540 1101 1150 3 3 3 44 45 35 15 22 1259 330 50.69 3.14 6.72  

continua... 
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Apêndice 1 (Continuação) 
Animal Pai Mãe IDV ANO MÊS CSN3 BM1824 SPS115 BM2113 ETH225 GMD112 PC426 AOL(cm2) EG(mm) P8(mm)
1524 1217 1071 4 3 2 22 45 56 23 22 1339 363 61.61 2.24 5.82
1490 1273 1203 3 3 1 22 44 27 46 25 1116 376 62.55 2.24 4.03
1532 1070 1156 3 3 3 24 45 67 35 22 1357 423 67.69 1.79 3.58
1520 1202 896 4 3 2 24 45 57 13 22 1054 363 60.62 2.75 3.58
1467 1127 1087 4 3 1 23 56 77 12 22 1152 356 67.23 4.52 5.82
1472 1252 1230 3 3 1 24 55 56 11 28 893 282 62.78 2.24 4.48
1546 937 1131 3 3 3 22 56 46 35 22 982 342 62.8 2.69 3.58
1521 1219 1115 4 3 2 23 45 13 25 27 1214 327 54.93 4.63 5.82
1508 1311 1117 4 3 2 23 45 16 13 23 1089 316 . . .
1516 1090 1229 3 3 2 23 55 26 15 14 938 373 65.15 2.69 4.93
1479 1237 1255 3 3 1 22 25 26 34 28 1616 359 67.97 2.31 5.38
1522 1202 1108 4 3 2 22 55 15 23 47 1018 275 . . .
1492 1129 1139 3 3 1 24 45 36 11 25 1098 394 70.8 2.24 4.03
1509 1304 1222 3 3 2 22 14 33 12 58 1063 318 55.56 3.14 4.93
1499 1250 0 3 3 2 24 46 66 25 28 1152 321 53.38 2.69 5.82
1517 1257 1034 4 3 2 24 25 67 22 33 1018 411 80.72 2.24 4.03
1543 1281 1162 3 3 3 34 25 56 22 28 1089 383 71.98 3.14 4.93  

GMD112 (Ganho médio diário de peso aos 112 dias da prova), PC426 (Peso calculado para os 
426 dias), AOL (Área de olho de lombo, cm2), EG (Espessura de gordura na 12a-13a costela, mm) 
e P8 (Espessura de gordura na garupa, mm). 
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Apêndice 2. Médias, Mínimo, máximo e desvio para as características de 
crescimento e carcaça, sendo N o número de observações dentro 
de cada classe (idade da vaca, ano da prova, mês de nascimento 
do animal ou genótipo dos animais, para os locos CSN-3, BM1824, 
SPS115, BM2113 e ETH225). 

Características Classe N Média Mínimo Máximo desvio
GMD112Idade da vaca 8 1103,8 955,0 1348,0 131,6

PC426Idade da vaca 8 346,25 277,00 425,00 57,61
AOLIdade da vaca 8 53,26 43,35 64,31 8,69

EGIdade da vaca 8 1,85 1,30 2,75 0,47
P8Idade da vaca 8 3,34 2,20 5,82 1,32

GMD112Idade da vaca 24 1114,6 848,0 1313,0 124,9

PC426Idade da vaca 24 344,17 278,00 487,00 48,22

AOLIdade da vaca 16 53,68 40,39 71,15 8,44
EGIdade da vaca 16 1,85 1,30 3,10 0,61
P8Idade da vaca 16 3,42 2,20 6,30 1,09

GMD112Idade da vaca 120 1100,5 179,0 1616,0 194,1

PC426Idade da vaca 120 342,73 225,00 494,00 50,42

AOLIdade da vaca 79 58,20 38,53 80,04 10,94

EGIdade da vaca 79 2,32 0,90 4,93 0,98
P8Idade da vaca 77 4,07 1,30 7,62 1,53

GMD112Idade da vaca 66 1095,8 804,0 1545,0 144,3

PC426Idade da vaca 66 337,14 206,00 527,00 60,02
AOLIdade da vaca 48 56,53 36,10 87,32 12,83

EGIdade da vaca 47 2,34 0,90 5,23 1,10
P8Idade da vaca 47 3,86 1,30 8,06 1,67

GMD112Ano da prova 56 976,0 688,0 1205,0 114,7

PC426Ano da prova 56 331,07 246,00 428,00 40,85

AOLAno da prova 0 - - - -

EGAno da prova 0 - - - -

P8Ano da prova 0 - - - -

GMD112Ano da prova 82 1103,8 179,0 1545,0 170,4

PC426Ano da prova 82 317,89 206,00 494,00 53,09

AOLAno da prova 81 49,60 36,10 77,77 7,82

EGAno da prova 80 1,62 0,90 3,60 0,50
P8Ano da prova 78 2,86 1,30 6,30 0,92

GMD112Ano da prova 80 1185,1 893,0 1616,0 151,3

PC426Ano da prova 80 372,51 275,00 527,00 45,89
AOLAno da prova 70 65,41 47,81 87,32 8,34

EGAno da prova 70 2,98 1,79 5,23 0,87
P8Ano da prova 70 5,04 2,24 8,06 1,22

1

2

3

4

1

2

3

 
continua... 
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Apêndice 2 (Continuação) 
Características Classe N Média Mínimo Máximo desvio

GMD112Mês 45 1157,9 848,0 1616,0 170,3

PC426Mês 45 346,38 206,00 454,00 53,29

AOLMês 36 60,91 38,54 76,31 10,66

EGMês 36 2,61 0,90 4,93 1,08
P8Mês 35 4,39 2,20 7,62 1,51

GMD112Mês 89 1111,1 179,0 1545,0 176,9

PC426Mês 89 335,36 231,00 500,00 54,43

AOLMês 67 56,05 36,10 87,32 11,61

EGMês 66 2,19 0,90 5,23 0,88
P8Mês 65 3,84 1,80 7,17 1,42

GMD112Mês 73 1074,3 688,0 1455,0 155,3

PC426Mês 73 345,18 253,00 527,00 52,65

AOLMês 43 56,19 39,02 83,26 10,76

EGMês 43 2,14 0,90 4,96 0,99
P8Mês 43 3,72 1,30 8,06 1,65

GMD112Mês 11 959,5 813,0 1196,0 114,3

PC426Mês 11 343,27 274,00 424,00 49,45

AOLMês 5 46,39 39,69 55,71 5,96

EGMês 5 1,48 1,30 2,20 0,40
P8Mês 5 2,58 1,80 4,00 0,86

GMD112CSN3 1 830,0 830,0 830,0 -

PC426CSN3 1 275,00 275,00 275,00 -

AOLCSN3 0 - - - -

EGCSN3 0 - - - -

P8CSN3 0 - - - -

GMD112CSN3 114 1122,1 688,0 1616,0 157,2

PC426CSN3 114 346,48 253,00 527,00 52,86

AOLCSN3 84 57,15 38,54 87,32 11,12

EGCSN3 83 2,28 0,90 5,23 0,99
P8CSN3 83 3,87 1,30 7,62 1,55

GMD112CSN3 23 1028,8 179,0 1446,0 252,3

PC426CSN3 23 339,70 231,00 431,00 41,80

AOLCSN3 13 58,24 41,10 68,29 9,05

EGCSN3 13 2,46 1,30 4,63 1,12
P8CSN3 13 3,96 1,80 5,82 1,43

GMD112CSN3 68 1090,6 795,0 1527,0 156,8

PC426CSN3 68 333,87 206,00 494,00 57,22

AOLCSN3 48 56,03 36,10 80,72 12,44

EGCSN3 48 2,08 0,90 4,96 0,93
P8CSN3 46 3,76 2,20 8,06 1,52

1

2

3

4

14

22

23

24
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Apêndice 2 (Continuação) 
Características Classe N Média Mínimo Máximo desvio

GMD112CSN3 6 1046,0 848,0 1196,0 131,4

PC426CSN3 6 324,50 286,00 383,00 35,05

AOLCSN3 3 57,17 44,64 71,98 13,81

EGCSN3 3 2,39 1,80 3,14 0,68
P8CSN3 3 4,78 3,60 5,82 1,12

GMD112CSN3 6 1186,2 1027,0 1321,0 127,5
PC426CSN3 6 361,83 321,00 487,00 63,20

AOLCSN3 3 59,13 50,69 65,00 7,49
EGCSN3 3 2,98 2,69 3,14 0,25
P8CSN3 3 5,53 3,58 6,72 1,70

GMD112BM1824 3 1003,3 795,0 1152,0 185,8

PC426BM1824 3 315,33 287,00 341,00 27,10

AOLBM1824 2 57,55 55,56 59,53 2,81

EGBM1824 2 2,22 1,30 3,14 1,30
P8BM1824 2 3,82 2,70 4,93 1,58

GMD112BM1824 6 1082,0 795,0 1330,0 226,3

PC426BM1824 6 334,00 259,00 403,00 50,71

AOLBM1824 3 55,96 50,94 62,71 6,07

EGBM1824 3 2,54 1,30 4,07 1,41
P8BM1824 3 3,74 2,70 4,48 0,93

GMD112BM1824 1 1304,0 1304,0 1304,0 -

PC426BM1824 1 407,00 407,00 407,00 -

AOLBM1824 1 69,33 69,33 69,33 -

EGBM1824 1 4,93 4,93 4,93 -
P8BM1824 1 7,62 7,62 7,62 -

GMD112BM1824 3 1160,3 1071,0 1214,0 77,9

PC426BM1824 3 334,33 309,00 362,00 26,58
AOLBM1824 2 61,59 54,89 68,29 9,48

EGBM1824 2 2,72 2,24 3,19 0,67
P8BM1824 2 5,82 5,82 5,82 0,00

GMD112BM1824 6 1299,0 1018,0 1616,0 242,2

PC426BM1824 6 388,50 359,00 416,00 21,79

AOLBM1824 5 71,28 63,25 80,72 6,45

EGBM1824 5 2,87 2,24 3,58 0,58
P8BM1824 5 4,93 4,03 5,82 0,71

34

44

14

15

16

24

25
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Apêndice 2 (Continuação) 
Características Classe N Média Mínimo Máximo desvio

GMD112BM1824 2 1013,5 786,0 1241,0 321,7
PC426BM1824 2 308,00 301,00 315,00 9,90
AOLBM1824 1 41,06 41,06 41,06 -
EGBM1824 1 1,30 1,30 1,30 -
P8BM1824 0 - - - -

GMD112BM1824 1 1116,0 1116,0 1116,0 -
PC426BM1824 1 373,00 373,00 373,00 -
AOLBM1824 0 - - - -
EGBM1824 0 - - - -

P8BM1824 0 - - - -

GMD112BM1824 1 991,0 991,0 991,0 -
PC426BM1824 1 276,00 276,00 276,00 -
AOLBM1824 1 46,32 46,32 46,32 -

EGBM1824 1 0,90 0,90 0,90 -

P8BM1824 1 2,20 2,20 2,20 -

GMD112BM1824 10 1163,4 1063,0 1429,0 114,7
PC426BM1824 10 343,40 276,00 494,00 63,19
AOLBM1824 10 58,46 44,22 77,77 11,10
EGBM1824 10 2,25 0,90 4,96 1,11
P8BM1824 10 4,11 1,30 7,17 1,67

GMD112BM1824 62 1104,0 804,0 1384,0 137,3

PC426BM1824 62 339,56 231,00 500,00 56,39

AOLBM1824 41 56,65 36,21 87,32 13,60

EGBM1824 40 2,40 0,90 4,93 1,04
P8BM1824 39 4,06 1,30 7,17 1,51

GMD112BM1824 28 1085,8 179,0 1545,0 238,2

PC426BM1824 28 351,36 231,00 487,00 56,76

AOLBM1824 18 56,14 43,44 75,57 9,04
EGBM1824 18 2,23 1,30 4,48 0,94
P8BM1824 18 4,11 1,80 6,72 1,66

GMD112BM1824 41 1098,6 830,0 1527,0 170,9
PC426BM1824 41 334,20 225,00 447,00 49,39

AOLBM1824 34 56,30 43,26 73,09 9,66

EGBM1824 34 2,17 1,30 5,23 0,96
P8BM1824 34 3,71 1,30 7,17 1,47

GMD112BM1824 41 1072,1 688,0 1455,0 162,8

PC426BM1824 41 335,22 206,00 527,00 53,90

AOLBM1824 25 56,28 36,10 83,26 12,37

EGBM1824 25 2,07 1,30 4,52 0,86
P8BM1824 25 3,48 2,20 8,06 1,57

26

35

36

44

45

46

55

56
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Apêndice 2 (Continuação) 
Características Classe N Média Mínimo Máximo desvio

GMD112BM1824 13 1097,6 955,0 1330,0 106,4

PC426BM1824 13 360,08 291,00 431,00 47,81
AOLBM1824 8 54,70 44,23 64,39 7,63
EGBM1824 8 1,84 1,30 2,75 0,47
P8BM1824 8 3,15 1,80 4,93 0,98

GMD112SPS115 2 1165,0 1116,0 1214,0 69,3

PC426SPS115 2 309,50 292,00 327,00 24,75

AOLSPS115 2 49,58 44,22 54,93 7,57

EGSPS115 2 3,22 1,80 4,63 2,00
P8SPS115 2 4,46 3,10 5,82 1,92

GMD112SPS115 1 1125,0 1125,0 1125,0 -

PC426SPS115 1 368,00 368,00 368,00 -

AOLSPS115 1 67,69 67,69 67,69 -

EGSPS115 1 2,24 2,24 2,24 -

P8SPS115 1 4,93 4,93 4,93 -

GMD112SPS115 1 1018,0 1018,0 1018,0 -

PC426SPS115 1 275,00 275,00 275,00 -

AOLSPS115 0 - - - -

EGSPS115 0 - - - -
P8SPS115 0 - - - -

GMD112SPS115 8 1166,4 1009,0 1384,0 133,2

PC426SPS115 8 357,38 274,00 487,00 69,02
AOLSPS115 7 57,20 39,69 67,38 12,13
EGSPS115 7 2,61 1,30 4,52 1,31
P8SPS115 7 4,40 2,20 6,30 2,09

GMD112SPS115 4 1134,3 893,0 1429,0 224,0
PC426SPS115 4 330,75 299,00 372,00 31,38
AOLSPS115 2 63,42 62,62 64,21 1,12

EGSPS115 2 3,86 2,75 4,96 1,56
P8SPS115 2 6,72 6,27 7,17 0,64

GMD112SPS115 1 1170,0 1170,0 1170,0 -

PC426SPS115 1 293,00 293,00 293,00 -

AOLSPS115 1 44,64 44,64 44,64 -

EGSPS115 1 1,80 1,80 1,80 -

P8SPS115 1 3,60 3,60 3,60 -

GMD112SPS115 3 1006,0 866,0 1179,0 159,1

PC426SPS115 3 305,33 280,00 336,00 28,38

AOLSPS115 2 47,30 44,99 49,61 3,27
EGSPS115 2 1,35 0,90 1,80 0,64
P8SPS115 1 3,60 3,60 3,60 -

66

13

14

15
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Apêndice 2 (Continuação) 
Características Classe N Média Mínimo Máximo desvio

GMD112SPS115 8 1118,4 830,0 1616,0 268,0

PC426SPS115 8 331,75 275,00 427,00 51,81

AOLSPS115 6 60,17 44,45 75,57 11,38

EGSPS115 6 2,38 1,30 4,48 1,17
P8SPS115 6 4,17 1,80 6,72 1,90

GMD112SPS115 7 1072,9 884,0 1250,0 112,7

PC426SPS115 7 360,14 301,00 500,00 67,48

AOLSPS115 3 66,93 50,93 87,32 18,59

EGSPS115 3 2,70 1,80 4,07 1,20
P8SPS115 3 3,87 2,20 5,38 1,60

GMD112SPS115 2 1031,5 1000,0 1063,0 44,5

PC426SPS115 2 317,50 317,00 318,00 0,71

AOLSPS115 1 55,56 55,56 55,56 -

EGSPS115 1 3,14 3,14 3,14 -

P8SPS115 1 4,93 4,93 4,93 -

GMD112SPS115 1 1027,0 1027,0 1027,0 -

PC426SPS115 1 321,00 321,00 321,00 -

AOLSPS115 0 - - - -

EGSPS115 0 - - - -

P8SPS115 0 - - - -

GMD112SPS115 3 1134,0 991,0 1259,0 134,9

PC426SPS115 3 363,33 330,00 419,00 48,52

AOLSPS115 3 58,57 50,69 65,49 7,45

EGSPS115 3 2,38 1,30 3,14 0,96
P8SPS115 3 4,63 2,70 6,72 2,01

GMD112SPS115 15 1132,6 795,0 1446,0 168,8

PC426SPS115 15 356,07 253,00 463,00 66,69

AOLSPS115 10 60,18 39,02 80,04 14,96

EGSPS115 10 2,22 0,90 5,23 1,28
P8SPS115 10 3,39 1,80 6,72 1,46

GMD112SPS115 5 1078,6 955,0 1188,0 92,0

PC426SPS115 5 339,80 311,00 384,00 27,87

AOLSPS115 3 53,01 44,23 70,45 15,10

EGSPS115 3 2,21 1,30 4,03 1,58
P8SPS115 3 3,44 2,70 4,93 1,29

GMD112SPS115 1 813,0 813,0 813,0 -

PC426SPS115 1 363,00 363,00 363,00 -

AOLSPS115 0 - - - -

EGSPS115 0 - - - -

P8SPS115 0 - - - -

26

27

33

34

35

36

37

44
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Apêndice 2 (Continuação) 
Características Classe N Média Mínimo Máximo desvio

GMD112SPS115 7 1110,7 946,0 1357,0 156,4

PC426SPS115 7 325,14 225,00 410,00 61,42

AOLSPS115 6 63,00 43,26 78,11 12,13

EGSPS115 6 2,61 1,30 4,93 1,36
P8SPS115 6 4,47 2,20 7,17 2,10

GMD112SPS115 3 1074,3 1054,0 1089,0 18,2

PC426SPS115 3 319,00 267,00 355,00 46,13

AOLSPS115 2 53,45 40,27 66,63 18,64
EGSPS115 2 1,77 1,30 2,24 0,66
P8SPS115 2 4,04 3,60 4,48 0,62

GMD112SPS115 1 1545,0 1545,0 1545,0 -

PC426SPS115 1 374,00 374,00 374,00 -
AOLSPS115 1 63,25 63,25 63,25 -
EGSPS115 1 3,10 3,10 3,10 -
P8SPS115 1 4,50 4,50 4,50 -

GMD112SPS115 22 1093,4 795,0 1455,0 189,2
PC426SPS115 22 351,73 264,00 527,00 59,10
AOLSPS115 12 59,06 41,06 83,26 13,07
EGSPS115 12 1,97 1,30 3,14 0,65
P8SPS115 11 4,07 2,20 5,82 1,11

GMD112SPS115 5 1107,4 1000,0 1268,0 109,5

PC426SPS115 5 326,40 269,00 363,00 38,08

AOLSPS115 5 55,97 38,54 71,15 12,22

EGSPS115 5 2,35 1,80 2,75 0,50
P8SPS115 5 3,59 2,70 4,93 0,95

GMD112SPS115 59 1117,5 813,0 1527,0 143,3
PC426SPS115 59 348,71 231,00 424,00 40,37
AOLSPS115 43 56,57 36,21 78,42 9,86
EGSPS115 43 2,24 1,30 4,93 0,85
P8SPS115 43 3,98 1,30 8,06 1,72

GMD112SPS115 54 1079,6 179,0 1545,0 201,9
PC426SPS115 54 334,15 206,00 494,00 62,95
AOLSPS115 37 54,80 36,10 80,72 11,17
EGSPS115 36 2,08 0,90 4,52 0,83
P8SPS115 36 3,46 1,30 5,82 1,18

GMD112SPS115 5 985,8 786,0 1152,0 175,9

PC426SPS115 5 307,20 265,00 356,00 32,78

AOLSPS115 4 53,05 42,01 67,23 10,46

EGSPS115 4 2,11 1,30 4,52 1,61
P8SPS115 4 3,36 1,30 5,82 1,90

46

47
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56

57

66
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77
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Apêndice 2 (Continuação) 
Características Classe N Média Mínimo Máximo desvio

GMD112BM2113 8 939,6 179,0 1446,0 359,2

PC426BM2113 8 302,63 231,00 394,00 61,66

AOLBM2113 6 56,47 39,02 70,80 10,76

EGBM2113 6 1,76 1,30 2,24 0,51
P8BM2113 6 3,35 1,80 4,48 1,09

GMD112BM2113 13 1079,7 866,0 1330,0 119,4

PC426BM2113 13 342,85 300,00 431,00 35,51

AOLBM2113 9 54,80 41,10 67,23 8,67

EGBM2113 9 2,03 1,30 4,52 1,10
P8BM2113 9 3,08 1,30 5,82 1,52

GMD112BM2113 13 1060,5 884,0 1232,0 92,6
PC426BM2113 13 344,92 206,00 494,00 76,35

AOLBM2113 10 59,60 40,27 78,42 13,86
EGBM2113 10 2,10 1,30 2,75 0,70
P8BM2113 10 4,20 2,20 6,27 1,38

GMD112BM2113 19 1160,2 938,0 1455,0 143,5

PC426BM2113 19 338,63 276,00 527,00 58,84

AOLBM2113 16 54,74 44,36 83,26 10,88

EGBM2113 16 2,01 0,90 3,19 0,73
P8BM2113 16 3,52 1,30 6,72 1,50

GMD112BM2113 1 1116,0 1116,0 1116,0 -

PC426BM2113 1 292,00 292,00 292,00 -

AOLBM2113 1 44,22 44,22 44,22 -

EGBM2113 1 1,80 1,80 1,80 -
P8BM2113 1 3,10 3,10 3,10 -

GMD112BM2113 8 1176,4 1018,0 1429,0 145,9

PC426BM2113 8 363,38 310,00 416,00 43,68

AOLBM2113 6 66,82 41,06 80,72 13,68

EGBM2113 6 2,84 1,30 4,03 0,98
P8BM2113 5 5,20 4,03 6,27 0,87

GMD112BM2113 22 1091,3 795,0 1348,0 161,3

PC426BM2113 22 348,50 275,00 463,00 52,36

AOLBM2113 12 61,39 43,35 80,04 11,49

EGBM2113 12 2,54 1,30 4,93 0,91
P8BM2113 12 4,59 2,70 8,06 1,84

GMD112BM2113 8 1133,0 866,0 1545,0 233,9

PC426BM2113 8 310,63 272,00 374,00 36,34

AOLBM2113 5 48,60 38,53 63,25 9,40

EGBM2113 5 2,15 1,80 3,10 0,57
P8BM2113 4 4,06 3,60 4,52 0,53

11

12

13

15

16

22

23

24
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Apêndice 2 (Continuação) 
Características Classe N Média Mínimo Máximo desvio

GMD112BM2113 41 1095,6 786,0 1357,0 136,3

PC426BM2113 41 336,83 264,00 410,00 39,04

AOLBM2113 26 57,50 43,49 78,11 10,49

EGBM2113 26 2,40 0,90 4,96 1,13
P8BM2113 26 4,31 1,80 7,17 1,74

GMD112BM2113 9 1144,9 1054,0 1250,0 57,6

PC426BM2113 9 387,89 324,00 500,00 62,49
AOLBM2113 6 69,86 57,91 87,32 11,11

EGBM2113 6 3,59 2,20 5,23 1,19
P8BM2113 6 4,93 2,70 6,72 1,29

GMD112BM2113 1 1357,0 1357,0 1357,0 -

PC426BM2113 1 289,00 289,00 289,00 -

AOLBM2113 1 56,10 56,10 56,10 -

EGBM2113 1 1,30 1,30 1,30 -

P8BM2113 1 2,20 2,20 2,20 -

GMD112BM2113 12 1052,8 839,0 1616,0 201,3
PC426BM2113 12 336,83 231,00 424,00 54,98

AOLBM2113 6 51,53 36,21 67,97 12,00
EGBM2113 6 1,94 1,30 3,14 0,70
P8BM2113 6 3,81 2,70 6,27 1,59

GMD112BM2113 24 1101,9 688,0 1357,0 168,3

PC426BM2113 24 341,88 274,00 435,00 47,89

AOLBM2113 20 56,11 39,69 67,69 7,74

EGBM2113 19 1,97 1,30 4,07 0,74
P8BM2113 20 3,14 2,20 4,48 0,85

GMD112BM2113 1 1250,0 1250,0 1250,0 -

PC426BM2113 1 337,00 337,00 337,00 -

AOLBM2113 1 65,13 65,13 65,13 -

EGBM2113 1 2,24 2,24 2,24 -

P8BM2113 1 4,03 4,03 4,03 -

GMD112BM2113 4 1172,0 964,0 1527,0 247,7

PC426BM2113 4 338,25 284,00 415,00 64,42

AOLBM2113 4 53,39 40,39 67,34 12,02

EGBM2113 4 2,21 1,30 4,03 1,29
P8BM2113 4 3,36 1,80 6,72 2,27

GMD112BM2113 1 1116,0 1116,0 1116,0 -

PC426BM2113 1 376,00 376,00 376,00 -

AOLBM2113 1 62,55 62,55 62,55 -

EGBM2113 1 2,24 2,24 2,24 -

P8BM2113 1 4,03 4,03 4,03 -

25
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Apêndice 2 (Continuação) 
Características Classe N Média Mínimo Máximo desvio

GMD112BM2113 25 1117,2 795,0 1545,0 201,0

PC426BM2113 25 339,52 225,00 487,00 66,25

AOLBM2113 18 53,05 36,10 75,57 12,71

EGBM2113 18 2,35 1,30 4,52 1,17
P8BM2113 18 3,85 1,30 6,72 1,65

GMD112BM2113 6 1006,2 813,0 1179,0 137,6

PC426BM2113 6 346,17 300,00 392,00 36,02

AOLBM2113 2 56,94 49,61 64,27 10,37

EGBM2113 2 1,83 0,90 2,75 1,31
P8BM2113 1 5,38 5,38 5,38 -

GMD112BM2113 2 1151,5 1107,0 1196,0 62,9

PC426BM2113 2 396,50 385,00 408,00 16,26

AOLBM2113 1 55,71 55,71 55,71 -

EGBM2113 1 2,20 2,20 2,20 -

P8BM2113 1 4,00 4,00 4,00 -

GMD112ETH225 1 938,0 938,0 938,0 -

PC426ETH225 1 373,00 373,00 373,00 -

AOLETH225 1 65,15 65,15 65,15 -

EGETH225 1 2,69 2,69 2,69 -

P8ETH225 1 4,93 4,93 4,93 -

GMD112ETH225 123 1086,9 179,0 1545,0 185,8

PC426ETH225 123 340,73 206,00 500,00 53,15

AOLETH225 80 56,96 36,10 87,32 11,04

EGETH225 80 2,26 0,90 5,23 1,04
P8ETH225 79 3,98 1,30 8,06 1,74

GMD112ETH225 3 1098,0 1089,0 1107,0 9,0

PC426ETH225 3 357,00 316,00 425,00 59,30

AOLETH225 2 69,36 66,36 72,36 4,24

EGETH225 2 2,24 1,79 2,69 0,64
P8ETH225 2 3,36 2,69 4,03 0,95

GMD112ETH225 6 1147,3 1063,0 1339,0 107,4

PC426ETH225 6 347,83 296,00 394,00 37,01

AOLETH225 6 58,74 43,44 70,80 10,50

EGETH225 5 2,34 1,80 2,75 0,39
P8ETH225 6 3,80 2,20 4,48 0,85

GMD112ETH225 7 1253,9 1054,0 1545,0 174,3

PC426ETH225 7 366,43 290,00 454,00 54,62

AOLETH225 5 68,27 59,18 78,02 7,67

EGETH225 5 2,96 2,69 3,58 0,40
P8ETH225 5 4,03 3,14 4,93 0,84

55

56
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Apêndice 2 (Continuação) 
Características Classe N Média Mínimo Máximo desvio

GMD112ETH225 16 1064,6 893,0 1446,0 143,8

PC426ETH225 16 306,69 225,00 428,00 58,27
AOLETH225 13 46,82 36,21 56,26 7,42

EGETH225 13 1,91 1,30 4,63 0,91
P8ETH225 12 3,41 1,80 5,82 1,39

GMD112ETH225 22 1123,0 893,0 1616,0 157,5

PC426ETH225 22 343,77 282,00 463,00 48,23

AOLETH225 16 56,14 40,39 80,04 12,15

EGETH225 16 2,32 1,30 4,93 1,13
P8ETH225 16 4,08 1,80 7,62 1,56

GMD112ETH225 14 1095,7 830,0 1375,0 140,2

PC426ETH225 14 346,57 246,00 447,00 50,29

AOLETH225 10 59,12 41,06 80,72 12,50

EGETH225 10 2,02 1,30 2,75 0,61
P8ETH225 9 3,63 2,20 5,38 1,20

GMD112ETH225 4 1037,8 839,0 1268,0 180,6

PC426ETH225 4 336,75 303,00 362,00 24,70
AOLETH225 1 59,82 59,82 59,82 -

EGETH225 1 1,80 1,80 1,80 -
P8ETH225 1 2,70 2,70 2,70 -

GMD112ETH225 1 1018,0 1018,0 1018,0 -
PC426ETH225 1 275,00 275,00 275,00 -

AOLETH225 0 - - - -

EGETH225 0 - - - -

P8ETH225 0 - - - -

GMD112ETH225 1 1071,0 1071,0 1071,0 -

PC426ETH225 1 435,00 435,00 435,00 -

AOLETH225 1 48,69 48,69 48,69 -

EGETH225 1 2,20 2,20 2,20 -

P8ETH225 1 3,60 3,60 3,60 -

GMD112ETH225 2 1192,0 1063,0 1321,0 182,4

PC426ETH225 2 367,00 318,00 416,00 69,30

AOLETH225 2 64,03 55,56 72,49 11,97

EGETH225 2 3,36 3,14 3,58 0,31
P8ETH225 2 5,38 4,93 5,82 0,63

GMD112ETH225 1 1027,0 1027,0 1027,0 -

PC426ETH225 1 315,00 315,00 315,00 -

AOLETH225 0 - - - -

EGETH225 0 - - - -

P8ETH225 0 - - - -

27
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Apêndice 2 (Continuação) 
Características Classe N Média Mínimo Máximo desvio

GMD112ETH225 17 1156,0 973,0 1455,0 135,9

PC426ETH225 17 351,41 264,00 527,00 59,32

AOLETH225 14 57,66 43,49 83,26 11,13

EGETH225 14 2,17 1,30 4,52 1,04
P8ETH225 14 3,67 2,20 6,27 1,19

88

 
GMD112 (Ganho médio diário de peso aos 112 dias da prova), PC426 (Peso calculado para os 
426 dias), AOL (Área de olho de lombo, cm2), EG (Espessura de gordura na 12a-13a costela, mm) 
e P8 (Espessura de gordura na garupa, mm). 
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Apêndice 3. Médias, quadrado médio (QM), coeficiente de variação (CV), valores 
do teste F (F), significância do teste F e coeficiente de determinação 
(R²), para o modelo utilizando todas as variáveis. 

Característica Média QM CV F P R2

GMD112 1100,77 40236,74 13,75 1,76 0,00 0,50
PC426 341,32 3600,63 14,37 1,50 0,02 0,46
AOL 56,93 195,57 14,25 2,97 <,0001 0,73
EG 2,25 1,52 29,17 3,52 <,0001 0,76
P8 3,89 3,54 28,72 2,83 <,0001 0,72  
GMD112 (Ganho médio diário de peso aos 112 dias da prova), PC426 (Peso calculado para os 
426 dias), AOL (Área de olho de lombo, cm2), EG (Espessura de gordura na 12a-13a costela, mm) 
e P8 (Espessura de gordura na garupa, mm). 
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Apêndice 4. Resumo do quadro de análise de variância, para o modelo completo. 
Variável FV GL QM F P

Ano 2 358348,53 15,64 <,0001
Mês 3 25822,628 1,13 0,3405
Idade 3 14822,350 0,65 0,5862
CSN3 5 35318,424 1,54 0,1809
BM1824 13 20922,420 0,91 0,5413
SPS115 21 17575,703 0,77 0,755
BM2113 18 34371,784 1,50 0,0985
ETH225 12 11852,020 0,52 0,9009
Ano 2 48932,72 20,35 <,0001
Mês 3 2657,588 1,11 0,3493
Idade 3 1025,268 0,43 0,7345
CSN3 5 257,444 0,11 0,9906
BM1824 13 1704,209 0,71 0,7525
SPS115 21 1297,278 0,54 0,9493
BM2113 18 1812,288 0,75 0,7502
ETH225 12 1871,481 0,78 0,6721
Ano 1 2739,80 41,63 <,0001
Mês 3 31,328 0,48 0,6999
Idade 3 10,214 0,16 0,9261
CSN3 4 7,366 0,11 0,978
BM1824 12 87,835 1,33 0,2163
SPS115 19 59,205 0,90 0,5847
BM2113 18 80,931 1,23 0,2593
ETH225 11 113,280 1,72 0,0837
Ano 1 25,40 58,90 <,0001
Mês 3 0,627 1,450 0,2334
Idade 3 0,155 0,360 0,7829
CSN3 4 0,496 1,150 0,3398
BM1824 12 0,679 1,570 0,1168
SPS115 19 0,734 1,700 0,0536
BM2113 18 0,639 1,480 0,1193
ETH225 11 0,499 1,160 0,3307
Ano 1 68,03 54,38 <,0001
Mês 3 1,433 1,15 0,3363
Idade 3 0,294 0,24 0,8716
CSN3 4 0,757 0,61 0,6601
BM1824 11 0,914 0,73 0,7062
SPS115 19 0,726 0,58 0,9096
BM2113 18 1,214 0,97 0,5016
ETH225 11 1,480 1,18 0,3127

P8(cm)

GMD112

PC426

AOL(cm2)

EG(cm)

 
GMD112 (Ganho médio diário de peso aos 112 dias da prova), PC426 (Peso calculado para os 
426 dias), AOL (Área de olho de lombo, cm2), EG (Espessura de gordura na 12a-13a costela, mm) 
e P8 (Espessura de gordura na garupa, mm), ano (ano da prova de ganho em peso), mês (mês de 
nascimento do animal), idade (idade da vaca ao parto) e os locos CSN3, BM1824, SPS115, 
BM2113 e ETH225), grau de liberdade (GL), quadrado médio (QM), valores do teste F (F) e 
significância do teste F (P). 
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Apêndice 5. Nível de significância das características de crescimento e carcaça 
para os efeitos idade da vaca, ano da prova, mês (mês de 
nascimento do animal) e os locos CSN3, BM1824, SPS115, 
BM2113 e ETH225, sendo S (significativo, P ≤ 0,05), MS+ (0,05 < P 
≤ 0,15), MS- (0,15 < P ≤ 0,20) e NS (não significativo P>0,20). 

Característica Ano Mês Id. da vaca CSN3 BM1824 SPS115 BM2113 ETH225
GMD112 S NS NS MS- NS NS MS+ NS
PC426 S NS NS NS NS NS NS NS
AOL S NS NS NS MS- NS NS MS+
EG S NS NS NS MS+ S MS+ NS
P8 S NS NS NS NS NS NS NS  
GMD112 (Ganho médio diário de peso aos 112 dias da prova), PC426 (Peso calculado para os 
426 dias), AOL (Área de olho de lombo, cm2), EG (Espessura de gordura na 12a-13a costela, mm) 
e P8 (Espessura de gordura na garupa, mm). 
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Apêndice 6. Modelo para análises de componentes de variância e herdabilidades 
para as características de crescimento e carcaça com os efeitos 
idade da vaca, ano da prova, mês (mês de nascimento do animal) e 
os locos CSN3, BM1824, SPS115, BM2113 e ETH225, sendo S 
(significativo a 5%). 

Característica Ano Mês Id. da vaca CSN3 BM1824 SPS115 BM2113 ETH225
GMD112 S - - S - - S -
PC426 S - - - - - - -
AOL S - - - - - - -
EG S - - - - S - -
P8 S - - - - - - -  
GMD112 (Ganho médio diário de peso aos 112 dias), PC426 (Peso calculado para 426 dias), AOL 
(Área de olho de lombo), EG (Espessura de gordura) e P8 (Espessura de gordura na garupa). 
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Apêndice 7. Valores estimados para os componentes de variância genética 

aditiva (σa
2), residual (σe

2) e de herdabilidade das características 
GMD112 (Ganho médio diário de peso aos 112 dias), PC426 (Peso 
calculado para os 426 dias), AOL (Área de olho de lombo), EG 
(Espessura de gordura) e P8 (Espessura de gordura na garupa) a 
partir das análises unicarater, obtidas pelo método da amostragem 
de Gibbs. 


