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INTRODUÇÃO
O crescimento animal, estimado pelo peso corporal e por medidas lineares é um atributo que
reflete a adaptação de determinado genótipo a um ambiente particular (Bhat & Singh, 1.978,
Saha & Parekh, 1.991). Essa característica, pode ser utilizada para comparações entre grupos
genéticos. O objetivo deste trabalho foi descrever o crescimento de animais de diferentes
grupos genéticos (¼, ½, 5/8, ¾, 7/8, ≥31/32) Holandês x Guzerá em função da idade.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram utilizados 1.477 informações de peso (PC) e 1.315 de altura (ALT), de 263 e 232
vacas, respectivamente. Maiores detalhes foram apresentados por Madureira (1.999).
Utilizaram-se dois modelos, um incluindo os efeitos de estado reprodutivo (R), estádio de
lactação (L), estação de pesagem (E), classes de idade (C), grupo genético (G), grupo de
fazenda (F) e as interações entre RE, LE, EC e GF, bem como o efeito do animal, e outro
modelo onde a classe de idade e sua interação com estação do ano foi substituído por
polinômios quadráticos em função da idade, com coeficientes específicos para cada estação,
visto que, as regressões dentro da estação não foram homogêneas (P<0,05).

RESULTADOS
A média de idade foi 5,7 anos. Nas figuras 1, 2 e 3, apresentam-se os valores estimados e
observados para as características estudadas. Os pontos observados nas figuras para cada
característica descrevem a idade considerada em classes, ao passo que, quando considerada
como variável contínua, está representada por linha. Os pontos da estação seca foram
desenhados arbitrariamente, seis meses após os da estação chuvosa. Na Fig.1 o máximo da
função corresponde a 9,65 anos, interpretado como a idade à maturidade para PC. A interação
idade x estação decorreu do fato de que, enquanto os pesos na estação chuvosa continuaram
aumentando com a idade, os da estação seca diminuíram após os 7 anos. Tal fato pode ser
função da redução no número de observações e fazendas no final do experimento.
Na Fig.2 para a característica ALT o máximo alcançado foi aos 9,8 anos. A interação idade x
estação decorreu do fato de que as alturas na estação chuvosa aumentaram inicialmente de
forma mais rápida que na estação seca. Para a razão peso altura (PA) o máximo foi alcançado
aos 9 anos. A interação idade x estação ocorreu devido ao decréscimo da PA na estação
chuvosa entre 5 e 7 anos. A PA na estação seca aumentou com a idade decrescendo após 7
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anos (Fig. 3). Assim como para PC, a interação observada talvez seja devido à redução no
número de observações e fazendas no final do experimento.
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Figura 2. Altura das vacas em função da idade (I). A linha
corresponde aos pesos estimados considerando idade como
variável contínua. Os pontos correspondem ao modelo com
idade agrupada em classes (• = estação seca, g = estação
chuvosa), tendo-se colocado os pontos da estação seca seis
meses após os da estação chuvosa.
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Figura 1. Pesos das vaca em função da idade (I). A linha
corresponde aos pesos estimados considerando idade como
variável contínua. Os pontos correspondem ao modelo com
idade agrupada em classes (• = estação seca, g = estação
chuvosa), tendo-se colocado os pontos da estação seca seis
meses após os da estação chuvosa.
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Figura 3. Peso/altura das vacas em função da idade (I). A linha
corresponde aos pesos estimados considerando idade como
variável contínua. Os pontos correspondem ao modelo com
idade agrupada em classes (• = estação seca, g = estação
chuvosa), tendo-se colocado os pontos da estação seca seis
meses após os da estação chuvosa.

CONCLUSÕES
Os resultados obtidos no presente estudo permitem concluir que o aumento de peso corporal,
altura e razão peso/altura seguiram curva quadrática. Para PC, ALT e PA os valores máximos
atingidos em função de idade foram de 9,65, 9,8 e 9 anos, respectivamente.
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