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Introdução
No Brasil a escolha dos animais a serem utilizados como reprodutores e matrizes parece
valorizar demasiadamente o peso, sendo necessário testar possíveis antagonismos entre
alguns tipos morfológicos extremamente pesados e seus índices produtivos e reprodutivos,
lembrando que pode-se encontrar animais com mesmo peso, mas completamente diferentes
quanto à sua composição. Segundo SCARPATI et al. (1996), os animais maiores são mais
tardios e exigentes em termos nutricionais. Por isso parece ser imprescindível evitar a
seleção de tipos extremos em peso, para não se obter resposta correlacionada indesejável
para outras características de importância econômica. FRIES (1996) conclui que escores de
avaliações visuais podem ser a melhor ou a única forma, economicamente viável, de “se
medir” diferenças entre indivíduos. Sugere, este autor, notas relativas ao grupo de
contemporâneos, pois sistemas de notas absolutas tendem a constranger os avaliadores e
resultam em conjuntos de dados extremamente concentrados em torno de um valor médio,
considerado/conceituado como “bom”.
Material e Métodos
Foram utilizados dados de dez safras de bezerros Nelore criados em regime de pasto no
estado de São Paulo, contendo 3.479 pesos à desmama (PD), 2.452 pesos ao sobreano
(P550) e 17.168 escores de avaliações visuais, realizadas à desmama, de oito diferentes
características, sendo estas: raça, carcaça, aprumos, sexualidade, estrutura, dorso–lombo,
estética de posterior e pigmentação. Na metodologia utilizada nas avaliações visuais, os
animais a serem desmamados, depois de identificados, são postos em grupos de três a cinco
em um curral onde o avaliador único, devidamente treinado e capacitado, se aproxima
montado a cavalo e atribui um escore variando de 1 a 5 dentro do grupo de
contemporâneos, sendo 1 para os animais inferiores, 3 para os indivíduos na média e 5 para
os superiores, individualmente, para cada uma das características. Para as avaliações
visuais e peso à desmama, o modelo incluiu os efeitos aleatórios genéticos direto e materno
e permanente de ambiente, além dos efeitos fixos de grupo de contemporâneos e para o
peso ao sobreano, o modelo incluiu os efeitos aleatórios genéticos diretos do animal, além
dos efeitos fixos de grupo de contemporâneos. Os parâmetros genéticos foram estimados
em análises bi-característica por máxima verosimilhança restrita, com utilização do
programa MTDFREML - Multiple Trait Derivative-Free Restricted Maximum Likelihood
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(BOLDMAN et al., 1991). O critério de convergência foi considerado atingido quando essa
variância era igual ou menor que 10-9 . Várias reinicializações foram executadas, no sentido
de se assegurar a convergência no máximo global da função de verossimilhança.
Resultados e Discussão
As estimativas dos coeficientes de herdabilidade para efeito genético direto para todas as
variáveis (na diagonal) e os valores das correlações genéticas (apresentadas abaixo da
diagonal) estão representadas na Tabela 1. Estes resultados encontram pouco suporte para
comparação na literatura, pois além da mesma ser escassa, os poucos trabalhos existentes
utilizaram-se de diferentes metodologias mas indicam a mesma tendência esperada de que
as características ligadas à estética apresentem menores correlações com desempenho do
que aquelas ligadas à produção. As correlações dos escores de avaliações visuais com as
características de desempenho ponderal no rebanho analisado indicam que a melhora da
conformação também promove melhora no desempenho. As características ligadas à
estética racial demonstraram não ter relação importante com a produção dos animais.
Conclusões
Os resultados obtidos no presente estudo mostram que a seleção das raças zebuínas não
deve ser pensada exclusivamente na balança mas, sim, na composição do peso, que é a
resultante de músculos, vísceras, ossos e tecido adiposo e, neste sentido, as avaliações
visuais por escores podem ser de utilidade na prática da seleção para se chegar a proporções
mais equilibradas nas diversas características.
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Tabela 1. Coeficientes de herdabilidades (na diagonal) e correlações genéticas (abaixo da
diagonal) entre as características em estudo, obtidas em análises bi-característica,
sem efeito materno e de ambiente permanente da vaca no modelo, com exceção
da característica peso à desmama (PD).
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Raça
Carcaça
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Estrutura
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lombo
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Efeito Materno
PD
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0,34
0,49
0,35
0,23
0,41
0,13
0,30

0,67
0,41
0,69

0,80
0,77
0,80

0,58
0,74
0,33

0,70
0,22
0,33

0,61
0,89
0,69

0,04
0,47
0,02

0,48
-0,21
0,02

0,47
0,34
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0,04

0,06
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0,22
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