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RESUMO: Nas avaliações genéticas de bovinos é necessário ajustar os dados para 

fatores de ambiente que influenciam as características. O objetivo neste trabalho foi 

identificar efeitos de fatores de ambiente sobre características de crescimento de 

animais do grupo genético MA pertencentes ao rebanho da Embrapa Pecuária Sudeste, 

procurando contribuir com informações para a avaliação genética da raça Canchim. 

Foram realizadas análises de variância dos pesos ao nascimento (PN), à desmama (PDP) 

e aos 12 (P12P) e 18 meses de idade (P18P), e dos ganhos de peso do nascimento ao 

desmame (GND), do desmame aos 12 (GD12) e dos 12 aos 18 meses (G1218) pelo 

método dos quadrados mínimos, utilizando modelo estatístico que incluiu os efeitos 

fixos de ano e mês de nascimento, sexo do animal, idade da vaca ao parto e a covariável 

idade do animal à tomada da medida (com exceção de PN), além dos efeitos aleatórios 

do resíduo. Ano e mês de nascimento e sexo apresentaram efeito significativo sobre 

todas as características, a idade de tomada da medida não influenciou apenas GD12, e a 

idade da vaca apresentou efeito significativo sobre PN, PDP, P12P e GND; portanto, 

esses efeitos devem ser considerados por ocasião da avaliação genética dos animais. 
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Introdução 

A atividade pecuária depende de vários fatores, dentre eles os fatores de 

ambiente que afetam diretamente o desenvolvimento dos animais influenciando a 

produção dos mesmos. O estudo dos efeitos de fatores de ambiente é importante para a 

correção dos dados durante os processos de obtenção de estimativas de parâmetros 

genéticos, de avaliação genética e de seleção. A correção para esses fatores facilita a 

identificação de indivíduos superiores (MASCIOLI, 1995). A seleção de animais com 

base em valores fenotípicos de características sem o ajuste para fatores ambientais e 

genéticos que as influenciam pode comprometer o progresso genético (BARICHELLO 

et al., 2011). 

 Conforme Laureano et al. (2011), características de crescimento em diferentes 

idades são utilizadas como critérios de seleção em bovinos de corte, pois apresentam 

coeficientes de herdabilidade que são usados indicadores do potencial de crescimento 

dos animais em idades mais avançadas e segundo Paz et al. (1999), afetam a questão 

econômica, servindo para avaliar o potencial genético de crescimento do bezerro. 

  A raça bovina Canchim, constituída de 5/8 de genes de Charolês e 3/8 de genes 

do Zebu, foi formada com o objetivo de unir, em um tipo de gado, características de 

rusticidade e adaptação aos trópicos dos zebuínos a características de precocidade e 

rendimento econômico do gado europeu (VIANNA et al., 1978). A Associação 

Brasileira de Criadores de Canchim (ABCCAN), por delegação de competência do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, executa o Registro Genealógico e 

o Controle Genealógico dos animais da raça Canchim e de seus mestiços, em todo o 

território nacional.  

 Como a raça Canchim é uma raça sintética ou composta, obtida do cruzamento 

de outras raças, é importante manter uma base genética bem ampla para evitar a perda 



  

de vigor pela endogamia (consanguinidade). Para facilitar a obtenção de novas 

linhagens de Canchim, ampliando a base genética da raça e também obtendo as 

vantagens do progresso obtido nas raças que a compõem, a ABCCAN possibilita a 

obtenção de animais Canchim por meio de vários esquemas de cruzamento. Entre esses, 

existe o esquema UEPAE em que, primeiramente, touros Canchim são acasalados com 

vacas zebu, produzindo animais ½ Canchim + ½ zebu, denominados do grupo "A", 

cujas fêmeas quando acasaladas ou inseminadas com sêmen de touros da raça 

Charolesa, produzem animais cerca de 21/32 Charolês + 11/32 zebu, denominados 

"MA" (ALENCAR, 2000). Animais MA quando acasalados entre si ou com animais 

Canchim, produzem animais Canchim. Esse esquema de acasalamentos, por sua 

praticidade (permite obtenção de Canchim em três gerações) e por produzir Canchim 

com grande porcentual de Charolês de novas linhagens, é muito atraente, sendo 

utilizado em vários rebanhos em todo o Brasil (ALENCAR, comunicação pessoal).  

 O objetivo neste trabalho foi avaliar os efeitos de fatores de ambiente (mês e ano 

de nascimento, sexo do bezerro e idade da vaca ao parto) sobre os pesos e ganhos de 

peso do nascimento aos 18 meses de idade, de animais do grupo genético MA do 

rebanho da Embrapa Pecuária Sudeste, procurando contribuir com informações para a 

avaliação genética da raça Canchim. 

 

Material e métodos 

Os dados utilizados neste trabalho são de animais do grupo genético MA, 

pertencentes ao rebanho da Embrapa Pecuária Sudeste – Fazenda Canchim, localizada 

no município de São Carlos, estado de São Paulo. Foram disponibilizadas informações 

de  1.363 animais, machos e fêmeas, nascidos entre os anos de 1990 a 2011, filhos de 

vacas com idade entre 3 e 16 anos. Após análise exploratória do conjunto de dados, por 



  

meio da obtenção de freqüências dentro de cada variável independente, optou-se por 

descartar algumas classes dessas variáveis em razão do pequeno número de animais. 

Assim, o arquivo final de dados passou a conter 1.317 animais com peso ao nascimento, 

1.240 com peso à desmama, 1.139 com peso aos 12 meses de idade e 1.061 com peso 

aos 18 meses de idade, nascidos de maio a novembro de 1990 a 2009, filhos de vacas de 

3 a 14 anos de idade. 

Foram estudados os pesos ao nascimento (PN), à desmama (PD), aos 12 meses 

de idade (P12) e aos 18 meses de idade (P18) e os ganhos de peso diários do nascimento 

à desmama (GND), da desmama aos 12 meses de idade (GD12) e dos 12 aos 18 meses 

de idade (G1218). Os ganhos de peso foram calculados utilizando as fórmulas abaixo: 

GND = (PD – PN)/ IDD, 

GD12 = (P12 – PD) /( IP12 - IDD) e 

G1218 = (P18 - P12)/(IP18 - IP12),  

em que IDD, IP12 e IP18 são as idades do animal à desmama, à pesagem aos 12 meses 

e à pesagem aos 18 meses, respectivamente. 

 Antes das análises estatísticas, os pesos à desmama, aos 12 e aos 18 meses de 

idade foram padronizados para 240 (PDP), 365 (P12P) e 550 (P18P) dias, 

respectivamente, utilizando as seguintes fórmulas: 

PDP = (GND x 240) + PN, 

P12P = (GD12 x (365 – IDD)) + PD e 

P18P = (G1218 x (550 - I12)) + P12. 

As análises de variância de PN, PDP, P12P, P18P, GND, GD12 e G1218 foram 

realizadas pelo método dos quadrados mínimos utilizando o procedimento GLM (SAS 

Inst., Inc., Cary, NC), com modelo estatístico que incluiu os efeitos fixos de ano e mês 

de nascimento, sexo do animal e idade da vaca ao parto, além dos efeitos aleatórios do 



  

resíduo. Para PDP e GND, P12P e GD12, e P18P e G1218 o modelo incluiu também a 

covariável idade ao desmame, idade da pesagem aos 12 e ao 18 meses, respectivamente. 

Empregou-se o seguinte modelo estatístico: 

Yĳklmn = µ + Ai +Mj + Sk + Vl +  IIb m 1 +  eijklmn,  

em que  

Yĳklmn = observação no indivíduo n, da idade m, idade da vaca ao parto l, do sexo 

k, nascido no mês j e no ano i; 

µ = média geral; 

Ai = efeito fixo do i-ésimo ano de nascimento (i = 1990,...,2009); 

Mj = efeito fixo do j-ésimo mês de nascimento (j = 5,...,11); 

Sk = efeito fixo do k-ésimo sexo (k = 1,2); 

Vl = efeito fixo do l-ésima idade da vaca ao parto (l = 3,...,14); 

 IIm   = efeito linear da idade do animal no momento da medida; 

b1 = coefficiente de regressão linear sobre a idade da vaca (não existe para PNP); 

eijklmn = erro  aleatório de cada observação ijklm. 

O número de observações, a média, os valores mínimo e máximo e o desvio 

padrão para cada característica estudada são apresentados na Tabela 1. Observa-se que o 

número de observações diminui com o avanço da idade dos animais, em razão de 

mortes e/ou vendas. 

 Tabela 1 – Número de animais utilizados para os pesos ao nascimento (PN), à desmama (PDP) e 

aos 12 (P12P) e 18 (P18P) meses de idade, e ganhos de peso do nascimento à desmama 

(GND), da desmama aos 12 meses (GD12) e dos 12 aos 18 meses (G1218) de idade, 

média, mínimo, máximo e desvio padrão (DP). 

Caract. N° de animais Média Mínimo Máximo DP 

PN 1.317 35,84 17 57 5,37 

PDP 1.240 242,23 154 294 20,36 

P12P 1.139 361,21 260 434 20,78 

P18P 1.061 542,92 473 627 20,03 

GND 1.240 0,86 0,29 1,34 0,10 

GD12 1.139 0,15 -0,86 1,42 0,12 

G1218 1.061 0,46 -0,28 0,96 0,11 

 



  

Resultados e Discussão 

Observa-se que o ano de nascimento apresentou efeito significativo (P < 0,01) 

sobre todas as características estudadas (Tabela 2). Os efeitos de ano de nascimento 

sobre características de peso são reflexo, principalmente, da disponibilidade e qualidade 

da forragem que variam de ano para ano, em função de fatores climáticos e do manejo 

das pastagens, do manejo do rebanho (vacas e bezerros), e também das mudanças 

genéticas que ocorrem de ano para ano. No rebanho estudado, observa-se que não há 

uma tendência lógica da variação na média das características de ano para ano (Tabela 

3).  

O mês de nascimento também apresentou efeito significativo (P< 0,01) sobre 

todos os pesos e ganhos de peso estudados (Tabela 2). Esse efeito também é resultado, 

principalmente, da disponibilidade e qualidade da forragem ao longo do ano. Observa-

se (Tabela 4 e Figuras 1 a 4) que houve tendência de aumento do peso ao nascimento do 

mês de maio ao mês de setembro e queda nos meses de outubro e novembro, de pesos à 

desmama elevados de maio a outubro, com queda para os bezerros nascidos em 

novembro, de diminuição do peso aos 12 meses de idade do mês de maio ao mês de 

novembro, de o peso aos 18 meses de idade variar erraticamente durante os meses de 

nascimento, mas com um pico para os nascimentos em agosto, de o ganho de peso do 

nascimento à desmama reduzir para os nascimentos nos meses de outubro e novembro, 

de o ganho de peso da desmama aos 12 meses reduzir de maio a outubro, com ligeira 

alta para os nascimentos de novembro, e de os ganhos de peso dos 12 aos 18 meses de 

idade aumentarem de maio a novembro. 

 



  

 

Tabela 2 -             Resumo das análises de variância dos pesos ao nascimento (PNP, à desmama (PDP) e aos 12 (P12P) e 18 (P18P) meses de idade, e ganhos de peso do nascimento à 

desmama (GND), da desmama aos 12 meses (GD12) e dos 12 aos 18 meses (G1218) de idade 

  Quadrados médios 

FV1 GL2 PN PDP P12P P18P GND GD12 G1218 

Ano de nasc. 19 185,9525** 4.729,0610** 15.185,0788** 24.170,5832** 0,0791** 0,8436** 0,2810** 

Mês de nasc. 6 76,3518** 2.702,3508** 9.888,8535** 5.232,7186** 0,0439** 0,4726** 0,5113** 

Sexo 1 258,7296** 74.415,2389** 178.662,0308** 500.278,8471** 1,1500** 1,9135** 2,7682** 

Idade da vaca 11 103,2353** 3.708,1055** 3.043,1424** 2.557,8513 0,0521** 0,0136 0,0128 

Linear 1 367,4333** 1.524,8797 108,2322 - 0,0087 - - 

Quadrático 1 1,2466 8.038,1263** 9.915,5963** - 0.1333** - - 

Idade à pesagem 1 - 21.425,5386** 19.142,7775** 11.829,1750** 0,3482** 0,0009 0,1594** 

Resíduo 1.279 25,8689 775,3850 910,5240 1.629,8510 0,0120 0,0237 0,0203 
1 Fonte de variação. 2 Graus de liberdade. * P<0,05; ** P< 0,01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Tabela 3 - Médias estimadas (± erro padrão) dos pesos ao nascimento (PNP, à desmama (PDP) e aos 12 (P12P) e 18 (P18P) meses de idade, e ganhos de peso do 

nascimento à desmama (GND), da desmama aos 12 meses (GD12) e dos 12 aos 18 meses (G1218) de idade, de acordo com o ano de nascimento  

Ano Núm. de observações1 PN PDP P12P P18P GND GD12 G1218 

1990 27 a 23 35,23 ± 1,09 229,47 ± 6,22 224,61 ± 6,94 311,37 ± 9,46 0,811 ± 0,025 0,031 ± 0,035 0,467 ± 0,033 

1991 36 a 31 34,36 ± 0,98 247,86 ± 5,61 260,87 ± 6,17 340,69 ± 8,47 0,890 ± 0,022 0,091 ± 0,032 0,420 ± 0,030 

1992 46 a 43 37,23 ± 0,87 236,86 ± 4,87 280,56 ± 5,35 376,41 ± 7,24 0,832 ± 0,019 0,348 ± 0,027 0,527 ± 0,026 

1993 54 a 52 37,90 ± 0,79 246,88 ± 4,35 285,22 ± 4,82 374,32 ± 6,53 0,871 ± 0,017 0,310 ± 0,025 0,476 ± 0,023 

1994 111a 105 37,81 ± 0,60 241,99 ± 3,38 266,48 ± 3,69 365,65 ± 5,11 0,851 ± 0,013 0,197 ± 0,019 0,511 ± 0,018 

1995 136 a 127 38,03 ± 0,55 233,79 ± 3,57 246,66 ± 3,43 341,77 ± 4,67 0,816 ± 0,014 0,170 ± 0,018 0,510 ± 0,016 

1996 120 a 116 38,22 ± 0,57 252,03 ± 3,21 248,88 ± 3,56 338,81 ± 4,83 0,891 ± 0,013 -0,063 ± 0,018 0,472 ± 0,017 

1997 135 a 99 37,84 ± 0,56 231,62 ± 3,20 262,05 ± 3,63 381,39 ± 5,14 0,806 ± 0,013 0,235 ± 0,019 0,615 ± 0,018 

1998 102 a 78 33,90 ± 0,59 246,63 ± 3,41 281,07 ± 3,96 340,74 ± 5,37 0,887  ± 0,013 0,268 ± 0,020 0,322 ± 0,019 

1999 90 a 66 35,35 ± 0,61 224,75 ± 3,50 243,22 ± 4,24 329,81 ± 5,69 0,789 ± 0,014 0,084 ± 0,022 0,460 ± 0,020 

2000 86 a 46 34,30 ± 0,63 239,61 ± 3,68 251,74 ± 4,16 352,29 ± 6,62 0,855 ± 0,014 0,035 ± 0,021 0,493 ± 0,023 

2001 61 a 38 34,30 ± 0,71 248,59 ± 4,03 277,58 ± 5,08 375,78 ± 7,09 0,894 ± 0,016 0,175 ± 0,026 0,497 ± 0,025 

2002 55 a 39 34,19 ± 0,74 240,50 ± 4,20 280,22 ± 4,89 380,97 ± 6,99 0,859 ± 0,017 0,263 ± 0,025 0,532 ± 0,025 

2003 48 a 42 34,37 ± 0,80 238,73± 4,59 280,67 ± 5,01 340,07 ± 6,85 0,851 ± 0,018 0,277 ± 0,026 0,354 ± 0,024 

2004 31 a 21 33,53 ± 0,96 223,05± 5,37 247,11 ± 7,19 334,78 ± 9,49 0,790 ± 0,021 0,250 ± 0,037 0,461 ± 0,034 

2005 44 a 31 36,71 ± 0,82 242,47 ± 4,78 251,07 ± 5,15 323,32 ± 7,79 0,853 ± 0,019 -0,060 ± 0,026 0,390 ± 0,027 

2006 44 a 31 31,99 ± 0,81 219,21 ± 4,72 220,80 ± 5,57 305,64 ± 7,87 0,780 ± 0,019 0,046 ± 0,028 0,464 ± 0,028 

2007 36 a 27 37,13 ± 0,90 240,78 ± 5,10 266,47 ± 6,00 346,77 ±8,38 0,849 ± 0,020 0,173 ± 0,031 0,443 ± 0,030 

2008 26 a 23 35,61 ± 1,04 229,80 ± 6,06 241,65 ± 6,59 303,47 ± 9,24 0,805 ± 0,024 0,045 ± 0,034 0,336 ± 0,033 

2009 29 a 24 33,68 ± 1,00 240,73 ± 5,72 238,90 ± 6,38 322,60 ± 8,78 0,862 ± 0,023 -0,043 ± 0,033 0,480 ± 0,031 
1 Número máximo e mínimo de observações. 



  

 

Para PN esperava-se menores pesos para os animais nascidos durante o período 

seco do ano, época de menor disponibilidade de forragem, o que poderia comprometer o 

desenvolvimento do bezerro no útero materno, o que não ocorreu. Para o peso à 

desmama os resultados eram esperados, pois os bezerros nascidos na época seca 

desmamam em período de pastagens mais abundantes. O resultado para peso aos 12 

meses também era esperado pois os bezerros nascidos na época seca completam um ano 

também na época seca, em que as pastagens são piores, apresentando baixos ganhos de 

peso. O mesmo pode-se dizer do peso aos 18 meses de idade, época em que houve 

recuperação dos animais nascidos com o avançar do ano, havendo maior G1218.  

Apesar de os efeitos de ano e de mês de nascimento serem muito dependentes do 

local de criação e do período estudado, apenas com o propósito de comparação, outros 

autores também verificaram efeitos de ano e mês de nascimento sobre pesos e ganhos de 

peso na raça Canchim (ALENCAR et al., 1993; MASCIOLI et al., 1996; MASCIOLI et 

al., 1997; BARICHELlO et al., 2011). 

 



  

 

 

Tabela 4 - Médias estimadas (± erro padrão) dos pesos ao nascimento (PN), à desmama (PDP) e aos 12 (P12P) e 18 (P18P) meses de idade, e ganhos de peso do 

nascimento à desmama (GND), da desmama aos 12 meses (GD12) e dos 12 aos 18 meses (G1218) de idade, de acordo com o mês de nascimento 

Mês  Núm. de observações1 PN PDP P12P P18P GND GD12 G1218 

Maio 44 a 38 33,70 ±  0,85  240,67 ± 4,80 282,99 ± 5,39 342,01 ± 7,38   0,861 ± 0,019 0,292 ± 0,028 0,322 ± 0,026 

Junho 276 a 242 34,83 ± 0,39 242,66 ± 2,19 273,93 ± 2,50 337,97 ± 3,36 0,865 ± 0,009 0,236 ± 0,013 0,349 ± 0,012 

Julho 440 a 333 35,64 ± 0,31 238,26 ± 1,79 262,37 ± 2,02  341,45 ± 2,91 0,845 ± 0,007 0,149 ± 0,010 0,427 ± 0,010 

Agosto 301 a 239 36,29 ± 0,33 243,20 ± 1,88 259,97 ± 2,15 353,53 ± 3,00 0,861 ± 0,007 0,119 ± 0,011 0,491 ± 0,011 

Setembro 170 a 142 36,54 ± 0,42 244,45 ± 2,44 255,35 ± 2,73 349,56 ± 3,72 0,867 ± 0,010 0,071 ± 0,014 0,510 ± 0,013 

Outubro 56 a 42 36,10 ± 0,78 235,89 ± 4,53 236,58 ± 5,11 341,19 ± 7,22 0,832 ± 0,018 0,028± 0,026 0,546± 0,025 

Novembro 30 a 25 35,98 ± 1,11 219,23 ± 6,40 233,36 ± 7,14 344,62 ± 9,71 0,763 ± 0,025 0,094 ± 0,037 0,585 ± 0,034 

1
 Número máximo e mínimo de observações. 

 

 

 

 

 

 



 
Figura 1: Peso ao nascimento, de acordo com o mês de nascimento do 

animal 

 

 

 
 

Figura 2: Peso à desmama e ganho de peso do nascimento àdesmama (x 

100), de acordo com o mês de nascimento do animal 

 

 
Figura 3: Peso aos 12 meses e ganho de peso da desmama aos 12 meses de 

idade x 100), de acordo com o mês de nascimento do animal.  

 

 



  

 

 
Figura 4: Peso aos 18 meses e ganho de peso dos 12 aos 18 meses de idade 

(x 100), de acordo com o mês de nascimento do animal.  

 

 

O sexo do animal também apresentou efeito significativo (P < 0,01) sobre todos 

os pesos e ganhos de peso estudados (Tabela 2). Observa-se que os machos foram mais 

pesados em todas as idades e também ganharam mais peso do que as fêmeas (Tabela 5). 

As diferenças de peso entre os dois sexos aumentaram com a idade do animal, passando 

de 2,56% ao nascimento, para 6,88% à desmama e para 10,55% aos 12 meses e 13,85% 

aos 18 meses de idade, sempre em favor dos machos, em razão do maior ganho de peso 

dos machos em todos os períodos, ou seja, 7,64% para GND, 85,86% para GD12 e 

25,67% para G1218. Até a desmama, essas diferenças são inerentes ao sexo, pois os 

animais são manejados juntos. Após a desmama, pode haver alguma diferença de 

manejo, pois os animais são manejados separadamente. É interessante notar que a taxa 

de redução do número de animais de uma idade para a outra foi bem parecida entre os 

dois sexos, indicando que não houve taxa de descarte diferente, o que poderia também 

causar diferenças relativas nos pesos e ganhos de peso entre os dois sexos. Na raça 

Canchim, Mascioli et al. (1996), Mascioli et al. (1997) e Barichello et al. (2011) 

também verificaram que os machos apresentam maiores pesos do que as fêmeas. 



  

 

Tabela 5 - Médias estimadas (± erro padrão) dos pesos ao nascimento (PNP, à desmama (PDP) e aos 12 (P12P) e 18 (P18P) meses de 

idade, e ganhos de peso do nascimento à desmama (GND), da desmama aos 12 meses (GD12) e dos 12 aos 18 meses (G1218) 

de idade, de acordo com o sexo do animal 

Sexo PN PD P12 P18 GND GD12 G1218 

Macho (M) 36,03 ± 0,30 

(698)* 

245,67 ± 1,73 

(652)* 

270,71 ± 1,98 

(587)* 

366,64 ± 2,76 

(538)* 

0,873 ± 0,007 

(652)* 

0,184 ± 0,010 

(587)* 

0,514 ± 0,010 

(538)* 

Fêmea (F) 35,13 ± 0,31 

(619)* 

229,86 ± 1,77 

(588)* 

244,87 ± 1,99 

(552)* 

322,03 ± 2,75 

(523)* 

0,811 ± 0,007 

(588)* 

0,099 ± 0,010 

(552)* 

0,409 ± 0,010 

(523)* 

* Número de animais. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 A idade da vaca ao parto apresentou efeito significativo (P < 0,01) sobre os 

pesos do nascimento até os 12 meses de idade e sobre o ganho de peso do nascimento à 

desmama, mas não sobre o peso aos 18 meses de idade e sobre os ganhos de peso do 

desmame aos 18 meses de idade. Os maiores pesos ao nascimento ocorreram para os 

filhos de vacas mais velhas, enquanto os maiores pesos ào desmama e aos 12 meses de 

idade e os maiores ganhos de peso do nascimento ao desmame ocorreram para os filhos 

de vacas de idade intermediárias  (Tabela 6). Os pesos ao nascimento e à desmama, 

além de serem influenciados pelo genótipo do próprio bezerro, são também 

influenciados pelo ambiente materno, que normalmente é maior para vacas já maduras e 

pior para vacas muito jovens ou muito velhas, conforme pode ser visto pelo GND. Aos 

12 meses de idade, o animal já está sem a influência direta do ambiente materno, não 

havendo mais influência da idade da vaca sobre GD12, mas o animal ainda carrega um 

efeito residual da desmama. Já aos 18 meses de idade, esse efeito residual não mais 

existe. Na raça Canchim, Mascioli et al. (1996), Mascioli et al. (1997) e Barichello et al. 

(2011) também verificaram efeitos de idade da vaca sobre características de peso. 

Para ficar mais clara a natureza dos efeitos da idade da vaca sobre PN, PDP, 

P12P e GND, a soma dos quadrados desse efeito foi decomposta nos componentes 

linear e quadrático, usando contrastes em polinômios ortogonais. Observa-se (Tabela 2) 

que, para PN, apenas o efeito linear foi significativo (P<0,01), enquanto para PDP, 

P12P e GND apenas o efeito quadrático foi significativo (P<0,01). Apenas para ilustrar, 

foram estimadas as equações de regressão utilizando as médias estimadas para idade da 

vaca, que são apresentadas nas Figuras 5 a 8. 

 

 



  

 

Tabela 6 - Médias estimadas (± erro padrão) dos pesos ao nascimento (PN), à desmama (PDP) e aos 12 (P12P) e 18 (P18P) meses de idade, e ganhos de peso do       

nascimento à desmama (GND), da desmama aos 12 meses (GD12) e dos 12 aos 18 meses (G1218) de idade, de acordo com a idade da vaca ao parto 

Idade  N PN PDP P12P P18P GND GD12 G1218 

3 202 a 183 33,52 ± 0,46 222,95 ± 2,57 245,09 ± 2,88 333,52 ± 3,97 0,789 ± 0,010 0,153 ± 0,015 0,462 ± 0,014 

4 121 a 107 33,52 ± 0,54 233,63 ± 3,10 256,67 ± 3,50 342,36 ± 4,72 0,833 ± 0,012 0,175 ± 0,018 0,475 ± 0,017 

5 177 a 143 35,41 ± 0,45 240,44 ± 2,57 259,82 ± 2,89 349,31 ± 4,04 0,853 ± 0,010 0,143 ± 0,015 0,469 ± 0,014 

6 173 a 144 35,64 ± 0,45 241,71 ± 2,51 261,70 ± 2,86 348,14 ± 3,93 0,859 ± 0,010 0,139 ± 0,015 0,461 ± 0,014 

7 160 a 120 35,99 ± 0,46 240,35 ± 2,66 262,28 ± 3,08 344,12 ± 4,27 0,851 ± 0,010 0,136 ± 0,016 0,442 ± 0,015 

8 136 a 109 35,95 ± 0,49 240,11 ± 2,75 260,02 ± 3,10 347,32 ± 4,34 0,851 ± 0,011 0,135 ± 0,016 0,468 ± 0,015 

9 112 a 80 35,40 ± 0,54 241,57 ± 3,04 260,60 ± 3,51 350,31 ± 5,04 0,858 ± 0,012 0,132 ± 0,018 0,481 ± 0,018 

10 85 a 63 35,08 ± 0,61 239,46 ± 3,45 259,62 ± 3,92 346,46 ± 5,58 0,852 ± 0,014 0,149 ± 0,020 0,463 ± 0,020 

11 69 a 48 36,05 ± 0,67 241,83 ± 3,81 264,68 ± 4,47 347,70 ± 6,36 0,856 ± 0,015 0,131 ± 0,023 0,439 ± 0,022 

12 33 a 24 36,64 ± 0,94 232,59 ± 5,40 252,40 ± 6,39 337,89 ± 8,77 0,818 ± 0,021 0,121 ± 0,033 0,434 ± 0,031 

13 24 a 18 35,05 ± 1,09 243,63 ± 6,36 260,00 ± 7,25 347,65 ± 10,03 0,869 ± 0,025 0,121 ± 0,037 0,472 ± 0,035 

14 25 a 22 38,74 ± 1,07 234,93 ± 5,86 250,64 ± 6,51 337,21 ± 9,10 0,818 ± 0,023 0,163 ± 0,033 0,471 ± 0,032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
Figura 5: Peso ao nascimento de acordo com a idade da vaca ao parto 

(IVPA) (y = 33,247 + 0,254 x IVPA). 

 

 
Figura 6: Peso à desmama de acordo com a idade da vaca ao parto 

(IVPA) (y = 211,647 + 6,548 x IVPA - 0,351 x IVPA2). 

 

 
Figura 7: - Peso aos 12 meses de idade de  acordo com a idade da vaca 

ao parto (IVPA) (y = 232,131 + 7,003 x IVPA - 0,402 x IVPA2). 

 

 

 



  

 

 
Figura 8: Ganho de peso do nascimento à desmama de acordo com a 

idade da vaca ao parto (IVPA) (y = 0,743 + 0,025 x IVPA - 0,001 x 

IVPA2). 

 

As idades à tomada da medida (efeito linear), ou seja, à desmama, aos 12 e aos 

18 meses de idade, influenciaram significativamente (P<0,01) PDP, P12P, P18P e os 

ganhos, com exceção de GD12. Esses resultados mostram a importância de incluir a 

idade do animal por ocasião da pesagem no modelo, para ajustar os pesos e ganhos de 

peso para os efeitos de idades do animal à pesagem, apesar de os pesos terem sido 

padronizados para as respectivas idades. 

Conclusão 

Os resultados obtidos permitem concluir que é necessário considerar os efeitos 

de ano e mês de nascimento, sexo do animal, idade da vaca ao parto e idade do animal à 

pesagem nos modelos estatísticos por ocasião das avaliações genéticas para 

características de crescimento de bovinos MA. 
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Effects of environmental factors on growth traits of MA (21/32 Charolais + 11/32 Zebu) 

cattle 

 

 

ABSTRACT: It is important to adjust the data for environmental factors that affect the 

traits during the genetic evaluation of beef cattle. The objective in this study was to 

identify environmental factors that affect growth traits of animals of the MA (21/32 

Charolais + 11/32 Zebu) genetic group of cattle, belonging to the Embrapa Pecuária 

Sudeste herd, contributing with informations for the genetic evaluation of the Canchim 

(5/8 Charolais + 3/8 Zebu) beef cattle breed. Analyses of variance of birth (PN), 

weaning (PDP), 12 months (P12P) and 18 months (P18P) of age body weights, and gain 

from birth to weaning (GND), weaning to 12 months (GD12) and 12 to 18 months of 

age (G1218) were done by the least squares method, using models that included the 

fixed effects of year and month of birth, sex of calf, age of dam at calving and the 

covariate age at weighting (except for PN), besides the random error. Year and month of 

birth and sex of calf affected all traits studied, age at weighting did not affect only 

GD12, while age of cow affected only only PN, PDP, P12P and GND; so these factors 

shoul be taking into account during genetic evaluation of animals. 

 

 

KEYWORDS: Age of cow at calving; beef cattle; body weght; body weght gains; year 

 

Referências Bibliográfica 

ALENCAR, M. M. de. A raça Canchim. In: SIMPÓSIO PECUÁRIA 2000 - 

PERSPECTIVAS PARA O III MILÊNIO, 1., 2000, Pirassununga, SP. Anais... 

Pirassununga: FZEA - USP, 2000, 1 CD-ROM.  

ALENCAR, M. M. de; BARBOSA, P. F.; BARBOSA, R. T.; VIEIRA, R. C. 

Parâmetros genéticos para peso e circunferência escrotal em touros da raça Canchim 

Revista da Sociedade Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.22, n.4, p.572-583, 1993 

BARICHELLO, F.; ALENCAR, M. M. de; TORRES JUNIOR, R. A. A.; SILVA, L. O. 

C.  Efeitos ambientais e genéticos sobre peso, perímetro escrotal e escores de avaliação 

visual à desmama em bovinos da raça Canchim. Revista da Sociedade Brasileira de 

Zootecnia, v.40, n.2, p. 286-293, 2011.  

LAUREANO, M. M. M.; BOLIGON, A. A.; COSTA, R. B.; FORNI, S.; SEVERO, J. 

L. P.; ALBUQUERQUE, L. G. Estimativas de herdabilidade e tendências genéticas 

para características de crescimento e reprodutivas em bovinos da raça Nelore. Arq. 

Bras. Med. Vet. Zootec., v.63, n.1, p.143-152, 2011. 

MASCIOLI, A. S. Estimativas de parâmetros genéticos e proposição de critérios de 

seleção para pesos em bovinos da raça Canchim. 1995. 95f. Dissertação (Mestrado 

em Zootecnia) - Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias/Unesp, Jaboticabal. 

MASCIOLI, A. S., ALENCAR, M. M. de, BARBOSA, P. F., OLIVEIRA, M. C. S., 

NOVAES, A. P. de. Influência de fatores de meio sobre pesos de animais da raça 

Canchim. Revista da Sociedade Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.25, n.5, p. 853-

865, 1996. 

https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=pc&id=45273&biblioteca=vazio&busca=autoria:%22ALENCAR,%20M.%20M.%22&qFacets=autoria:%22ALENCAR,%20M.%20M.%22&sort=&paginacao=t&paginaAtual=2


  

 

 

MASCIOLI, A. S., PAZ, C. P., FARO, L.; ALENCAR, M. M. de; TREMATORE, R. 

L.; ANDRADE, A. B. F.; OLIVEIRA, J. A. L. Estimativas de parâmetros genéticos e 

fenotípicos para características de crescimento até a desmama em bovinos da raça 

Canchim. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, MG, v. 26, n.04, p.709-713, 1997. 

PAZ, C. C. P.; ALBUQUERQUE, L. G.; FRIES, L. A. Fatores de Correção para Ganho 

de Peso Médio Diário no Período do Nascimento ao Desmame em Bovinos da Raça 

Nelore. Revista Brasileira de Zootecnia, v.28, n.1, p.65-73, 1999. 

SAS. Statistical Analyses Sistem Institute "SAS User's Guide: Statistic". SAS 

Institute INC., Cary, NC , 2010. 

VIANNA, A. T.; GOMES, F. P.;SANTIAGO, M. Formação do gado Canchim pelo 

cruzamento Charolês-Zebu. 2. São Paulo: Livraria Nobel, 1978. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisangela Carina da Silva  

          Graduanda 

 

 

 

 

 

Tadeu Orlandi Xavier 

           Orientador 

 

 

 

 

Maurício Mello de Alencar 

         Co-orientador 

 

 

 

 

Patricia Tholon 

        Co-orientadora 

 

 

 

 

 

 


