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RESUMO

LADEIRA, G. C. Parâmetros genéticos para características de carcaça em uma base
de dados de bovinos da raça Santa Gertrudis. 2018, 40f. Trabalho de Conclusão de
Curso (Graduação) – Universidade Federal de São João del Rei, São João del-Rei, 2018.

Objetivou-se com esse trabalho estimar os parâmetros genéticos para as características de
carcaça área de olho de lombo (AOL), espessura de gordura subcutânea (EGS) e
marmoreio (MAR) mensuradas no músculo Longissimus dorsi de bovinos da raça Santa
Gertrudis criados no Brasil. Foram utilizados informações de 128 indivíduos presentes
no banco de dados e a matriz de parentesco foi composta por 341.950 animais, com
informações de mãe (151.620 indivíduos) e pai (190.330 indivíduos). Foi realizada
análise genética multicaracterística. Os componentes de (co) variância e os parâmetros
genéticos foram estimados pelo método Bayesiano, por intermédio dos softwares
GIBBS3F90 e POSTGIBBSF90. Considerou-se como efeito sistemático o grupo de
contemporâneo e o sexo. A idade à mensuração das características e o peso ao sobreano
foram considerados como covariáveis. Os efeitos genéticos aditivos diretos foram
considerados como aleatórios. Constatou-se convergência das cadeias através do teste de
Raftery e Lewis para todos os parâmetros das características estudadas a 5% de
significância estatística. As estimativas de herdabilidades encontradas para as
características de área de olho de lombo, espessura de gordura subcutânea e marmoreio,
com seus intervalos de alta densidade (HPD) associados, foram 0,29 [0,041; 0688], 0,38
[0,280; 0,480] e 0,23 [0,085; 0,40], respectivamente. As estimativas de correlações
genéticas encontradas, com os seus intervalos de alta densidade (HPD) associados, entre
AOL e EGS, AOL e MAR e MAR e EGS foram, 0,27 [-0,031; 0,545], -0,27 [-0,820;
0,360] e 0,42 [0,069; 0,750], respectivamente. Recomenda-se a inclusão das
características de carcaça analisadas neste estudo em programas de melhoramento a fim
de obter melhor produtividade geral nos sistemas de bovinocultura de corte, melhor
rentabilidade e maior qualidade sensorial do produto final.
Palavras-chave: Inferência Bayesiana , bovinos de corte, características de carcaça,
Santa Gertrudis, Longissimus dorsi
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ABSTRACT

LADEIRA, G. C. Genetics parameters for carcass traits in a database of cattle of the
breed Santa Gertrudis. 2018, 40s. Final paper (Undergraduation) - Federal University
of São João del Rei, São João DelRei, 2017.

The aim of this study was to estimate genetic parameters for the traits of rib eye area
(REA), back fat thickness (BF) and marbling (MRB) measured in Longissimus dorsi
muscle of Santa Gertrudis breed individuals created in Brazil. Data from 128 individuals
in the database were used and the kinship matrix was composed of 341,950 animals, with
information from the dam (151,620 individuals) and the sire (190,330 individuals).
Multitrait analyzes were performed. The (co) variance components and the genetic
parameters were estimated by the Bayesian method, through the softwares GIBBS3F90
and POSTGIBBSF90. Were considered as fixed effects the contemporary group and sex.
Age at measurement of the traits and weight at one year and a half were added as
covariates. Direct additive genetic effects were added as random. Convergence was tested
and confirmed by the Raftery and Lewis test for all parameters of all traits studied at 5%
significance. The estimates of heritabilities found for traits of rib eye area, back fat
thickness and marbling with their associated highest posterior density (HPD) were 0.29
[0.041; 0688], 0.38 [0.280; 0.480] and 0.23 [0.085; 0.40], respectively. Estimates of
genetic correlations found, with associated highest posterior density (HPD), between
REA and BF, REA and MRB and MRB and BF were, 0.27 [-0.031; 0.545], -0.27 [-0.820;
0.360] and 0.42 [0.069; 0.750], respectively. It is recommended to include the carcass
traits analyzed in this study in breeding programs in order to obtain better overall
productivity for beef cattle systems, better yield and higher sensorial quality of the final
product.
Key-words: Bayesian inference, beef cattle, carcass traits, Santa Gertrudis, Longissimus
dorsi
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1. INTRODUÇÃO
O Brasil apresenta elevada produção de carne bovina e segundo o Mapa (2016)
continua despontando como grande fornecedor de proteína animal para o mundo. Apesar
da elevada produção quando comparada às de outros países, segundo Dias-filho (2014) a
produtividade da pecuária brasileira ainda é baixa e destaca que eleva-la é questão de
sobrevivência para quem deseja seguir na atividade. Para que a pecuária nacional tornese mais competitiva, rentável e produtiva perante o mercado mundial de carnes é
necessário que haja conhecimento e combinações adequadas entre sistemas produtivos e
tecnologias disponíveis.
As estimativas de parâmetros genéticos auxiliam na decisão dos critérios de
seleção, porém podem variar para a mesma característica conforme a população e as
condições ambientais. Portanto, os parâmetros tornam-se mais eficientes para o processo
de melhoramento animal quanto mais próximo do sistema de produção a população para
a qual eles forem estimados estiver. É importante que o pecuarista tenha informações
confiáveis sobre os materiais genéticos disponíveis no mercado a fim de escolher o que
melhor o atenda, associá-lo ao manejo adequado e conseguir de fato melhora produtiva e
de qualidade.
A Santa Gertrudis é considerada a primeira raça bovina sintética formada nas
Américas com base no cruzamento entre taurinos e zebuínos, com a composição racial
5/8 Shorthorn e 3/8 Brahman (Absg, 2018). A formação e o desenvolvimento da raça teve
e ainda tem como objetivo a produção econômica de carne, porém, é pouco conhecida
quando comparada a outras raças e, portanto, subutilizada no cenário nacional.
A utilização adequada da genética Santa Gertrudis pode contribuir para que o
Brasil se aproxime do seu potencial máximo de produção. A Santa Gertrudis chama a
atenção devido aos seus índices produtivos, mas ainda é uma raça pouco estudada no
12

Brasil. Há possibilidade que a raça seja capaz de impactar positivamente em maior escala
a pecuária nacional. Portanto, faz-se necessário estimar parâmetros genéticos para
características de carcaça de indivíduos da raça Santa Gertrudis criados no Brasil a fim
de auxiliar a condução e evolução de programas de melhoramento genético envolvendo
a raça.
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2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Estatísticas e importância da pecuária de corte
Segundo Carvalho & Zen (2017), as atividades relativas à pecuária bovina de corte
possuem destaque, devido ao Brasil ser o segundo maior produtor e o maior exportador
mundial de carne bovina. O país tem como forte característica a elevada influência do
agronegócio sobre sua economia e destaca-se que somente a pecuária em 2015 foi
responsável por 6,25% do PIB brasileiro (Cepea, 2016). No mesmo ano, a produção no
país foi de 9,2 milhões de toneladas de carne (Mapa, 2016). Esses índices reforçam a
importância da bovinocultura de corte para o Brasil, bem como a marcante presença do
país no mercado mundial de carnes. Já no primeiro trimestre de 2017 foram abatidas 7,37
milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária e esse
volume configurou aumento de 0,7% comparado ao ano imediatamente anterior segundo
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ibge, 2017). Ainda no primeiro trimestre
de 2017, as exportações brasileiras de carne bovina in natura apresentaram aumento tanto
em volume como em faturamento no comparativo com o trimestre imediatamente anterior
(Ibge, 2017).
O aumento do número de abates pode estimular pecuaristas a investirem no setor.
Esses buscam, principalmente, melhorar a qualidade da carne, elevar o ganho de peso
médio do rebanho e otimizar os rendimentos das carcaças, uma vez que a carne é o
produto de maior interesse e valor agregado para os abatedouros.
Sabe-se que alguns mercados importadores pagam pela qualidade do produto
adquirido. Nesse sentido, as características da carcaça como peso, rendimento,
acabamento e conformação são determinantes do preço obtido pela venda das carcaças
(Missio et al., 2010). Dessa forma tornam-se importantes estudos sobre características de
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carcaças, principalmente envolvendo raças com potencial produtivo para volume e
qualidade.
2.2 A raça Santa Gertrudis
A Santa Gertrudis foi desenvolvida no sul dos Estados Unidos, no Texas, às
margens do rio Santa Gertrudis, com o objetivo de atender aos anseios dos consumidores
e dar lucro para os pecuaristas. Essa raça busca rusticidade e ganho de peso, que são
importantes critérios de seleção aplicados ao melhoramento genético de bovinos de corte
(Alencar & Barbosa, 2010). É rústica, precoce, com excelente ganho de peso e habilidade
materna, características fundamentais para o desenvolvimento de uma raça de corte no
Brasil e diretamente relacionadas com eficiência produtiva e reprodutiva (Absg, 2018).
Coutinho Filho et al. (2006) consideram o ganho de peso médio diário por machos
da raça Santa Gertrudis não-castrados excelente (média de 1,80kg/dia), recebendo ração
com 80% de concentrado. Como comparação, segundo os mesmos autores, animais
Aberdeen Angus confinados recebendo 85% de concentrado apresentaram ganho de peso
diário médio de 1,69kg. Outra característica considerada pelos autores foi a conversão
alimentar, os quais constataram que novilhas Santa Gertrudis necessitam de 7,18 kg de
matéria seca para depositar 1 kg de peso vivo. Resultados ainda melhores foram
reportados por Henrique et. al (1998), que registraram que novilhas Santa Gertrudis ao
sobreano necessitam de 6,75 kg de matéria seca para depositar 1 kg de peso vivo.
Coutinho Filho et al. (2006) destacam o rendimento de carcaça de 55,61 e 52,75% para
machos não castrados e para novilhas, respectivamente. Com números surpreendentes, a
qualidade e o potencial da raça Santa Gertrudis ganham atenção. Entretanto, entende-se
que ainda são escassos os trabalhos no Brasil envolvendo essa raça e diversos estudos
ainda devem ser realizados a fim de aperfeiçoar a produção nacional de carne, bem como
a rentabilidade da produção de bovinos Santa Gertrudis.
15

2.3 Ultrassonografia
A avaliação por imagem deve priorizar características com relevância econômica
para o produtor e que atendam a indústria e o consumidor final, ou seja, variáveis que
assumam papel de importância no programa de melhoramento genético através da seleção
direta ou indireta. Os registros fenotípicos, quando confiáveis e possível, devem ser
inseridos na avaliação genética do indivíduo. A técnica de ultrassonografia apresenta
dentre seus principais pontos positivos, a avaliação de características de carcaça in vivo e
a possibilidade de mensuração em animais pré-púberes que possibilitam, principalmente,
a manutenção do material genético durante a vida reprodutiva do indivíduo e a geração
de informação precoce, com impactos consideráveis na redução do intervalo de gerações.
Polizel Neto et al. (2009) constataram que as medidas obtidas por ultrassom são
correlacionadas com as obtidas diretamente na carcaça, esses autores registraram valores
de 0,47 e 0,64 para as correlações entre as medidas ultrassônicas e na carcaça para as
características área de olho de lombo e espessura de gordura subcutânea, respectivamente.
Segundo Taveira et al. (2016) a ultrassonografia para avaliação de carcaça consolidou-se
como técnica viável, não invasiva, não destrutiva, acurada e de custo aceitável. Outras
técnicas apresentam desvantagens, sendo onerosas ou estão sujeitas a erros graves,
decorrentes principalmente da subjetividade de cada avaliador (Silva et al., 2011).
2.4 Área de olho de lombo, espessura de gordura subcutânea e marmoreio
A área de olho de lombo é positivamente correlacionada com a musculosidade
total do animal, além de ser boa indicadora de rendimento de cortes nobres (Polizel Neto
et al., 2009). A área de olho de lombo pode ser mensurada diretamente na carcaça,
fazendo-se necessário, então, o abate do animal com consequente perda de material
genético. Porém, existe uma forma mais viável para realizar essa mensuração, com foco
em melhoramento animal, através de ultrassonografia, conferindo segurança às
16

estimativas e preservando o material genético. Ao trabalhar com novilhos superprecoces,
sendo 6 Nelores e 6 F1 Brangus x Nelore, Polizel Neto et al. (2009) constataram que o
perímetro e a largura do Longissimus dorsi podem ser utilizados como indicadores de
área de olho de lombo devido, as altas correlações positivas.
Ao trabalharem com a raça Santa Gertrudis, Koury Filho et al. (2010) chegam aos
valores de herdabilidade direta de 0,23; 0,25 e 0,23 para peso, precocidade e musculatura,
respectivamente. Esses valores demonstram que a seleção de indivíduos pode gerar
resultados para as características citadas acima, porém a viabilidade de seleção direta para
essas características pode ser discutida. Lima Neto et al. (2009), ao trabalharem com
animais da raça Guzerá, registraram correlação genética entre área de olho de lombo e
peso corporal de 0,79, o que também indica que a seleção direta para da área de olho de
lombo pode resultar em animais com maior peso médio. Portanto, devido a correlação
de moderada a alta entre área de olho de lombo e peso corporal é possível que a seleção
para peso se dê considerando os registros da área de olho de lombo mensurados por meio
da ultrassonografia. Esse processo pode proporcionar maior ganho de peso ao longo das
gerações, agregar maior confiabilidade à seleção devido a maior segurança associada aos
registros fenotípicos e pode fornecer informações mais precisas sobre os cortes nobres
em comparação com a classificação visual.
A espessura de gordura subcutânea é positivamente correlacionada ao total de
gordura corporal e negativamente correlacionada à porcentagem de cortes desossados
(Silva et al., 2006). Ao trabalharem com a raça Brangus, Dibiasi et al. (2010) estimaram
correlações genéticas entre características de carcaça, e encontraram correlações médias
de 0,327; 0,376 e 0,217 (p<0,01) para 141 animais, para escores visuais de musculatura
e área de olho de lombo, precocidade e espessura de gordura subcutânea, e precocidade e
marmoreio, respectivamente. Essas correlações indicam possibilidade de seleção indireta
17

através das características de carcaça, sendo que tais variáveis podem ser mensuradas com
boa precisão e confiabilidade através da ultrassonografia quando comparada ao método
de avaliação visual.
2.5 Inferência Bayesiana
Segundo Toral et al. (2007), a inferência Bayesiana apresenta fundações teóricas
consistentes e pode ser usada para analisar populações submetidas a seleção baseada no
valor genético predito por BLUP ou no valor fenotípico. A inferência Bayesiana pode ser
utilizada para estimar componentes de (co) variância com boa acurácia.
Os métodos Bayesianos baseiam-se no ajustamento de um modelo probabilístico
a um conjunto de observações, resumindo os resultados numa distribuição de
probabilidade atribuída aos parâmetros do modelo (inferência) ou a dados não observados
(predição) (Paiva, 2014). Segundo o mesmo autor, ao utilizar o maior número possível de
informações disponíveis, através da influência da distribuição a priori sobre a distribuição
a posteriori, há enriquecimento da inferência e utiliza-se da probabilidade como medida
condicional da incerteza.
Ainda segundo Toral et al. (2007), as estimativas dos erros associado aos
componentes de (co) variância encontradas através da inferência Bayesiana podem ser
menores do que ao utilizar o método de Máxima Verossimilhança Restrita (REML),
devido a influência da distribuição a priori sobre os componentes de distribuição a
posteriori, de forma que quanto menor o número de animais envolvidos na análise mais
evidente é a diferença.
2.6 Parâmetros genéticos
O melhoramento genético tem como uma de suas principais diretrizes a seleção
de reprodutores, geneticamente avaliados. Os parâmetros genéticos são de extrema
importância, pois, entre outros fatores, viabilizam a avaliação genética devido às
18

estimativas de herdabilidade e correlações genéticas referentes às características de
interesse. Segundo Yokoo et al. (2007) os parâmetros genéticos podem sofrer alterações
em consequência de seleção, mudanças no manejo, métodos e modelos de estimação,
entre outras causas. Destaca-se que a herdabilidade e a correlação genética referem-se às
características, são estimadas por meio dos componentes de variâncias, que são
específicos de cada população, e, portanto, as estimativas dos parâmetros genéticos são
inerentes a determinada população.
A herdabilidade direta (h²d) é um parâmetro genético capaz de informar o quanto
da variação fenotípica total é devida à ação média aditiva direta dos genes. Desta forma,
sua principal função é seu caráter preditivo, que expressa o grau de confiança do valor
fenotípico como indicador do valor genético do animal (Paiva, 2014).
A correlação genética (rg) permite a compreensão do sentido e da magnitude da
associação genética entre características duas a duas ou entre uma mesma variável em
momentos distintos. Mede a probabilidade de duas características diferentes serem
afetadas pelos mesmos genes, ou seja, é a correlação entre o valor gênico de duas
características (Pereira, 2008).
3 HIPÓTESES
- Existe variabilidade genética aditiva para as características de carcaça área de
olho de lombo, espessura de gordura subcutânea e marmoreio em uma população de
bovinos Santa Gertrudis.
- Existe correlação e ganho genético associado entre as características de carcaça
área de olho de lombo e espessura de gordura subcutânea, área de olho de lombo e
marmoreio e espessura de gordura subcutânea e marmoreio em uma população de bovinos
Santa Gertrudis.
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4 OBJETIVO GERAL
Estimar parâmetros genéticos para as características de carcaça área de olho de
lombo, espessura de gordura subcutânea e marmoreio de bovinos da raça Santa Gertrudis
criados no Brasil, a fim de auxiliar a condução e evolução do programa de melhoramento
genético nessa população.
4.1 Objetivos específicos
- Estimar os componentes de (co) variância das variáveis avaliadas através da
inferência Bayesiana, com o propósito de estimar suas herdabilidades e correlações
genéticas.
- Recomendar critérios e estratégias de seleção direta e indireta para esta
população, considerando impactos nos ganhos genéticos para as características estudadas.

5 MATERIAL E MÉTODOS
5.1 Origem dos dados
Os dados utilizados neste estudo foram fornecidos pelo Grupo de Melhoramento
Animal e Biotecnologia (GMAB) da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos
da Universidade de São Paulo – FZEA/USP, com número total de 128 registros de
bovinos de corte da raça Santa Gertrudis, nascidos nos anos de 2006 e 2007. Os dados
foram coletados em 9 propriedades distribuídas pelo Brasil. A matriz de parentesco foi
composta por 341.950 animais, com informações de mãe (151.620 indivíduos) e pai
(190.330 indivíduos).
As informações contidas na base de dados e utilizadas foram: identificação
individual, estação de nascimento, controle genealógico, composição genética racial,
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sexo, data de nascimento do animal, área de olho de lombo, espessura de gordura
subcutânea, marmoreio, regime alimentar referentes às idades ao realizar as mensurações
de características de carcaça, peso ao sobreano, regime alimentar ao sobreano, fazenda de
nascimento, fazenda de desmama, fazenda de terminação.
O estudo conduzido abordou as variáveis:


Área de olho de lombo (AOL): refere-se a área observada na imagem coletada
por ultrassom, entre a 12° e a 13° costelas, transversal ao músculo Longissimus
dorsi, em cm².



Espessura de gordura subcutânea (EGS): refere-se a espessura de gordura
subcutânea observada na imagem coletada por ultrassom, entre a 12° e a 13°
costelas, transversal ao músculo Longissimus dorsi, em mm.



Marmoreio (MAR): refere-se ao teor de gordura intramuscular observada na
imagem coletada por ultrassom, entre a 12° e a 13° costelas, transversal ao
músculo Longissimus dorsi, em porcentagem.

5.2 Análises estatísticas
Os dados foram processados no Laboratório de Melhoramento Animal do
Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de São João del-Rei, em São João
del-Rei – MG. Utilizou-se o software R (R Core Team, 2018) para realizar a análise de
consistência dos dados a fim de eliminar informações pouco confiáveis ou incoerentes.
Essa etapa eleva a confiabilidade das informações e dos resultados, é, portanto, essencial.
Também por intermédio do software R (R Core Team, 2018) foram calculadas as
estatísticas descritivas das características estudadas (número de observações, média,
desvio-padrão, coeficiente de variação, valores mínimo e máximo). Os valores fora da
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amplitude de mais ou menos 3 desvios-padrão (x̅ ± 3σ) em torno da média para cada
característica estudada não foram considerados nas análises.

5.3 Análises genéticas
Foi realizada análise multicaracterística considerando o seguinte modelo:

y = Xb + Za + e
Em que:
y, é o vetor dos fenótipos assumidos como: y|b,a,G0,R0 ~ N (Xb+Za, R0⊗I);
b, é o vetor de efeitos sistemáticos assumidos como: b ~ N (0, Σb⊗I);
a, é o vetor de efeitos aleatórios genéticos aditivos assumidos como: a|G0,A ~ N
(0, G0⊗A);
X, é a matriz de incidência de efeitos sistemáticos;
Z, é a matriz de incidência de efeitos aleatórios genéticos aditivos;
e, é o vetor dos efeitos residuais aleatórios assumidos como: e|R0 ~ N (0, R0⊗I).
Testaram-se os efeitos sistemáticos de estação, dividida em seca e chuvosa, e
regime alimentar, dividido em pastejo e pastejo com suplementação, relatados no
momento da mensuração para montagem dos grupos de contemporâneos. O nível de
significância adotado foi de 5% e a avaliação dos efeitos sistemáticos e das covariáveis
foi realizada por meio do método de modelos lineares do software R (R Core Team, 2018).
Também foram consideradas a viabilidade de cada GC formado, de forma que os grupos
de contemporâneos considerados foram aqueles que apresentaram três ou mais
indivíduos. Houve a formação de seis grupos de contemporâneos para cada característica
estudada.
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Considerou-se como efeitos sistemáticos o grupo de contemporâneo e o sexo. A
idade à mensuração das características e peso ao sobreano (idade média de 596 dias)
foram considerados como covariáveis. Os efeitos genéticos aditivos diretos foram
considerados como aleatórios. Foram utilizadas estimativas de herdabilidades e
correlações genéticas, por meio de metanálise, para compor a priori informativa da
análise multicaracterística.
Os componentes de (co) variância e os parâmetros genéticos foram estimados pelo
método Bayesiano, por intermédio dos softwares GIBBS3F90 e POSTGIBBSF90
desenvolvidos por Misztal et al. (2002).
Para definir a quantidade ideal de iterações necessárias para que o Amostrador de
Gibbs apresentasse convergência à distribuição estacionária, foi utilizado o critério de
Raftery & Lewis nas amostras pilotos. Para realizar a análise multicaracterística foram
utilizadas um número total de 500.00 cadeias, 150.000 iterações iniciais descartadas
(burn-in), as distâncias mínimas de uma iteração à outra (thin) foram de 10 iterações e o
total de amostras foi de 35.000 para cada característica incluída na análise.
Utilizou-se os testes de convergência Raftery e Lewis e Geweke através do pacote
Bayesian Output Analysis Program – BOA (Smith, 2007) por intermédio do software R
(R Core Team, 2018). Por meio destes, detectou-se a convergência para todos os
parâmetros das características estudadas. Os testes foram realizado ao nível de 5% de
significância estatística.
6 RESULTADOS E DISCUSSÃO
6.1 Estatísticas descritivas
As estatísticas descritivas das características estudadas são apresentadas na Tabela
1. A média da característica AOL está próxima às médias reportadas por Reverter et al.
(2000), Macneil & Northcutt (2008), Boerner et al. (2014) e Moraes et al. (2017) que
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variaram de 65,80 a 81,30 cm² ao trabalharem com indivíduos das raças Hereford, Angus,
Brahman e Nelore, respectivamente. A média da característica EGS está próxima das
reportadas por Reverter et al. (2000), Lima Neto et al. (2009) e Yokoo et al. (2010), que
variaram de 1,93 a 3,01 mm ao trabalharem com animais das raças Angus, Guzerá e
Nelore, respectivamente. Entre os métodos utilizados para estimar alguns desses valores
está a inferência Bayesiana. Em relação a característica MAR a média estimada é próxima
das reportadas por Reverter et al. (2000), Macneil & Northcutt (2008) e Moraes et al.
(2017) que variaram de 1,95 a 3,73 % ao trabalharem com animais da raça Angus, Angus
e Nelore, respectivamente. Portanto, as médias estimadas para as características citadas
encontram-se de acordo com a literatura e dentro dos limites biológicos.
Tabela 1 – Número de observações (N), média (M), coeficiente de variação (CV),
mínimo (MIN) e máximo (MAX) das características analisadas

Características

N

M

CV (%)

MIN

MAX

AOL (cm²)

126

66,52

21,99

30,96

113,28

EGS (mm)

125

2,89

54,33

1,43

8,71

MAR (%)

127

1,80

44,44

0,48

3,74

AOL= área de olho de lombo, EGS= espessura de gordura subcutânea, MAR=
marmoreio.
O coeficiente de variação estimado para a característica AOL está próximo aos
reportados por Zuin et al. (2012), Faria et al. (2015) e Guimarães (2016) que variaram de
17,85 a 20,20% ao trabalharem com a raça Nelore. O CV estimado para EGS está próximo
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aos reportados por Lima Neto et al. (2009), Faria et al. (2015) e Guimarães (2016) que
variaram de 31,60 a 62,60% ao trabalharem com as raças Guzerá, Nelore e Nelore,
respectivamente. Entre os autores citados, Faria et al. (2015) utilizaram a Inferência
Bayesiana. Ressalta-se a escassez de estimativas de CV para a característica MAR na
literatura e o baixo registro de estudos sobre características de carcaça em bovinos da raça
Santa Gertrudis criados no Brasil. Os coeficientes de variação estimados para as
características de carcaça indicam variação recorrente e semelhante a outras populações
de bovinos, o que permite inferir sobre a adequada coleta das informações de campo
utilizadas nesse estudo.
6.2 Componentes de (co) variância
As estimativas dos componentes de variância e covariância genéticas encontrados
para as características avaliadas são apresentadas nas Tabelas 2 e 3, respectivamente.
As variâncias genéticas aditivas diretas (σ²a) estimadas para as características
analisadas foram estatisticamente significativas ao nível de 5% e indicam possibilidade
de seleção, progresso genético e, portanto, esse parâmetro associado à variabilidade
fenotípica total pode ser utilizado para auxiliar tomadas de decisões e estratégias de
melhoramento genético. Altas variâncias genéticas aditivas podem ser consideradas
positivas para o melhoramento genético animal devido às oportunidades diversas de
seleção e suas consequências positivas como, por exemplo, permitir maior resposta à
seleção.

25

Tabela 2 – Estimativas dos componentes de variância genética aditiva direta (σ²a) e
residual (σ²e) para características de carcaça obtidas por meio de análise
multicaracterística através do programa GIBBS3F90

Características

AOL

σ²a (DP)

HPD(95%)

σ²e (DP)

HPD(95%)

61,029(43,55) [8,183;152,700] 146,110(42,80) [53,590;221,100]

EGS

4,961(0,95)

[3,264; 6,922]

8,172(1,24)

[5,895; 10,690]

MAR

15,633(6,76)

[5,525; 29,400]

53,808(9,24)

[36,090; 72,350]

AOL= área de olho de lombo, EGS= espessura de gordura subcutânea, MAR =
marmoreio, DP= desvio-padrão; HPD (95%) = intervalo de alta densidade.
A covariância indica o sentido e a proporcionalidade de variação entre duas
características. Ao conhece-la é possível entender e projetar o comportamento de
determinada variável associando-a a variação de outra característica. As estimativas dos
componentes de covariância genética entre AOL e EGS, e AOL e MAR descritas não se
diferem significativamente de zero, ao nível de 5%, para a população de bovinos
considerada. É válido ressaltar que o número de registros utilizados foi relativamente
baixo e, isso pode ser uma das causas da não significância para as covariâncias entre as
características supracitadas. Entretanto, a covariância genética entre EGS e MAR é
positiva e estatisticamente significativa ao nível de 5 %, portanto espera-se que o
incremento em uma variável esteja associado ao aumento da outra característica.
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Tabela 3 – Estimativas dos componentes de covariância genética para características de
carcaça obtidas por meio de análise multicaracterística através do programa GIBBS3F90

Características

AOL(DP) [HPD 95%]

EGS(DP) [HPD 95%]

EGS

4,604(3,69) [-1,158;12,830]

-

MAR

-9,302(13,08) [-39,100;13,340]

3,490(1,59) [0,223; 6,684]

AOL= área de olho de lombo, EGS= espessura de gordura subcutânea, MAR=
marmoreio; DP= desvio-padrão; HPD (95%) = intervalo de alta densidade.
6.3 Parâmetros genéticos
Os valores estimados para herdabilidade direta (h²d) e correlação genética (rg) para
as características avaliadas apresentam-se nas Tabelas 4 e 5, respectivamente.
Tabela 4 – Estimativas das médias a posteriori, desvios-padrão (DP) e intervalos de alta
densidade a 95% (HPD) das herdabilidades direta (h²d) das características estudadas,
obtidas por meio do programa GIBBS3F90

Características

h²d (DP)

HPD (95%)

AOL

0,291(0,19)

[0,041; 0,688]

EGS

0,378(0,05)

[0,280; 0,480]

MAR

0,225(0,08)

[0,085; 0,40]

AOL= área de olho de lombo, EGS= espessura de gordura subcutânea, MAR=
marmoreio.
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Tabela 5 – Estimativas a posteriori, desvios- padrão (DP) e intervalos de alta densidade
a 95% (HPD) das correlações genéticas (rg) entre características de carcaças obtidas por
meio do programa GIBBS3F90

Características

AOL(DP) [HPD 95%]

EGS(DP) [HPD 95%]

EGS

0,265(0,14) [-0,031; 0,545]

-

MAR

-0,271(0,32) [-0,820; 0,360]

0,420(0,18) [0,069; 0,750]

AOL= área de olho de lombo, EGS= espessura de gordura subcutânea, MAR=
marmoreio.
A estimativa de herdabilidade direta encontrada para AOL está próxima às
reportadas por Toral et al. (2011), Faria et al. (2015), Yokoo et al. (2015) e Moraes et al.
(2017) que variaram de 0,21 a 0,46 ao trabalharem com as raças Hereford e Nelore e
utilizando também a inferência Bayesiana. A estimativa de herdabilidade direta de 0,29
para a característica AOL indica a variabilidade desta característica atribuída ao efeito
genético aditivo médio dos genes. Nesse contexto, entende-se que pode-se obter
progresso genético para área de olho de lombo, obtida por ultrassonografia, como critério
de seleção. Segundo Arboitte et al. (2004), o tamanho dos músculos está diretamente
associado com o peso ao abate, portanto boa resposta a seleção para AOL pode resultar
em seleção indireta para ganho de peso médio ao abate.
Segundo Pereira (2008), em geral, herdabilidades acima de 0,3 podem ser
consideradas altas. A literatura consultada apontou com frequência valores de
herdabilidade acima de 0,3 para características de carcaça. O valor estimado de
herdabilidade direta para EGS foi de 0,38 e pode ser considerado alto. Ao compararmos
com os valores registrados por Toral et al. (2011), Faria et al. (2015), Yokoo et al. (2015)
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e Moraes et al. (2017) que variaram de 0,17 a 0,59 ao trabalharem com as raças Hereford
e Nelore e utilizarem o método de inferência Bayesiana torna-se claro a possibilidade de
progresso genético para a característica e a conformidade com a literatura. A existência
de variação genética aditiva estimada indica que a característica EGS pode ser usada
como critério de seleção para a população estudada e pode alcançar progresso genético.
Segundo Silva et al. (2011), baixo grau de acabamento na carcaça pode provocar, durante
o resfriamento, maior perda de peso da carcaça por desidratação com consequente
escurecimento da carne e o encurtamento dos sarcômeros, resultando em carne mais dura.
Segundo Arboitte et al. (2004) o grau de acabamento influencia os aspectos sensoriais da
carne e também é fundamental para evitar escurecimento dos músculos externos durante
o resfriamento por reduzir a perda de água. Segundo Di Marco et al. (2007), do ponto de
vista de produção de carnes, interessa, entre outros, o depósito de tecido adiposo
subcutâneo e intramuscular.

Nesse contexto, fica evidente a importância das

características espessura de gordura subcutânea e marmoreio para o sistema produtivo de
carne nacional, bem como a possibilidade de melhoramento da variável.
A estimativa de herdabilidade direta encontrada para a característica MAR está
próxima das descritas por Reverter et al. (2000), Stelzleni et al. (2002), Macneil &
Northcutt (2008) e Wolcott et al. (2009), que variaram de 0,16 a 0,26 ao trabalharem com
indivíduos Angus, Brangus, Angus e Brahman, respectivamente. A estimativa de h²d
encontrada neste estudo pode ser considerada de baixa a média, inferindo-se, portanto,
que a genética aditiva é responsável por uma parte relativamente pequena da variação
total da característica e, esta, considerando também a sua variabilidade, é passível de
seleção. Então, torna-se possível o aumento do valor genético médio da população de
animais da raça Santa Gertrudis para a variável marmoreio e o resultado pretendido é a
maior capacidade genética do rebanho de produzir carne com melhor qualidade relativa
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aos aspectos sensoriais. Segundo Neves (2012) houve aumento da preocupação do
consumidor brasileiro com a qualidade do produto e na demanda por proteína de origem
animal com maior valor agregado. A utilização da característica marmoreio, mensurada
através de ultrassonografia, como método de seleção pode ajudar o pecuarista a entrar,
gradativamente, em um nicho de mercado mais exigente e com consumidores de produtos
com maior valor agregado. A correlação genética entre duas características indica a
extensão em que os mesmos genes afetam a expressão de duas variáveis. Esse parâmetro
genético tem importância prática, principalmente, devido à resposta correlacionada.
Segundo Pereira (2008) a resposta correlacionada pode ser compreendida como a
variação em uma característica devido a seleção direta para outra característica
correlacionada.
As correlações genéticas estimadas descritas entre AOL e EGS, e AOL e MAR
não diferiram significativamente de zero, ao nível de 5%, para a população de bovinos
considerada. Porém, Caetano et al. (2013), Yokoo et al. (2015) e Guimarães (2016)
reportaram correlações genéticas (rg) positivas entre AOL e EGS ao trabalharem com
animais da raça Nelore. Toral et al. (2011) também reportaram estimativas positivas para
esse parâmetro relacionado a AOL e EGS ao trabalharem com animais cruzados Hereford
e Nelore e utilizarem a inferência Bayesiana. Em relação à correlação genética entre AOL
e MAR, Stelzleni et al. (2002), Miar et al. (2013) e Lee et al. (2014) reportaram valores
negativos ao trabalharem com indivíduos Brangus, cruzados (½ Angus e ½ Hereford) e
Hanwoo, respectivamente. No presente estudo a não significância das estimativas das
correlações genéticas entre AOL e EGS e AOL e MAR pode estar associada ao número
relativamente baixo de informações observadas na população sob análise, entretanto essas
estimativas são importantes para a população de Santa Gertrudis criada no Brasil devido,
principalmente, a escassez de informações sobre a raça em território nacional.
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A

estimativa para correlação genética (rg) estimada para EGS e MAR foi de 0,42,
estatisticamente significativa ao nível de 5% e próxima às reportadas por Riley et al.
(2002), Miar et al. (2013) e Lee et al. (2014) que variaram de 0,27 a 0,38 ao trabalharem
com indivíduos Brahman, cruzados (½ Angus e ½ Hereford) e Hanwoo, respectivamente.
Arnold et al. (1991) obtiveram estimativa positiva de 0,19 para correlação genética entre
EGS e MAR ao trabalharem com animais da raça Hereford. Di Marco et al. (2007) relatam
que o aumento da espessura de gordura subcutânea resulta em maior deposição de gordura
intramuscular. A correlação genética positiva entre EGS e MAR é esperada já que ambas
as características estão associadas à deposição de gordura.
Segundo Donicht (2011), a deposição de tecido adiposo em ruminantes segue a
sequência: gordura interna, intermuscular, subcutânea e por fim a gordura intramuscular.
A ordem de deposição de gordura, por si só, é uma forma de relação fisiológica entre as
características espessura de gordura subcutânea e marmoreio que pode contribuir para a
correlação genética entre EGS e MAR. Smith & Crouse (1984), avaliando novilhos
Angus em crescimento, observaram, usando U14C (isótopos estáveis), que o acetato e o
lactato foram mais incorporados ao tecido adiposo subcutâneo que no intramuscular.
Portanto, as deposições de gordura subcutânea e intramuscular (marmoreio) estão
associadas metabolicamente a ácidos graxos em comum e, essa relação pode explicar em
parte a correlação genética estimada entre as características EGS e MAR.
A seleção de reprodutores pode ser feita com diferentes estratégias e
características consideradas, porém, vale ressaltar que a eficiência de seleção é
inversamente proporcional ao número de características que são foco de seleção direta no
programa de melhoramento. Por meio da seleção indireta é possível reduzir o número de
variáveis abordadas diretamente, favorecendo a resposta a seleção de modo geral.
Segundo Pereira (2008), a seleção indireta consiste na seleção direta de uma característica
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buscando-se ganho em outra característica relacionada e torna-se mais eficiente quanto
maior for a correlação genética entre as duas características, dentre outros fatores.
Portanto, o uso da correlação permite reduzir o número de variáveis abordadas
diretamente, favorecendo a resposta a seleção de modo geral. Os resultados das
correlações genéticas estimadas neste trabalho indicam que ao selecionar para espessura
de gordura subcutânea (EGS) espera-se ganho para o aumento da deposição de gordura
intramuscular (marmoreio). Devido, principalmente, a herdabilidade moderada,
correlação genética positiva e estatisticamente significativa, ao nível de 5%, entre EGS e
MAR, confiabilidade e praticidade agregada aos registros feitos por ultrassom, é
recomendado o uso da variável EGS como critério de seleção para a população analisada.
Em teoria, ao adotar essa estratégia espera-se que a média da população aumente para
EGS e MAR, por consequência, melhore a qualidade do produto final, consolidação
mercadológica e a liquidez do sistema produtivo.
7. CONCLUSÃO
Por meio dos parâmetros genéticos estimados pode-se inferir que a população
analisada, composta por animais da raça Santa Gertrudis, é passível de seleção direta para
as características de carcaça: área de olho de lombo, espessura de gordura subcutânea e
marmoreio. Nessa população, a resposta à seleção para essas características pode gerar
melhor qualidade relativa aos aspectos sensoriais do produto final, incremento de
produtividade por indivíduo e maior faturamento para o produtor ao comercializar os
animais com os frigoríficos.

Novos estudos com números mais expressivos de observações devem ser
realizados envolvendo a raça Santa Gertrudis. Entretanto, os parâmetros estimados
apresentados no presente trabalho são importantes, principalmente devido à baixa
32

quantidade de estudos abordando parâmetros genéticos para populações compostas
exclusivamente de indivíduos Santa Gertrudis. Recomenda-se que a espessura de gordura
subcutânea (EGS) seja utilizada como critério de seleção direta e, consequentemente,
obter incremento em marmoreio. Portanto, a seleção indireta para marmoreio (MAR)
pode ser realizada por meio da seleção direta para espessura de gordura subcutânea
(EGS).
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