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RESUMO 

SANTOS, L.D.L. Parâmetros genéticos para o peso em diferentes idades em uma 

base de dados de linhagem de frangos caipira de dupla aptidão. 2018, 39f. Trabalho 

de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Federal de São João Del Rei, São 

João Del-Rei, 2018. 

A criação de frango tipo caipira não o supre a total demanda do mercado, e um dos 

motivos é a falta de informações do potencial genético dessas aves. Então, torna-se 

necessário estimar alguns parâmetros genéticos, como herdabilidade direta e materna e 

correlação genética para potencializar os programas que envolvem essas aves. Para o 

estudo, utilizou-se uma base de dados cedida pela ESALQ/USP, contendo 3869 

informações de frangos tipo caipira, machos e fêmeas, da linhagem “Caipirinha da 

ESALQ”. As idades de pesagem dos frangos foram: 7, 21, 42, 63 e 84 dias e a montagem 

das bases de dados e análises de consistência foram realizadas pelo software SAS®, sendo 

os parâmetros genéticos obtidos pela análise multivariada através do software Wombat. 

Os coeficientes herdabilidade direta estimados para os pesos em diferentes idades foram 

maiores em idades inferiores, 0,28, 0,42, 0,20, 0,13 e 0,03 para P7, P21, P42, P63 e P84 

respectivamente. O que indica que, as idades inferiores devem ser utilizadas como critério 

de seleção. Contudo, deve-se levar em consideração que o efeito materno também é maior 

em idades próximas ao nascimento, sendo estimado valores para  P7, P21, P42, P63 e P84 

os valores de 0,18, 0,12, 0,12, 0,05 e 0,04 respectivamente. Assim, torna-se necessário a 

inclusão do efeito materno para que não ocorra a conclusão errada a respeito da resposta 

a seleção direta, pois ocorre inflação do efeito genético aditivo quando esse efeito não é 

considerado. As correlações genéticas encontradas foram de alta magnitude, indicando 

que os diferentes genes têm média a forte associação entre si. O peso aos 21 dias de idade 

possui a herdabilidade direta mais alta encontrada, além disso, tem altas correlações com 

todos os outros pesos estudados, portanto essa tende a ser uma boa característica para a 

seleção.    

Palavras-chave: Frango tipo caipira, correlação, efeito materno, herdabilidade, 

multivariada 
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ABSTRACT 

SANTOS, L.D.L. Genetic parameters for weight at different ages in a pedigree 

pedigree database of dual fitness. 2018, 39f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação) – Universidade Federal de São João Del Rei, São João Del-Rei, 2018. 

The creation of hick-type chicken does not meet the total demand of the market, and one 

reason is the lack of information on the genetic potential of these birds. Therefore, it is 

necessary to estimate some parameters, such as direct and maternal heritability and 

genetic correlation to potentiate the programs that involve these birds. For the study, a 

database provided by ESALQ / USP containing 3869 information of male and female 

caipira broilers of the "Caipirinha da ESALQ" strain was used. The weighing ages of the 

chickens were: 7, 21, 42, 63 and 84 days and the assembly of the databases and 

consistency analyzes were performed by the software SAS®, and the genetic parameters 

were obtained by the multivariate analysis using Wombat software. The estimated direct 

heritability coefficients for weights at different ages were higher at lower ages, 0.28, 0.42, 

0.20, 0.13 and 0.03 for P7, P21, P42, P63 and P84 respectively. This indicates that the 

lower ages should be used as selection criterion. However, it should be taken into account 

that the maternal effect is also higher at ages close to birth, values for P7, P21, P42, P63 

and P84 being estimated at values of 0.18, 0.12, 0.12, 0 , 05 and 0.04 respectively. Thus, 

it is necessary to include the maternal effect so that the erroneous conclusion regarding 

the direct selection response does not occur, because inflation of the additive genetic 

effect occurs when this effect is not considered. The genetic correlations found were of 

high magnitude, indicating that the different genes have a strong association with each 

other. The weight at 21 days of age has the highest direct heritability found; in addition, 

it has high correlations with all other weights studied, so this tends to be a good 

characteristic for the selection. 

Key words: Broiler chickens, correlation, maternal effect, heritability, multivariate 
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1. INTRODUÇÃO 

A avicultura brasileira é um setor que tem grande representatividade no cenário 

nacional e mundial. Segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal 

(ABPA), em 2017, a produção de carne de frango foi de 13,05 milhões de toneladas, 

levando o Brasil ao posto de segundo maior produtor do mundo (ABPA, 2018).  

Tal crescimento é justificado principalmente devido progresso alcançado pelo 

melhoramento genético animal, que utiliza a seleção para obter aves mais produtivas. Em 

contrapartida aos ganhos obtidos na produção no frango comercial, o processo de seleção 

sem uma visão sistêmica da anatomia e fisiologia das aves trouxe também uma série 

distúrbios metabólicos, que interferem diretamente na qualidade final do produto.  

Concomitantemente ao crescimento da cadeia produtiva da avicultura, aumenta 

também, por parte da população, a busca por alimentos mais saudáveis (ROVADOSCKI, 

2013) e sistemas de criação que propiciem maior condição de bem-estar aos animais. 

Assim, os distúrbios, doenças e outras condições que afetam o bem-estar das aves na 

avicultura comercial levam o consumidor a apresentar maior interesse por sistemas 

alternativos de produção. Surge, então, como forma de atender essa demanda, a criação 

de frango tipo caipira, sistema que possibilita às aves o acesso a áreas de pastejo.    

Desta maneira, o produtor agrega valor ao seu produto e pode diminuir custos de 

alimentação da produção por meio do uso de alimentos alternativos. Além das vantagens 

para o produtor, o frango tipo caipira também agrada os consumidores por apresentar 

características sensoriais diferentes da carne de frango proveniente do sistema comercial. 

Assim, as aves provenientes do sistema caipira possuem carne mais escura e com tecido 

mais consistente, menor porcentagem de gordura na carcaça e sabor diferenciado 

(TAKAHASHI et al., 2006; ROVADOSCKI, 2013). 
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Existem poucas referências na literatura sobre o desempenho e o melhoramento 

genético das aves de linhagens tipo caipira. Então, avaliar o peso corporal em diferentes 

idades é de suma importância para viabilizar a produção desses animais. Assim, é 

necessário que alguns parâmetros genéticos, como coeficientes de herdabilidade e 

correlações genéticas sejam definidos. Isso possibilita, por meio da identificação e da 

seleção dos genótipos superiores (GAYA; FERRAZ, 2006), a obtenção de linhagens 

produtivas que consigam atender o mercado.  

Visando contribuir com o delineamento de programas de melhoramento genético 

de aves do tipo caipira, objetivou-se com esse trabalho estimar os coeficientes de 

herdabilidade e as correlações genéticas para as variáveis de peso corporal em diferentes 

idades em uma população de frangos de linhagem do tipo caipira. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Frangos tipo caipira   

No Brasil, a criação de aves tipo caipira pode apresentar diversos nomes, como 

“caipira” (Região Sudeste), “colonial” (Região Sul) e “capoeira” (Região Nordeste) 

(TAKAHASHI et al., 2006; VELOSO et al., 2014). O Ministério da Agricultura, Pecuária 

e do Abastecimento (MAPA) através do Oficio Circular DOI/DIPOA nº 007/99, de 

19/05/1999 que foi complementado por outro Oficio Circular DOI/DIPOA nº 014/2000 

de 11/05/00, denomina as aves provenientes desse método de criação como frango 

caipira, frango estilo caipira, frango tipo colonial, frango estilo colonial.  

Para a criação ser considerada caipira, deve obedecer a alguns critérios, como por 

exemplo, as aves devem acessar a área externa após a idade de 28 dias; os animais não 

podem receber alimentos de origem animal e tampouco promotores de crescimento; a 

idade mínima ao abate é de 85 dias; e apenas aves nacionais são permitidas (BRASIL, 

1999).  Atualizado novamente, o Ofício Circular do Departamento de Inspeção de 

Produtos de Origem Animal (DIPOA) N° 02/2012 (MAPA, 2012), menciona que os 

frangos tipo caipira devem ser abatidos com no mínimo 70 dias e com 2.300g 

Nesse sistema, como forma de reduzir custos, o produtor pode utiliza a pastagem 

como suplementação alimentar e pode substituir a ração por quirera ou milho em grão 

(ROVADOSCKI, 2013). Pode-se, ainda, observar o comportamento natural das aves 

(ciscar no chão, limpar as penas, bater as asas, bicar de investigação, espojar no substrato, 

empoleirar, comendo e bebendo) (SILVA et al., 2017), fato que atrai consumidores que 

buscam por métodos de produção que priorizem o bem-estar dos animais. No frango 

comercial, observa-se a ocorrência de animais com carne pálida, mole e exsudativa (Pale, 

Soft, Exudative; PSE), síndrome da morte súbita, fibrilação ventricular e estresse 

respiratório  (ROVADOSCKI, 2013), o aumento do aparecimento da doença miopatia 
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dorsal cranial em frangos de corte (VIET, 2017) e grande quantidade de animais com 

discondroplasia tibial (PÉRTILE, 2011), o que não é reportado no frango tipo caipira. 

Outro fator que leva a um nicho de mercado a consumir carne de frangos tipo 

caipira são as características sensoriais do alimento. A idade ao abate, a alimentação e o 

sistema de criação influenciam diretamente na diferença entre fatores relacionados a 

características organolépticas entre frangos comerciais e frangos tipo caipira. Então, a 

textura, quantidade de gordura abdominal, cor, pH, capacidade de retenção de água, odor 

e sabor são diferentes nas aves tipo caipira (SAUVEUR, 1997; BERRI et al., 2001; RIZZI 

et al., 2007; SOUZA et al., 2012). As aves produzidas nesse sistema têm maior atividade 

motora, o que gera o aumento da massa muscular, redução da gordura (ROVADOSCKI, 

2013) e deixam os animais menos susceptíveis ao estresse e melhora a qualidade da carne 

pós-abate (CASTELLINI et al., 2002; ROVADOSCKI, 2013).  

A linhagem utilizada neste estudo foi a Caipirinha da ESALQ, desenvolvida pelo 

programa “Frango Feliz” na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – 

Universidade de São Paulo, que apresenta resultados a respeito do crescimento de outras 

linhagens tipo caipira, como Caipirão da ESALQ, 7P e Carijó Barbado (SAVINO, 2007; 

ROVADOSCKI, 2013). 

As aves da linhagem Caipirinha da ESALQ apresentam características como 

diversas cores de plumagem, topete e/ou pescoço pelado, pesam, em média, 2,42 Kg na 

idade de 84 dias. Possuem uma conversão alimentar de cerca de 2,66, rendimento de 

carcaça em torno de 70,25% e um produção que pode chegar a 240 ovos por ciclo. 

2.2 Histórico do melhoramento genético de aves 

A produção comercial de frangos foi iniciada no Estados Unidos na década de 30 

e cresceu consideravelmente nas décadas de 40 e 50 (HENRY; ROTWELL, 1995; 
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ROVADOSCKI, 2013). Entretanto, a demanda de alimentos gerada pela Segunda Guerra 

Mundial exigiu da cadeia avícola mais produtividade, o que acarretou em sistemas de 

produção maiores e mais especializados, principalmente na América do Norte e Europa. 

Isso impulsionou a criação de programas mais avançados de melhoramento genético 

(ARTHUR; ALBERS, 2003; ROVADOSCKI, 2013). 

Entre os anos 1900 e 1930, a criação de frangos no Brasil era considerada 

totalmente extensiva, ou seja, as aves eram criadas soltas sem um sistema padronizado de 

produção (GALVÃO JÚNIOR et al., 2010). Posteriormente, o produtor começou a 

selecionar os animais utilizando como critério de seleção apenas características 

fenotípicas das aves; assim, selecionavam-se animais pela sua beleza e não por sua 

produção (SILVA; NAKUNO, 1997; ROVADOSCKI, 2013).  

A partir do ano de 1957, o Instituto de Pesquisa e Experimentação Agropecuária 

Centro-Sul coordenou o desenvolvimento do programa de melhoramento genético que 

tinha como objetivo obter poedeiras comerciais (EUCLIDES FILHO, 1999; SILVA, 

2009; ROVADOSCKI, 2013).  O Decreto nº 55.981, de 22 de abril de 1965, que proibia 

a importação de matrizes e pintos comerciais e permitia somente a importação de avós, 

fez com que os centros de pesquisas brasileiros começassem a produzir seu próprio 

material genético (SILVA, 2006; SILVEIRA, 2016). No ano de 1983 começa a ser 

desenvolvido pelo Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves – EMBRAPA o 

programa de melhoramento genético para obtenção de linhagens comerciais de corte 

(SILVA, 2009). 

Então, ocorre uma mudança de cenário, e a seleção efetuada pelos programas 

melhoramento começa utilizar o genótipo para alcançar maior rendimento de carcaça e 

desempenho dos frangos (GAYA et al., 2006; ROVADOSCKI, 2013). Assim, um dos 
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principais critérios de seleção se torna a avaliação de peso em diferentes idades da ave 

(GAYA et al., 2006; SILVA et al., 2011; ROVADOSCKI, 2013). 

O Plano Real, em 1994, foi de suma importância para alavancar ainda mais o 

crescimento da cadeia produtiva da avicultura, pois fez com que a população tivesse 

maior poder aquisitivo (OLIVEIRA, 2013; SILVEIRA, 2016), o que fez o consumo de 

frango aumentar 40% ao ano no período de 1994 a 1997 (AVISITE, 2014). A partir desse 

período, a avicultura de corte brasileira decolou e conquistou bons resultados no cenário 

mundial, ocupando no ano de 2017 o segundo lugar da produção mundial (ABPA, 2018). 

Desta forma, a cadeia avícola obteve diversos ganhos evolutivos no Brasil, 

principalmente com relação à precocidade das aves ao abate. Um maior investimento em 

novas pesquisas tem ocorrido, e essas pesquisas incluem, por exemplo, o estudo do efeito 

materno no crescimento dos frangos. De acordo com Silveira (2016), em aves, a 

habilidade materna pode ser observada na qualidade do ovo: espessura da casca, tamanho 

e qualidade do vitelo e no cuidado parental caso a mãe conviva com os pintinhos. A 

qualidade do ovo é de suma importância, pois é um dos principais fatores que irão 

possibilitar o crescimento do feto e do pintinho após a eclosão. Assim, a genética da 

matriz e as condições ambientais e fisiológicas quando essa está no processo de formação 

do ovo influenciam na quantidade de energia disponível para o embrião (RONDÓN; 

MURAKIMI, 1998; SILVEIRA, 2016) e, consequentemente, para seu crescimento pós-

natal. 

2.3 Parâmetros genéticos 

Apesar da literatura científica para frangos comerciais ser vasta, quando se trata 

de frangos tipo caipira há poucos estudos reportados. Os principais programas de 

melhoramento genético no Brasil para frangos tipo caipira são conduzidos pela 

EMBRAPA, que desenvolveu o frango Colonial Embrapa 041 e a empresa Kaefer 
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Globoaves, que desenvolveu a linhagem Label Rouge. Outro trabalho realizado em 

melhoramento de francos tipo caipira é o programa “Frango Feliz”, que ocorre na 

ESALQ-USP (ROVADOSCK, 2013). 

Surge, então, a possibilidade de instituírem-se programas de melhoramento que 

tenham como objetivo melhorar geneticamente aves tipo caipira. Mas, para que isso 

ocorra, é imprescindível a definição dos objetivos de seleção, sendo o peso em diferentes 

idades critérios interessantes a serem trabalhados. Nesse sentido, os parâmetros genéticos 

(herdabilidade e correlações genéticas) são necessários para a confiabilidade das 

informações, uma vez que, esses vão conduzir o processo de seleção (GAYA, 2006; 

SILVEIRA, 2016).  

De acordo com Falconer (1960), o coeficiente de herdabilidade direta (h²) 

representa a quantidade de genética aditiva que é contabilizada na proporção da variância 

total, fato que corresponde ao grau de semelhança dos indivíduos testados. Portanto, o 

coeficiente de herdabilidade pode ser definido como a correspondência entre o fenótipo 

e genótipo (FALCONER; MACKAY, 1996; ABREU, 2005) e a partir do valor 

encontrado para esse parâmetro, consegue-se confiar em maior ou menor grau no valor 

fenotípico e usá-lo como fonte de informação para obter o valor genético dos indivíduos. 

A herdabilidade direta pode ser estimada através da formula: 

𝒉𝒂
𝟐 =  

𝝈𝒂
𝟐

𝝈𝒑
𝟐

 

em que: 

𝝈𝒂
𝟐= componente de variância genética aditiva direta; 

𝝈𝒑
𝟐= componente de variância fenotípica total. 

Quando o coeficiente de herdabilidade direta é mais próximo ao valor de 1, sendo 

este seu limite, maior a proporção de genética aditiva em relação a variância fenotípica 
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total, o que indica uma melhor resposta a seleção nas próximas gerações. Se o valor ficar 

mais próximo a 0, menor vai ser a proporção da genética aditiva e maior a influência do 

ambiente e da genética não aditiva na variância total, ou seja, a resposta a seleção será 

menor nas próximas gerações (ABREU, 2005). Eler (2008) ressalta que conhecer os 

valeres de h² é fundamental para obter o valor genético do animal, para estruturar 

programas de melhoramento animal e conquistar o progresso genético quando se trabalha 

em uma característica.   

Em contrapartida, a estimativa de herdabilidade materna, segundo mesmo autor, 

é a fração da variância fenotípica total que se deve à ação genética aditiva materna. Então 

coeficiente de herdabilidade materna representa o quanto a habilidade materna da matriz 

pode influenciar a expressão de determinada característica (ELER, 2018). Quanto mais 

próximo a 1 maior o efeito da matriz sobre a expressão da característica, e menor o efeito 

aditivo direto e ambiental. A herdabilidade materna pode ser estimada através da formula: 

𝒉𝒎
𝟐 =  

𝝈𝒎
𝟐

𝝈𝒑
𝟐

 

em que: 

𝝈𝒎
𝟐 = componente de variância genética aditiva materna; 

𝝈𝒑
𝟐= componente de variância fenotípica total. 

Já correlação genética (rg) ocorre entre duas características e demonstra o quanto 

o efeito dos genes estão associados (PIRCHNER, 1983). pode ser estimado através da 

seguinte equação (FALCONER, 1987): 

𝒓𝒈 =  
𝒄𝒐𝒗𝒈𝟏𝟐

√𝝈𝒈𝟏
𝟐  ×  𝝈𝒈𝟐

𝟐

 

em que: 
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𝒄𝒐𝒗𝒈𝟏𝟐
= componente de covariância genética entre a característica 1 e a 

característica 2; 

𝝈𝒈𝟏
𝟐 = componente de variância genética aditiva direta da característica 1; 

𝝈𝒈𝟐
𝟐 = componente de variância genética aditiva direta da característica 2. 

 As correlações genéticas possuem valores no intervalo de -1 a 1, de tal forma que, 

quando positivas, ocorre acréscimo de uma característica com aumento da outra e quando 

negativas, ocorre decréscimo em uma característica com o aumento da outra. (STEEL et 

al., 1997; ABREU, 2005). O conhecimento das correlações genéticas é importante pois é 

muito comum no melhoramento utilizar a seleção indireta, seleção de outros caracteres 

associados a esse, principalmente quando se almeja trabalhar com uma característica de 

baixa herdabilidade ou difícil mensuração (VAN VLECK et al., 1987).  

Já as correlações maternas indicam que parte dos efeitos aditivos maternos que 

influenciam determinada característica também influenciam a outra característica 

(BARICHELLO et al., 2010). Desta forma, se a correlação for positiva, ao selecionar para 

determinada característica que sofre ação do efeito materno, está aumentando o grau da 

ação do efeito materno para a outra característica também. A reciproca é verdadeira, ao 

selecionar características com valores de correlação negativas, se obtém como resultado 

o aumento da ação do efeito materno em uma característica e decréscimo do efeito na 

outra.    
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3. HIPÓTESES 

- Existe variabilidade genética aditiva para as características de pesos em 

diferentes idades em uma população de frangos tipo caipira da linhagem Caipirinha da 

ESALQ. 

- Existem ganhos correlacionados entre os pesos corporais em diferentes idades 

em uma população de frangos tipo caipira da linhagem Caipirinha da ESALQ. 

- A variabilidade da genética aditiva materna exerce grande influência na 

expressão do fenótipo dos indivíduos em uma população de frangos tipo caipira da 

linhagem Caipirinha da ESALQ. 

 4. OBJETIVO GERAL 

Estimar os coeficientes das  herdabilidades direta e materna, assim como os 

coeficientes das correlações genéticas e maternas para as variáveis de peso corporal em 

diferentes idades em uma população  de frangos de linhagem do tipo caipira 

4.1 Objetivos específicos 

- Estimar os componentes de (co) variância das características avaliadas, 

aplicando-se o método da Máxima Verossimilhança Restrita, a fim de estimar 

herdabilidades e correlações genéticas. 

- Recomendar critérios e estratégias de seleção direta e indireta para esta 

população, visando o aumento dos ganhos genéticos e fenotípicos para as variáveis 

estudadas. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 Animais e dados 

Este estudo foi realizado em parceria com o Departamento de Zootecnia da 

ESALQ/USP. Utilizou-se uma base de dados de desempenho de uma linhagem de frango 

caipira de dupla aptidão denominada Caipirinha da ESALQ, a qual foi construída pelo 

programa de melhoramento genético “Frango Feliz”, do Departamento de Genética da 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo 

(ESALQ/USP). 

Figura 1 – Linhagem Caipirinha da ESALQ, macho, fêmea e prole (ROVADOSCKI, 2013)  

 

Para compor a base de dados, foram coletadas 3.869 informações de indivíduos 

machos e fêmeas. As condições de criação e o manejo higiênico-sanitário das aves na 

população seguiram as recomendações padrão exigidas em avicultura e, a partir dos 20 

dias de idade, as aves passaram a ter acesso a um piquete com cobertura vegetal 

(constituída predominantemente da gramínea coast-cross), caracterizando um sistema 

semiextensivo. 

O conjunto de dados continha identificação dos animais, genealogia, sistema de 

criação e sexo, datas dos registros de pesagem, bem como as variáveis de interesse pesos 

aos 7, 21, 42, 63 e 84 dias.  Adicionalmente, o arquivo de pedigree foi composto por 

1.249 animais, filhos de 42 reprodutores e 135 matrizes. 
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5.2 Análises genéticas 

As análises foram realizadas no Laboratório de Melhoramento Animal da 

Universidade Federal de São João del-Rei e no Laboratório de Melhoramento Animal da 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo. Por 

ocasião da realização das análises, o acadêmico esteve em Piracicaba no período de 15 de 

janeiro de 2018 ao dia 02 de fevereiro de 2018, quando pode conhecer e participar das 

atividades científicas do programa de pós-graduação em Ciência Animal e Pastagens da 

ESALQ/USP. A edição da base de dados, as análises de consistência e as estatísticas 

descritivas foram realizadas utilizando-se o programa SAS® (SAS 9.1, SAS Institute, 

Cary). 

O modelo animal bivariado utilizado nas análises foi:  

[
𝑌1

𝑌2
] = [

𝑋1 0
0 𝑋2

] [
𝑏1

𝑏2
] + [

𝑍1 0
0 𝑍2

] [
𝑎1

𝑎2
] + [

𝑊1 0
0 𝑊2

] [
𝑚1

𝑚2
] + [

𝑒1

𝑒2
] 

Y = Xb + Za + Wm + e, em que Y é o vetor das observações; b o vetor dos efeitos 

fixos; a o vetor de efeitos aleatórios genéticos aditivos diretos; m é o vetor de efeitos 

genéticos maternos;  X, Z e W são matrizes de incidência que associam b, a e m à Y 

respectivamente; W é a matriz de incidência pra efeitos genéticos maternos; e e é o vetor 

de resíduos. Como efeitos fixos foram considerados os grupos de contemporâneos, 

formados pelos efeitos de sistema de criação e sexo (5 GC com 106 a 425 animais cada). 

Os componentes de variância para estimação dos parâmetros genéticos foram obtidos por 

máxima verossimilhança restrita (REML) sob o modelo animal bivariado supracitado por 

meio do programa WOMBAT (MEYER et al., 2007). 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Na Tabela 1 são apresentadas as estatísticas descritivas para as variáveis 

estudadas. 

Tabela 1 – Número de observações (N), média, desvio padrão (DP), coeficiente de 

variação (CV, %), mínimo (MIN) e máximo (MAX) para a característica peso vivo das 

aves em diferentes idades 

*P1 = Peso a um dia de idade; P7 = Peso aos sete dias de idade; P21 = Peso aos vinte e 

um dias de idade; P42 = Peso aos quarenta e dois dias de idade; P63 = Peso aos sessenta 

e três dias de idade; P84 = Peso aos oitenta e quatro dias de idade. 

 

Os pesos corporais médios e os coeficientes de variação encontrados na linhagem 

Caipirinha da ESALQ foram semelhantes aos reportados por Rovadoski (2013), em 

trabalho com indivíduos da mesma população. 

Na Tabela 2 são apresentados os componentes de variância e parâmetros genéticos 

obtidos pelo método da máxima verossimilhança restrita, para as variáveis estudadas. 

 

 

 

  

Característica* 

(g) 

N Média DP CV (%) MIN MAX 

P7 784 93,27 12,07 12,94 53,00 129,00 

P21 357 327,86 48,77 14,87 199,00 479,00 

P42 820 960,66 176,64 18,39 369,00 1639,00 

P63 486 1338,11 244,31 18,26 620,00 2150,00 

P84 467 1465,65 370,45 25,27 881,00 3279,00 
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Tabela 2 – Componentes (co)variância, coeficiente de herdabilidades e correlações 

genéticas estimados para o peso em diferentes idades das aves da linhagem Caipirinha da 

ESALQ 

Idade 

(dias) 

2

1
ˆ

a  

 

 

2

2
ˆ

a  
21

ˆ
aa  2

1
ˆ

e  
2

2
ˆ

e  
21

ˆ
ee  2

1

ˆ
ah  2

2

ˆ
ah  

21
ˆ

aar  

7-21 39,7 991,9 176,0 78,3 1089,2 190,1 0,28 0,44 0,88 

7-21* 24,1 160,9 60,6 78,3 1089,2 190,1 0,17 0,07 0,97 

7-42 38,2 4545,3 289,2 78,7 17207,0 506,1 0,27 0,18 0,69 

7-42* 26,9 3123,7 200,7 78,7 17207,0 506,1 0,19 0,13 0,69 

7-63 0,3 3795,7 31,7 4,83 23501,0 17,3 0,02 0,14 0,99 

7-63* 9,3 176,7 33,2 4,83 23501,0 17,3 0,64 0,01 0,82 

7-84 38,04 -51,2 501,4 79,4 35106 661,6 0,27 0,01 -0,37 

7-84* 25,3 501,2 112,7 79,4 35106 661,6 0,18 0,01 1,00 

21-42 892,6 4949,9 2035,0 1076,1 16952,0 2847,7 0,38 0,20 0,97 

21-42* 407,9 3264,5 917,9 1076,1 16952,0 2847,7 0,17 0,13 0,79 

21-63 995,8 3390,1 1649,4 1027,4 24469,0 2730,1 0,46 0,12 0,90 

21-63* 142,7 673,5 251,3 1027,4 24469,0 2730,1 0,07 0,02 0,81 

21-84 930,8 1656,7 771,6 1038,9 34537,0 3059,3 0,43 0,05 0,62 

21-84* 193,1 119,1 151,6 1038,9 34537,0 3059,3 0,09 0,00 1,00 

42-63 5398,0 5404,4 5400,7 16732,0 27006,0 14762,0 0,22 0,15 0,99 

42-63* 2908,6 2713,6 2386,6 16732,0 27006,0 14762,0 0,12 0,08 0,84 

42-84 5133,9 2885,2 3699,9 16627,0 37464,0 14399,0 0,20 0,07 0,96 

42-84* 3147,1 1491,1 2166,2 16627,0 37464,0 14399,0 0,13 0,04 1,00 

63-84 3764,4 1841,0 2605,2 23249,0 35446,0 22499,0 0,13 0,05 0,99 

63-84* 462,1 104,3 219,5 23249,0 35446,0 22499,0 0,02 0,00 1,00 

7-21 = Efeitos e parâmetros diretos obtidos por análise bicaracterística com P7 e P21; 

7-21* = Efeitos e parâmetros maternos obtidos por análise bicaracterística com P7 e 

P21; 
2

1
ˆ

a = Variância genética aditiva para 1º idade; 
2

2
ˆ

a = Variância genética aditiva 

para 2º idade; 
21

ˆ
aa = Covariância genética aditiva entre as duas idades; 

2

1
ˆ

e = Variância 

residual para a 1º idade; 
2

2
ˆ

e = Variância residual para a 2º idade; 
21

ˆ
ee = Variância 

residual entre as duas idades; 
2

1

ˆ
ah = Coeficiente de herdabilidade para 1ºidade; 

2

2

ˆ
ah = 

Coeficiente de herdabilidade para 1ºidade; 
21

ˆ
aar = Correlação genéticas entre as duas 

idades. 
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6.1 Coeficientes de herdabilidade 

As estimativas dos coeficientes de herdabilidade direta encontrados para os pesos 

nas diferentes idades estão, em sua maioria, em consonância com valores reportados na 

literatura em frangos comerciais, de 0,20 (0,08) a 0,94 (0,13) (peso em gramas, desvio-

padrão entre parênteses; LEDUR et al. 1992; GAYA et al. 2006).  

Para P7, os coeficientes de herdabilidade direta encontrados variaram de 0,27 a 

0,28, exceto pelo coeficiente de herdabilidade direta encontrada para P7 na análise 

bicaracterístca 7-63 dias, que foi de 0,02. Essa magnitude, assim como a do coeficiente 

de herdabilidade materna para essa variável nessa análise, que apresentou valor de 0,64, 

destoam dos demais resultados obtidos para esse peso. Entende-se, nesse caso, ter 

ocorrido um viés nesta análise, possivelmente devido ao número de dados utilizados ou 

influências de variação ambiental específicas para esse conjunto de informações.  

Os valores de herdabilidade direta obtidos para P7, excetuando-se a análise 

supracitada, são considerados médios e indicam que entre 27 a 28% da expressão do 

fenótipo peso aos 7 dias ocorre devido ao efeito genético aditivo e os outros 72 a 73% 

restantes são de responsabilidade do efeito da genética não aditiva e influência do meio 

externo. Esses valores não corroboram com Druyan et al. (2007), Pértile (2011) que 

trabalharam com linhagens comerciais e com Rovadoscki (2013), que trabalhou com 

linhagens tipo caipira, inclusive com a mesma linhagem que a do presente estudo, pois 

estes autores encontraram, utilizando metodologias diferente da usada neste estudo, 

valores de 0,31 a 0,64, para herdabilidade direta do peso aos 7 dias de idade. 

Os coeficientes de herdabilidade materna para P7 foram de 0,17 a 0,19, valores 

mais baixos que o encontrado por Silveira (2017) que obteve para a mesma característica 

o valor de 0,31, ao trabalhar com linhagens comerciais. O valor encontrado pra 
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herdabilidade materna indica que entre 17 a 19% da expressão do fenótipo de peso dos 

indivíduos da população estudada aos 7 dias de vida depende da habilidade materna da 

matriz, ou seja, qualidade do ovo: espessura da casca, tamanho e qualidade do vitelo e no 

cuidado parental caso a mãe conviva com os pintinhos (SILVEIRA, 2017).  

Os coeficientes de herdabilidade direta para P21 variaram de 0,28 a 0,46. Este 

intervalo corrobora com os valores de 0,20 a 0,50 encontrados por Rovadoscki (2013) ao 

trabalhar com a mesma linhagem de frangos tipo caipira. Os valores encontrados para os 

coeficientes de herdabilidade materna para P21 variaram de 0,07 até 0,17, enquanto que 

Silveira (2017), ao trabalhar com o peso aos 28 dias de idade, em aves comerciais, reporta 

valor igual a 0,06 desse parâmetro para essa variável. Percebe-se então que, em 

comparação com P7, o P21 sofre menos ação do efeito materno, uma vez que a 

herdabilidade materna tem maior magnitude durante as primeiras etapas do crescimento 

e tende a diminuir com o tempo de vida do animal (SILVEIRA, 2017).  

 Os valores dos coeficientes de herdabilidade direta para P42 foram de 0,18 a 0,22. 

Encontra-se na literatura, para essa variável, valores de coeficiente de herdabilidade direta 

como o de 0,52 (RANCE et al., 2002), 0,26 (GAYA et al., 2006), 0,37 (VAYEGO et al., 

2008) e 0,23 (PÉRTILE, 2011) ao estudarem linhagens comerciais e 0,22 a 0,28 para 

linhagens tipo caipira (ROVADOSCKI, 2013). Os valores de herdabilidade materna 

obtidos para P42 (0,12 a 0,13) tendem a ser, em geral, de menor magnitude do que os 

obtidos para as variáveis de peso registradas em idades anteriores. No entanto, o efeito 

materno, ainda aos 42 dias de idade, deve ser considerado nos modelos de análise para 

estimação de parâmetros e seleção dos indivíduos, uma vez que sendo diferente de zero, 

pois 

“ignorar tais efeitos levará a conclusão equivocada sobre a possibilidade de 

resposta à seleção direta, uma vez que as estimativas tornam-se inflacionadas 
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quando apenas o efeito genético aditivo direto é incluído no modelo de análise” 

(TAMIOTO et al., 2014).  

Os coeficientes de herdabilidade direta estimados para P63 foram de 0,12 a 0,15. 

Não são encontrados na literatura trabalhos que estimaram coeficientes de herdabilidade 

para a mesma característica, entretanto, percebe-se que o genótipo tem maior efeito na 

expressão do fenótipo em idades mais jovens, e com o tempo esse efeito diminui 

(ROVADOSCKI, 2013), o que é evidenciado pela queda progressiva da herdabilidade 

direta ao longo das idades nesse trabalho. Percebe-se também que o efeito materno 

diminui consideravelmente com o aumento da idade, uma vez que o valores indicados 

para herdabilidade materna para P63 e P84 variam de 0,01 a 0,08 e 0,00 a 0,04 

respectivamente. Assim, constata-se que, nessa população, a habilidade materna tem 

maior efeito expressão do fenótipo em menores idades e com o passar do tempo esse 

efeito diminui consideravelmente. Para a característica P84, os valores estimados para os 

coeficientes de herdabilidade direta foram de 0,01 até 0,07. São considerados valores 

baixos e indicam maior influência do ambiente e genética não aditiva na expressão do 

fenótipo. O resultado está abaixo valores de coeficientes de herdabilidade direta 

encontrados na literatura para mesma característica, como por exemplo, 0,13 (PRADO-

GONZÁLES et al., 2003) ao trabalhar com frangos e entre 0,16 a 0,32 (ROVADOSCKI, 

2013) ao estudar linhagens tipo caipira.  

Para as características P7, P21 e P42, os coeficientes de herdabilidade encontrados 

foram de moderados a altos (0,20 a 0,42), portanto, grande parte das diferenças genéticas 

das aves provenientes dessa população a estas idades ocorre pela variação genética aditiva 

das características, ou seja, essas características apresentam maior possibilidade de 

resposta a seleção dentre as avaliadas. Tal fato é de extrema importância, pois a produção 

de aves tipo caipira fica concentrada nas pequenas e médias propriedades (DEMATTÊ 
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FILHO; PEREIRA, 2017), que geralmente, não utilizam a avaliação genética para 

selecionar os indivíduos. Assim, o melhoramento genético desses animais pode acontecer 

por meio da seleção fenotípica individual. Este é um método simples, no qual os 

indivíduos podem ser selecionados de acordo com sua produção e tem melhor resposta 

quando utilizado para características quem tem coeficientes altos de herdabilidade 

(LOPES, 2005).  

6.2 Coeficientes de correlação genética 

 A alta magnitude das correlações genéticas encontradas demostra que as 

características peso em diferentes idades tiveram forte associação, ou seja, são 

extremamente dependentes umas das outros e podem estar localizadas no mesmo loci, 

conforme afirmam Carlborg et al. (2003) e Pértile (2011).  Além disso, pode indicar que 

o gene pode sofrer efeito de ligação gênica e/ou de pleiotropia, logo, um par de genes 

pode ter efeito sobre mais de uma característica. (PÉRTILE, 2011)  

A correlação genética entre o peso aos 7 dias e aos 84 dias apresentou valor 

negativo, de -0,37, valor este considerado de médio a alto, o que indica que ao se 

selecionar para o peso aos 7 dias de vida, o peso aos 84 tende a diminuir. Uma possível 

explicação para esse resultado é que, de acordo com Coelho e Savino (2018), a linhagem 

caipirinha da ESALQ sofreu uma seleção direcionada para crescimento lento, com o 

intuito de atender à antiga legislação (BRASIL, 1999) que defendia que o abate de aves 

tipo caipira não poderia ocorrer antes dos 85 dias de vida. Portanto, devido a essa 

correlação negativa de alta magnitude, a idade aos 7 dias de vida pode não ser a melhor 

opção como critério de seleção se o produtor busca um maior peso da ave aos 85 dias de 

vida.  
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Ademais, as correlações genéticas entre os pesos corporais mensurados em 

diferentes idades foram positivas e altas, variando de 0,62 a 1,00 e indicando forte 

associação genética entre essas características. Então, ao se selecionar para o peso em 

uma das idades, espera-se grande incremento para o peso nas outras idades (DIONELLO 

et al., 2008), excetuando-se o caso supracitado entre P7 e P84. 

Com relação às correlações entre efeitos maternos, todas foram acima de 0,60, ou 

seja, positivas e de alta magnitude, o que indica que o efeito materno que influencia 

determinado peso também está associado ao efeito materno que influencia os demais 

pesos (BARICHELLO et al., 2010). Deste modo, é essencial que, ao selecionar a matriz 

nessa linhagem, se leve em consideração a habilidade materna da mesma, uma vez que é 

evidente que as características do ovo podem exercer influência em grande parte do 

crescimento inicial do animal. 

 

O P21, além de ter apresentado alto coeficiente de herdabilidade, apresentou 

correlações altas e positivas com todos os outros pesos estudados, portanto, se tornando 

uma boa opção como critério para a seleção indireta nessa população. Além disso, o efeito 

materno aos 21 dias de vida exerceu menos efeito na expressão do fenótipo do que nas 

idades mais próximas ao nascimento, embora este efeito ainda deva ser levado em 

consideração nas análises dos programas de melhoramento.  

Os produtores ainda utilizam a idade aos 84 dias para abate, pois aos 70 dias, as 

aves ainda não atingiram 2300 g como consta na legislação (MAPA, 2012). “A seleção, 

por permitir taxas reprodutivas diferenciadas, é uma das mais poderosas forças de 

alteração da freqüência dos genes nas populações” (FERRAZ et al, 2012). Assim, o uso 

do P21 como critério de seleção possibilita o produtor obter linhagens mais 
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especializadas, utilizando-se da seleção precoce, pode obter aves mais pesadas aos 70 

dias,  reduzir custos com ração e reduzir o intervalo de gerações. 

Então, fica evidenciado que há possibilidade de implementação de estratégias de 

seleção no programa de melhoramento da linhagem tipo caipira estudada, com intuito de 

proporcionar a produção de maior quantidade de carne e atender as demandas específicas 

de mercado, utilizando-se da seleção precoce. Deve-se levar em consideração também o 

mercado consumidor pois acredita-se que a carne proveniente dessas linhagens possui 

características sensoriais, como aroma, cor e sabor diferenciados da linhagem comercial. 

Desta forma, abre-se um nicho diferenciado com consumidores que estão dispostos a 

pagar mais caro para obter esse tipo de produto (DEMATTÊ FILHO; PEREIRA, 2017). 
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7. CONCLUSÃO 

Existe uma ampla possibilidade em tornar a linhagem de frango tipo caipira 

estudada com alto grau especialização em produção, uma vez que as herdabilidades 

encontradas foram de magnitude média e as correlações genéticas foram altas no geral. 

No entanto, deve-se levar em consideração a opinião do mercado consumidor e a 

legislação vigente a respeito desse tipo de sistema de criação para o estabelecimento das 

estratégias de seleção ideais. 

O efeito materno deve ser considerado no processo de seleção para que não ocorra 

a superestimação do potencial genético dos indivíduos. Tendo em vista a existência deste 

efeito para os pesos a idades mais jovens, a seleção das melhores matrizes é um recurso 

que pode ser utilizado visando o crescimento dos indivíduos em sua fase inicial de vida. 

 O peso aos 21 dias é uma ótima opção para o sistema de criação que utiliza 

seleção individual das aves, uma vez que selecionando para essa variável, também ganhos 

diretos e indiretos para os outros pesos avaliados, utilizando-se seleção precoce. 
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