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RESUMO
Foram utilizados 69385 registos de intervalos

entre partos, 16 777 de pesos de carcaça e uma
matriz de parentescos com 145106 indivíduos,
disponíveis na base de dados da raça bovina
Barrosã, com o objectivo de estimar os parâmetros
genéticos e proceder à avaliação genética destas
duas características de grande importância para
a raça. As estimativas dos parâmetros genéticos
e dos valores genéticos foram obtidas em análises
univariadas por máxima verosimilhança restrita,
com um modelo animal. O intervalo entre partos,
com um valor médio de 444,7±108,8 dias, teve uma
heritabilidade estimada de 0,09±0,008 e um efeito
ambiental permanente de 0,02±0,008. O peso da
carcaça, com um valor médio de 92,69±15,80 kg,
apresentou uma heritabilidade de 0,35±0,048 para
efeitos directos e de 0,19±0,030 para os efeitos
maternos, registando-se uma correlação genética
negativa (-0,29±0,010) entre estes dois compo-
nentes. Os resultados obtidos demonstram que o
melhoramento genético por selecção da raça
bovina Barrosã poderá ser eficaz e que a avaliação
genética é uma ferramenta de grande importância
para o esquema de selecção, já que disponibiliza,
aos criadores desta raça, elementos essenciais
à selecção de futuros reprodutores.

SUMMARY
Data on 69 385 calving intervals and 16 777

carcass weights and pedigrees from 145106

animals of the Barrosã breed of cattle, were
analysed with the purpose of estimating genetic
parameters and predicting breeding values for
these traits, which are the most important for this
breed. Heritabilities and breeding values were
estimated with a univariate Animal Model by
Restricted Maximum Likelihood. Calving interval,
with an average of 444.7±108.8 days, had an
estimated heritability of 0.09±0.008 and a
permanent environmental effect of 0.02±0.008.
Carcass weight, with an average of 92.69±15.80
kg, had a heritability of 0.35±0.048 for direct and
0.19±0.030 for maternal genetic effects, with a
negative genetic correlation (-0.29±0.010)
between these two components. The results show
that genetic improvement of Barosã can be
effective, and that genetic evaluation is an important
step in the selection program, providing Barrosã
breeders with an essential tool to make their
selection decisions more objective.

INTRODUÇÃO

A raça bovina Barrosã, típica do sistema
montanhoso Minhoto e do Barroso, tem
actualmente cerca de 6900 fêmeas adultas
inscritas no Livro Genealógico, distribuídas
por aproximadamente 2400 explorações. É a
principal raça bovina autóctone do Norte de
Portugal, e é explorada nas funções trabalho
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e carne. Os animais são normalmente
muito dóceis e apresentam um grande
desenvolvimento do terço anterior, que lhes
dá aptidões óptimas para o trabalho.
Apresentam um dimorfismo sexual acentua-
do, destacando-se nos machos o terço an-
terior mais escuro e, nos castrados, a por-
tentosa armação córnea que chega a atingir
mais de dois metros de envergadura. Devido
a estas características morfológicas, parti-
cularmente, a cabeça curta e larga,
encimada por forte cornamenta em lira, é
certamente uma das raças mais emblemáticas
de Portugal. À semelhança da maioria das
raças bovinas criadas nesta região, o siste-
ma de produção assenta no abate dos
animais com cerca dos 7 meses de idade,
comercializados posteriormente como DOP
Vitela Barrosã.

A Associação dos Criadores de Bovi-
nos de Raça Barrosã (AMIBA) tem vindo a
optimizar o programa de selecção desta
raça, atingindo-se actualmente a fase de
implementação da avaliação genética para
as principais características de interesse.
Deste modo, em colaboração com a Unidade
de Recursos Genéticos, Reprodução e
Melhoramento Animal do INRB, I.P,
desenvolveu-se um trabalho com o objectivo
de, numa primeira abordagem, estimar os
parâmetros genéticos e proceder à avaliação

genética para duas características de gran-
de importância nesta raça, nomeadamente o
intervalo entre partos e o peso da carcaça.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados todos os registos de
partos, pesos de carcaças e genealogias da
base de dados da raça bovina Barrosã que,
após edição e validação, ficaram disponíveis
para análise 69 385 registos de intervalos
entre partos (INTP) e 16 777 registos de pe-
sos de carcaça (PC) e uma matriz de paren-
tescos com 145 106 indivíduos. O INTP foi
calculado com base nas datas de parto
registadas para todas as vacas inscritas,
quer produzissem vitelos puros ou cruza-
dos. O PC foi ajustado para uma idade padrão
de 7 meses, por projecção dos pesos
individuais dos vitelos.O intervalo entre
partos foi analisado com um modelo que in-
cluía os efeitos fixos do grupo contemporâneo
(combinação exploração-ano, no caso de
explorações com mais de 5 registos, ou
freguesia-ano, no caso das explorações
menores), mês de parto, sexo do vitelo e
idade da vaca ao parto, e como efeitos
aleatórios foram considerados o valor gené-
tico directo e o efeito ambiental permanente.
O peso da carcaça ajustado aos 7 meses
de idade foi analisado com um modelo

Tabela I. Parâmetros genéticos e fenotípicos dos caracteres analisados1. (Genetic and
phenotypic parameters of traits analysed).

Caracteres2 Nº Média  σp   2
ah ± EP ram ± EP    2

mh ± EP c2 ± EP
Observações

INTP (dias) 69 385 444,7 108,8 0,09±0,008 - - 0,02±0,008
PC (kg) 16 777 92,69 15,8 0,35±0,048 -0,29±0,010 0,19±0,030 0,10±0,020

1σp: desvio padrão fenotípico;  2
ah  e  2

mh  são, respectivamente, as heritabilidades para os efeitos directos
e para os efeitos maternos. ram: correlação genética entre efeitos directos e maternos; c2: efeito ambiental
permanente; EP: Erro padrão.
2INTP: Intervalo entre partos; PC: Peso da carcaça ajustado aos 7 meses de idade.
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incluindo uma parte fixa semelhante (grupo
contemporâneo, mês de nascimento, sexo e
idade da mãe ao parto), mas que tinha como
efeitos aleatórios os valores genéticos di-
recto e materno e o efeito ambiental perma-
nente da mãe. As estimativas dos parâ-
metros genéticos e dos valores genéticos
foram obtidas em análises univariadas por
máxima verosimilhança restrita, através do
BLUP - Modelo Animal, com um critério de
convergência de Var[-2log (L)]  <1x 10-12 (em
que L é a função de verosimilhança), utili-
zando-se o programa MTDFREML (Boldman
et al., 1995).

RESULTADOS

O intervalo entre partos apresentou um
valor médio de 444,7±108,8 dias (tabela I),
algo acima do que é considerado como
desejável em bovinos, mas de acordo com
os resultados obtidos para a maioria das
raças exploradas em Portugal. O número de
vitelos produzidos por vaca e por ano é, sem
dúvida, um dos factores com maior impacto
na eficiência biológica e económica na
produção de bovinos de carne, sendo par-
ticularmente importante nas raças explora-
das como linha materna, em regime extensi-
vo, como é caso da maioria das raças bovi-
nas autóctones Portuguesas.

O intervalo entre partos apresentou uma
heritabilidade estimada de 0,09±0,008 e um

efeito ambiental permanente de 0,02±0,008.
Estes resultados estão de acordo com valo-
res referidos na bibliografia. De um modo
geral, as características reprodutivas apre-
sentam uma heritabilidade reduzida (Koots
et al., 1994, Gama, 2002), tendo-se registado
valores inferiores noutras raças bovinas
Portuguesas, nomeadamente, na raça Mer-
tolenga (h2= 0,02 por Carolino et al., 2000) e
Alentejana (Carolino et al., 2006).

O peso da carcaça, com um valor médio de
92,69±15,80 kg, apresentou uma heritabi-
lidade de 0,35±0,048 para os efeitos genéticos
directos (PCd) e de 0,19±0,030 para os efeitos
genéticos maternos (PCm), registando-se uma
correlação genética negativa (-0,29±0,010)
entre estes dois componentes e em  0,10±0,020
o efeito ambiental maternal permanente. As
estimativas superiores dos componentes
genéticos directos (h2

a), relativamente aos
genéticos maternos (h2

m) em características
de crescimento e da carcaça avaliadas próxi-
mas do desmame, estão de acordo com a
maioria das referências bibliográficas (Koch
et al., 1995; Van Vleck e Cundiff, 2004;
MacNeil, 2003; Carolino et al., 2006), confir-
mando-se também o antagonismo genético
entre aqueles dois componentes do peso da
carcaça.

As distribuições dos valores genéticos
preditos para o INTP, PCd e PCm (figuras 1,
2 e 3), confirmam que existe uma variabi-
lidade genética considerável, que poderá

Figura 1. Distribuição dos valores genéticos
para o intervalo entre partos (INTP).
(Distribution of breeding values for calving in-
terval).

Figura 2. Distribuição dos valores genéticos
para os efeitos directos do peso da carcaça
(PCd). (Distribution of breeding values for direct
effects of carcass weight).
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ser aproveitada objectivamente para selec-
ção de qualquer dos caracteres estudados.
Registou-se uma amplitude de cerca de 140
dias nos valores genéticos para o intervalo
entre partos e de 48 kg e 19 kg, respectiva-
mente, nos valores genéticos do efeitos di-
rectos e maternos do peso da carcaça.

O sucesso de um programa de selecção
depende, entre outras coisas, da informação
produtiva e genealógica disponível, da
avaliação genética, da forma de divulgação
atempada dos seus resultados e do processo
de selecção e utilização de reprodutores.

Actualmente, a nível internacional e em
diversas espécies, o recurso ao BLUP -
Modelo Animal para a estimativa de
parâmetros genéticos e para a avaliação
genética já está generalizado.Com este
trabalho demonstrou-se ser possível por
em pratica a avaliação genética da raça
Barrosã, actividade fundamental para que
a selecção dos animais, por parte dos cria-
dores e técnicos ligados à raça, seja mais
objectiva e eficaz.

CONCLUSÕES

As estimativas dos parâmetros genéti-
cos, bem como os valores genéticos
preditos, quer para o intervalo entre par-
tos, quer para o peso da carcaça ao desmame
em bovinos da raça Barrosã, confirmam uma
variabilidade genética razoável destes ca-
racteres, demonstrando que o melhoramento
genético por selecção desta raça poderá
ser eficaz. A avaliação genética constitui
uma ferramenta de grande importância para
a raça Barrosã, que é possível implementar
no âmbito do seu esquema de selecção, e
que irá disponibilizar elementos essenciais
à selecção de futuros reprodutores.
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Figura 3. Distribuição dos valores genéticos
para os efeitos maternos do peso da carcaça
(PCm). (Distribution of breeding values for mater-
nal effects of carcass weight).
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