
i 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO FENOTÍPICA QUALITATIVA COMO CRITÉRIO PARA 

IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE ACASALAMENTOS EM 

REBANHOS DA RAÇA CURRALEIRO PÉ-DURO 

 

 

 

 

 

 

Bruna Paula Alves da Silva 

Orientador: Prof. Dr. José Robson Bezerra Sereno 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2013



ii 
 

 



iii 
 

BRUNA PAULA ALVES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO FENOTÍPICA QUALITATIVA COMO CRITÉRIO PARA 

IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE ACASALAMENTOS EM 

REBANHOS DA RAÇA CURRALEIRO PÉ-DURO 

 

 

 

Dissertação apresentada para obtenção 

do grau de Mestre em Ciência Animal 

Junto à Escola de Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal de 

Goiás. 

 

 

Área de Concentração: 

Produção Animal 

 

Linha de Pesquisa: 

Fatores genéticos e ambientais que 

influenciam o desempenho dos animais 

 

Orientador: 

Prof. Dr. José Robson Bezerra Sereno - Embrapa Cerrados 

 

Comitê de Orientação: 

Prof. Dr. Emmanuel Arnhold - UFG 

Dra. Raquel Soares Juliano - Embrapa Pantanal 

 

 

 

GOIÂNIA 

2013



iv 
 

 



v 
 

 



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus 

DEDICO. 



vii 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus pela vida, discernimento, força e por estar ao meu lado em 

todos os momentos abençoando-me. 

A Universidade Federal de Goiás e a Escola de Veterinária e 

Zootecnia, que proporcionaram a obtenção deste título. 

Ao meu orientador Professor Dr. José Robson Bezerra Sereno, pela 

sua importância durante a realização deste sonho, pela amizade, ensinamentos, 

apoio, dedicação e tamanha colaboração. 

A Professora Dra. Maria Clorinda Soares Fioravanti, por toda sua 

colaboração, dedicação, aprendizado proporcionado e apoio prestado. 

Ao Professor e Co-orientador Dr. Emmanuel Arnhold, pela colaboração, 

atenção e paciência. 

A Co-orientadora Dra. Raquel Soares Juliano, pelos ensinamentos e 

atenção. 

Aos amigos Diogo Alves da Costa Ferro e Rafael Alves da Costa Ferro, 

pelo companheirismo, parceria, auxílio e colaboração. 

A todos os integrantes do projeto da Rede Pró Centro-Oeste 

denominado “Caracterização, Conservação e Uso das Raças Bovinas Locais 

Brasileiras: Curraleiro e Pantaneiro”, pela colaboração, em especial a Dra. Maria 

Ivete de Moura, Marcelo Corrêa da Silva, Waltuir da Silva Cardoso e Reinaldo 

Pereira da Silva. 

A professora Dra. Eliane Sayuri Miyagi, pelos ensinamentos e 

colaboração. 

Ao amigo e professor Msc. Oscar Lopes de Faria Júnior, pela parceria 

e amizade. 

Ao professor Dr. Marlos Castanheira, pelo incentivo, amizade e 

colaboração. 

Ao pesquisador da Embrapa Meio-Norte Dr. Geraldo Magela Côrtes 

Carvalho, pela participação na banca examinadora deste trabalho e por toda 

contribuição. 

A todos os docentes do programa de pós-graduação em Ciência 

Animal, pelos ensinamentos. 



viii 
 

A todos os amigos e colegas da pós-graduação da UFG, pela 

convivência fraterna e harmoniosa, em especial a Bárbara Juliana Martins Lemos, 

Flávia Martins de Souza e Ivan Salamanca Montesinos. 

Aos proprietários e funcionários da Fazenda Florzeira e Fazenda 

Garganta da Serra, pela parceria e colaboração. 

Aos meus pais, Angelo Gabriel da Silva e Eliane Alves da Silva, pelo 

incentivo e paciência. 

Ao meu namorado Arcênio Fernandes de Souza, pelo apoio em todos 

os momentos, incentivo e compreensão. 

Ao meu irmão Osvaldo Gabriel Alves da Silva, minha cunhada Katiane 

Ferreira da Silva e minha sobrinha Gabriela Alves Ferreira, pelo apoio. 

Aos meus avós, Osvaldo Lemes da Silva, Eni Rodrigues da Silva (in 

memorian) e Geralda Alves Ferreira, pelo incentivo. 

A toda minha família e todos os meus amigos, pelo incentivo. 

A todas as pessoas que contribuíram para a realização deste trabalho, 

meu muito obrigado. 



ix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos julgar o coração de um homem 

pela forma como ele trata os animais. 

Immanuel Kant 



x 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO.................................................................................. 1 

2 REVISÃO DE LITERATURA............................................................. 3 

2.1 Histórico da raça Curraleiro Pé-Duro................................................ 3 

2.2 Padrão racial do Curraleiro Pé-Duro................................................. 5 

2.3 Conservação de recursos genéticos animais................................... 5 

2.3.1 Criação e conservação de animais da raça Curraleiro Pé-Duro.... 7 

2.4 Endogamia........................................................................................ 8 

2.5 Variabilidade genética....................................................................... 10 

2.6 Avaliação fenotípica qualitativa......................................................... 11 

2.7 Medidas de dissimilaridade............................................................... 12 

2.8 Métodos de agrupamento................................................................. 14 

2.9 Coeficiente de correlação cofenético................................................ 16 

2.10 Acasalamentos.................................................................................. 17 

3 OBJETIVO......................................................................................... 19 

3.1 Objetivo geral.................................................................................... 19 

3.2 Objetivos específicos........................................................................ 19 

4 MATERIAL E MÉTODOS.................................................................. 20 

4.1 Localizações das propriedades......................................................... 20 

4.2 Animais.............................................................................................. 20 

4.3 Coleta de dados................................................................................ 21 

4.4 Análise estatística............................................................................. 23 

4.5 Programas de acasalamentos.......................................................... 24 

5 RESULTADOS.................................................................................. 25 

6 DISCUSSÃO..................................................................................... 38 

7 CONCLUSÃO.................................................................................... 43 

 REFERÊNCIAS................................................................................. 44 



xi 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

FIGURA 1 Dendrograma do rebanho da Fazenda Florzeira............................... 29 

   

FIGURA 2 Dendrograma do rebanho da Fazenda Garganta da Serra............... 31 

 

 



xii 
 

LISTA DE TABELAS 

 

 

TABELA 1 Matriz de dissimilaridade entre machos e fêmeas da Fazenda 

Florzeira......................................................................................... 

 

25 

 

TABELA 2 Matriz de dissimilaridade entre machos e fêmeas da Fazenda 

Garganta da Serra......................................................................... 

 

30 

 

 



xiii 
 

LISTA DE QUADROS 

 

 

QUADRO 1 Combinações entre machos e fêmeas com maiores 

dissimilaridades da Fazenda Florzeira............................................. 

 

32 

 

QUADRO 2 Combinações entre machos e fêmeas com maiores 

dissimilaridades da Fazenda Garganta da Serra............................ 

 

33 

 

QUADRO 3 Programa de acasalamentos proposto para a Fazenda 

Florzeira............................................................................................ 

 

36 

 

QUADRO 4 Programa de acasalamentos proposto para a Fazenda Garganta 

da Serra............................................................................................ 

 

37 

 

 



xiv 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

AN  Acasalamento preferencial negativo 

AP  Acasalamento preferencial positivo 

BGA  Banco de Germoplasma Animal 

CE  Coeficiente de endogamia 

DE  Depressão de endogamia 

Dis  Dissimilaridade 

FAO  Food and Agriculture Organization 

IG  Indicação Geográfica 

MAPA  Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Sim  Similaridade 

UPGMA  Unweighted pair group method with arithmetic mean 

 



xv 
 

RESUMO 

 

As raças locais constituem um patrimônio genético que pode ser único e uma 
variabilidade genética importante para a manutenção das espécies. Objetivou-se 
implantar programas de acasalamentos em rebanhos da raça Curraleiro Pé-Duro, 
utilizando a avaliação fenotípica como principal critério de seleção, com vistas à 
conservação destes recursos genéticos animais, visando manter a variabilidade 
genética dentro da raça e evitando-se assim a endogamia. Foram avaliadas 
características fenotípicas de 180 animais da raça Curraleiro Pé-Duro em duas 
propriedades de Goiás, com o objetivo de comprovar a existência de similaridade 
e dissimilaridade entre eles, orientando e direcionando futuros acasalamentos. 
Com vistas a obtenção da matriz de dissimilaridade e do dendrograma para cada 
propriedade rural, todas as análises foram realizadas utilizando-se o pacote 
estatístico computacional R - versão 2.15.2, utilizando-se o coeficiente de 
Jaccard. Os métodos de agrupamento utilizados foram o vizinho mais distante 
para o rebanho de uma das propriedades e vizinho mais próximo para a outra. 
Nas duas propriedades observou-se que alguns reprodutores não apresentaram 
dissimilaridade superior aos outros para nenhuma matriz e que outros 
apresentaram pouca dissimilaridade superior aos demais em relação às fêmeas e 
que algumas fêmeas demonstraram ser dissimilares a vários machos. O 
programa de acasalamentos elaborado para cada propriedade contou com a 
divisão do rebanho em lotes, rodízios de reprodutores, bem como troca de touros 
pouco dissimilares por outros de rebanhos diferentes, visando aumentar a 
variabilidade genética dos rebanhos. 
 

Palavras-chave: Dissimilaridade, fenótipo, raça local, reprodução. 
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ABSTRACT 

 

Phenotypic quality assessment as a criterion for the implementation of 

programs of matings in flocks of breed Curraleiro Pé-Duro 

 

Local breeds are a genetic heritage that can be unique and a genetic variability for 
species maintenance. The objective was to implement mating programs in 
Curraleiro Pé-Duro herd, using phenotypic evaluation as the main criteria 
selection, aiming at animal genetic resources preservation to maintain genetic 
variability within breed and thus avoiding inbreeding. Phenotypic characteristics of 
180 animals Curraleiro Pé-Duro were evaluated in two property of Goiás State, 
aiming to prove similarity and dissimilarity existence between them, guiding and 
directing future mating. In order to obtain matrix dissimilarity and dendrogram for 
each farm, all analyzes were performed using R statistical package computational 
- version 2.15.2, using Jaccard coefficient. Grouping method used was the farthest 
neighbor property for one flock and nearest neighbor to another. In both properties 
was observed that some bulls did not show superior dissimilarity to others or to 
any caw, and others presented less superior dissimilarity to the others compared 
to females and some females proved to be dissimilar to some males. The mating 
program elaborated for each property included herds lot division, bulls rotation and 
exchange of less dissimilar bulls to others from different herds, to increase herd 
genetic variability. 
 

Keywords: Dissimilarity, local breed, phenotype, reproduction. 

 

 

 



 

1 INTRODUÇÃO 

 

As raças locais constituem um patrimônio genético que pode ser único 

e uma variabilidade genética importante para a manutenção das espécies. A 

relativa baixa produtividade da maioria das raças locais se tornou o principal 

motivo da extinção desses animais, causando dificuldade para a sua manutenção. 

O manejo reprodutivo aplicado a maior parte dos rebanhos brasileiros de 

conservação se mostra inadequado, com acasalamentos desordenados e relação 

macho:fêmea desproporcional. Muitos criadores realizam cruzamentos com 

outras raças, com a intenção que problemas relacionados ao baixo desempenho 

reprodutivo e diminuição da vida produtiva de seus animais sejam sanados, 

provocando o desaparecimento de genes que podem ser raros e raças que 

poderiam ser mais bem utilizadas. 

As diversas raças de animais domésticos existentes no Brasil foram 

desenvolvidas a partir dos exemplares trazidos pelos colonizadores portugueses, 

logo após o descobrimento, sendo estas submetidas à seleção natural e artificial, 

em diferentes ambientes, desenvolvendo desta forma características específicas 

de adaptação a distintas condições, como rusticidade, prolificidade e resistência a 

endo e ectoparasitas de diversas regiões brasileiras. No início do século XX, 

inúmeras raças exóticas foram importadas para o Brasil, ocasionando drástica 

substituição das raças locais (EGITO et al., 2002). 

A raça local Curraleiro Pé-Duro encontra-se adaptada às condições do 

Cerrado e está ameaçada de extinção. Esta raça é rústica, de baixo custo de 

produção e possui carne saborosa e com baixo teor de gordura. Os animais estão 

concentrados no Piauí, Pará, Tocantins e Goiás. Estima-se que existem cerca de 

5.000 animais dessa raça (FIORAVANTI et al., 2011). 

Para estabelecer programas de conservação animal necessita-se obter 

dados da genealogia, do padrão racial e do controle zootécnico dos animais e das 

raças, possibilitando a identificação, o controle da endogamia, o aumento da 

variabilidade genética, a elaboração de planejamentos de acasalamentos e a 

inclusão destes animais em futuros programas de melhoramento genético, a partir 

do estabelecimento do padrão racial e do registro genealógico de raças que ainda 
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não o possuem, com vistas a aumentar a capacidade produtiva e reprodutiva 

destes animais, maximizando a sua criação e utilização. 

As estratégias de conservação animal se baseiam na caracterização 

das raças e populações para verificar a diversidade genética existente entre 

estas. As estratégias de conservação devem se embasar na combinação de 

dados fenotípicos e genotípicos (EGITO et al., 1999). 

A caracterização fenotípica dos animais constitui uma das principais 

etapas quando se refere à programas de conservação de recursos genéticos 

animais, pois serve de base para seleção dos animais e também para 

preservação de raças ou espécies que estejam ameaçadas de extinção 

(McMANUS et al., 2001). 

Sendo assim, são necessários estudos que caracterizem 

fenotipicamente os animais da raça Curraleiro Pé-Duro, com vistas a incentivar os 

acasalamentos entre animais não aparentados, mantendo a variabilidade genética 

destes rebanhos, incentivando os produtores a realizarem o controle genealógico 

dos animais, como forma de conservar, aumentar e futuramente, poder melhorar 

a produtividade desta raça. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Histórico da raça Curraleiro Pé-Duro 

 

A raça bovina local Curraleiro Pé-Duro se formou a partir de animais 

trazidos da Península Ibérica para o Brasil, pelos portugueses na época do 

descobrimento, para servir como fonte de alimento aos colonos. O deslocamento 

desta raça por diversas regiões do país e a seleção natural pela qual passou a 

tornou adaptada as mais variadas condições locais (MARIANTE & EGITO, 2002). 

Acredita-se que esta raça foi introduzida no Piauí por volta de 1674, por 

Domingos Afonso Mafrense, por meio do rio São Francisco (NOGUEIRA NETO, 

1980). Estes bovinos eram descendentes de bovinos introduzidos pelos 

portugueses durante o período colonial, e adaptaram-se às condições ambientais 

do Piauí e de outros estados brasileiros, entre eles, Pará, Tocantins, Bahia e 

Goiás (CARVALHO, 1986). 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, por meio da Embrapa 

Meio-Norte, mantém desde 1983 um núcleo de preservação de bovinos desta 

raça em São João do Piauí, Piauí, onde os animais são conservados em seu 

habitat natural. E em 2007, a Universidade Federal de Goiás em parceria com o 

Ministério da Integração Nacional estabeleceu o Núcleo de Criação de Curraleiro 

Pé-Duro no Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, reintroduzindo esta raça 

na comunidade Kalunga de Cavalcante, Goiás, atendendo demanda dos próprios 

moradores da comunidade, em projeto que conta com o apoio da Prefeitura 

Municipal de Cavalcante e da Associação Kalunga de Cavalcante (FIORAVANTI 

et al., 2008). 

A partir deste projeto, estão sendo implantados vários outros com o 

objetivo de estudar, preservar e utilizar os animais desta raça local, entre eles, um 

grande projeto vinculado a Rede Pró-Centro Oeste denominado “Caracterização, 

Conservação e Uso das Raças Bovinas Locais Brasileiras: Curraleiro e 

Pantaneiro”. O presente estudo está vinculado especificamente ao subprojeto da 

rede intitulado “Caracterização por marcadores genéticos da aptidão produtiva e 

genealogia dos rebanhos de conservação in situ de bovinos das raças Curraleiro 

e Pantaneiro”. Esses trabalhos estão sendo realizados em parceria com diversas 
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instituições de pesquisa e ensino do Brasil e do exterior, e financiados pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e Fundações de 

Amparo a Pesquisa dos Estados do Centro-Oeste. 

A raça Curraleiro Pé-Duro foi reconhecida pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por meio da portaria nº 1.150, de 

14 de dezembro de 2012, que também concedeu a Associação Brasileira de 

Criadores de Bovinos da Raça Curraleiro Pé-Duro, que tem sua sede em 

Teresina, Piauí, a autorização para efetuar o registro genealógico de animais da 

raça, sob o número de registro no MAPA 69/BR, trabalho que deve ser 

acompanhado e fiscalizado pelo Departamento de Sistemas de Produção e 

Sustentabilidade, da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e 

Cooperativismo (DOU, 2012). 

Os bovinos da raça Curraleiro Pé-Duro geralmente são criados em 

regiões de pastos escassos, clima quente e de chuvas reduzidas, passando por 

frequentes restrições alimentares, sem adquirir enfermidades, perdendo peso e 

conseguindo recuperá-lo posteriormente sem demandar cuidados. São animais 

dóceis, de pequeno porte e possuem carne saborosa. Estima-se que existam 

aproximadamente 5.233 animais desta raça no Brasil, sendo 44 animais na Bahia, 

1.663 animais em Goiás, 158 animais no Pará, 2000 animais no Piauí, 1.368 

animais em Tocantins (CARVALHO, 2002; RANGEL et al., 2004; FIORAVANTI et 

al., 2008). 

O sistema de produção utilizado para criação do gado Curraleiro Pé-

Duro é extensivo, de médio nível tecnológico, baixo retorno econômico, baixo 

custo de produção e alto risco de endogamia. Os criadores mantêm os rebanhos 

por tradição e por apreciarem o sabor e a qualidade da carne e acreditam que 

uma valoração econômica da raça poderá contribuir significativamente para a 

conservação e o melhoramento genético (FIORAVANTI et al., 2011). 

A idade média para primeira concepção de vacas da raça Curraleiro 

Pé-Duro varia entre dois anos e dois anos e meio e a idade ao primeiro parto 

varia entre três anos e três anos e meio, em sistema de produção extensivo. 

(FIORAVANTI et al., 2011). 
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2.2 Padrão racial do Curraleiro Pé-Duro 

 

Os animais da raça Curraleiro Pé-Duro apresentam pelagem de 

coloração variada, geralmente ela é vermelha, amarela ou baia, com 

extremidades escuras, pelos finos e curtos, mucosa escura, corpo triangular e 

pele escura. Estes animais possuem a cabeça pequena ou média, leve ou 

moderada, perfil retilíneo, olhos pequenos ou médios, podendo ter ou não óculos, 

orelhas médias com a extremidade arredondada, focinho preto e amplo, podendo 

ter ou não buçal branco, chifres abertos, em formato de coroa ou meia lira, peito 

amplo e profundo, pouca barbela, umbigo reduzido, prepúcio curto e bolsa 

escrotal de extremidade escura ou clara nos machos e úbere pequeno e bem 

conformado nas fêmeas, cauda fina, longa e com a vassoura preta, dorso e lombo 

retos, membros com tamanho médio, cascos achatados e pretos (LÍCIO, 1995; 

BRITTO, 1998; BARBOSA et al., 2004). 

O desempenho ponderal, em kg, do Curraleiro Pé-Duro varia de acordo 

com o sexo, sendo o peso ao nascer de 19,06 e 21,30 para fêmeas e machos, 

respectivamente, o peso aos 210 dias de 64,16 e 68,86 para fêmeas e machos, 

respectivamente, o peso aos 365 dias de 92,53 e 98,51 para fêmeas e machos, 

respectivamente, o peso aos 18 meses de 126,62 e 137,27 para fêmeas e 

machos, respectivamente, o peso aos 24 meses de 152,89 e 168,05 para fêmeas 

e machos, respectivamente e o peso adulto de 222,45 e 296,22 para fêmeas e 

machos, respectivamente. As medidas morfométricas do Curraleiro Pé-Duro, 

adulto, demonstraram comprimento do corpo de 114,44 e 115,51 para fêmeas e 

machos, respectivamente, e altura de cernelha de 106,54 e 109,86 para fêmeas e 

machos, respectivamente (CARVALHO et al., 2013). 

 

 

2.3 Conservação de recursos genéticos animais 

 

Um número indefinido de raças e variedade animal está 

desaparecendo, sendo absorvido ou trocado por outras raças, consideradas de 

maior produção. Os recursos genéticos de um país constituem um patrimônio 

biológico e cultural único e devem-se identificar os valores de cada raça, 



6 
 

buscando desenvolver raças nacionais, por meio da seleção intra-rebanho 

(BARROS et al., 2011). 

A conservação de recursos genéticos animais ocorre em duas formas: 

in situ e ex situ. Na conservação in situ os animais são mantidos no ambiente 

natural de criação e a conservação ex situ envolve a criopreservação de ovócitos, 

células somáticas, embriões, sêmen e DNA (FAO, 1998). 

Entre os processos envolvidos na conservação de recursos genéticos 

se destacam a identificação das populações que se encontram em risco de 

extinção ou diluição genética, a caracterização fenotípica e genética e ainda a 

avaliação do potencial produtivo das populações (EGITO et al., 2002). 

Em 1998, foi implantado o Laboratório de Genética Animal na Embrapa 

Recursos Genéticos e Biotecnologia (CENARGEN), o qual possui um banco de 

amostras de DNA, para consequentemente realizar a caracterização genética de 

raças que estão em perigo de extinção. As amostras são identificadas por código 

específico e cadastradas em Banco de Dados, separado por raça e espécie, sexo, 

descendência, genealogia, data de nascimento e origem (EGITO et al., 2005). 

Algumas raças locais apresentam fenótipos semelhantes que podem 

indicar que suas identidades pertençam a um único grupo racial ou uma raça 

distinta, ou seja, que estas populações podem apresentar-se geneticamente 

similares ou diferentes. Ainda que estas pertençam à mesma raça, em razão do 

isolamento geográfico e da adaptação a nichos ecológicos distintos, elas poderão 

ter acumulado diferentes alelos, principalmente por causa da deriva genética 

(EGITO et al., 2002). 

A preservação e o consequente melhoramento genético de raças locais 

se justificam na possibilidade destes animais serem mais produtivos que os 

animais de raças comerciais em determinadas condições de criação, 

principalmente em ambientes hostis, e por serem resistentes podem inclusive 

servir como fonte de material genético para melhorar outras raças (SERRANO, 

2001; BIANCHINI et al., 2006). 
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2.3.1 Criação e conservação de animais da raça Curraleiro Pé-Duro 

 

A conservação de raças locais pode ser uma importante opção para os 

países em desenvolvimento, em razão das mudanças que estão ocorrendo com a 

globalização dos mercados, mudanças climáticas, degradação ambiental, 

incidência de novas doenças epidêmicas nos animais, avanços na biotecnologia e 

ainda políticas a serem implantadas que estão relacionadas a biodiversidade. 

Sendo assim, necessita-se de estudos que caracterizem as raças locais nos 

sistemas de produção em que estas estão inseridas, inclusive na agricultura 

familiar e de subsistência (FIORAVANTI et al., 2011). 

A Universidade Federal de Goiás, Universidade de Córdoba (Espanha), 

Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, Embrapa Pantanal, Embrapa 

Gado de Corte, Embrapa Cerrados, Embrapa Cenargen, Embrapa Meio-Norte, 

entre outras, realizaram uma parceria com vistas a estudar diferentes aspectos 

genéticos, reprodutivos, produtivos e sanitários da raça Curraleiro Pé-Duro, sendo 

a maioria dos projetos executados com o rebanho in situ de diferentes 

propriedades, localizadas nos Estados de Goiás, Piauí e Tocantins, nos 

municípios de Água Fria - GO, Monte Alegre - GO, Cavalcante - GO, Pilar de 

Goiás - GO, Mimoso de Goiás - GO, Campestre - GO, Pirenópolis - GO, 

Planaltina - DF, Campo Maior - PI, entre outras, totalizando mais de vinte 

propriedades parceiras nestes três Estados. 

Neste mesmo contexto de estudo da raça Curraleiro Pé-Duro, o 

Instituto Nacional do Semiárido (INSA) possui um rebanho com 110 animais, que 

são avaliados quinzenalmente desde o ano de 2007, morfologicamente, 

reprodutivamente e produtivamente, com vistas a implantar um modelo de 

conservação e melhoramento genético para a raça, de forma que este possa ser 

indicado e adotado pelos criadores. Os animais são selecionados de acordo com 

a genealogia, desenvolvimento ponderal, reprodutivo e produtivo e esta seleção 

visa manter a variabilidade genética dos animais e melhorar o potencial de 

produção de carne e a velocidade de crescimento dos animais, sem 

comprometimento das características de adaptabilidade às regiões semiáridas 

(SALLES et al., 2011). 
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O selo de indicação geográfica (IG) pode ajudar na preservação da 

raça Curraleiro Pé-Duro. O objetivo desta certificação é proteger os produtos das 

imitações e fornecer informações sobre as características do produto para o 

consumidor, tornando o produto único, produzido em determinadas regiões e 

sobre manejo específico. Esta iniciativa pode proporcionar o aumento dos 

criadores da raça, a produção em pasto nativo, diminuindo o desmatamento e 

aumentando a rentabilidade do produto que terá valor agregado (FORTES, 2006). 

A carne bovina, em geral, tem baixo valor agregado, o que faz com que 

a competição entre os elos da cadeia produtiva seja exclusivamente por preço, já 

que não é um produto diferenciado. Fato contrário pode ocorrer com relação a IG, 

pois representará um produto com qualidade superior, produzido sob conceitos de 

bem estar animal, preservação ambiental e procedimentos éticos e sanitários 

adequados, visando alcançar o nicho de mercado que busca qualidade (FORTES, 

2006). 

 

 

2.4 Endogamia 

 

A endogamia resulta do acasalamento, intencional ou não, de animais 

aparentados, sendo este sistema de acasalamento capaz de alterar a constituição 

genética da população, por meio do aumento da homozigose e diminuição da 

heterozigose, alterando a frequência genotípica, mas não as frequências gênicas. 

O aumento da homozigose de uma população é medido pelo coeficiente de 

endogamia (CE) e está relacionado à probabilidade de diminuição no 

desempenho dos animais, em características de importância econômica, 

produtiva e de viabilidade (QUEIROZ, 2000; SWALVE et al., 2003). 

O coeficiente de endogamia depende do tamanho efetivo da 

população, considerando que, quanto menor a população, em gerações 

anteriores, maior o número de ancestrais comuns e maior o coeficiente de 

endogamia (BREDA et al., 2004). 

O aumento da consanguinidade causa o fenômeno chamado 

depressão de endogamia (DE), resultado da diminuição da heterozigose e de um 

aumento na frequência de genes deletérios recessivos na população. Este 
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fenômeno provoca perda da variabilidade genética e diminui as possibilidades 

para seleção (DARIO & BUFANO, 2003; SWALVE et al., 2003). 

Os alelos recessivos devem ser evitados, pois determinam disfunções, 

má formação nos animais e deprimem o desempenho nas características de 

importância econômica. No entanto, apesar de seus riscos, a endogamia tem sido 

utilizada, principalmente por criadores de animais de elite, com o intuito de 

assegurar a uniformidade racial e fixação de certas características em linhagens, 

em razão dos produtos possuírem maior aceitação comercial (QUEIROZ, 2000). 

Mesmo que o efeito depressivo de endogamia não cause reduções 

importantes na produção, o aumento intencional da endogamia deve ser evitado, 

uma vez que, os efeitos negativos no animal são globais e cumulativos e as 

perdas econômicas podem resultar da diminuição da produção, por meio da 

redução do tempo de vida produtiva, causado por características ligadas à 

reprodução e sobrevivência (VASCONCELOS et al., 2005). 

A endogamia pode tornar-se um problema crescente nos programas de 

melhoramento genético, considerando que estes identificam indivíduos e famílias 

com potencial geneticamente superior e utilizam tecnologias eficientes para 

transmitir esses genótipos para a população (WEIGEL & LIN, 2000). 

Algumas raças possuem grande população em números absolutos, 

mas pequena em tamanho efetivo. A utilização intensiva de touros por meio da 

inseminação artificial provoca aumento da endogamia, sendo a intensidade de 

seleção elevada, o que faz com que um número reduzido de touros, com um forte 

relacionamento familiar, seja responsável pela manutenção de quase todo o 

efetivo. A estrutura genética das populações pode ter uma contribuição genética 

desigual e prolongada de determinados reprodutores, sendo que este fato 

associado ao longo período de permanência desses reprodutores em centrais de 

inseminação, pode causar aumentos no intervalo de geração e no nível de 

endogamia, diminuindo o ganho genético (WEIGEL, 2001; SWALVE et al., 2003). 
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2.5 Variabilidade genética 

 

A importância de verificar a diversidade ou variabilidade genética intra 

e inter-raciais fundamenta-se no fato de que para realizar a conservação de 

recursos genéticos animais deve-se manter a variabilidade genética intra-racial 

para evitar a perda de genes ou alelos ao longo do tempo e inter-racial para evitar 

a extinção das raças (GAMA, 2004). 

A manutenção da variabilidade genética em uma população, doméstica 

ou selvagem, justifica-se na importância de garantir respostas à seleção a curto e 

longo prazo e para fins de conservação. A variabilidade genética é a maior 

garantia da estabilidade da produção (HILL, 2000; YORINORI & KIIHL, 2001). 

Como a manutenção da variabilidade genética intra-racial é um aspecto 

fundamental para a conservação animal, precisa-se realizar uma análise 

demográfica da população para descrever a sua estrutura, avaliando se existem 

desequilíbrios e se ocorreram afunilamentos ao longo das gerações, 

considerando que a população seja um conjunto de indivíduos em permanente 

renovação, utilizando a metodologia para a caracterização das populações, em 

termos de variabilidade genética e evolução ao longo de gerações. A 

caracterização demográfica inclui a dimensão das criações, a faixa etária, a 

utilização excessiva de poucos reprodutores e as trocas de material genético 

entre as criações (CAROLINO et al., 2008). 

Com o intuito de conservar raças ou espécies é necessário que se faça 

uma gestão genética de maneira correta, baseando-se no acasalamento de 

animais menos aparentados entre si, controlando a consanguinidade (RIBEIRO et 

al., 2004). 

Embora as raças locais sejam consideradas menos produtivas que as 

comerciais, despertando pouco interesse por parte dos criadores, estas são muito 

adaptadas às condições brasileiras, sendo resistentes a diversas doenças e 

parasitas, o que por sua vez, pode estabelecer importantes contribuições aos 

programas de melhoramento genético (RANGEL et al., 2004). 

Com a realização de estudos, visando estimar a diversidade ou 

variabilidade genética, podem-se estabelecer critérios para quais raças devem ser 

conservadas, principalmente nos casos em que os recursos são escassos, 
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evitando a duplicação de esforços para manter raças que podem ser as mesmas. 

Além disso, pode-se evitar que populações de uma mesma raça e que possuem 

características importantes, sejam descartadas, uma vez que, podem garantir a 

manutenção da variabilidade genética (EGITO et al., 1999). 

 

 

2.6 Avaliação fenotípica qualitativa 

 

O fenótipo constitui todos os caracteres morfofisiológicos observados 

no animal e modulados pelo ambiente, que servem para identificação da espécie. 

As características fenotípicas podem ser qualitativas, quando se referem à cor da 

pelagem, pigmentação da pele, tipo de pelo, presença ou ausência de chifres, tipo 

de chifre, entre outras, classificadas visualmente, e podendo ter padrões 

estabelecidos anteriormente, e quantitativas, quando se referem a tamanho, peso, 

altura, comprimento, entre outras, que precisam ser mensuradas (CARVALHO et 

al., 2010). 

O olho humano é a ferramenta mais antiga de seleção de animais e 

continua sendo utilizada, principalmente na compra e venda de animais, 

concessão de registros genealógicos, julgamento de animais em exposições, 

acasalamentos dirigidos e avaliação fenotípica. Esta última bastante utilizada em 

programas de melhoramento genético, pois faz uso de metodologias replicáveis, 

diminuindo a subjetividade para encontrar diferenças morfológicas ligadas a 

características de interesse econômico. Para ter precisão nos dados obtidos com 

as avaliações de escores visuais deve-se ter treinamento e aptidão por parte dos 

técnicos de campo, além de apresentar conhecimento da metodologia a ser 

utilizada, para que se minimize a influência dos avaliadores nos resultados 

(KOURY FILHO, 2005). 

A avaliação morfológica se faz importante para a seleção por atender a 

demanda do mercado por um determinado produto e por apresentar resposta 

indireta à seleção para produtividade. Importantes características são avaliadas 

por meio de escores visuais, como por exemplo, o umbigo, prega umbilical nas 

fêmeas e conjunto prega umbilical e bainha nos machos, uma vez que, para 

animais criados em pastagens de grande extensão, touros com umbigos 
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pendulosos são susceptíveis a patologias irreversíveis ou difíceis de serem 

curadas (KOURY FILHO et al., 2003). 

 

 

2.7 Medidas de dissimilaridade 

 

Os caracteres fenotípicos representam uma técnica auxiliar na 

avaliação da distância genética, proporcionando informações a respeito da 

caracterização, conservação e utilização de recursos genéticos animais. A 

utilização de características fenotípicas ou morfológicas associadas a técnicas 

multivariadas tem sido muito utilizada para quantificação da distância genética 

(BERTAN et al., 2006). 

A análise da divergência genética deve ser rigorosamente realizada em 

etapas como, escolha dos genótipos, sistematização dos dados, definição da 

medida de similaridade ou dissimilaridade, escolha do método de agrupamento, 

grau de distorção e interpretação dos resultados (CRUZ & CARNEIRO, 2003). 

As medidas de dissimilaridade são importantes para quantificar o grau 

de semelhança ou diferença entre os pares de indivíduos. Quando o número de 

acessos é grande, encontra-se dificuldade visual para reconhecer os grupos 

homogêneos por meio das estimativas de distância, então os acessos 

semelhantes são reunidos com a utilização de técnicas de agrupamento (CRUZ & 

CARNEIRO, 2003). 

O termo dissimilaridade trata sobre a distância entre dois pontos, sendo 

que, à medida que ela cresce aumenta a divergência, se tornando mais 

dissimilares. A dissimilaridade (Dis) é o complemento da similaridade (Sim), 

sendo calculada por: Dis= 1 - Sim. Quanto mais próximo do valor 1 maior a 

dissimilaridade, ou seja, a distância entre os pares de indivíduos comparados 

(CRUZ & REGAZZI, 2001). 

A determinação da distância genética por meio de caracteres 

morfológicos pode ser realizada utilizando métodos como a distância generalizada 

de Mahalanobis (D2), que inclui a variabilidade de cada unidade experimental, 

considera as correlações entre os caracteres e as diferenças de variação, 

dependendo desta forma das variâncias e das covariâncias amostrais, sendo 
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recomendada para delineamentos; e a distância Euclidiana, que pode ser utilizada 

quando forem avaliadas diversas características cujos graus de correlação 

residual não forem significativos. Para as variáveis binárias se utiliza mais 

comumente o coeficiente de Jaccard e coeficiente de Nei e Li. Depois de obtida a 

matriz simétrica com as distâncias entre os genótipos, a visualização se torna fácil 

com o método de agrupamento (CRUZ & REGAZZI, 2001). 

A distância Euclidiana é a mais utilizada para análise de agrupamentos. 

Quando existem n indivíduos e cada um deles possui p variáveis, a distância 

Euclidiana entre eles poderá ser calculada pelo Teorema de Pitágoras, para um 

espaço multidimensional. Para que as escalas não influenciem a distância 

Euclidiana, quando esta for estimada a partir de variáveis originais, deve-se 

realizar a padronização das variáveis que estão sendo estudadas, para que estas 

possuam a variância igual a unidade. Já a distância de Mahalanobis é utilizada 

para quantificar a distância entre duas populações quando existe repetição de 

dados e considera características correlacionadas e o grau de dependência entre 

as variáveis (VICINI, 2005). 

Os dados a serem avaliados devem ter o mesmo padrão, a mesma 

unidade de medida, para que a distância entre os indivíduos não seja alterada 

pela utilização de características que tenham unidades de medidas diferentes, se 

isto não acontecer, devem-se padronizar todos os dados para não afetar a 

similaridade entre os indivíduos e fazer com que a padronização contribua 

igualmente para avaliação da similaridade (FARIA, 2009). 

Quando os objetos de estudo não podem ser mensurados em variáveis 

quantitativas eles podem ser transformados em variáveis binárias (dicotômicas). 

As variáveis qualitativas podem ser transformadas em variáveis binárias 

considerando como valor 1 a presença de determinada característica e valor 0 

para as demais (FARIA, 2009). 

Recomendam-se as medidas de dissimilaridade para avaliar a 

diversidade genética simultaneamente em relação às características morfológicas, 

químicas, moleculares, agronômicas, entre outras, sendo que uma das formas 

mais eficientes para se conseguir estas medidas é por meio da análise de 

agrupamentos. No entanto, a principal dificuldade para utilização deste método é 
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a falta de critério para identificar o número ideal de subgrupos, o que torna o 

método de agrupamento muitas vezes subjetivo (CRUZ & CARNEIRO, 2003). 

Existem numerosos índices de semelhança, sendo o mais antigo deles 

o índice de similaridade de Jaccard (1901), que é definido por: Jαβ= a/(a+b+c), 

onde: “a” é o número de populações componentes comuns aos inventários α e β; 

“b” é o número de populações que ocorrem somente no inventário α; “c” é o 

número de populações que ocorrem somente no inventário β. Este índice é 

qualitativo, não considerando as quantidades em que as populações 

componentes estão presentes (PILLAR, 1996). 

 

 

2.8 Métodos de agrupamento 

 

A principal finalidade da técnica multivariada de análise de 

agrupamento é separar um grupo original de dados em subgrupos, de maneira 

que se mantenha a homogeneidade dentro dos subgrupos e a heterogeneidade 

entre eles. Os métodos de agrupamento mais utilizados são os hierárquicos e os 

de otimização (BERTAN et al., 2006). 

No agrupamento por métodos hierárquicos os genótipos são 

analisados em vários níveis, sendo agrupados até que seja construído um 

dendrograma, sem interesse para número determinado de grupos. Para 

representar o sistema de agrupamento com base na distância entre os genótipos 

pode ser utilizado o método da distância média UPGMA (unweighted pair group 

method with arithmetic mean), que considera a média das distâncias entre todos 

os pares de genótipos para formar grupos; o método do vizinho mais próximo ou 

ligação simples, que considera a menor distância existente entre um par de 

genótipos; e o método do vizinho mais distante ou ligação completa, que 

considera a maior distância existente entre um par de genótipos. No agrupamento 

por métodos de otimização, os grupos formados são exclusivos, sendo esta a 

principal diferença entre este método e os métodos hierárquicos e são 

estabelecidos e aperfeiçoados critérios de agrupamento para utilização deste 

método (CRUZ & REGAZZI, 2001). 
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Para análise de agrupamento primeiramente deve-se converter a 

matriz n x p de dados em uma matriz n x n de medidas de similaridade ou 

dissimilaridade, construída de acordo com os pares de n unidades amostrais em 

função do conjunto de p características. Depois de obtidas as distâncias entre 

cada par de elementos, os dados são mostrados em uma matriz simétrica n x n e 

a utilização do método de agrupamento auxilia na interpretação (MAXWELL, 

1977). 

O método de agrupamento UPGMA considera que a distância entre 

dois agrupamentos é a distância média entre todos os pares de observações. 

Apresenta como vantagem sobre os demais métodos o fato de considerar médias 

aritméticas das medidas de dissimilaridade. É um método sequencial, 

aglomerativo, hierárquico e que não faz superposição, sendo o mais utilizado 

(FARIA, 2009). 

O método de agrupamento do vizinho mais próximo ou ligação simples, 

no processo de aglomeração, junta o par de inventários que apresentam a menor 

dissimilaridade entre todos, depois junta a segunda menor dissimilaridade e assim 

sucessivamente até juntar todos os inventários e formar os agrupamentos. A 

desvantagem deste método é que ele forma os grupos em cadeia, unindo o 

elemento aos elementos próximos fazendo com que os elementos intermediários 

sejam aglomerados a estes, dificultando a separação entre os grupos, por causa 

da aglomeração, diferentemente do que ocorre no método de ligação completa 

(PILLAR, 1996). 

No método do vizinho mais distante ou ligação completa, a distância 

entre grupos é definida como a distância entre os pares de indivíduos mais 

distantes. A distância entre dois grupos é determinada pelos elementos de cada 

grupo que estão mais distantes, formando todos os pares com um membro de 

cada grupo. A união é feita com os grupos mais parecidos, ou seja, a menor 

distância (VICINI, 2005). 

Os agrupamentos são realizados utilizando-se todas as variáveis 

disponíveis e são representados por meio de um dendrograma (diagrama 

bidimensional em forma de árvore). No diagrama as linhas são ligadas de acordo 

com nível de dissimilaridade ou similaridade, agrupando os indivíduos ou grupos 

de indivíduos. O dendrograma apresenta as fusões que ocorrem em cada nível do 
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processo de agrupamento, sendo que um eixo representa os indivíduos e o outro 

eixo designa as distâncias após utilização de um método de agrupamento. Nos 

ramos da árvore verifica-se a ordem das ligações, onde o primeiro nível 

representa a primeira ligação e assim sucessivamente (FARIA, 2009). 

O dendrograma pode ser representado horizontal ou verticalmente. 

Quando o dendrograma é horizontal, as linhas verticais (eixo y) representam os 

agrupamentos unidos em ordem decrescente de semelhança e o eixo x 

representa a distância entre os grupos formados. O dendrograma horizontal deve 

ser visualizado de cima para baixo, enquanto o dendrograma vertical deve ser lido 

da direita para esquerda, sendo que o eixo y demonstra as distâncias entre os 

grupos formados e o eixo x indica os grupos unidos por ordem decrescente de 

semelhança (VICINI, 2005). 

 

 

2.9 Coeficiente de correlação cofenético 

 

A confiabilidade da análise a ser realizada é um dos fatores mais 

importantes para a eficiência dos resultados. A análise de correlação cofenética 

pode ser associada ao método de agrupamento para aumentar o grau de 

confiabilidade para interpretação de dendrogramas. A correlação cofenética 

estabelece uma correlação entre a matriz de similaridade ou dissimilaridade e o 

dendrograma obtido, comparando as reais distâncias obtidas entre os dados com 

as distâncias representadas graficamente (KOPP et al., 2007). 

Por meio do coeficiente de correlação cofenético é possível analisar o 

grau de distorção provocado pela construção do dendrograma, pois ele mede o 

grau de ajuste entre a matriz de dissimilaridade e a matriz proporcionada pelo 

método de agrupamento. Este coeficiente é o coeficiente r de Pearson calculado 

entre índices de similaridade da matriz original e os índices com base no 

dendrograma. Quanto maior for o r menor será a distorção, mas considera-se que 

sempre terá alguma distorção porque o r nunca será igual a 1 (VICINI, 2005). 
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2.10 Acasalamentos 

 

Com o intuito de utilizar a seleção visando melhores respostas 

genéticas, em menores intervalos de tempo, necessita-se observar fatores como, 

o tamanho efetivo da população, a intensidade da seleção, os métodos de 

seleção utilizados e os sistemas de acasalamentos praticados (CUNHA et al., 

2003). 

Os programas de acasalamentos devem considerar as informações a 

respeito de pedigree, endogamia, defeitos genéticos e características a serem 

corrigidas. Devem-se definir os grupos de vacas ou novilhas e os touros que irão 

participar do programa, além de observar os objetivos da seleção realizada (CRV 

LAGOA, 2012). 

A falta de sistemas de acasalamentos adequados faz que rebanhos 

fechados, de populações locais como o gado Curraleiro Pé-Duro, tenham índices 

elevados de endogamia (SILVA et al., 2001). 

No acasalamento endogâmico, os indivíduos selecionados para serem 

os pais da próxima geração são aparentados entre si. O principal efeito genético 

da endogamia é o aumento da homozigose, além do aparecimento de genes 

recessivos que podem provocar aumento no mérito genético individual (BREDA et 

al., 2004). 

O acasalamento dirigido permite alcançar os objetivos pretendidos no 

programa de melhoramento genético. O acasalamento dirigido pode ser realizado 

por meio do acasalamento de touros e vacas semelhantes (acasalamento 

preferencial positivo - AP) ou acasalamento de touros e vacas não similares 

(acasalamento preferencial negativo - AN), levando em consideração o fenótipo 

ou genótipo dos animais como critério de avaliação (GROEN & WAAIJ, 1999; 

CARVALHEIRO et al., 2007). 

Os principais sistemas de acasalamentos são a monta natural em 

campo, monta controlada ou dirigida e a inseminação artificial. Na monta 

controlada, os touros são mantidos separados das fêmeas e quando o cio é 

detectado a fêmea é encaminhada para junto do touro, trata-se de um método 

importante para identificação da paternidade. A monta em campo se refere aos 

touros mantidos junto ao rebanho de fêmeas durante toda a estação de monta. 
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Em relação à inseminação artificial, esta é uma técnica caracterizada pela 

oportunidade de melhorias produtivas do rebanho com a utilização de 

reprodutores de alto potencial genético (VALLE et al., 2000). 

A inseminação artificial pode representar um grande avanço para 

melhorar geneticamente o rebanho, promover o controle da genealogia e ainda 

possibilita diversificar geneticamente os touros utilizados, desde que seja utilizada 

de maneira correta. De acordo com GAMA et al. (2004), visando melhorar 

geneticamente raças autóctones portuguesas, estas participam de um programa 

de melhoramento genético, cujo objetivo é tornar a raça mais eficiente e 

competitiva em relação as raças exóticas, no entanto, se encontra dificuldade 

generalizada quanto ao uso da inseminação artificial, pois esta ferramenta é 

pouco utilizada, fazendo com que a difusão de reprodutores selecionados, bem 

como as avaliações genéticas sejam comprometidas. 
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3 OBJETIVO 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Implantar programas de acasalamentos em dois rebanhos da raça 

Curraleiro Pé-Duro, utilizando a avaliação fenotípica como principal critério de 

seleção, com vistas à conservação destes recursos genéticos animais, visando 

manter a variabilidade genética dentro da raça, evitando-se assim a endogamia. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar avaliação fenotípica de animais da raça Curraleiro Pé-Duro de dois 

rebanhos distintos no Estado de Goiás; 

 Estruturar as informações fenotípicas em planilhas Excel; 

 Avaliar as dissimilaridades entre animais; 

 Interpretar os dendrogramas obtidos com base em métodos de agrupamentos; 

 Selecionar reprodutores e matrizes, com vistas a evitar a endogamia; 

 Elaborar um programa de acasalamento para cada propriedade, com intuito de 

maximizar a variabilidade genética. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Localizações das propriedades 

 

Os dados foram coletados no segundo semestre de 2011 em duas 

propriedades rurais do Estado de Goiás. A primeira denominada Fazenda 

Florzeira, de propriedade do empresário rural Aleixo Alves de Carvalho Neto, 

localizada no município de Campestre, GO, aproximadamente 60 km de Goiânia, 

por acesso a rodovia estadual GO 060, GO 050 e estradas secundárias, com área 

total de 4.840 ha. A segunda propriedade denominada Fazenda Garganta da 

Serra, de propriedade do empresário rural Hermes Ricardo Matias de Paula, 

localizada no município de Pilar de Goiás, GO, aproximadamente 280 km de 

Goiânia, por acesso a rodovia estadual GO 080, rodovia federal BR 153 e 

estradas secundárias, com área total de 4.356 ha. 

Estas duas propriedades foram escolhidas entre as propriedades 

parceiras de um projeto da rede de projetos denominada “Rede Pró Centro-

Oeste”, intitulado “Caracterização, Conservação e Uso das Raças Bovinas Locais 

Brasileiras: Curraleiro e Pantaneiro”. 

 

 

4.2 Animais 

 

Para avaliação fenotípica do rebanho foram analisados animais adultos 

da raça Curraleiro Pé-Duro, machos (M) e fêmeas (F), em ambas as 

propriedades. Foram avaliadas 140 fêmeas e 10 machos da Fazenda Florzeira e 

25 fêmeas e 5 machos da Fazenda Garganta da Serra. Todos os animais foram 

identificados por meio de brincos e marcados a fogo. 

O sistema de criação utilizado nas duas propriedades era extensivo, 

sendo os animais criados à pasto com suplementação mineral ad libitum. O 

manejo reprodutivo adotado nas duas propriedades também era semelhante, 

utilizando-se a monta natural como sistema de acasalamento e proporção 

macho:fêmea em torno de 1:15. 
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Os animais desta raça foram e são mantidos nas propriedades por 

aspectos culturais e desejo dos criadores, que apreciam fenotipicamente a raça, 

utilizando-a para o consumo de leite, bem como por considerarem a carne 

saborosa. 

 

 

4.3 Coleta de dados 

 

Foram avaliadas características fenotípicas dos 180 Curraleiros Pé-

Duro das duas propriedades do Estado de Goiás, com o objetivo de comprovar a 

existência de similaridade e dissimilaridade entre eles, orientando e direcionando 

futuros acasalamentos. 

Para a realização da avaliação fenotípica qualitativa, os animais foram 

avaliados individualmente com base nos seguintes descritores: 

 Cabeça 

- Pequena, média ou grande 

- Leve, moderada ou pesada 

- Retilínea, convexa, subcôncava ou subconvexa 

 Chanfro - Reto, convexo ou subcôncavo 

 Focinho 

- Preto, manchas claras, despigmentado ou avermelhado 

- Amplo, moderado ou pequeno 

 Buçal - Branco ou preto 

 Olhos 

- Pequenos, médios ou grandes 

- Óculos completo, óculos não completo ou sem óculos 

 Cor das mucosas - Escura ou rosada 

 Orelhas 

- Pequenas, médias ou grandes 

- Arredondadas, ligeiramente pontiagudas ou muito afiadas 

- Presença de pelos ou ausência de pelos 

 Chifres 

- Pequenos, médios, grandes ou mochos 
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- Coroa, meia-lira ou aberto 

- Extremidade grossa ou extremidade afiada 

 Pescoço 

- Curto, médio ou largo 

- Leve, moderado ou pesado 

 Barbela 

- Pequena, média ou longa 

- Poucas pregas ou muitas pregas 

 Peito 

- Estreito, médio ou amplo 

- Profundo ou superficial 

 Dorso 

- Horizontal ou inclinado 

- Curto, médio ou comprido 

- Com defeito ou sem defeito 

 Lombo 

- Horizontal ou inclinado 

- Curto, médio ou comprido 

- Com defeito ou sem defeito 

 Garupa - Retilínea, inclinada ou invertida 

 Anca - Estreita ou larga 

 Osso sacro - Não saliente, ligeiramente saliente ou muito saliente 

 Cauda 

- Fina ou grossa 

- Curta, média ou longa 

 Vassoura - Preta ou branca 

 Umbigo - Reduzido, médio ou longo 

 Úbere - Raso, intermediário ou profundo 

 Tetas 

- Pequenas, médias ou grandes 

- Abertas, dispostas no centro ou juntas 

 Veias mamárias 

- Boa vascularização ou pouca vascularização 
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- Fina, intermediária ou grossa 

 Bolsa escrotal 

- Pele fina ou grossa 

- Extremidade escura ou clara 

 Testículos - Simétrico ou com defeitos 

 Bainha e prepúcio - Reduzida ou longa 

 Membros - Proporcional ao corpo ou desproporcional ao corpo 

 Cascos 

- Pequenos, médios ou grandes 

- Preto, amarelo ou rajado 

 Cor da pele - Preta 

 Cor da pelagem - Vermelho claro, amarela avermelhada, baia, amarela, 

raposa com extremidades mais escuras, alaranjada fosca, malhada de vermelho e 

branco, malhada de preto e branco, preta e azulada 

 Pelos - Finos ou curtos 

 Temperamento 

- Ativo ou nervoso 

- Dócil ou bravio 

As avaliações foram realizadas em currais, da mesma forma, pelo 

mesmo observador e utilizando-se as mesmas condições de manejo para todos 

os animais nas duas propriedades, para minimizar erros nas avaliações. Os 

dados obtidos para cada animal foram anotados em planilhas para análises 

posteriores. 

 

 

4.4 Análise estatística 

 

Com vistas a obtenção da matriz de dissimilaridade e do dendrograma 

para cada propriedade rural, todas as análises foram realizadas utilizando-se o 

pacote estatístico computacional R - versão 2.15.2. 

Para realizar a quantificação do grau de semelhança ou diferença 

existente entre os pares de animais por meio das características fenotípicas 

qualitativas observadas foram utilizadas medidas de dissimilaridade e os dados 
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obtidos foram representados na matriz de dissimilaridade de cada rebanho. Para 

isso, as variáveis qualitativas foram comparadas quanto a presença ou ausência 

de determinada característica, sendo que para designar a presença da 

característica foi utilizada a variável binária 1 e a ausência foi representada pela 

variável binária 0; para realizar estas análises foi utilizado o coeficiente de 

Jaccard. 

Os métodos de agrupamento utilizados foram vizinho mais distante 

para os animais da Fazenda Florzeira e vizinho mais próximo para os animais da 

Fazenda Garganta da Serra. Os agrupamentos foram representados por meio de 

um dendrograma para cada propriedade. 

 

 

4.5 Programas de acasalamentos 

 

Baseando-se na matriz de dissimilaridade e no dendrograma obtido 

para cada rebanho, foram elaborados programas de acasalamentos para cada 

propriedade, de acordo com as possibilidades existentes. A seleção dos animais 

para montar os programas de acasalamentos ocorreu com base na 

dissimilaridade entre machos e fêmeas, com vistas a evitar a endogamia nos 

rebanhos e manter a variabilidade genética. Foram sugeridos como tipos de 

acasalamentos a monta natural a campo, monta controlada, rodízio de touros e 

inseminação artificial. 
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5 RESULTADOS 

 

A matriz de dissimilaridade do rebanho da Fazenda Florzeira encontra-

se representada na tabela 1. 

 

TABELA 1 - Matriz de dissimilaridade entre machos e fêmeas da Fazenda 
Florzeira 

(continua) 
 M45 M46 M47 M113 M114 M115 M116 M117 M118 M121 

F1 0,70 0,69 0,69 0,69 0,69 0,72 0,55 0,58 0,55 0,55 

F2 0,65 0,58 0,64 0,64 0,75 0,75 0,55 0,61 0,64 0,65 

F3 0,77 0,69 0,72 0,72 0,64 0,64 0,64 0,67 0,61 0,55 

F4 0,65 0,64 0,64 0,77 0,69 0,64 0,58 0,61 0,61 0,59 

F5 0,68 0,67 0,61 0,77 0,77 0,72 0,69 0,75 0,72 0,74 

F6 0,65 0,51 0,58 0,58 0,61 0,64 0,51 0,40 0,36 0,59 

F7 0,72 0,69 0,69 0,72 0,69 0,69 0,61 0,64 0,58 0,47 

F8 0,77 0,72 0,77 0,79 0,81 0,81 0,61 0,69 0,67 0,65 

F9 0,72 0,61 0,67 0,69 0,64 0,67 0,61 0,64 0,58 0,47 

F10 0,70 0,69 0,58 0,72 0,75 0,69 0,67 0,61 0,67 0,74 

F11 0,68 0,64 0,69 0,79 0,72 0,67 0,61 0,69 0,64 0,43 

F12 0,81 0,81 0,77 0,81 0,81 0,79 0,75 0,69 0,69 0,79 

F13 0,68 0,64 0,69 0,79 0,72 0,67 0,61 0,61 0,64 0,59 

F14 0,63 0,58 0,58 0,72 0,64 0,69 0,55 0,64 0,61 0,43 

F15 0,75 0,67 0,69 0,69 0,67 0,72 0,67 0,67 0,69 0,74 

F16 0,70 0,61 0,64 0,58 0,61 0,69 0,67 0,61 0,67 0,55 

F17 0,70 0,58 0,67 0,67 0,61 0,75 0,58 0,61 0,58 0,59 

F18 0,58 0,59 0,51 0,71 0,68 0,74 0,47 0,62 0,65 0,67 

F19 0,70 0,67 0,67 0,79 0,69 0,81 0,67 0,72 0,75 0,62 

F20 0,77 0,69 0,72 0,69 0,64 0,67 0,67 0,61 0,69 0,59 

F21 0,72 0,64 0,67 0,72 0,64 0,64 0,58 0,64 0,64 0,55 

F22 0,63 0,58 0,61 0,75 0,67 0,69 0,58 0,67 0,61 0,47 

F23 0,68 0,67 0,61 0,72 0,72 0,75 0,61 0,51 0,48 0,59 

F24 0,79 0,72 0,72 0,81 0,79 0,79 0,67 0,75 0,69 0,62 

F25 0,72 0,67 0,61 0,75 0,72 0,77 0,77 0,69 0,72 0,71 

F26 0,70 0,48 0,61 0,67 0,61 0,64 0,67 0,58 0,61 0,59 

F27 0,65 0,58 0,61 0,69 0,64 0,64 0,64 0,64 0,67 0,59 

F28 0,58 0,44 0,51 0,67 0,58 0,69 0,64 0,61 0,69 0,62 

F29 0,65 0,51 0,51 0,67 0,64 0,72 0,51 0,51 0,55 0,65 

F30 0,68 0,55 0,58 0,64 0,67 0,72 0,67 0,58 0,61 0,55 

F31 0,65 0,58 0,58 0,64 0,69 0,64 0,58 0,58 0,61 0,77 

F32 0,63 0,40 0,51 0,61 0,51 0,64 0,61 0,51 0,55 0,55 

F33 0,75 0,68 0,67 0,61 0,58 0,61 0,64 0,61 0,61 0,62 
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TABELA 1 - Matriz de dissimilaridade entre machos e fêmeas da Fazenda 
Florzeira 

(continuação) 
 M45 M46 M47 M113 M114 M115 M116 M117 M118 M121 

F34 0,70 0,61 0,64 0,69 0,64 0,69 0,69 0,67 0,69 0,59 

F35 0,66 0,52 0,56 0,65 0,59 0,56 0,45 0,49 0,49 0,60 

F36 0,77 0,67 0,72 0,81 0,79 0,77 0,69 0,67 0,61 0,62 

F38 0,70 0,61 0,61 0,79 0,72 0,84 0,64 0,67 0,69 0,68 

F39 0,65 0,61 0,64 0,75 0,69 0,79 0,69 0,72 0,75 0,55 

F40 0,60 0,55 0,55 0,64 0,64 0,58 0,48 0,58 0,61 0,65 

F41 0,58 0,51 0,58 0,69 0,64 0,67 0,61 0,64 0,67 0,62 

F42 0,63 0,61 0,61 0,69 0,69 0,75 0,55 0,61 0,58 0,62 

F43 0,60 0,55 0,44 0,64 0,55 0,69 0,58 0,67 0,64 0,59 

F44 0,70 0,61 0,67 0,75 0,69 0,69 0,58 0,55 0,58 0,65 

F48 0,63 0,58 0,61 0,58 0,64 0,72 0,61 0,58 0,55 0,29 

F49 0,65 0,64 0,58 0,64 0,58 0,67 0,61 0,67 0,69 0,62 

F50 0,63 0,48 0,55 0,51 0,55 0,55 0,55 0,61 0,55 0,43 

F51 0,63 0,48 0,55 0,51 0,55 0,61 0,55 0,61 0,58 0,43 

F52 0,68 0,55 0,61 0,51 0,61 0,55 0,61 0,61 0,55 0,43 

F53 0,68 0,58 0,61 0,44 0,55 0,58 0,55 0,55 0,51 0,43 

F54 0,65 0,58 0,51 0,61 0,48 0,58 0,51 0,61 0,64 0,68 

F55 0,58 0,48 0,48 0,48 0,55 0,55 0,48 0,44 0,48 0,59 

F56 0,72 0,64 0,67 0,58 0,67 0,67 0,64 0,64 0,58 0,43 

F57 0,52 0,48 0,40 0,48 0,51 0,48 0,48 0,44 0,40 0,59 

F58 0,68 0,61 0,64 0,61 0,61 0,48 0,64 0,64 0,64 0,59 

F59 0,60 0,44 0,51 0,55 0,55 0,58 0,58 0,64 0,67 0,59 

F60 0,60 0,55 0,55 0,48 0,51 0,44 0,48 0,55 0,55 0,51 

F61 0,68 0,55 0,55 0,58 0,51 0,58 0,58 0,61 0,61 0,55 

F62 0,68 0,55 0,61 0,61 0,61 0,55 0,64 0,67 0,61 0,47 

F63 0,68 0,61 0,67 0,67 0,67 0,64 0,64 0,67 0,61 0,55 

F64 0,68 0,58 0,61 0,51 0,61 0,64 0,58 0,51 0,61 0,51 

F65 0,65 0,61 0,61 0,61 0,67 0,61 0,64 0,61 0,55 0,47 

F66 0,58 0,51 0,48 0,40 0,44 0,55 0,40 0,48 0,51 0,59 

F67 0,55 0,44 0,44 0,44 0,51 0,48 0,40 0,48 0,51 0,65 

F68 0,63 0,51 0,51 0,55 0,51 0,58 0,40 0,51 0,48 0,51 

F69 0,65 0,55 0,58 0,48 0,55 0,61 0,58 0,55 0,51 0,47 

F70 0,60 0,48 0,48 0,32 0,48 0,44 0,40 0,40 0,40 0,51 

F71 0,68 0,61 0,64 0,64 0,61 0,64 0,58 0,67 0,61 0,43 

F72 0,60 0,51 0,51 0,58 0,51 0,58 0,51 0,55 0,58 0,55 

F73 0,72 0,61 0,67 0,64 0,61 0,67 0,61 0,67 0,64 0,47 

F74 0,60 0,51 0,51 0,44 0,51 0,48 0,40 0,48 0,44 0,62 

F75 0,60 0,44 0,51 0,48 0,61 0,58 0,44 0,44 0,36 0,34 

F76 0,55 0,44 0,51 0,55 0,61 0,61 0,55 0,51 0,44 0,24 

F77 0,63 0,58 0,58 0,69 0,67 0,69 0,61 0,64 0,55 0,51 
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TABELA 1 - Matriz de dissimilaridade entre machos e fêmeas da Fazenda 
Florzeira 

(continuação) 
 M45 M46 M47 M113 M114 M115 M116 M117 M118 M121 

F78 0,58 0,44 0,44 0,44 0,55 0,61 0,44 0,44 0,48 0,47 

F79 0,60 0,51 0,48 0,58 0,51 0,61 0,40 0,51 0,55 0,51 

F80 0,65 0,51 0,58 0,55 0,61 0,55 0,51 0,40 0,44 0,51 

F81 0,60 0,44 0,51 0,48 0,61 0,55 0,51 0,44 0,40 0,43 

F82 0,58 0,44 0,44 0,51 0,51 0,58 0,48 0,36 0,40 0,39 

F83 0,58 0,40 0,48 0,58 0,61 0,64 0,51 0,48 0,40 0,39 

F84 0,58 0,44 0,48 0,44 0,48 0,55 0,55 0,44 0,48 0,39 

F85 0,60 0,51 0,51 0,55 0,55 0,55 0,44 0,40 0,36 0,47 

F86 0,63 0,58 0,58 0,67 0,64 0,58 0,48 0,51 0,51 0,43 

F87 0,54 0,42 0,50 0,60 0,63 0,60 0,60 0,57 0,53 0,42 

F88 0,62 0,53 0,53 0,46 0,50 0,57 0,42 0,42 0,42 0,50 

F89 0,58 0,44 0,44 0,51 0,61 0,58 0,40 0,36 0,27 0,39 

F90 0,60 0,50 0,50 0,57 0,66 0,60 0,50 0,46 0,42 0,57 

F91 0,60 0,53 0,53 0,46 0,60 0,50 0,46 0,46 0,42 0,46 

F92 0,51 0,46 0,46 0,60 0,63 0,57 0,46 0,50 0,42 0,57 

F93 0,58 0,51 0,51 0,51 0,58 0,48 0,44 0,51 0,44 0,47 

F94 0,60 0,55 0,58 0,58 0,58 0,64 0,55 0,51 0,48 0,29 

F95 0,60 0,44 0,51 0,44 0,51 0,48 0,32 0,36 0,40 0,51 

F96 0,58 0,48 0,55 0,55 0,58 0,58 0,44 0,40 0,44 0,34 

F97 0,52 0,44 0,44 0,51 0,58 0,58 0,48 0,36 0,40 0,39 

F98 0,63 0,55 0,61 0,58 0,64 0,61 0,61 0,61 0,55 0,47 

F99 0,55 0,51 0,51 0,58 0,64 0,61 0,55 0,55 0,55 0,55 

F100 0,52 0,40 0,48 0,44 0,55 0,61 0,48 0,48 0,51 0,34 

F101 0,58 0,61 0,55 0,58 0,55 0,64 0,55 0,51 0,55 0,47 

F102 0,55 0,48 0,48 0,64 0,58 0,55 0,51 0,61 0,55 0,47 

F103 0,65 0,58 0,58 0,51 0,64 0,51 0,55 0,48 0,44 0,62 

F104 0,60 0,48 0,55 0,48 0,44 0,44 0,40 0,51 0,51 0,55 

F105 0,63 0,51 0,51 0,55 0,55 0,51 0,48 0,58 0,55 0,55 

F106 0,70 0,64 0,64 0,51 0,55 0,51 0,55 0,48 0,48 0,47 

F107 0,70 0,58 0,61 0,55 0,51 0,48 0,64 0,67 0,64 0,51 

F108 0,58 0,44 0,51 0,40 0,40 0,44 0,40 0,48 0,51 0,59 

F109 0,68 0,55 0,61 0,44 0,48 0,48 0,55 0,55 0,55 0,43 

F110 0,60 0,51 0,51 0,44 0,48 0,44 0,40 0,48 0,44 0,62 

F111 0,65 0,51 0,51 0,44 0,51 0,51 0,48 0,51 0,55 0,62 

F112 0,65 0,58 0,51 0,44 0,51 0,48 0,48 0,40 0,44 0,65 

F125 0,58 0,51 0,55 0,55 0,55 0,68 0,55 0,51 0,47 0,19 

F141 0,64 0,59 0,62 0,55 0,51 0,62 0,55 0,51 0,47 0,34 

F162 0,60 0,48 0,48 0,55 0,58 0,51 0,48 0,55 0,48 0,43 

F163 0,63 0,51 0,55 0,64 0,64 0,67 0,58 0,48 0,51 0,43 

F164 0,63 0,51 0,55 0,58 0,61 0,67 0,55 0,55 0,55 0,39 
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TABELA 1 - Matriz de dissimilaridade entre machos e fêmeas da Fazenda 

Florzeira 
(conclusão) 

 M45 M46 M47 M113 M114 M115 M116 M117 M118 M121 

F165 0,58 0,40 0,48 0,51 0,58 0,55 0,40 0,40 0,36 0,43 

F166 0,60 0,51 0,58 0,61 0,64 0,51 0,58 0,58 0,58 0,43 

F167 0,63 0,58 0,61 0,69 0,64 0,67 0,61 0,51 0,51 0,24 

F168 0,65 0,55 0,58 0,61 0,58 0,67 0,55 0,55 0,51 0,34 

F169 0,63 0,51 0,55 0,58 0,64 0,61 0,55 0,36 0,48 0,43 

F170 0,65 0,55 0,58 0,58 0,58 0,61 0,55 0,44 0,55 0,43 

F171 0,63 0,58 0,61 0,64 0,61 0,72 0,61 0,44 0,55 0,39 

F172 0,60 0,44 0,51 0,55 0,64 0,61 0,51 0,40 0,44 0,47 

F173 0,65 0,55 0,58 0,61 0,61 0,69 0,61 0,44 0,48 0,29 

F174 0,60 0,44 0,51 0,55 0,61 0,61 0,48 0,36 0,40 0,43 

F181 0,60 0,44 0,51 0,51 0,58 0,58 0,48 0,44 0,44 0,39 

F182 0,60 0,55 0,58 0,61 0,64 0,64 0,61 0,51 0,44 0,24 

F214 0,65 0,51 0,58 0,61 0,61 0,67 0,58 0,40 0,44 0,34 

F215 0,70 0,61 0,64 0,67 0,64 0,69 0,67 0,51 0,51 0,34 

F216 0,63 0,51 0,55 0,64 0,58 0,67 0,58 0,55 0,51 0,34 

F217 0,70 0,58 0,64 0,55 0,55 0,58 0,55 0,48 0,44 0,43 

F218 0,68 0,58 0,61 0,64 0,64 0,72 0,64 0,55 0,51 0,24 

F219 0,68 0,58 0,61 0,64 0,61 0,67 0,64 0,55 0,51 0,39 

F220 0,65 0,51 0,58 0,55 0,58 0,61 0,51 0,40 0,36 0,39 

F221 0,72 0,61 0,67 0,64 0,64 0,64 0,61 0,44 0,48 0,39 

F222 0,70 0,64 0,69 0,72 0,72 0,67 0,69 0,61 0,55 0,34 

F223 0,68 0,61 0,67 0,69 0,72 0,69 0,67 0,58 0,55 0,34 

F224 0,70 0,64 0,69 0,72 0,72 0,67 0,69 0,61 0,55 0,24 

F225 0,65 0,58 0,64 0,67 0,64 0,67 0,64 0,48 0,48 0,29 

F226 0,60 0,51 0,58 0,61 0,64 0,67 0,58 0,48 0,44 0,29 

F227 0,68 0,55 0,61 0,64 0,67 0,64 0,55 0,51 0,48 0,43 

 

 

O coeficiente cofenético obtido para o rebanho da Fazenda Florzeira foi 

0,5488457 para o método do vizinho mais distante. O dendrograma da Fazenda 

Florzeira encontra-se representado na figura 1. 
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FIGURA 1 - Dendrograma do rebanho da Fazenda Florzeira 
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A matriz de dissimilaridade da Fazenda Garganta da Serra encontra-se 

representada na tabela 2. 

 

TABELA 2 - Matriz de dissimilaridade entre machos e fêmeas da Fazenda 
Garganta da Serra 

 M209 M210 M9341 M9345 M9413 

F172 0,68 0,43 0,65 0,62 0,60 

F173 0,65 0,43 0,62 0,71 0,62 

F174 0,65 0,50 0,65 0,62 0,53 

F175 0,68 0,50 0,71 0,65 0,62 

F176 0,65 0,43 0,68 0,65 0,60 

F177 0,73 0,53 0,65 0,60 0,57 

F180 0,68 0,57 0,68 0,65 0,65 

F6563 0,68 0,57 0,60 0,60 0,57 

F6564 0,73 0,57 0,68 0,62 0,68 

F6573 0,82 0,57 0,75 0,78 0,68 

F6576 0,73 0,65 0,65 0,71 0,71 

F8292 0,60 0,60 0,62 0,62 0,62 

F8298 0,73 0,62 0,62 0,68 0,73 

F8306 0,71 0,60 0,73 0,65 0,68 

F8312 0,68 0,53 0,65 0,62 0,65 

F8316 0,68 0,50 0,71 0,65 0,65 

F8324 0,50 0,43 0,60 0,60 0,53 

F8325 0,65 0,53 0,60 0,62 0,57 

F8328 0,60 0,48 0,69 0,66 0,63 

F8330 0,73 0,57 0,73 0,71 0,71 

F8332 0,65 0,57 0,60 0,53 0,62 

F8335 0,65 0,53 0,60 0,62 0,60 

F8337 0,68 0,47 0,62 0,60 0,60 

F8338 0,68 0,47 0,65 0,60 0,65 

F9332 0,62 0,50 0,65 0,60 0,60 

 

 

O coeficiente cofenético obtido para o rebanho da Fazenda Garganta 

da Serra foi 0,1637683 para o método do vizinho mais próximo. O dendrograma 

da Fazenda Garganta da Serra encontra-se representado na figura 2. 
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FIGURA 2 - Dendrograma do rebanho da Fazenda Garganta da Serra 
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A matriz de dissimilaridade obtida com base em características 

fenotípicas dos rebanhos proporcionou a distância entre os pares de indivíduos, 

sendo que quanto mais os valores se aproximam de 1 maior a divergência entre 

os pares. As combinações entre reprodutores e matrizes da Fazenda Florzeira 

que apresentaram as maiores dissimilaridades encontram-se apresentadas no 

quadro 1. 

 

QUADRO 1 - Combinações entre machos e fêmeas com maiores dissimilaridades 
da Fazenda Florzeira 

Machos Fêmeas 

 

 

M45 

F3, F6, F7, F9, F12, F15, F16, F20, F26, F33, F34, F35, F50, F51, 

F52, F53, F56, F58, F60, F61, F62, F63, F64, F68, F69, F70, F71, 

F72, F73, F80, F82, F84, F85, F88, F91, F93, F95, F96, F103, F104, 

F105, F106, F107, F109, F111, F112, F141, F162, F165, F170, F181, 

F215, F217, F219, F220, F221, F227 

M46 F12 

M47 _ 

M113 F4, F5, F7, F11, F12, F13, F14, F21, F22, F24, F27, F36, F37, F41, 

F44, F77, F86, F102, F167, F222, F224, F225 

 

M114 

F2, F5, F8, F10, F12, F65, F75, F76, F81, F87, F89, F90, F91, F92, 

F93, F96, F97, F98, F99, F165, F166, F169, F172, F174, F182, F222, 

F223, F224 

 

M115 

F1, F2, F8, F17, F18, F19, F23, F25, F28, F29, F30, F32, F38, F39, 

F42, F43, F48, F76, F77, F78, F79, F82, F83, F94, F96, F97, F100, 

F101, F125, F163, F164, F168, F171, F173, F174, F182, F214, F216, 

F218, F225, F226 

M116 F25 

M117 _ 

M118 F28, F49, F59 

M121 F31, F40, F54, F55, F57, F66, F67, F74, F108, F110, F112 

 

Observou-se no quadro 1 que os reprodutores M47 e M117 não 

apresentaram dissimilaridade superior aos outros reprodutores para nenhuma 
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matriz e que os touros M46, M116 e M118 apresentaram pouca dissimilaridade 

superior aos demais em relação às fêmeas. Algumas fêmeas demonstraram 

dissimilaridades para vários machos, como a F12, aumentando as possibilidades 

de acasalamentos. 

De acordo com a tabela 1, os pares de indivíduos menos distantes da 

Fazenda Florzeira foram M121 e F125 (Dis = 0,19), demonstrando que estes 

animais apresentam grande semelhança fenotípica e os mais distantes foram o 

M113 e F37 e M115 e F38, ambos com Dis = 0,84. 

A matriz de dissimilaridade da Fazenda Florzeira demonstrou a 

existência de grande dissimilaridade entre alguns animais, que obtiveram valores 

altos de dissimilaridade, inclusive acima de 0,80, como os animais M45 e F12, 

M46 e F12, M113 e F12, M113 e F24, M113 e F36, M113 e F37, M114 e F12, 

M114 e F8, M115 e F8, M115 e F19, M115 e F38. Também ocorreu na matriz de 

dissimilaridade valores abaixo de 0,30, indicando baixa dissimilaridade entre os 

animais e alta similaridade entre eles, como é o caso das combinações, M118 e 

F89, M121 e F48, M121 e F76, M121 e F94, M121 e F167, M121 e F173, M121 e 

F182, M121 e F218, M121 e F224, M121 e F225, M121 e F226, M121 e F125. 

As combinações entre machos e fêmeas da Fazenda Garganta da 

Serra aptos a reprodução, baseando-se nas maiores dissimilaridades, encontram-

se representadas no quadro 2. 

 

QUADRO 2 - Combinações entre machos e fêmeas com maiores dissimilaridades 
da Fazenda Garganta da Serra 

Machos Fêmeas 

M209 F172, F174, F177, F180, F6563, F6564, F6573, F6576, F8298, F8312, 

F8325, F8330, F8332, F8335, F8337, F8338 

M210 _ 

M9341 F174, F175, F176, F180, F8292, F8306, F8316, F8324, F8328, F8330, 

F9332 

M9345 F173, F8292, F8324 

M9413 F8292, F8298 
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Observou-se no quadro 2 que o reprodutor M210 não apresentou 

dissimilaridade superior aos outros machos em relação a nenhuma fêmea e que 

os reprodutores M9345 e M9413 apresentaram dissimilaridades superiores aos 

outros machos quando comparados às fêmeas em poucas combinações. No 

entanto, observa-se que algumas fêmeas foram dissimilares nas combinações 

para mais de um macho, como por exemplo, a F174. 

A matriz de dissimilaridade da Fazenda Garganta da Serra também 

apresentou particularidades, demonstrando apenas uma combinação de animais 

com valor para dissimilaridade acima de 0,80, sendo esta o M209 e F6573. No 

entanto, apresentou 18 possíveis combinações de acasalamentos entre 

reprodutores e matrizes, que apresentaram valores para dissimilaridade superior 

a 0,70, sendo elas o M209 e F177, M209 e F6564, M209 e F6576, M209 e F8298, 

M209 e F8306, M209 e F8330, M9341 e F175, M9341 e F6573, M9341 e F8306, 

M9341 e F8316, M9341 e F8330, M9345 e F173, M9345 e F6573, M9345 e 

F6576, M9345 e F8330, M9413 e F6576, M9413 e F8298, M9413 e F8330. O 

rebanho desta Fazenda não apresentou valores de dissimilaridades muito baixos, 

não ocorrendo na matriz de dissimilaridade nenhum valor abaixo de 0,40. 

Conforme demonstrado na tabela 2, os pares de animais menos 

distantes da Fazenda Garganta da Serra foram o M210 e as fêmeas F172, F173, 

F176 e F8324, apresentando Dis = 0,43 e os animais mais distantes 

fenotipicamente foram M209 e F6573, com Dis = 0,82, respectivamente. 

O método de agrupamento escolhido nas análises das características 

fenotípicas variou entre os rebanhos das duas propriedades, uma vez que para a 

Fazenda Florzeira foi utilizado o método do vizinho mais distante e para o 

rebanho da Fazenda Garganta da Serra foi utilizado o método do vizinho mais 

próximo. Estes métodos foram utilizados em razão do grau de ajuste entre a 

matriz original (matriz de dissimilaridade) e a matriz resultante após o processo de 

agrupamento (dendrograma), calculado pelo coeficiente de correlação cofenético, 

ser maior para estes métodos. 

Foram simulados os coeficientes de correlação cofenético para os 

métodos de UPGMA, vizinho mais próximo e vizinho mais distante. Os valores 

encontrados para coeficiente de correlação cofenético da Fazenda Florzeira foram 

0,1316478 para o método UPGMA; 0,4267313 para o método do vizinho mais 
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próximo e 0,5488457 para o método do vizinho mais distante. Optou-se por 

utilizar o método do vizinho mais distante como método de agrupamento, por este 

ter apresentado o valor mais alto de coeficiente de correlação cofenético. 

Com relação ao dendrograma elaborado para o rebanho da Fazenda 

Florzeira deve-se ressaltar que este não apresentou fácil visualização, em razão 

do tamanho da população amostrada, 150 animais, uma quantidade elevada de 

indivíduos para serem representados graficamente, dificultando o entendimento 

pelo tamanho da figura. Observou-se a formação de quatro grupos de animais, 

mostrando similaridade dentro do grupo e dissimilaridade entre eles, 

principalmente dos animais situados nas extremidades do gráfico, no entanto, o 

programa de acasalamento baseou-se prioritariamente na matriz de 

dissimilaridade, por ter ocorrido pequenas distorções no dendrograma, 

possivelmente em razão do baixo valor para o coeficiente de correlação 

cofenético. 

Foi proposta a divisão do rebanho em lotes para acasalamentos, 

fornecendo opções ao produtor rural de acordo com o programa de 

acasalamentos estabelecido (Quadro 3). Pode-se também observar a quantidade 

de matrizes dissimilares a vários touros, o que facilita adequar a proporção 

touro:vaca, dividindo o rebanho conforme os resultados apresentados. 

No quadro 3 realizou-se a divisão do rebanho em sete lotes numa 

proporção touro:vaca de 1:20, considerando os animais mais dissimilares e o total 

do rebanho, 140 vacas e 10 touros. Os touros que apresentaram pouca 

dissimilaridade fenotípica em relação as matrizes foram substituídos, sendo que 

os machos M47 e M117 não demonstraram dissimilaridade com nenhuma matriz, 

os machos M46 e M116 apenas duas dissimilaridades superiores, o M118 três 

dissimilaridades e o macho M121 onze dissimilaridades diferentes. Este último 

não entrou no programa de acasalamentos por não alcançar a proporção 

proposta. 
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QUADRO 3 - Programa de acasalamentos proposto para a Fazenda Florzeira 

Machos Fêmeas 

M45 F3, F6, F9, F15, F16, F20, F26, F33, F34, F35, F50, F51, F52, F53, 

F56, F58, F60, F61, F62, F63 

M113 F4, F5, F7, F11, F12, F13, F14, F21, F22, F24, F27, F36, F37, F41, 

F44, F77, F86, F102, F167, F222 

M114 F2, F8, F10, F65, F75, F76, F81, F87, F89, F90, F91, F92, F93, F96, 

F97, F98, F99, F165, F166, F169 

M115 F1, F17, F18, F19, F23, F25, F28, F29, F30, F32, F38, F39, F42, F43, 

F48, F78, F79, F82, F83, F94 

Touro A F31, F40, F54, F55, F57, F66, F67, F74, F108, F110, F112, F162, 

F170, F181, F215, F217, F219, F220, F221, F227 

Touro B F64, F68, F69, F70, F71, F72, F73, F80, F84, F85, F88, F95, F103, 

F104, F105, F106, F107, F109, F111, F141 

Touro C F49, F59, F100, F101, F125, F163, F164, F168, F171, F172, F173, 

F174, F182, F214, F216, F218, F223, F224, F225, F226 

 

Para a Fazenda Garganta da Serra o coeficiente cofenético obtido foi 

de 0,08366565 para o método UPGMA; 0,1637683 para o método do vizinho mais 

próximo e 0,02470432 para o método do vizinho mais distante, respectivamente. 

Em razão destes resultados utilizou-se o método do vizinho mais próximo. 

Com relação ao dendrograma obtido para o rebanho da Fazenda 

Garganta da Serra deve-se ressaltar que este apresentou a formação de três 

grupos definidos sendo que um deles possui apenas um animal, a fêmea F6573. 

Apesar de uma pequena distorção entre as matrizes de dissimilaridade e a 

cofenética, observou-se similaridade dentro do grupo e dissimilaridade entre eles, 

entretanto, os resultados deste estudo se basearam prioritariamente na matriz de 

dissimilaridade em razão do baixo valor do coeficiente de correlação cofenético 

apresentado para este rebanho. 

Observando-se a matriz de dissimilaridade da Fazenda Garganta da 

Serra, realizou-se a divisão do rebanho em lotes para acasalamentos, fornecendo 

opções para o programa de acasalamentos (Quadro 4). 
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QUADRO 4 - Programa de acasalamentos proposto para a Fazenda Garganta da 
Serra 

Machos Fêmeas 

M209 F172, F177, F180, F6563, F6564, F6573, F6576, F8298, F8312, 

F8325, F8330, F8332, F8335, F8337, F8338 

Touro D F174, F175, F176, F8292, F8306, F8316, F8324, F8328, F9332, F173 

 

No quadro 4 a proporção touro:vaca utilizada foi 1:15, considerando as 

maiores dissimilaridades entre machos e fêmeas e a quantidade pequena de 

animais, ficando o segundo lote com apenas 10 fêmeas. O touro M210, que não 

apresentou dissimilaridade com nenhuma matriz; o M9413, que demonstrou 

dissimilaridade com duas fêmeas; o M9345, com três e o M9341 com 11 matrizes, 

podem ser trocados com os touros que não irão participar do programa de 

acasalamentos da Fazenda Florzeira, a critério de escolha do produtor. Nesta 

divisão de lotes consideraram-se as 25 fêmeas da propriedade e a necessidade 

de dois machos, optou-se por utilizar o reprodutor M209, por este ter apresentado 

a maior dissimilaridade em relação às fêmeas e a necessidade de ser adquirido 

um reprodutor (Touro D), para participar do segundo lote. O produtor também 

poderá utilizar a inseminação artificial se preferir. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A avaliação fenotípica realizada neste trabalho como método para 

implantação de programas de acasalamentos pode ser eficiente, considerando a 

utilização de técnicas multivariadas para simular a distância genética por meio de 

características morfológicas ou fenotípicas, o que está de acordo com BERTAN et 

al. (2006), que citam em seu trabalho diversos estudos que utilizaram esta 

metodologia no melhoramento genético, estimando a distância genética por meio 

de características morfológicas, principalmente de plantas e em análises animais, 

além de ser utilizada também no zoneamento de florestas e estudos químicos. 

Foram utilizados 31 descritores fenotípicos, podendo cada um designar 

várias características, com vistas a diferenciar morfologicamente os animais e 

subestimar a distância genética existente entre eles, com o intuito de realizar 

acasalamentos entre animais mais distantes. Metodologia semelhante foi utilizada 

por VIJIL et al. (2009), que realizaram em seu trabalho a caracterização 

fenotípica, morfológica e morfoestrutural da raça bovina Serrana de Teruel, 

utilizando 35 atributos e variáveis fenotípicas, além de medidas morfométricas, 

para isso amostraram 50 fêmeas e três machos, número significativo já que a 

população desta raça é de aproximadamente 200 animais. Este trabalho 

possibilitou o estudo de características raciais além de servir como base para um 

programa de conservação e melhoramento. 

Considera-se que esta metodologia poderá ser mais interessante 

quando se tem disponível dados da genealogia dos animais, de forma que a 

endogamia passa a ser evitada de forma primordial, mantendo a variabilidade 

genética do rebanho. Particularmente, as avaliações fenotípicas qualitativas 

representam método útil e aplicável na gestão das populações de recursos 

genéticos animais, que majoritariamente não possuem registros zootécnicos, bem 

como controle da paternidade, o que dificulta o direcionamento dos 

acasalamentos e eleva a endogamia dos rebanhos. Vale salientar também, que 

este método é econômico e de fácil obtenção, podendo ser recomendado para 

triagem dos animais e organização inicial do rebanho até que outras ferramentas 

de controle da endogamia sejam implantadas na propriedade. 
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Neste estudo utilizou-se o coeficiente de Jaccard nas análises de 

dissimilaridade, em razão dos descritores utilizados na pesquisa serem 

qualitativos, conforme PILLAR (1996), que relata que o coeficiente de Jaccard não 

considera as quantidades em que os componentes estão presentes na população, 

devendo ser utilizado para dados qualitativos. 

O valor do coeficiente cofenético apresenta a menor distorção entre os 

agrupamentos com os métodos quanto mais próximo do valor 1, de acordo com 

ALBUQUERQUE (2005), sendo considerado bom quando apresenta valores 

acima de 0,7 (VICINI, 2005). No entanto, como todos os coeficientes foram baixos 

para todos os métodos de agrupamento simulados, utilizou-se os que 

apresentaram os maiores valores. Os dados da Fazenda Florzeira apresentaram 

coeficiente acima de 0,54 e a Fazenda Garganta da Serra acima de 0,16, 

respectivamente, discrepância que pode ter sido causada pela variação entre as 

quantidades de animais (n) do rebanho da Fazenda Florzeira, com 150 animais 

aptos a reprodução e a Fazenda Garganta da Serra, com 30 animais sob esta 

condição. 

Observando-se os quatro grupos de animais demonstrados no 

dendrograma da Fazenda Florzeira, verificou-se que os grupos da extremidade do 

gráfico são muito dissimilares, formando em uma das extremidades um grupo 

constituído pelos reprodutores M115, M113, M114, M45, M46 e M47 e na outra 

extremidade um grupo constituído pelas matrizes F35, F4, F21, F10, F12, F8, F1, 

F22, F24, F40, F2, F5 e F31, ocorrendo desta forma dois agrupamentos 

separados por sexo. Este fato pode ter ocorrido em razão de terem sido 

adquiridos animais de outros rebanhos, que por sua vez, se distanciam 

fenotipicamente da maior parte dos animais da propriedade. 

Analisando-se o dendrograma da Fazenda Garganta da Serra 

observou-se que o grupo da extremidade do gráfico, constituído por apenas um 

animal, a matriz F6573, se distanciou fenotipicamente dos outros grupos. Isto 

ocorreu porque esta matriz apresentou várias diferenças em relação às outras 

matrizes, entre elas, a cabeça moderada, olhos pequenos, orelha pequena, 

ligeiramente pontiaguda, chifres pequenos e em meia lira com a extremidade 

afiada, pescoço curto, barbela média e com muitas pregas, peito estreito, dorso 
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inclinado e comprido e a cauda grossa, sendo dissimilar a maioria dos animais em 

relação a diversas características. 

As diferenças existentes entre valores de dissimilaridade das duas 

propriedades podem ser explicadas pelo fato do proprietário da Fazenda 

Garganta da Serra selecionar seus animais conforme o padrão racial, 

principalmente em relação a pelagem de sua preferência que é clara, 

especificamente amarela, e características específicas da raça como a presença 

de buçal branco e bolsa escrotal com extremidade escura, escolhendo sempre 

animais que o produtor julgar como padronizados ou de sua preferência pessoal. 

Enquanto na outra propriedade não ocorre nenhum tipo de seleção racial, 

ocorrendo desta forma valores de dissimilaridades muito variados para a Fazenda 

Florzeira (0,19 a 0,84) e mais padronizados para a Fazenda Garganta da Serra 

(0,43 a 0,82). Estes dados evidenciam a necessidade de assistência técnica nos 

direcionamentos dos acasalamentos dos animais, atendo-se também as 

preferências dos produtores por determinados padrões raciais gerados nas 

diferentes propriedades. 

Se tratando da padronização racial de raças locais, deve-se ter 

cuidado, pois esta é importante para descrever e conservar raças, mas não deve 

ser interligada a endogamia do rebanho, de forma que para os acasalamentos 

não se pode utilizar apenas os animais considerados fenotipicamente desejáveis 

por parte dos produtores, que por sua vez, buscam uniformidade racial, 

principalmente quando se deseja aumentar o número de animais da raça e 

promover a diversidade genética entre eles. Para CUNHA et al. (2003), a 

variabilidade genética deve ser otimizada nas estratégias de seleção para 

maximizar as taxas de seleção em médios e longos prazos, diminuindo os efeitos 

prejudiciais da consanguinidade da população estudada, considerando que em 

populações fechadas, que utilizam poucos touros e de forma intensiva, a 

consanguinidade pode inviabilizar o sistema de produção ou até mesmo 

ocasionar a extinção, uma vez que, as características mais afetadas pela 

consanguinidade são as ligadas à adaptação e reprodução. 

Para a Fazenda Florzeira recomenda-se a utilização de touros de 

outros rebanhos diferentes no programa com o intuito de substituir os animais 

pouco dissimilares, para evitar a endogamia dentro do rebanho. Estes animais 
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podem ser trocados por touros da Fazenda Garganta da Serra, que possui 

animais que também não se enquadram no programa de acasalamentos da 

propriedade e podem ser fonte de alelos distintos já que os animais destas duas 

propriedades não pertencem ao mesmo rebanho e são de diferentes regiões. 

O Relatório Nacional sobre a Situação dos Recursos Genéticos 

Animais em Portugal destaca sobre a importância da manutenção da variabilidade 

genética intra-racial, enfatizando que a consanguinidade aumentou em diversas 

raças autóctones daquele país e está se tornando preocupante, de acordo com 

GAMA et al. (2004), que considera este fato resultante do reduzido efetivo de 

animais e também de não ter sido dada atenção merecida a esta problemática. 

O produtor poderá trocar ou intercalar pelo menos três touros da 

Fazenda Florzeira que não irão participar do programa por três touros que 

também não estão incluídos no programa da Fazenda Garganta da Serra para 

participarem dos lotes que estão faltando reprodutores (Touros A, B e C). A 

escolha pode ser feita pelo produtor já que todos os animais que foram 

selecionados para participar deste estudo são bem caracterizados racialmente e 

aptos para a reprodução. Outra alternativa seria a compra de três touros de outro 

rebanho distinto ou ainda realizar a inseminação artificial por meio de sêmen de 

animais testados geneticamente. 

Recomenda-se que para todos os sete lotes de animais da Fazenda 

Florzeira sejam realizados rodízio de touros a cada 2,5 anos aproximadamente, 

para evitar acasalamentos entre pais e filhas, maximizando-se a variabilidade do 

rebanho, já que são muitos lotes de animais para participar do rodízio, até que 

estes reprodutores sejam substituídos pela idade ou em razão da diminuição da 

fertilidade e vigor. O sistema de acasalamento pode ser a monta natural a campo 

ou controlada dependendo da opção escolhida pelo produtor, já que a 

propriedade possui estrutura para realização de qualquer um dos sistemas 

escolhidos. 

O rodízio de touros também pode ser considerado na Fazenda 

Garganta da Serra, com intervalo de aproximadamente 2,5 anos, lembrando que 

deve ser respeitada a formação dos lotes e as designações das paternidades, de 

forma que as novilhas que entrarão para o programa de acasalamentos 

posteriormente, não sejam acasaladas com seus pais ou parentes e sim que 
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formem outros lotes com outros reprodutores, aumentando a diversificação de 

reprodutores e matrizes, principalmente se for adotado o método de inseminação 

artificial. O sistema de acasalamento pode ser a monta natural a campo ou 

controlada. 

Os métodos utilizados neste trabalho, baseados em avaliações 

fenotípicas, representam o início de um processo de seleção para diminuir a 

endogamia, dependendo do conhecimento também dos produtores a respeito da 

genealogia dos animais, senão apenas o critério fenotípico se torna vago. O 

próximo passo será aliar estes dados às análises genéticas para aumentar a 

eficiência dos acasalamentos e dispor de informações importantes sobre os 

animais, bem como a utilização que estes podem vir a ter na propriedade. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Utilizando-se a avaliação fenotípica como critério de seleção para 

implantar programas de acasalamentos em populações de recursos genéticos 

animais, pode-se proporcionar a padronização do rebanho em longo prazo, 

mantendo a variabilidade genética de rebanhos fechados como na raça Curraleiro 

Pé-Duro, uma vez que, a distância baseada em descritores fenotípicos estima a 

distância genética, proporcionando a diminuição da endogamia nos rebanhos. 

Os programas de acasalamentos propostos neste trabalho 

possibilitarão a ampliação do número de animais da raça, o aumento do controle 

genealógico do rebanho, além de criar alternativas para os criadores realizarem 

intercâmbio de material genético entre os rebanhos. 
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