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ANÁLISE BAYESIANA DE CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E SUAS

RELAÇÕES COM O DESEMPENHO PRODUTIVO DE BOVINOS DA RAÇA

NELORE UTILIZANDO MODELOS DE LIMIAR

RESUMO

O objetivo geral deste estudo foi estimar parâmetros genéticos de características
avaliadas por escores visuais e suas relações com o desempenho produtivo de
bovinos da raça Nelore utilizando a inferência bayesiana sob modelo animal de
limiar. As informações de escores visuais foram obtidas nos anos de 2000 a 2005
de bovinos Nelore provenientes de treze fazendas participantes do PMGRN
Nelore Brasil da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores (ANCP). As
características de escores visuais avaliadas aos 8 e 22 meses de idade
apresentaram estimativas de herdabilidade moderadas a altas, indicando que
estas características apresentam respostas rápidas à seleção direta. As
correlações genéticas entre as características de musculosidade, estrutura física
e conformação foram moderadas, indicando respostas correlacionadas entre si.
No entanto, recomenda-se utilizar as informações de escores visuais, em pelo
menos duas fases de vida do animal, como critérios de seleção. Foram obtidas
estimativas de correlações genéticas positivas de alta magnitude entre as
características musculosidade, estrutura física e conformação com as de
crescimento, indicando que a seleção de uma trará progresso genético à outra.
Os resultados obtidos também indicaram que a estrutura física e a conformação
são determinadas, em grande parte, pelos mesmos conjuntos de genes que o
peso. Para o sacro, as estimativas de correlações genéticas com o crescimento
foram de baixa magnitude e até negativas. As estimativas de correlações
genéticas entre os escores visuais e as características de reprodução foram de
sentido favorável à seleção, apresentando magnitudes moderadas, sugerindo que
a seleção de animais para um biótipo desejável pode levar a animais com maior
fertilidade e precocidade sexual. Os escores visuais devem ser empregados como
critérios de seleção com intuito de aumentar o progresso genético para a
característica área de olho de lombo, e conseqüentemente, melhorar o
rendimento de carcaça. As estimativas de correlações genéticas obtidas entre
musculosidade e as características de espessura de gordura subcutânea e
espessura de gordura subcutânea na garupa indicaram que a seleção para
musculosidade deve levar a animais com melhor acabamento de carcaça. A
seleção para a estrutura física e conformação, aos 15 e 22 meses de idade,
poderá promover resposta correlacionada para o aumento da altura na garupa.

PALAVRAS-CHAVE: amostragem de gibbs, bovinos de corte, escores visuais,
parâmetros genéticos.
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BAYESIAN ANALYSIS FOR MORPHOLOGICAL TRAITS AND THEIR

RELATIONSHIPS WITH PERFORMANCE IN NELORE CATTLE USING

THRESHOLD MODELS

ABSTRACT

The objective of this study was to estimate genetic parameters for visual scores
and their genetic associations with performance in Nelore cattle using the
bayesian inference under threshold animal models. Information concerning visual
scores were obtained from year 2000 to 2005 from bovines of the Nelore breed
proceeding from thirteen farms participant of the PMGRN. The evaluated visual
scores at the ages of 8 and 22 months presented moderate heritability estimates,
suggesting that these traits can be used to promote genetic gains by direct
selection. The genetic correlations between musculature, physical structure and
conformation were moderate, indicating correlated responses between the traits.
However, it is recommended the use of the information concerning visual scores,
in at least two phases of the animal life, as selection criteria. Estimates of positive
genetic correlations between these morphological traits (musculature, physical
structure and conformation) with the growth traits indicated that the selection of
one of them will bring genetic progress to another. The results achieved in this
study also indicated that the physical structure and the conformation are
determined, to a large extent, by the same sets of genes as the weight. Genetic
correlation estimates between sacrum scores and weights were low. The selection
of animals with better morphological conformation may lead to animals with
greater fertility and sexual precocity. The visual scores can be used as criterion of
selection with intention to increase the genetic progress for the longissumus
muscle area. The estimates of genetic correlations obtained between musculature
with the backfat thickness and rump fat thickness indicate that selection for
musculature may lead to changes in the carcass maturity in animals of the Nelore
breed. The selection for the physical structure and conformation, at the age of 15
and 22 months, will be able to promote positive correlated response with the hip
height.

KEYWORDS: beef cattle, genetic parameters, gibbs sampling, visual scores.
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ANÁLISE BAYESIANA DE CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E SUAS

RELAÇÕES COM O DESEMPENHO PRODUTIVO DE BOVINOS DA RAÇA

NELORE UTILIZANDO MODELOS DE LIMIAR

CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

INTRODUÇÃO

O agronegócio brasileiro apresenta hoje forte competitividade

internacional em vários de seus segmentos. Atualmente, a pecuária de corte é o

terceiro setor mais importante do agronegócio brasileiro, em relação às

exportações, perdendo somente para produtos florestais e grãos (Gonçalves et

al., 2006). No entanto, o índice de produtividade do rebanho bovino de corte

brasileiro ainda está aquém do seu potencial. O Brasil apresenta o maior rebanho

bovino comercial do mundo, estimado em mais de 195 milhões de cabeças

(IBGE, 2004), e se destaca pela consolidação do Zebu como base para

sustentação da pecuária nacional. Mas, ao mesmo tempo em que o Nelore vem

se apresentando ao mundo como uma importante opção para produção,

principalmente, em países de regiões tropicais e subtropicais, a pecuária

brasileira também passou a ser submetida à competição de outros mercados, não

apenas com relação ao produto em si, mas também em termos técnicos e

metodológicos que lhes agregam valor e qualidade. Assim, melhorar os índices

zootécnicos da raça Nelore é fundamental para que o Brasil possa competir mais

avidamente no mercado internacional.

Entre os fatores que influenciam os baixos índices zootécnicos está o

componente genético dos rebanhos. De acordo com Lush (1964), o método

normalmente usado para melhorar a qualidade genética é a seleção dentro de

rebanhos. No entanto, nos programas de melhoramento genético, é possível a

avaliação do mérito genético de animais, dentro de rebanhos e entre rebanhos, de

distintas regiões e manejos. O objetivo de um programa de melhoramento

genético deve ser a tradução dos valores genéticos em expressiva melhoria dos
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resultados econômicos dos rebanhos (Lôbo, 1996). As últimas décadas

mostraram exemplos de que a genética quantitativa pode ser aplicada

diretamente nos procedimentos de seleção em grandes rebanhos comerciais,

trazendo benefícios econômicos. O aumento da produtividade pode ser obtido a

partir da identificação e multiplicação dos melhores genótipos e das adequadas

condições ambientais relacionadas ao processo produtivo.

Atualmente, nos diversos programas de melhoramento genético tem

sido adotado o uso de escores de avaliação visual procurando estimar a

composição da carcaça dos animais e a rapidez com que estes chegarão ao

abate. O objetivo básico e direcional das características envolvidas na avaliação

visual, de diferentes tipos morfológicos, é identificar aqueles animais que, nas

condições viáveis de criação e em consonância com o mercado consumidor,

cumpram seu objetivo eficientemente em menos tempo (Josahkian et al., 2003).

De acordo com Cardoso et al. (2001), um programa de melhoramento genético

baseado unicamente em características de desenvolvimento ponderal como, por

exemplo, o ganho em peso, não seria adequado, uma vez que o biótipo não pode

ser ignorado caso deseje-se satisfazer as demandas do mercado. Lima et al.

(1989) e Razook et al. (1990) desenvolveram trabalhos de avaliação visual das

formas do corpo e caracterização racial, e encontraram estimativas positivas de

correlações genéticas entre medidas corporais e desempenho. Segundo May et

al. (1992), escores de musculatura e gordura de acabamento são os melhores

indicadores de valores quanto à qualidade do animal vivo e da carcaça.

O conhecimento dos parâmetros e valores genéticos é de fundamental

importância para o delineamento de programas de seleção em bovinos de corte,

pois permite antever a possibilidade de sucesso com a seleção. De acordo com

Lush (1964), há dois motivos para a adoção de seleção por meio de escores

visuais: atender a demanda de valorização pelo mercado de um tipo ou produto, e

obter resposta indireta à seleção para a produtividade. Desta forma, a inclusão de

escores de avaliação visual em programas de melhoramento genético é uma

excelente alternativa para auxiliar na identificação de genótipos superiores para

características econômicas tais como a produção de carne, qualidade de carcaça

e precocidade de terminação.
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No entanto, para que a inclusão de escores visuais em programas de

melhoramento seja eficaz, é necessário que as metodologias de avaliação

genética sejam corretamente aplicadas. O aperfeiçoamento de métodos para a

estimação dos componentes de variância tem sido uma constante busca dos

pesquisadores, uma vez que os métodos empregados para as avaliações dos

valores genéticos individuais para diversas características de interesse econômico

utilizam-se dessas estimativas. Assim, os componentes de variância precisam ser

corretamente estimados para que os valores genéticos preditos possam ser

obtidos com maior precisão, e assim, realmente representar um instrumento

eficaz ao selecionador na busca do progresso genético de seu rebanho.

Neste contexto, a inferência bayesiana é mais uma alternativa para

solucionar problemas relacionados à avaliação genética de dados categóricos,

dentre os quais se destacam os escores visuais. De acordo com Van Tassel et al.

(1998), a aplicação de modelos bayesianos de limiar, na avaliação genética de

características categóricas, poderá promover uma melhor identificação de

genótipos superiores. A proposta deste estudo foi estimar parâmetros genéticos

de características avaliadas por escores visuais e suas relações com o

desempenho produtivo de bovinos da raça Nelore utilizando a estatística

bayesiana sob modelo animal de limiar. Desta forma, as estimativas de

herdabilidades e correlações genéticas das características morfológicas com as

de crescimento, reprodução e de carcaça, irão contribuir para o conhecimento das

relações destas características com o desempenho produtivo de bovinos da raça

Nelore e, conseqüentemente, permitir determinar a melhor forma de inclusão

destas características morfológicas em programas de melhoramento genético,

com intuito de obter progresso genético para um biótipo desejável, por meio da

seleção.

OBJETIVO GERAL

O objetivo geral foi estimar parâmetros genéticos de características

avaliadas por escores visuais e verificar as inter-relações com o desempenho
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produtivo de bovinos da raça Nelore utilizando a estatística bayesiana sob modelo

animal de limiar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos do presente estudo foram:

1) Estimar os parâmetros e valores genéticos para escores visuais de

musculosidade, estrutura física, aspectos raciais, conformação, ônfalo,

pigmentação e sacro, em diferentes idades de bovinos da raça Nelore,

utilizando a estatística bayesiana sob modelo animal de limiar.

2) Obter estimativas de correlações genéticas entre os escores visuais

para musculosidade, estrutura física e conformação, considerando

diferentes idades.

3) Estimar as correlações genéticas entre os escores visuais para

musculosidade, estrutura física, conformação e sacro, considerando

diferentes idades, com os pesos padronizados aos 210, 365 e 450 dias

de idade.

4) Estimar as correlações genéticas entre os escores visuais para

musculosidade, estrutura física, conformação e sacro, considerando

diferentes idades, com características de reprodução.

5) Obter estimativas de correlações genéticas entre os escores visuais de

musculosidade, estrutura física, conformação e sacro, considerando

diferentes idades, e as características de carcaça medidas por ultra-

sonografia.
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6) Comparar os métodos de análise genética para características

categóricas morfológicas considerando modelos bayesianos de limiar e

linear.

REVISÃO DE LITERATURA

A tendência atual, na busca de animais precoces, que atendam às

exigências do mercado em termos de quantidade e qualidade de carne, tem

mostrado a necessidade de mudanças nos critérios de seleção. Não se podem

selecionar animais apenas baseando-se em dados de peso como única

característica a ser explorada, mas observar também características de

precocidade, crescimento e terminação (Jorge Júnior et al., 2001).

Dentro deste pensamento é que se estabeleceu o uso de escores

visuais, primeiramente nos Estados Unidos, mediante o sistema de avaliação

Ankony (Long, 1973), que se baseia numa escala absoluta de um a dez para

algumas características, tais como, ausência de gordura excessiva,

musculosidade, tamanho do esqueleto, aprumos, caracterização racial e sexual.

Estudos de crescimento por meio da avaliação de pesos isoladamente são

comuns na literatura, porém são poucos os trabalhos que relacionam

características de produção com escores visuais para animais zebuínos no Brasil,

podendo citar os de Eler et al. (1996), Cardoso et al. (2001), Jorge Júnior et al.

(2001), Koury Filho (2001, 2005), Dal Farra et al. (2002), Van Melis et al. (2003) e

Jorge Júnior et al. (2004).

A avaliação por escores visuais é considerada uma boa forma para se

identificar animais de melhor conformação produtiva (Koury Filho, 2005). Segundo

Nicholson & Butterworth (1986), um grande número de animais pode ser avaliado

visualmente sem que precisem ser submetidos a mensurações, o que acelera o

processo e minimiza o estresse dos animais, além de apresentar baixo custo de

implantação. Alguns pesquisadores têm proposto métodos para a determinação

de escores em bovinos de corte, no entanto, esses métodos têm sido

desenvolvidos para raças taurinas, que diferem das zebuínas em vários aspectos

anatômicos e, principalmente, na forma de deposição de gordura (Koury Filho,
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2001). Estas escalas não são adequadas à grande variação verificada nos

rebanhos zebuínos. Porém algumas instituições ou grupos de pesquisa no Brasil

utilizam escores visuais para características morfológicas e, hoje, já existem

algumas metodologias de avaliação visual específicas para os zebuínos.

Métodos de avaliação por escores visuais utilizados no Brasil

Para estabelecer a avaliação visual da condição corporal por escore, é

necessário utilizar métodos que interpretem, de maneira simples, o perfil do

animal (Koury Filho, 2001). No Brasil, os métodos utilizados por associações e

programas de melhoramento são: o CPMU, utilizado pelos Programas de

Melhoramento Genético da CFM, Aliança e Conexão Delta G; o EPMURAS,

utilizado pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ); e o MERCOS,

desenvolvido no Programa de Melhoramento Genético da Raça Nelore (PMGRN -

Nelore Brasil), sendo este último método, o objetivo de estudo do presente

trabalho. Atualmente, estão sendo realizadas pesquisas com o método EPMU e,

dependendo dos resultados, poderá ser incorporado ao PMGRN - Nelore Brasil.

O método CPMU foi desenvolvido pela empresa GenSys e, a partir da

década de 90, tem gerado informações utilizadas em programas de

melhoramento no Brasil. Porém, essa metodologia refere-se à apenas quatro

aspectos morfológicos, deixando de lado pontos importantes como aprumos e

características sexuais. De acordo com Koury Filho (2001), as definições das

características conformação, precocidade, musculatura e umbigo, parecem se

confundir um pouco, dificultando a comparação entre dados de diferentes

rebanhos. Desta forma, avaliadores que não se comunicam entre si, podem estar

avaliando partes diferentes do exterior do animal e lhes dando o mesmo nome.

Mudanças ocorreram na metodologia, como a aplicação dos escores

que passaram a ser relativos aos grupos de contemporâneos e não mais notas

absolutas. Outra mudança foi a diminuição da escala, que de um a nove passou

para um a cinco. Assim, o avaliador observa o grupo contemporâneo e estabelece

o animal mediano (escore três) e os extremos (escores um e cinco) para cada

característica morfológica, dentro daquele grupo. Cada animal é avaliado

individualmente e os escores são atribuídos em relação ao seu grupo de
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contemporâneos. Para estas características morfológicas de conformação,

precocidade, musculatura e umbigo têm-se estimado herdabilidades de média a

alta magnitude (Eler et al., 1996; Dal Farra et al., 2002; Van Melis et al., 2003;

Jorge Júnior et al., 2004 e Koury Filho, 2005).

A partir da redefinição de algumas características já utilizadas e da

inclusão de outras no Programa de Melhoramento Genético das Raças Zebuínas

(PMGZ), um novo método de avaliação visual denominado EPMURAS, foi

adotado em substituição ao método PHRAS. Tais modificações foram realizadas

com o intuito de melhor identificar aqueles animais que, nas condições viáveis de

criação e em consonância com o mercado consumidor, cumpram seu objetivo

eficientemente em menor tempo.

No método EPMURAS, os escores de avaliação visual variam de um a

seis para estrutura corporal, precocidade, musculosidade e umbigo; e de um a

quatro para características raciais, aprumos e sexualidade. Conforme descrito no

manual ABCZ (2003), os escores de estrutura corporal, precocidade e

musculatura, serão relativos ao grupo de contemporâneos e, também, a um

biótipo de referência dentro da raça. Já para as características raciais, aprumos e

sexualidade, os escores serão atribuídos somente em relação a uma referência,

que são os padrões definidos pela ABCZ, isto é, o indivíduo não é comparado ao

grupo que está inserido. Em relação ao umbigo, a escala de notas é de acordo

com alguma referência previamente definida, de acordo com as características da

raça.

Com o objetivo de identificar animais que reúnam maior número de

características de importância econômica e de melhorar alguns aspectos

relacionados ao biótipo animal, no Programa de Melhoramento Genético da Raça

Nelore (PMGRN - Nelore Brasil) foi proposto o sistema de avaliação denominado

MERCOS. As medidas são tomadas na época da desmama e ao sobreano,

porém podem ser feitas a qualquer idade do animal. As características avaliadas

são descritas por Lôbo (1996), em que:

a) Musculosidade (M): deve ser considerada a distribuição muscular no corpo do

animal, bem como o seu desenvolvimento, volume e comprimento dos músculos.

Por serem os cortes do posterior, os de maior valor no mercado, e também de
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mais fácil observação, deve-se dar grande importância a esta região, assim como

valorizar animais com precocidade em desenvolvimento muscular.

b) Estrutura Física (E): deve-se analisar a sustentação do animal, ou seja, os

cascos quanto à sua integridade e tamanho, os ligamentos ou articulações quanto

à firmeza, largura dos ossos e os aprumos em geral. Ressalta-se que algumas

imperfeições podem piorar drasticamente, comprometendo a funcionalidade e, por

este motivo, deve-se ter cuidado quanto à tolerância a certos defeitos.

c) Aspectos Raciais (R): nas características raciais observa-se a pelagem,

pigmentação da pele e mucosas, analisando o ânus e vulva, períneo e tetas. A

cabeça expressa o padrão racial, devendo levar em consideração defeitos como:

desvios de chanfro e articulação dos maxilares. O objetivo desta avaliação é

identificar os animais que se ajustam melhor ao perfil da raça.

d) Conformação (C): procura-se avaliar o esqueleto do animal, comprimento do

corpo, abertura de peito (amplitude torácica), arqueamento e comprimento das

costelas, largura de garupa e comprimento (à qual se atribui facilidade de parto).

Avaliado por detrás, o animal deverá apresentar boa abertura entre os ísquios;

lateralmente, deverá haver proporção semelhante entre os comprimentos dos

membros e das costelas, além de linhas retas e, aproximadamente, paralelas

entre o dorso-lombo e a barriga, abrindo levemente no sentido da garupa.

e) Ônfalo (O): o umbigo deve apresentar um tamanho e posicionamento

adequado, tomando-se como base, animais que possuem umbigo com forma e

tamanho reduzidos. Sabe-se que machos de umbigo excessivamente comprido,

criados extensivamente, podem ferir o prepúcio em talos de gramíneas, podendo

comprometer o órgão reprodutor.

f) Aspectos Sexuais (S): avalia as características sexuais de machos e fêmeas,

como genitais externos, que devem ser funcionais, de desenvolvimento

condizente com a idade cronológica. Além disso, avaliam-se também

características secundárias como tamanho e forma do cupim, pescoço e cabeça,
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caracterizando a masculinidade nos machos e feminilidade nas fêmeas. A

característica avaliada possui apenas dois escores representando a presença ou

ausência de sexualidade definida.

De acordo com Lôbo (1996), para cada variável discreta o animal

poderá obter de um a cinco pontos (com exceção de aspectos sexuais por ser

característica binária), sendo que a maior pontuação representa o grau mais

favorável. Um animal que comparado ao seu grupo de contemporâneos for

considerado intermediário (três pontos) para determinada característica, servirá

de referência para a classificação dos demais que estão abaixo (um ou dois

pontos) ou acima da média (quatro ou cinco pontos). Desta forma, a avaliação é

comparativa e a pontuação dada a um animal é sempre relativa aos demais.

Ressalta-se que as notas recebidas pelo animal só possuem significado em se

tratando do grupo contemporâneo ao qual ele pertence, não fazendo sentido, por

exemplo, comparar os melhores animais de grupos contemporâneos diferentes.

Outro aspecto importante é que os pontos não devem ser totalizados, evitando-

se, desta forma, que defeitos sejam mascarados.

Os métodos de avaliação genética em uso permitem separar os efeitos

genéticos aditivos dos efeitos devido às combinações e ao ambiente,

simultaneamente. Entretanto, é necessária uma correta coleta de dados que

permita identificar e minimizar as diferenças entre os animais causadas pelos

efeitos de ambiente (Oliveira, 2003). Na avaliação visual, a formação de grupos

contemporâneos é muito importante, uma vez que as medidas de escores visuais

são subjetivas e estão sujeitas aos vícios. O uso dos grupos contemporâneos,

incluindo o avaliador como um fator, minimizará os possíveis erros impedindo o

comprometimento da avaliação genética.

Metodologias para estimação de parâmetros genéticos de características

categóricas

Os componentes de variância, importantes na predição do mérito

genético dos indivíduos, têm sido estimados por diferentes métodos que evoluem

à medida que novas teorias e técnicas computacionais são desenvolvidas. O
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método de estimação é um fator importante na obtenção dos parâmetros

genéticos, juntamente com o estabelecimento de um modelo matemático que

descreva corretamente os dados. A maioria dos métodos de estimação de

componentes de (co)variância em uso evoluíram com a disponibilidade de

maiores recursos computacionais, inclusive novas técnicas e algoritmos.

Atualmente, a Máxima Verossimilhança Restrita é um dos métodos

mais utilizados nos programas de melhoramento genético e seu uso foi

intensificado pela disponibilidade de programas computacionais como o DFREML

(Meyer, 1988), VCE (Groeneveld, 1994) e MTDFREML (Boldman et al. 1995).

Para avaliação de características discretas, os modelos lineares têm sido

preferidos em relação aos modelos de limiar, o que teoricamente não seria

adequado, uma vez que os dados categóricos não apresentam distribuição

normal. Porém, devido à facilidade de aplicação, tanto em modelo animal como

modelo de touro, os modelos lineares têm sido utilizados em diversos estudos

com dados categóricos como os de Smother et al. (1993), Eler et al. (1996),

Weigel et al. (1999), Carnier et al. (2000), Bennett et al. (2001), Cardoso et al.

(2001), Koury Filho (2001, 2005) e Kippert et al. (2006). Miztal (1999) desenvolveu

o software BLUPF90THR que utiliza a Máxima Verossimilhança Restrita sob

modelos de limiar (threshold models). Este programa foi utilizado com êxito em

trabalho realizado por Ramirez Valverde et al. (2001) para dificuldade de parto em

bovinos de corte da raça Gelbvieh.

Já o método R (Reverter et al. 1994) surgiu como uma alternativa em

relação à Máxima Verossimilhança Restrita, e tem como principal vantagem, a

utilização de um algoritmo que requer apenas os valores genéticos preditos, os

quais podem ser obtidos por método iterativo, não exigindo a decomposição de

Cholesky do sistema de equações (DF-REML), sua inversa (EM-REML) ou

derivadas (Newton-Raphson-REML). Isto implica em maior velocidade no

processamento e menor demanda de memória nos computadores (Van Melis et

al., 2003). Alguns pesquisadores têm utilizado o método R sob modelo linear em

análises genéticas para características categóricas (Choy et al., 2002; Van Melis

et al., 2003 e Silva et al., 2005). Van Melis et al., (2003) recomendaram a

utilização do método R em substituição ao método da Máxima Verossimilhança
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Restrita, somente por razões computacionais, uma vez que suas propriedades

teóricas ainda não são totalmente conhecidas. O programa utilizado que aplica as

propriedades do método R é derivado do BLUP90IOD que pertence ao pacote

BLUPF90 (Miztal, 1999).

Atualmente, a análise bayesiana proposta por Gianola e Fernando

(1986) têm sido utilizada com sucesso na solução de problemas para as

estimativas de componentes de variância em modelos de limiar para dados

categóricos (Hoeschele et al., 1995; Sorensen et al., 1995; Matos et al., 1997;

Altarriba et al., 1998; Van Tassel et al., 1998; Varona et al., 1999; Luo et al., 2001;

Kizilkaya et al., 2002; Korsgaard et al., 2003; Marcondes, 2003 e Silva et al.,

2003). O software MTGSAM Threshold desenvolvido por Van Tassel et al. (1998),

que utiliza a Amostragem de Gibbs, tem sido aplicado para dados categóricos sob

modelo de touro e modelo touro avô-materno. Em modelo animal, alguns autores

(Moreno et al., 1997; Luo et al., 2001; Marcondes, 2003; Phocas & Laloe, 2003)

encontraram dificuldades para atingir a convergência da cadeia de Gibbs, tanto

em análises uni-características como bi-características. Recentemente, foram

desenvolvidos os softwares DMU (Madson et al., 2006) e THRGIBBS1F90

(Tsuruta & Miztal, 2006), que aplicam a estatística bayesiana na estimação de

componentes de (co)variâncias de características categóricas utilizando modelos

lineares e limiares.

Assim, as metodologias empregadas no melhoramento animal, como a

Máxima Verossimilhança Restrita, método R, Inferência Bayesiana, têm sido

utilizadas na estimação de componentes de variância e valores genéticos de

características categóricas. Porém, as dúvidas referem-se à definição do modelo:

linear ou limiar? As metodologias empregadas assumindo modelo linear ignoram

a natureza discreta dos dados categóricos, e a análise procede como se os dados

fossem de caráter contínuo. Já no modelo de limiar, assume-se como distribuição

normal, a variável não observável, que é subjacente para a variável discreta,

sendo que a conexão da variável discreta com a escala subjacente contínua é

conseguida por um conjunto de limiares fixos. Desta forma, a variável subjacente

é descrita pelo modelo linear, mas a relação da subjacente com a escala

observada é não linear, caracterizando o modelo de limiar.
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O questionamento ao uso da metodologia de modelos lineares é devido

a esta não ser teoricamente adequada para características categóricas, podendo

subestimar os parâmetros genéticos, e gerar conclusões equivocadas referente

ao ganho genético destas características quando submetidas à seleção. Desta

forma, Gianola & Foulley (1983), Harville & Mee (1984) e Gilmour et al. (1985)

desenvolveram a aplicação do modelo de limiar na avaliação genética de

características categóricas. Posteriormente, Janss & Foulley (1993) e Van Tassel

et al. (1998) tornaram possíveis as análises multi-características incluindo dados

contínuos (modelo linear) e dados categóricos (modelo de limiar). Para modelos

de limiar assume-se que existe uma variável subjacente de distribuição contínua

em relação à variável discreta (Sorensen et al., 1995), sendo que a resposta de

uma categoria é observada, se o seu valor na escala subjacente, estiver

localizado entre os limiares que definem esta categoria. Assim, a distribuição de

probabilidade das respostas para dados categóricos depende da posição da

média da distribuição subjacente contínua em relação aos limiares fixos.

Aplicações no melhoramento animal de modelos de limiar podem ser encontradas

em diversos trabalhos, como os de Sorensen et al. (1995), Matos et al. (1997),

Altarriba et al. (1998), Van Tassel et al. (1998), Varona et al., (1999), Luo et al.

(2001), Ramirez Valverde et al. (2001), Rekaya et al., (2001), Marcondes (2003),

Silva et al., (2003) e Wiggans et al. (2003).

Desta maneira, o uso de modelos de limiar pode proporcionar

estimativas de parâmetros genéticos mais adequadas, uma vez que este

relaciona a resposta observada na escala categórica com uma escala subjacente

normal contínua (Silva et al., 2005). Ducrocq et al. (1988) afirmaram que os

métodos de limiar podem ter maior habilidade para detecção da variabilidade

genética do que os métodos lineares. De acordo com Gianola (1982), o melhor

preditor linear não viesado (BLUP) pode não ser apropriado para características

categóricas, pois estas violariam várias pressuposições existentes nas

metodologias de modelos mistos. Alguns dos problemas descritos por Gianola

(1982) são: i) as variâncias das características categóricas são heterogêneas; ii)

as soluções do BLUP não consideram a restrição de que a soma das

probabilidades de resposta tenha que ser igual a um entre todas as categorias de
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resposta; iii) a variância genética aditiva na escala observada depende da

incidência da característica na população dada.

Ramirez Valverde et al. (2001), compararam a acurácia de diversos

modelos para obtenção dos valores genéticos para dificuldade de parto de

bovinos Gelbvieh. Foram avaliados modelos de limiar versus lineares e modelo

animal versus modelo touro-avô materno em análises uni-característica e bi-

característica. Os efeitos de rebanho-ano-estação foram considerados como

aleatórios e o sexo do bezerro por idade da vaca como efeito fixo. Foi utilizado o

software BLUPF90 e BLUPF90THR (Miztal, 1999) que se baseiam na teoria

frequentista. Os autores observaram que o modelo animal de limiar foi melhor que

o modelo animal linear para predição dos valores genéticos. Na análise bi-

característica obteve-se melhores acurácias dos valores genéticos preditos para

os efeitos aleatórios diretos em relação à análise uni-característica. No entanto,

não houve diferença entre as estimativas obtidas pelo modelo de limiar ou linear

considerando o modelo touro-avô materno. Os autores também concluíram que

para a avaliação genética da dificuldade de parto, o modelo animal de limiar

representou a melhor escolha para predizer os efeitos genéticos aditivos direto e

maternal.

Estes resultados divergem das conclusões obtidas por Moreno et al.

(1997), Luo et al. (2001) e Marcondes et al. (2005). Os autores recomendaram a

utilização do modelo de limiar touro-avô materno em análises bayesianas para

dados categóricos. De acordo com Hoeschele et al. (1995), o uso do modelo touro

ou touro-avô materno pode ser aplicado com sucesso em análises bayesianas de

limiar para dados categóricos com menores freqüências, sendo que, nesta

situação, o amostrador de Gibbs pode não convergir sob modelo animal. No

entanto, para análises de dados categóricos com uma característica contínua, o

modelo animal pode ser mais adequado que o modelo touro-avô materno. Por

outro lado, Marcondes (2003) não obteve sucesso em várias tentativas com

análises bi-características limiar-linear sob modelo touro ou touro-avô materno,

gerando matrizes de (co)variâncias genéticas não positiva-definida.

Marcondes et al. (2005), em análise envolvendo a característica

permanência no rebanho de fêmeas da raça Nelore, concluíram que não houve

diferenças na classificação dos animais, quando os valores genéticos foram



14

preditos pelos modelos bayesianos de limiar ou linear. Devido ao menor tempo

computacional, os autores recomendaram o uso dos modelos lineares para dados

categóricos. Jamrozik et al. (1991) estudaram cinco características de

conformação em bovinos da raça Holandesa e observaram que a classificação

dos touros foi a mesma para ambos os modelos de limiar e linear. Porém, as

características de conformação estudadas possuíam de nove até dezoito

categorias, aproximando-se mais de uma distribuição normal. Matos et al. (1997),

em trabalho com dados categóricos de características reprodutivas de ovelhas

das raças Rambouillet e Finnsheep, concluíram que os modelos de limiar, embora

apresentem melhor habilidade em detectar a variância genética aditiva, não se

mostraram mais adequados na obtenção das estimativas dos parâmetros

genéticos.

De acordo com os resultados abordados nesta revisão de literatura, o

presente estudo utilizou a estatística bayesiana na estimação dos parâmetros e

predição dos valores genéticos das características categóricas morfológicas de

bovinos da raça Nelore, considerando análises de limiar sob modelo animal.

Estimativas de parâmetros genéticos para escores visuais de bovinos de

corte

No Brasil, as características morfológicas têm despertado grande

interesse em criadores e pesquisadores, e estudos têm sido realizados para

verificar a importância de se utilizar estas características como critérios de

seleção. Tais estudos têm procurado estabelecer as inter-relações entre

características morfológicas e de crescimento, reprodução e carcaça, buscando a

elaboração de novos índices de seleção. As pesquisas já realizadas sugerem que

a seleção, baseada nos escores visuais, pode ser efetiva, visto que as estimativas

de herdabilidade obtidas são de moderada magnitude (Eler et al., 1996; Jorge

Júnior et al., 2001; Dal Farra et al. 2002; Van Melis et al., 2003; Cardoso et al.,

2004; Koury Filho, 2005).

Em trabalho realizado por Koury Filho (2001), foram avaliados dados de

2.146 animais da raça Nelore para características morfológicas utilizando o
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método REML em modelo animal linear. Os valores de herdabilidade encontrados

foram de 0,33 para aspectos raciais, 0,48 para carcaça, 0,34 para estrutura

óssea, 0,22 para características sexuais, 0,40 para estrutura corporal, 0,29 para

garupa e 0,46 para pigmentação. Cardoso et al. (2000) analisaram dados de um

rebanho Santa Gertrudis avaliados na desmama, também pelo modelo linear, e

encontraram estimativas de 0,10 para conformação, 0,15 para precocidade e 0,11

para musculosidade. No entanto, Eler et al. (1996), trabalhando com rebanhos da

raça Nelore, obtiveram estimativas de 0,34 para conformação, 0,29 para

precocidade e 0,33 para musculosidade utilizando a Máxima Verossimilhança

Restrita sob modelo animal linear.

Com o objetivo de comparar as estimativas de parâmetros genéticos

para conformação, precocidade e musculosidade pelos métodos REML e método

R, Van Melis et al. (2003) realizaram análises uni-características sob modelo

animal linear, com dados de campo de bovinos Nelore aos 18 meses de idade. Os

autores encontraram estimativas de herdabilidade de 0,22 e 0,21 para

conformação, 0,21 e 0,21 para precocidade, 0,22 e 0,22 para musculosidade, pelo

método REML e R, respectivamente. Koury Filho et al. (2003), estudando escores

de umbigo em bovinos Nelore, estimaram herdabilidade de 0,29 e correlações

genéticas de -0,05 e 0,14 para peso na desmama e ao sobreano,

respectivamente, sob modelo animal linear e emprego da metodologia REML.

Koury Filho (2005), trabalhando com dados de bovinos da raça Nelore à

desmama e ao sobreano, estimou parâmetros genéticos para musculosidade,

precocidade e conformação pelo método REML sob modelo animal linear. As

estimativas de herdabilidade dos escores à desmama foram de 0,13 para

conformação, 0,25 para precocidade e 0,23 para musculosidade. Ao sobreano, os

valores de herdabilidade foram 0,24, 0,32 e 0,27, respectivamente. As correlações

genéticas entre as medidas visuais e pesos apresentaram alta magnitude

indicando que a seleção para conformação, precocidade e musculosidade deve

promover aumentos nos pesos, tanto à desmama como ao sobreano.

Magnabosco et al. (2005), utilizando dados de campo de bovinos da

raça Nelore, avaliados visualmente pela metodologia MERCOS (Lôbo, 1996),

estimaram os parâmetros genéticos para as características morfológicas

empregando a estatística bayesiana sob modelo animal de limiar. Os autores
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encontraram herdabilidade de 0,56 para musculosidade, 0,44 para estrutura, 0,53

para conformação, 0,80 para ônfalo e 0,70 para sacro, indicando que estas

características possuem variabilidade genética na população Nelore e podem ser

incluídas nos programas de melhoramento genético.

A identificação e o uso ótimo de animais geneticamente superiores têm

tido durante muito tempo, e continuarão a ter, um papel crucial nos programas de

melhoramento genético de bovinos. Os programas atuais de melhoramento

genético são muito diferentes em estrutura e tamanho daqueles de vinte anos

atrás. Analisando as mudanças genéticas e o desenvolvimento nas tecnologias

produtivas, é evidente que ocorrerão alterações nos programas de melhoramento

genético. Além das mudanças devidas ao emprego de novas biotecnologias,

existe espaço para progredir fazendo melhor uso daquelas atualmente

disponíveis.

Neste contexto, as avaliações morfológicas fornecem informações

suplementares e são úteis para determinar tendências e promover seleção ao

longo dos anos. Conseqüentemente, deverão ser incorporadas nos programas de

melhoramento genético, pois são importantes ferramentas na identificação de

animais com o biótipo exigido pelo mercado, pensando sempre na qualidade do

produto final, que é a carne bovina, e na relação custo/benefício da atividade.

No entanto, para se obter sucesso com a utilização dos escores visuais

como critérios de seleção, é necessário conhecer os efeitos ambientais e os

parâmetros genéticos (herdabilidades e correlações genéticas) destas

características. Apesar da importância dos parâmetros genéticos, ainda são

poucos os trabalhos referentes aos escores visuais em bovinos da raça Nelore.

Identificar o método e o modelo estatístico mais adequado para análises que

envolvem características categóricas são avanços imprescindíveis para o

melhoramento animal.
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CAPÍTULO 2

ANÁLISE BAYESIANA SOB MODELO ANIMAL DE LIMIAR NA AVALIAÇÃO

GENÉTICA DE CARACTERÍSTICAS DE ESCORES VISUAIS CONSIDERANDO

DIFERENTES IDADES DE BOVINOS DA RAÇA NELORE

RESUMO

O objetivo deste estudo foi estimar parâmetros genéticos das características
categóricas musculosidade (M), estrutura física (E), aspectos raciais (R),
conformação (C), ônfalo (O), pigmentação (PIG) e sacro (SAC), além de predizer
os valores genéticos, utilizando a estatística bayesiana sob modelo animal de
limiar, considerando diferentes idades de bovinos da raça Nelore. As informações
de escores visuais foram obtidas nos anos de 2000 a 2005 de bovinos
provenientes de treze fazendas participantes do PMGRN - Nelore Brasil. Nas
análises bi-características foram utilizados 500.000 até 1.100.000 ciclos para
alcançar a convergência da cadeia de Gibbs. O descarte inicial e intervalo
amostral foram de 100.000 e 1.000 ciclos, respectivamente. As características de
escores visuais avaliadas aos 8 e 22 meses de idade apresentaram estimativas
de herdabilidades moderadas, indicando que estas características apresentam
resposta rápida à seleção direta. As correlações genéticas entre as características
morfológicas de musculosidade, estrutura física e conformação foram moderadas,
indicando respostas correlacionadas entre as características. No entanto,
recomenda-se utilizar as informações de escores visuais, em pelo menos duas
fases de vida do animal, como critérios de seleção.

PALAVRAS-CHAVE: amostragem de gibbs, características morfológicas,
parâmetros genéticos, zebu.

BAYESIAN ANALYSIS UNDER ANIMAL THRESHOLD MODEL IN THE

GENETIC EVALUATION OF VISUAL SCORES TRAITS CONSIDERING

DIFFERENT AGES OF BOVINES OF THE NELORE BREED

ABSTRACT

The objective of this study was to estimate genetic parameters of the following
categorical traits: musculature (M), physical structure (PS), racial aspects (RA),
conformation (C), navel (N), pigmentation (PIG) and sacrum (SAC), as well as
predicting breeding values, using the bayesian statistics under threshold animal
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models, considering different ages of bovines of the Nelore breed. The information
concerning visual scores were obtained from year 2000 to 2005 from bovines of
the Nelore breed proceeding from thirteen participant farms of the PMGRN. In the
two-trait analyses, 500,000 rounds up to 1,100,000 rounds were used to reach the
convergence of the Gibbs chain. The burn-in and thinning interval were of 100,000
and 1,000 cycles, respectively. The evaluated visual scores at the age of 8 and 22
months presented moderate heritability estimates, suggesting that these traits can
be used to promote genetic gain by direct selection. The genetic correlations
between the morphological traits of musculature, physical structure and
conformation were moderate, indicating correlated responses between the traits.
However, it is recommended the use of the information concerning visual scores,
in at least two phases of the animal life, as selection criteria.

KEYWORDS: genetic parameters, gibbs sampling, morphological traits, zebu

cattle.

INTRODUÇÃO

A avaliação visual por escores tem despertado grande interesse em

pesquisadores e criadores de bovinos de corte, nos últimos anos, na tentativa de

buscar tipos morfológicos que atendam às exigências do mercado consumidor e

que estejam relacionados à maior habilidade de adaptação dos animais às

adversidades climáticas, nutricionais e sanitárias impostas pelo ambiente de

criação.

A seleção de animais por um biótipo adequado ao sistema produtivo é

um aspecto determinante para aumentar a eficiência econômica da empresa rural

e condição primordial para a sustentabilidade da atividade pecuária. De acordo

com Lush (1964), a adoção da seleção em rebanhos bovinos de corte para

características morfológicas permite resposta indireta à seleção para

produtividade, além de atender à demanda mercadológica de valorização de um

biótipo ou produto.

Nesse sentido, escores de avaliação visual têm sido incluídos em

programas de melhoramento genético, buscando identificar indivíduos com

melhor carcaça e maior rapidez em que chegarão ao abate. Os escores visuais de

conformação e musculatura podem ser importantes para selecionar animais que

produzem mais carne. As estimativas de parâmetros genéticos para
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características morfológicas encontradas na literatura (Eler et al., 1996; Lima et

al., 1989; Koury Filho, 2005; Magnabosco et al., 2005; Kippert et al., 2006)

apresentam herdabilidades moderadas a altas indicando que estas características

respondem à seleção direta.

Com o objetivo de identificar animais que reúnam maior número de

características de importância econômica e de melhorar alguns aspectos

relacionados ao biótipo animal, no Programa de Melhoramento Genético da Raça

Nelore (PMGRN - Nelore Brasil) da Associação Nacional de Criadores e

Pesquisadores (ANCP) foi desenvolvido o método de avaliação visual por escores

denominado MERCOS (Lôbo, 1996), em que são consideradas as características

morfológicas de musculosidade (M), estrutura física (E), aspectos raciais (R),

conformação (C), ônfalo (O) e aspectos sexuais (S). A avaliação visual quando

feita de maneira adequada, seguindo critérios teóricos para cada escore,

apresenta alta repetibilidade entre avaliadores e entre observações para um

mesmo avaliador. Os dados podem ser submetidos à análise estatística e

genética, gerando informações dos valores genéticos para as características

morfológicas que poderão ser aplicados posteriormente como critérios de seleção.

No entanto, para selecionar indivíduos, é necessário obter estimativas

acuradas dos valores genéticos dos animais candidatos à seleção. Na avaliação

genética de características morfológicas, em que os dados não apresentam uma

distribuição normal, alguns cuidados devem ser considerados, uma vez que as

metodologias de modelos lineares, geralmente, resultam em baixas estimativas

de herdabilidade (Mwansa et al., 2002). Assim, recomenda-se o uso de modelos

de limiar por apresentarem maior habilidade para detecção da variabilidade

genética quando comparados aos modelos lineares (Ramirez Valverde et al.,

2001; Luo et al., 2002; Marcondes et al., 2005).

O modelo de limiar é aplicado em análises genéticas de variáveis

discretas, distribuídas em classes, sendo baseado na suposição de que as

classes de dados observáveis estão relacionadas com um delineamento de uma

variável normal ou escala subjacente contínua (Sorensen et al., 1995 e Van

Tassel et al., 1998). Dessa maneira, assume-se que existe uma variável aleatória

não observável, associada com os níveis de cada característica categórica,

contendo os efeitos fixos e os efeitos aleatórios. De acordo com Van Tassel et al.
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(1998), a aplicação de modelos bayesianos de limiar permite uma melhor

identificação da variância genética aditiva em características categóricas.

O objetivo do presente trabalho foi estimar os parâmetros genéticos das

características de escores visuais, e predizer os valores genéticos, utilizando a

estatística bayesiana sob modelo animal de limiar, considerando as diferentes

idades de bovinos da raça Nelore. A obtenção das estimativas de herdabilidade

poderá contribuir para a elaboração e implantação de programas de

melhoramento genético, bem como, determinar a fase de vida do animal que

proporciona melhor resposta à seleção.

MATERIAL E MÉTODOS

As informações de escores visuais analisadas no presente estudo

foram obtidas nos anos de 2000 a 2005, em bovinos da raça Nelore, provenientes

de treze fazendas participantes do PMGRN - Nelore Brasil, da Associação

Nacional de Criadores e Pesquisadores (ANCP), localizadas nos estados de

Goiás, Mato Grosso, Paraná e no Distrito Federal. Foram estudadas as

características morfológicas de musculosidade (M), estrutura física (E), aspectos

raciais (R), conformação (C), ônfalo (O), pigmentação (PIG) e sacro (SAC).

O conjunto de dados continha inicialmente 16.646 registros de escores

visuais de 13.086 animais com idade à coleta variando de cinco meses até vinte

anos de idade. Desta maneira, foi necessária a definição de quatro classes de

idades para a avaliação genética das características morfológicas: animais de

cinco a onze meses de idade, doze a dezoito meses de idade, dezenove a vinte e

cinco meses de idade, e vacas adultas.

Os animais foram avaliados visualmente pelo método denominado

MERCOS, adaptado de Lôbo (1996), em que: (i) para a musculosidade (M) avalia-

se a distribuição muscular no corpo do animal, bem como o seu desenvolvimento,

volume e comprimento dos músculos; (ii) na estrutura física (E) avalia-se a

sustentação do animal, ou seja, cascos quanto à sua integridade e tamanho,

ligamentos ou articulações quanto à firmeza e a largura dos ossos; iii) nos

aspectos raciais (R) é avaliado o padrão racial identificando os animais que se
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ajustam melhor ao perfil da raça levando em consideração defeitos como desvios

de chanfro e articulação dos maxilares; iv) para a conformação (C) avalia-se o

esqueleto do animal, comprimento do corpo, amplitude torácica, arqueamento e

comprimento das costelas, largura de garupa e comprimento, relação tamanho

dos membros e comprimento das costelas, sendo que as linhas dorsal e ventral

devem ser paralelas ou abrir levemente no sentido da garupa; v) no ônfalo (O) é

avaliado o umbigo que deve apresentar um tamanho e posicionamento adequado,

tomando-se como base animais que possuem umbigo com tamanho reduzido.

Neste estudo, os aspectos sexuais (S) não foram considerados. De acordo com

Lôbo (1996), para cada variável morfológica, os animais avaliados podem obter

escores de um a cinco pontos, sendo que a maior pontuação representa o grau

mais favorável. Um animal que, comparado ao seu grupo de contemporâneos, for

considerado intermediário (três pontos) para determinada característica,

representa a referência para a classificação dos demais em abaixo (um ou dois

pontos) ou acima da média (quatro ou cinco pontos).

Além das características morfológicas do sistema de avaliação visual

MERCOS, foram avaliados também a pigmentação (PIG) e o sacro (SAC). Para

atribuir escores para PIG avaliou-se a pigmentação da pele e mucosas, períneo e

úbere. A pigmentação de bovinos da raça Nelore é caracterizada pela coloração

preta da pele e mucosas, e a despigmentação é identificada em locais em que a

pele ou mucosas apresentam coloração rósea. Para SAC avaliou-se o

comprimento, por meio da distância entre os ossos íleo e ísquio, a largura,

considerando a distância entre os íleos e entre os ísquios, e a inclinação do osso

sacro. Como PIG e SAC são características binárias ou dicotômicas, foram

utilizados apenas dois escores. Para a característica PIG assumiu-se valor um

para animais com ausência de pigmentação e valor dois para animais com

presença de pigmentação; e para SAC assumiu-se valor um para animais com

osso sacro indesejável e valor dois para osso sacro desejável.

Para a avaliação do ônfalo (O), a escala de notas foi de acordo a uma

referência previamente definida, sendo o escore ideal (cinco pontos) relativo aos

animais com umbigo de tamanho reduzido e posicionamento adequado. Na

avaliação de vacas adultas, os escores atribuídos para todas as características

morfológicas foram relativos a um biótipo de referência da raça, não sendo
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utilizado o critério comparativo dentro de lote de manejo. Na Tabela 1 é

apresentada a distribuição dos escores em porcentagem para cada característica

morfológica.

Tabela 1. Distribuição (%) por escores para as características musculosidade (M),
estrutura física (E), aspectos raciais (R), conformação (C), ônfalo (O), sacro (SAC)
e pigmentação (PIG) de bovinos da raça Nelore considerando diferentes idades.

Escores
Características de Limiar

Um Doisa Três Quatro Cincob

8 meses de idade
M 5,5 28,8 50,4 14,3 1,0
E 3,4 24,5 45,8 24,9 1,4
R 3,5 23,2 47,9 20,8 4,5
C 5,5 35,1 45,5 13,6 0,3
O 1,0 19,0 46,6 28,8 4,6
SAC 74,4 25,6
PIG 14,0 86,0
15 meses de idade
M 1,3 22,7 47,8 23,2 5,0
E 0,5 12,0 50,1 32,8 4,6
R 2,7 13,3 43,8 32,6 7,7
C 1,7 21,0 44,7 26,3 6,3
O 1,6 14,1 48,0 29,6 6,7
SAC 51,3 48,7
PIG 6,4 93,6
22 meses de idade
M 0,6 12,4 43,2 33,4 10,4
E 0,4 6,5 37,6 44,0 11,5
R 1,2 10,7 39,5 37,5 11,2
C 0,4 11,3 39,0 35,8 13,5
O 1,9 18,8 53,2 22,7 3,4
SAC 39,6 60,4
PIG 6,2 93,8
Vacas adultas
M 0,2 9,9 58,5 28,6 2,7
E 0,1 6,5 48,1 38,6 6,7
R 0,4 10,2 37,1 42,6 9,7
C 0,1 11,2 51,6 33,8 3,3
O 5,3 18,6 44,2 25,9 6,1
SAC 49,2 50,8
PIG 13,8 86,2

aEscore ideal para pigmentação e sacro; bEscore ideal para musculosidade, estrutura
física, aspectos raciais, conformação e ônfalo.



29

Os animais foram analisados individualmente pelo mesmo avaliador,

para cada lote de manejo, o que caracterizou animais de mesmo sexo e nascidos

na mesma época, e que receberam as mesmas condições de tratamento

alimentar e sanitário. Foi observado todo o lote de manejo, buscando visualizar o

perfil médio para cada característica morfológica avaliada. Desta forma, a

avaliação visual foi comparativa e a pontuação dada para cada indivíduo relativa

aos demais.

A estruturação dos arquivos de dados foi realizada com a utilização do

programa Statistical Analysis System (SAS, 2004). Para a consistência dos

dados, o intervalo de idade dos animais jovens utilizados neste estudo, seguiram

uma variação de 150 a 330 dias em relação aos 240 dias (8 meses de idade), 360

a 540 dias em relação aos 450 dias (15 meses de idade) e 570 a 750 dias em

relação aos 660 dias (22 meses de idade), considerando um período de 90 dias

para menos e para mais em cada classe de idade pré-definida. Para as vacas

adultas, a variação da idade foi de 4 a 12 anos, conforme critério adotado pelo

PMGRN - Nelore Brasil para o peso adulto da vaca (Lôbo et al., 2006). Foram

eliminados os animais com dados repetidos dentro de cada classe de idade ou

que apresentaram idades à coleta diferentes do pré-estabelecido. Em vacas

adultas, foram considerados os escores da primeira avaliação visual realizada.

Para a verificação dos efeitos de ambiente que influenciam as características

morfológicas foram utilizados os procedimentos GLM e REG do programa SAS

(SAS, 2004).

A definição dos grupos de contemporâneos foi dada por: i) fazenda, ano

e estação de nascimento, regime alimentar e lote de manejo aos 210 dias para os

animais de 8 meses de idade; ii) fazenda, ano e estação de nascimento, lote de

coleta para animais de 15 e 22 meses de idade; iii) fazenda, ano e estação de

nascimento para vacas adultas. Já para o peso aos 210 dias de idade, os grupos

contemporâneos contemplaram animais da mesma fazenda, ano e estação de

nascimento, sexo e lote de manejo aos 210 dias de idade. O efeito de estação de

nascimento foi dividido em quatro classes: animais nascidos nos meses de

Janeiro a Março, Abril a Junho, Julho a Setembro e Outubro a Dezembro.

Foram eliminados os grupos contemporâneos que continham menos de

quatro animais para todas as características avaliadas. Para o peso aos 210 dias
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de idade, além desta restrição, foram retirados os animais com medidas de 3,5

desvios padrão acima ou abaixo da média do seu grupo de contemporâneos. Os

grupos contemporâneos que não apresentaram variabilidade, não foram retirados

do arquivo de dados por representarem menos que 10% do total de grupos de

contemporâneos por característica. No entanto, a característica morfológica

pigmentação (PIG) chegou a representar quase 50% de grupos de

contemporâneos sem variabilidade em todas as classes de idade estudadas. De

acordo com Silva et al. (2005), a existência de grupos contemporâneos sem

variabilidade pode prejudicar a convergência da análise estatística e a obtenção

de estimativas viesadas dos componentes de (co)variância.

Análises uni-características foram realizadas com o intuito de obter os

valores iniciais dos componentes de variância de todas as características

estudadas, empregando-se a metodologia REML (Restricted Maximum

Likelihood) descrita por Patterson & Thompson (1971) sob modelo animal linear,

para cuja finalidade utilizou-se o aplicativo MTDFREML (Multiple Trait Derivative-

Free Restricted Maximum Likelihood) desenvolvido por Boldman et al. (1995).

Posteriormente, os parâmetros genéticos das características morfológicas, para

as diferentes idades, foram estimados mediante análises bi-características sob

modelo animal linear-limiar utilizando a estatística bayesiana por meio do

aplicativo MTGSAM Threshold (Multiple Trait Gibbs Sampler for Animal Models)

desenvolvido por Van Tassel et al. (1998).

Para as características morfológicas avaliadas aos 8 e 15 meses de

idade, foram considerados o sexo e a classe de idade da vaca ao parto (seis

classes) como efeitos fixos, os grupos de contemporâneos como efeitos aleatórios

e a idade do animal na data da coleta como covariável (efeito linear). No entanto,

para sacro (SAC) aos 15 meses de idade e as características morfológicas

avaliadas aos 22 meses de idade, não foi incluído o efeito fixo de classe de idade

da vaca ao parto. Já para as análises das características morfológicas de vacas

adultas foram considerados o ano (seis classes) e estação na data da coleta

(duas classes) como efeitos fixos e o grupo de contemporâneos como efeito

aleatório, além da idade do animal como covariável de efeitos linear e quadrático.

O modelo completo pode ser representado em notação matricial como:
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ecZmZaZXy ++++= 321β

Em que y é o vetor das observações (características morfológicas e

peso aos 210 dias de idade), β  é o vetor dos efeitos fixos (sexo, classe de idade

da vaca ao parto ou ano e época da coleta para escores visuais e grupo

contemporâneo para P210), a  é o vetor dos efeitos aleatórios que representam

os valores genéticos aditivos diretos de cada animal, m é o vetor dos efeitos

aleatórios que representam os valores genéticos aditivos maternos (somente para

características morfológicas na desmama), c  é o vetor de efeitos aleatórios não

correlacionados (efeito de grupos contemporâneos para as características

morfológicas ou efeito de ambiente permanente materno para peso aos 210 dias),

e  o vetor de efeitos aleatórios residuais, e X , 1Z , 2Z  e 3Z  são as matrizes de

incidência que relacionam as observações aos efeitos fixos e aos efeitos

aleatórios genéticos aditivos direto e maternal, e não correlacionados,

respectivamente. O arquivo de genealogia incluiu 52.361 animais da raça Nelore.

Para a característica contínua de peso aos 210 dias de idade, não foi

incluído o efeito genético aditivo materno devido à dificuldade de se estimar todas

as variâncias e covariâncias genéticas sob o modelo de limiar. No entanto,

modelos que não consideram os efeitos maternos podem levar às estimativas

mais altas da variância genética aditiva direta e, conseqüentemente, estimativas

mais altas da herdabilidade (Meyer, 1992). Buscando evitar uma possível

superestimação da variância genética aditiva direta devido a não inclusão do

efeito genético aditivo materno, foi incluído o efeito não correlacionado de

ambiente permanente materno. No arquivo de dados, apenas 20% das mães

possuíam somente um filho, o que permitiu a inclusão deste efeito no modelo.

Na Tabela 2 é apresentada a descrição dos arquivos de dados para as

características morfológicas categóricas. Observa-se que há um maior número de

dados para animais com idades mais avançadas. Isto se justifica pelo fato de que

as amostras de animais avaliados visualmente por escores foram diferentes para

cada faixa etária.
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Tabela 2. Descrição dos arquivos de dados analisados para as características
musculosidade (M), estrutura física (E), aspectos raciais (R), conformação (C),
ônfalo (O), sacro (SAC) e pigmentação (PIG) de bovinos da raça Nelore, para
diferentes idades.

NúmeroEscores Visuais
Animais Touros Vacas GC

8 meses de idade
MERCO 1.041 108 952 30
SAC 909 102 839 26
PIG 1.040 108 951 30

15 meses de idade
MERCO 1.894 216 1.749 75
SAC 1.666 191 1.566 67
PIG 1.847 210 1.714 71

22 meses de idade
MERCO 3.864 301 3.093 118
SAC 3.434 261 2.776 102
PIG 3.289 281 2.723 109

Vacas adultas
MERCO 3.156 332 2.689 131
SAC 2.697 277 2.291 91
PIG 3.127 329 2.665 128

GC: Grupo contemporâneo.

Os modelos de limiar geralmente apresentam problemas na estimação

de componentes de variância e predição dos valores genéticos quando se tem um

grande número de níveis de efeitos fixos (Moreno et al., 1997; Varona et al., 1999;

Luo et al., 2002). Nesta condição, os autores recomendam assumir estes efeitos

como aleatórios. No entanto, para que a convergência seja atingida, também é

necessário que haja um maior número de dados dentro de cada nível (Varona et

al., 1999). Desta maneira, os efeitos de grupos de contemporâneos foram

assumidos como aleatórios, e o sexo, classe de idade da vaca ao parto ou ano e

estação de coleta, como efeitos fixos para as análises genéticas de

características categóricas.

No modelo de limiar assume-se que a escala subjacente apresenta

distribuição normal contínua sendo representada como:

)I,N(W~ | U
2

eσθθ
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Em que U é o vetor da escala base de ordem r; θ’ = (ß’, a’, m’, c’) é o

vetor dos parâmetros de locação de ordem s com ß (definido sob o ponto de vista

frequentista, como efeitos fixos) e ordem s com a, m e c (como efeitos aleatórios

genético aditivo direto, maternal e de grupo de contemporâneos); W é a matriz de

incidência conhecida de ordem r por s; I é a matriz de identidade de ordem r por r;

e σ2
e é a variância residual. Dado que a variável na distribuição subjacente não é

observável, a parametrização σ2
e = 1 é, geralmente, adotada no sentido de se

obter identiafibilidade na função de verossimilhança (Gianola & Sorensen, 2002).

Tal pressuposição é padrão em análises de dados categóricos sob modelo de

limiar.

As características categóricas são determinadas por variáveis contínuas

não observáveis, em escala subjacente, sendo fixados valores iniciais de limiares,

em que 121 −<< jttt K , com −∞=0t e ∞=jt , onde j é o número de categorias. Os

dados observáveis são dependentes da variável subjacente que é limitada entre

dois limiares não observáveis (Gianola & Foulley, 1983). Assim, as categorias ou

escores de iy (características morfológicas) para cada animal i são definidos por

iU , na escala subjacente:
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Em que, n é o número de observações. Após as especificações dos

limiares 0t a 5t , é necessário que um dos limiares (de 1t a 4t ) seja ajustado a uma

constante arbitrária. Neste estudo, assumiu-se 01 =t , tal que o vetor de limiares
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Para as análises bi-características envolvendo categóricas e contínuas,

de acordo com o enfoque bayesiano, admitiu-se que as distribuições iniciais dos

efeitos aleatórios genéticos, não correlacionados e residuais, seguem distribuição

normal multivariada conforme representado a seguir:
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Sendo que G0 é a matriz de variâncias e covariâncias genéticas, C0 é a

matriz das variâncias de efeito de ambiente permanente materno (P210) e de

grupo de contemporâneos (características morfológicas), R0 é a matriz de

variâncias residuais, ⊗  é o operador do produto direto, A é a matriz de

parentesco e I é a matriz identidade. Assumiu-se distribuições iniciais das

(co)variâncias como uma Wishart Invertida para os efeitos aleatórios genéticos,

não correlacionados e residuais das características estudadas, inclusive a

covariância entre elas. Foram definidas distribuições iniciais uniformes tanto para

os efeitos fixos como para os limiares.

Para a aplicação da Amostragem de Gibbs, que utiliza a inferência

bayesiana, é necessário conhecer a distribuição posterior condicional de cada

parâmetro do modelo. Nos casos em que se supõe um modelo de limiar, algumas

destas distribuições condicionais não são completamente definidas. De acordo

com Silva et al. (2003), este fato complica a aplicação do procedimento, porém

essa inconveniência pode ser superada se a variável subjacente contínua U for
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incluída como um parâmetro desconhecido no modelo da distribuição posterior

conjunta (Sorensen et al., 1995). Esta abordagem é conhecida como aumento dos

dados (Albert & Chib, 1993) e conduz à definição de distribuições posteriores

condicionais simples para todos os parâmetros do modelo. O parâmetro v é o

grau de liberdade correspondente à distribuição Wishart Invertida indicando o

grau de confiabilidade da distribuição inicial. Neste estudo, o parâmetro v utilizado

foi de valor zero, ou seja, não refletia nenhum grau de conhecimento sobre os

parâmetros.

Na implementação da Amostragem de Gibbs, foi utilizado um tamanho

de cadeia inicial de 500.000 ciclos, sendo que os primeiros 100.000 ciclos foram

descartados e as amostras retiradas a cada 1.000 ciclos, totalizando 400

amostras iniciais. Em seguida, foi dada continuidade à análise, sendo adicionados

100.000 ciclos a cada rodada, até que as estimativas obtidas na última análise

fossem iguais às obtidas na análise anterior. Esse critério foi utilizado com o

intuito de verificar se realmente a convergência foi alcançada. As análises das

amostras, da correlação serial e da convergência da cadeia de Gibbs foram

realizadas com o auxílio do programa GIBANAL (Van Kaam, 1998).

Para obter as correlações genéticas entre os escores visuais,

considerando as diferentes idades, foram realizadas análises bi-características

sob modelo animal de limiar-limiar. Nestas análises, outra parametrização foi

adotada (Van Tassel et al., 1998), sendo que a variância residual foi estimável

para as características morfológicas, bem como a covariância residual entre elas,

e o 1t igual a zero e o 2t  igual a um. O critério de implementação da cadeia de

Gibbs foi o mesmo utilizado nas análises anteriores, no entanto, assumiu-se que o

parâmetro v refletia algum grau de conhecimento sobre a distribuição inicial dos

componentes de (co)variância para os efeitos aleatórios genéticos, não

correlacionados e residuais.

O erro de Monte Carlo foi estimado calculando a variância das amostras

retiradas para cada componente de (co)variância e dividindo esta variância pelo

número de amostras. As soluções dos valores genéticos, obtidas para cada

animal, foram transformadas em escala de probabilidade pela função

PROBNORM do SAS (SAS, 2004), resultando em DEPs (Diferença Esperada na

Progênie) desviadas do valor 0,50 ou 50%.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para as análises bi-características sob modelo animal linear-limiar

foram utilizados 500.000 até 1.100.000 ciclos, de acordo com a necessidade de

cada análise para alcançar a convergência da cadeia de Gibbs. Na Tabela 3 são

apresentadas as estatísticas descritivas das estimativas de herdabilidade das

características musculosidade, estrutura física, aspectos raciais, conformação,

ônfalo e sacro, considerando as diferentes idades.

Tabela 3. Estatística descritiva das estimativas de herdabilidade das
características musculosidade (M), estrutura física (E), aspectos raciais (R),
conformação (C), ônfalo (O) e sacro (SAC) de bovinos da raça Nelore, para
diferentes idades, obtidas a partir de análises bayesianas bi-características sob
modelo animal linear-limiar.

Herdabilidade
Estatística Descritiva

M E R C O SAC
8 meses de idade

Média 0,32 0,60 0,22 0,34 0,57 0,08
Moda 0,31 0,60 0,21 0,33 0,79 0,06
Mediana 0,32 0,60 0,21 0,34 0,59 0,08
Erro de Monte CarloDP 0,0014 0,0029 0,0033 0,0024 0,0070 0,0015

15 meses de idade

Média 0,38 0,14 0,21 0,07 0,36 0,46
Moda 0,38 0,14 0,22 0,07 0,31 0,46
Mediana 0,38 0,14 0,21 0,07 0,34 0,46
Erro de Monte CarloDP 0,0032 0,0008 0,0037 0,0008 0,0125 0,0066

22 meses de idade

Média 0,21 0,27 0,20 0,29 0,38 0,26
Moda 0,22 0,28 0,21 0,31 0,38 0,28
Mediana 0,21 0,28 0,20 0,31 0,38 0,26
Erro de Monte CarloDP 0,0021 0,0018 0,0019 0,0025 0,0020 0,0033

Vacas adultas

Média 0,01 0,07 0,18 0,11 0,36 0,23
Moda 0,01 0,06 0,17 0,09 0,37 0,23
Mediana 0,01 0,07 0,18 0,10 0,36 0,23
Erro de Monte CarloDP 0,0003 0,0004 0,0024 0,0020 0,0021 0,0039

DPDesvio Padrão.
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Observa-se que a média, moda e mediana das estimativas de

herdabilidade foram similares para todas as características morfológicas avaliadas

em diferentes idades, exceto para o ônfalo aos 8 meses de idade, em que a moda

foi maior que a média e a mediana. Tais resultados indicam que a convergência

da cadeia de Gibbs foi atingida, sendo que as distribuições marginais posteriores

dos componentes de (co)variâncias tenderam a uma distribuição normal. É

importante ressaltar que a simetria das estimativas de medidas de tendência

central é um indicativo da convergência da cadeia amostral e de uma análise

acurada (Silva et al., 2005). No entanto, não é necessário que as estimativas das

medidas de tendência central dos componentes de (co)variância sejam similares,

pois espera-se distribuições Wishart Invertida das densidades marginais

posteriores dos componentes de (co)variâncias (Sorensen et al., 1995; Van

Tassel et al., 1998).

O desvio padrão do erro de Monte Carlo também é apresentado na

Tabela 3. O erro de Monte Carlo representa o erro da estimação do parâmetro

devido ao número de amostras usadas na cadeia de Gibbs (Sorensen et al.,

1995). De acordo com Van Tassel & Van Vleck (1996), o erro de Monte Carlo é

inversamente proporcional ao tamanho da cadeia de Gibbs, e conhecer este fator

é muito importante para avaliar se a implementação da Amostragem de Gibbs foi

adequada para gerar as médias posteriores das distribuições marginais dos

componentes de (co)variâncias. Neste estudo, pode ser observado que o erro de

Monte Carlo foi muito pequeno para todas as estimativas de herdabilidade,

indicando que o tamanho da cadeia de Gibbs foi suficiente para obter estimativas

precisas das médias posteriores. O erro de Monte Carlo é considerado pequeno

quando seu valor somado à estimativa média da distribuição posterior dos

coeficientes de herdabilidade não altera o valor desta estimativa, considerando

até a segunda casa decimal da herdabilidade. Assim, podemos inferir, que a

metodologia utilizada foi eficiente para obter estimativas de parâmetros genéticos

para características morfológicas categóricas.

As estimativas dos componentes de (co)variâncias e parâmetros

genéticos para as características de musculosidade, estrutura física, aspectos

raciais, conformação, ônfalo e sacro, nas diferentes idades de bovinos da raça

Nelore, são apresentadas na Tabela 4.
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Tabela 4. Médias posteriores das estimativas dos parâmetros genéticos para as
características musculosidade (M), estrutura física (E), aspectos raciais (R),
conformação (C) e sacro (SAC) de bovinos da raça Nelore, para diferentes
idades, obtidas a partir de análises bayesianas bi-características sob modelo
animal de limiar.

Características de Limiar
Parâmetros Genéticos

M E R C O SAC
8 meses de idade

σ2
d 1,43 2,03 0,65 0,99 1,93 0,22

σdm 0,71 -0,54 -0,39 0,11 - 0,25
σ2

m 0,36 0,17 0,41 0,08 - 0,60
σ2

c 0,82 0,66 1,23 0,71 0,00 0,49
h2

d 0,32 0,60 0,22 0,34 0,57 0,08
h2

m 0,07 0,05 0,14 0,03 - 0,23
rdm 0,99 -0,94 -0,71 0,42 - 0,63
c2 0,19 0,20 0,41 0,24 0,00 0,19
e2 0,25 0,31 0,35 0,35 0,43 0,42
15 meses de idade

σ2
a 1,18 0,22 0,47 0,12 0,65 1,22

σ2
c 0,84 0,35 0,60 0,72 0,12 0,18

h2 0,38 0,14 0,21 0,07 0,36 0,46
c2 0,28 0,22 0,29 0,38 0,07 0,08
e2 0,34 0,64 0,50 0,55 0,57 0,46
22 meses de idade

σ2
a 0,34 0,49 0,34 0,67 0,64 0,54

σ2
c 0,28 0,26 0,34 0,59 0,04 0,46

h2 0,21 0,27 0,20 0,29 0,38 0,26
c2 0,17 0,15 0,20 0,26 0,03 0,23
e2 0,62 0,58 0,60 0,45 0,59 0,51
Vacas adultas

σ2
a 0,01 0,07 0,27 0,12 0,58 0,31

σ2
c 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00

h2 0,01 0,07 0,18 0,11 0,36 0,23
c2 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00
e2 0,99 0,93 0,68 0,89 0,64 0,77

σ2
d variância genética aditiva direta; σ2

m variância genética aditiva materna; rdm é a
correlação genética aditiva direta e maternal; σ2

c variância do efeito de grupo
contemporâneo; h2

d herdabilidade aditiva direta; h2
m herdabilidade aditiva materna; h2 é a

herdabilidade; c2 proporção da variância total devido o efeito de grupo contemporâneo; e2

proporção da variância total devido aos efeitos residuais; σ2
a variância genética aditiva.

É importante ressaltar que, para pigmentação, as estimativas obtidas

para os parâmetros genéticos não foram acuradas. Observou-se que, em todas

as análises, considerando as diferentes idades, a convergência não foi alcançada

devido à ocorrência de “blowing up” da cadeia de Gibbs (Hoeschele et al., 1995),
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em que a variância genética aditiva continua a aumentar até alcançar valores

absurdos, de modo que a inversa da matriz das variâncias e covariâncias

genéticas resulta em não positiva definida, interrompendo a continuação da

cadeia de Gibbs. Esse fato pode ocorrer em análises genéticas sob modelo

animal de limiar devido à possibilidade de características categóricas

apresentarem todas as observações para algumas subclasses na mesma

categoria (Luo et al., 2001). Neste estudo, os dados obtidos para pigmentação

apresentaram-se desigualmente distribuídos, com freqüência superior a 85% para

o escore dois (ver Material e Métodos, Tabela 1). Esse fato pode explicar a

dificuldade de convergência da cadeia de Gibbs e a obtenção de estimativas

viesadas para os parâmetros genéticos. É importante ressaltar, que a distribuição

desigual dos escores para pigmentação neste estudo, não refletiu um problema

da metodologia de avaliação visual, mas sim o resultado da seleção genética

dentro dos rebanhos, diminuindo a freqüência de animais despigmentados.

As estimativas de herdabilidade direta obtidas para as características

musculosidade, estrutura física, conformação e ônfalo, avaliadas ao desmame,

foram de magnitudes moderadas a altas, mostrando que a seleção para escores

visuais trará rápido progresso genético para tais características. Observa-se que o

mesmo não ocorreu para as estimativas de herdabilidade direta das

características aspectos raciais e osso sacro. No entanto, estes resultados eram

esperados, uma vez que na fase da desmama, estas características ainda não

estão bem definidas, o que pode explicar a maior contribuição do efeito residual.

Para as características avaliadas por escores visuais de musculosidade

e conformação, as estimativas de herdabilidade direta obtidas neste estudo foram

semelhantes aos valores encontrados por Cardoso et al. (2001), Jorge Júnior et

al. (2004) e Koury Filho (2005), que variaram de 0,11 a 0,34 para musculosidade

e 0,10 a 0,33 para conformação, em bovinos Nelore avaliados na desmama. No

entanto, nestes trabalhos citados, a covariância genética aditiva entre os efeitos

direto e materno foi considerada como sendo nula, e a metodologia empregada foi

a Máxima Verossimilhança Restrita sob modelo animal linear. É importante

ressaltar que o uso da metodologia de modelos lineares não é teoricamente

adequado para características categóricas, podendo gerar baixas estimativas dos

parâmetros genéticos e conclusões equivocadas referentes ao ganho genético
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destas características quando submetidas à seleção (Van Tassel et al., 1998; Luo

et al., 2001; Silva et al., 2003; Marcondes et al., 2005).

Na Tabela 4, observa-se também que as estimativas de herdabilidade

do efeito genético aditivo materno foram pequenas para musculosidade, estrutura

física e conformação, o que está de acordo com os relatos de Koury Filho (2005),

que estimou a herdabilidade maternal de 0,05 para conformação e 0,06 para

musculosidade, empregando o modelo linear. Resultados semelhantes em

bovinos da raça Nelore foram encontrados por Eler et al. (1996), porém, os dados

de escores visuais eram de bovinos Nelore avaliados ao sobreano, sendo

esperado que a herdabilidade maternal fosse de menor magnitude.

As correlações genéticas entre os efeitos genéticos aditivos diretos e

maternos foram de grande magnitude, porém, positivas para musculosidade,

conformação e sacro, e negativas para estrutura física e aspectos raciais. Tais

resultados sugerem que os escores visuais para musculosidade, conformação e

sacro são fortemente dependentes do efeito materno. No entanto, estes valores

positivos de grande magnitude para a associação entre os dois efeitos sugerem

mais pesquisas, uma vez que esses valores levariam a um grande aumento da

herdabilidade total. Em contradição à estes resultados, Eler et al. (1996)

obtiveram estimativas negativas de grande magnitude para covariância genética

entre os efeitos direto e materno para musculosidade e conformação. É

importante ressaltar que, neste estudo, as estimativas de covariâncias genéticas

entre os efeitos genéticos aditivos direto e materno apresentaram dificuldade de

convergência da cadeia de Gibbs. Carnier et al. (2000), em análise bi-

característica sob modelo animal de limiar, não conseguiram estimar as

correlações genéticas entre os efeitos genéticos aditivos direto e materno. De

acordo com Van Tassel et al. (1998), esse fato pode ocorrer em análises de limiar

sob modelo animal e gerar estimativas viesadas. No entanto, para que estas

correlações genéticas entre os efeitos aditivos direto e materno sejam estimadas

com acurácia, é necessário que se tenham dados também das mães e avós dos

animais avaliados, o que não ocorreu no conjunto de dados utilizados no presente

estudo. Robinson (1996) relatou as dificuldades de separar os efeitos genéticos

aditivos direto e materno nos modelos estatísticos e a necessidade de se ter uma

boa estrutura de dados .
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Na Tabela 4, observa-se que as estimativas de herdabilidade para as

características morfológicas avaliadas aos 15 meses de idade foram de média a

alta magnitude para musculosidade, aspectos raciais, ônfalo e sacro, no entanto,

apresentaram-se baixas para estrutura física e conformação. Estas baixas

estimativas de herdabilidade podem indicar a interferência de lotes de manejo

heterogêneos no momento da avaliação visual. Nas grandes propriedades, é

comum a formação de lotes de manejo no pós desmame com grandes diferenças

de idade entre os animais, principalmente, quando não há uma estação de

acasalamentos bem estabelecida. Assim, diferentes épocas de nascimento

determinam diferentes épocas de desmama, ocasionando lotes heterogêneos ao

sobreano; e uma condição primordial para se ter uma boa avaliação visual, é a

comparação de animais dentro de um mesmo grupo de contemporâneos. De

acordo com Koury Filho (2005), quanto menores forem as diferenças de idade nos

lotes apartados para a avaliação visual, mais adequada será a comparação,

facilitando o trabalho do técnico, e os resultados tendem a ter melhores

distribuições dentro dos grupos de contemporâneos.

As estimativas de herdabilidade encontradas neste estudo, para

características morfológicas avaliadas ao sobreano, são semelhantes aos da

literatura. Koury Filho (2001) encontrou estimativas de 0,11 para conformação,

0,11 para precocidade e 0,18 para musculosidade, utilizando o método da

Máxima Verossimilhança Restrita sob modelo animal linear, em dados de bovinos

Nelore. Van Melis et al. (2003), estimaram as herdabilidades para conformação,

precocidade e musculosidade, pelo método R, e encontraram os valores de 0,22,

0,21 e 0,22, respectivamente. Koury Filho (2005), trabalhando com dados de

bovinos Nelore, estimou a herdabilidade em 0,24 para conformação, 0,32 para

precocidade e 0,27 para musculosidade.

Já para as características morfológicas avaliadas aos 22 meses de

idade, as estimativas de herdabilidade foram de média a alta magnitude para

todas as características estudadas, indicando que pode ser obtido progresso

genético com a seleção individual para tais características. Em relação às

características morfológicas avaliadas em vacas adultas, as estimativas de

herdabilidade foram baixas tanto para estrutura física como conformação, e

próxima de zero para musculosidade. Esses resultados indicam que, para vacas
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adultas, as avaliações visuais não são indicadas como critérios de seleção, sendo

que a seleção deve ocorrer em idades mais jovens. Além disso, os escores para

as vacas adultas foram relativos à um padrão considerado ideal para a raça e não

em relação ao grupo de contemporâneos, o que pode ter prejudicado a análise

genética devido à estrutura dos dados.

Observa-se na Tabela 4, que a contribuição do efeito de grupos

contemporâneos foi nula para todas as características morfológicas avaliadas em

vacas adultas, exceto para aspectos raciais, e muito pouco expressiva para a

característica ônfalo em todas as idades. Este fato pode ser explicado devido o

critério adotado de avaliação visual, em que os escores para estas características

são relativos a uma referência da raça, e não em relação ao grupo de animais de

mesmo lote de manejo. No entanto, a avaliação visual relativa ao lote de manejo é

importante para minimizar os efeitos residuais e detectar de forma mais acurada

os efeitos genéticos que influenciam a expressão fenotípica destas

características.

Evidenciando a importância da seleção para a característica ônfalo,

Koury Filho et al. (2003) relataram que em rebanhos criados em grandes áreas de

pastagens, os touros com umbigos de maior tamanho são mais susceptíveis a

patologias, às vezes irreversíveis ou inviáveis de serem curadas. De acordo com

alguns trabalhos, as estimativas de herdabilidade para esta característica podem

variar de 0,29 a 0,70 (Lima et al., 1989; Koury Filho et al., 2003 e Magnabosco et

al., 2005). Neste estudo, em todas as idades consideradas, as estimativas de

herdabilidade para esta característica foram altas (0,36 a 0,57).

Esses resultados permitem dizer que os escores visuais, quando

criteriosamente aplicados, podem ser utilizados como critérios de seleção para

promover ganho genético direto. É importante ressaltar que, para criatórios de

bovinos de corte que utilizam a seleção para idades mais jovens, não se justifica a

inclusão de características morfológicas aos 22 meses de idade como critério de

seleção e, nesse caso, parece ser mais indicado a inclusão de características

morfológicas avaliadas aos 15 meses de idade.

A Tabela 5 mostra a estatística descritiva das DEPs (Diferença

Esperada na Progênie) dos animais com dados para musculosidade, estrutura

física, aspectos raciais, conformação, ônfalo e sacro, considerando diferentes
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idades, obtidas a partir de análises bayesianas bi-características sob modelo

animal de limiar.

Tabela 5. Estatística descritiva das DEPs (Diferença Esperada na Progênie) dos
animais com dados para musculosidade (M), estrutura física (E), aspectos raciais
(R), conformação (C), ônfalo (O) e sacro (SAC) de bovinos da raça Nelore,
considerando diferentes idades, obtidas a partir de análises bayesianas bi-
características sob modelo animal de limiar.

Diferença Esperada na Progêniea

Estatística Descritiva
M E R C O SAC

8 meses de idade
Média 57,11 59,31 54,95 58,54 49,67 48,92
Desvio Padrão 12,47 13,21 7,31 10,28 13,52 3,93
Mínimo 25,26 25,06 31,14 26,27 25,06 40,58
Máximo 74,97 74,99 70,26 74,78 74,75 62,86

15 meses de idade
Média 54,55 54,36 54,15 53,19 50,53 50,63
Desvio Padrão 10,97 4,86 6,42 3,47 8,82 11,62
Mínimo 25,37 38,30 34,05 41,20 29,43 27,13
Máximo 74,21 68,27 70,24 64,62 72,23 70,03

22 meses de idade

Média 53,42 55,78 53,47 55,90 51,10 52,59
Desvio Padrão 5,73 6,87 5,86 7,92 8,56 7,14
Mínimo 32,95 29,65 29,20 29,95 29,43 34,31
Máximo 68,61 73,33 71,19 72,66 73,04 69,00

Vacas adultas
Média 50,52 51,37 52,62 51,45 50,09 48,13
Desvio Padrão 0,97 2,73 4,89 3,26 8,71 4,89
Mínimo 47,28 42,22 37,56 40,27 29,55 36,68
Máximo 54,26 61,41 66,18 63,24 71,96 67,32

a Expressa em porcentagem com desvio do 50%.

Os valores genéticos preditos foram transformados em escala de

probabilidade com desvio do valor 0,50 ou 50% (Lôbo et al., 2006). Desta forma, a

unidade da DEP para todas as características morfológicas estudadas foi dada

em porcentagem. Esse critério foi utilizado com intuito de facilitar a interpretação

desses valores, incentivando o uso das DEPs de características morfológicas

como critérios de seleção. Para as características dicotômicas, ou seja, que

possuem apenas dois escores, a DEP predita expressa a probabilidade de um

animal deixar filhos com resposta desejável para a característica avaliada
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(sucesso). Para as características morfológicas com cinco escores, a DEP predita

expressa a probabilidade de um animal deixar filhos que atinjam o escore ideal

para a característica em estudo (Varona, 2006).

Observa-se menores amplitudes das DEPs para musculosidade,

estrutura física e conformação para vacas adultas do que para as demais idades.

Estes resultados confirmam, inclusive, a existência de menor variabilidade

genética para tais características em vacas adultas, uma decorrência das baixas

herdabilidades observadas (Tabela 3). Em relação à característica ônfalo, pode

ser observado também amplitudes similares para as DEPs preditas em todas as

idades, inclusive, para vacas adultas, indicando que para esta característica, há

variabilidade genética em qualquer idade, podendo ser utilizada como critério de

seleção.

Com intuito de verificar se os valores genéticos foram corretamente

preditos, pelo método bayesiano de limiar sob modelo animal, avaliou-se as

distribuições posteriores dos valores genéticos, apresentadas nas Figuras 1 e 2.

Observa-se que quase todas as distribuições foram semelhantes a uma

distribuição normal, de acordo com as pressuposições bayesianas (Van Tassel et

al., 1998) indicando que os valores genéticos foram devidamente preditos para

todas as características morfológicas estudadas.

Foram realizadas análises bi-características sob modelo animal de

limiar objetivando conhecer as estimativas de correlação genética entre as

características morfológicas. Nestas análises, o efeito genético aditivo materno

não foi incluído no modelo para as características avaliadas na desmama, devido

à ocorrência de “blowing up” (Hoeschele et al., 1995; Luo et al., 2001), não

atingindo a convergência da cadeia de Gibbs e gerando estimativas viesadas. As

estimativas de correlações genéticas e fenotípicas entre as características

musculosidade, estrutura física e conformação, avaliadas aos 8, 15 e 22 meses

de idade, são apresentadas na Tabela 6.
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Figura 1. Distribuição das densidades posteriores dos valores genéticos preditos
para os animais com dados de musculosidade, estrutura física e aspectos raciais
em bovinos da raça Nelore, considerando diferentes idades, obtidas a partir de
análises bayesianas bi-características sob modelo animal de limiar.
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Figura 2. Distribuição das densidades posteriores dos valores genéticos preditos
para os animais com dados de conformação, ônfalo e sacro em bovinos da raça
Nelore, considerando diferentes idades, obtidas a partir de análises bayesianas
bi-características sob modelo animal de limiar.
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De modo geral, observa-se que as estimativas de correlação genética

entre as características de musculosidade, estrutura física e conformação foram

de magnitude moderada, porém positiva, indicando que a seleção direta para uma

destas características também trará progresso genético às outras, considerando

escores visuais avaliados na mesma fase de vida do animal. Estes resultados

estão de acordo aos relatos de Jorge Júnior (2002), Cardoso et al. (2004) e Koury

Filho (2005) que estimaram correlações genéticas de magnitudes moderadas a

altas entre os escores visuais para conformação, precocidade e musculosidade,

avaliados em uma mesma fase de vida do animal.

Tabela 6. Estimativas de correlações genéticas (acima da diagonal) e fenotípicas
(abaixo da diagonal) entre as características de musculosidade (M), estrutura
física (E) e conformação (C) de bovinos da raça Nelore, nas diferentes idades (8,
15 e 22 meses de idade), obtidas a partir de análises bi-características sob
modelo animal de limiar.

M8 E8 C8 M15 E15 C15 M22 E22 C22

M8 1 0,40 0,61 0,30 0,16 0,21 0,05 -0,09 0,01

E8 0,58 1 -0,07 0,16 0,30 0,13 0,08 0,04 0,14

C8 0,46 0,60 1 0,22 0,13 0,10 -0,03 -0,07 0,04

M15 0,18 0,13 0,08 1 0,23 0,47 0,59 0,31 0,47

E15 0,22 0,12 0,13 0,39 1 0,38 0,27 0,50 0,33

C15 0,14 0,03 0,13 0,49 0,42 1 0,61 0,43 0,54

M22 0,13 0,01 0,00 0,27 0,18 0,24 1 0,18 0,75

E22 0,12 0,01 0,10 0,18 0,25 0,20 0,49 1 0,56

C22 0,10 0,04 0,11 0,25 0,20 0,22 0,64 0,51 1

Observa-se, na Tabela 6, que a musculosidade apresentou maior

associação genética com a conformação, mostrando que ambas características

são afetadas, em grande parte, pelos mesmos conjuntos de genes. Em relação à

estrutura física, observou-se menor associação genética com a musculosidade,

no entanto, não há evidências de antagonismo entre estas características, e a

seleção direta para musculosidade pode levar a algum ganho genético também

para a estrutura física. Estes resultados indicam que o desenvolvimento e a
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distribuição muscular apresentam resposta correlacionada de baixa magnitude

com a sustentação do animal. Para as características estrutura física e

conformação, observou-se considerável associação genética entre estas

características, exceto aos 8 meses de idade, em que a estimativa foi

praticamente nula.

É importante ressaltar, que as estimativas de correlação genética entre

musculosidade e estrutura física diminuíram à medida que aumentou a classe de

idade dos animais avaliados. O contrário ocorreu entre as características estrutura

física e conformação, em que as estimativas de correlação genética foram mais

altas em idades mais avançadas. Para conformação e musculosidade, as

estimativas de correlação genética foram semelhantes em qualquer classe de

idade dos animais avaliados. Desta maneira, pode-se inferir que as características

de musculosidade, estrutura física e conformação, embora apresentem

estimativas altas de herdabilidades ao desmame, podem não estar bem definidas

nesta fase de idade, sendo que as diferenças gênicas entre elas, podem ser

melhor detectadas em idades mais avançadas. Além disso, é importante destacar,

que os animais avaliados neste estudo, foram criados em regime de pastejo, o

que pode justificar uma melhor interpretação das correlações genéticas aos 15 e

22 meses de idade.

Em relação às correlações genéticas entre a mesma característica

morfológica, mas considerando as diferentes idades, observa-se que as

estimativas entre as idades de 8 e 22 meses foram praticamente nulas entre

musculosidade, estrutura física e conformação. Porém, quando as características

são avaliadas em idades próximas, por exemplo, 8 e 15 meses de idade ou 15 e

22 meses de idade, as correlações genéticas foram moderadas para todas as

características morfológicas estudadas, exceto entre conformação aos 8 e 15

meses de idade. Esses resultados parecem indicar a necessidade de se utilizar

informações de escores visuais, em pelo menos duas fases de vida do animal,

como critérios de seleção. No entanto, é importante ressaltar que, para as

análises considerando as características morfológicas aos 8 e 22 meses de idade,

somente 15% dos animais avaliados possuíam dados para ambas características,

mostrando que as estimativas de correlações genéticas foram obtidas por meio

das informações da matriz de parentesco.
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Resultados semelhantes foram obtidos por Koury Filho (2005) que

encontrou estimativas altas para as correlações genéticas entre conformação,

precocidade e musculosidade na desmama e ao sobreano em bovinos da raça

Nelore. Estimativas mais altas foram obtidas por Cardoso et al. (2004) para

conformação, precocidade e musculosidade na desmama e sobreano, porém em

animais da raça Angus. Os mesmos autores sugeriram a avaliação por escores

apenas no momento da desmama, com intuito de evitar perdas de informações

por pré-seleção. No entanto, Koury Filho (2005) considera precipitada a decisão

de um único momento para se avaliar os animais, pois se a avaliação na

desmama é muito interessante por não haver pré-seleção, ao sobreano as

características morfológicas expressam melhor o potencial genético direto do

indivíduo. De acordo com os resultados obtidos, as características morfológicas

avaliadas aos desmame e ao sobreano podem ser recomendadas como critérios

de seleção.

CONCLUSÃO

Os escores visuais apresentaram resposta rápida à seleção direta e

devem ser incorporados em programas de melhoramento genético como critérios

de seleção. As estimativas de correlações genéticas entre musculosidade,

estrutura física e conformação também mostraram que a seleção direta para uma

destas características trará progresso genético às outras. No entanto, é

recomendável utilizar as informações de escores visuais, em pelo menos duas

fases da vida do animal, como critérios de seleção.
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CAPÍTULO 3

ESTIMATIVAS DE CORRELAÇÕES GENÉTICAS ENTRE ESCORES VISUAIS E

CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO EM BOVINOS DA RAÇA NELORE

UTILIZANDO MODELOS BAYESIANOS LINEAR-LIMIAR

RESUMO

As avaliações visuais por escores em bovinos de corte são importantes em
programas de seleção e melhoramento genético com o intuito de identificar
animais mais pesados, aliados a melhor conformação morfológica. O objetivo
deste trabalho foi estudar as inter-relações genéticas dos escores visuais com as
características de crescimento, por meio da estatística bayesiana, utilizando
análises bi-características sob modelo animal linear-limiar, na obtenção de
parâmetros genéticos. Foram estudadas as características categóricas
morfológicas de musculosidade, estrutura física, conformação e sacro, aos 8, 15 e
22 meses de idade, em animais da raça Nelore, e também vacas adultas; e as
características contínuas de crescimento, pesos aos 210, 365 e 450 dias de
idade, além do peso adulto da vaca. Foram obtidas estimativas de correlações
genéticas positivas de alta magnitude entre os escores visuais de musculosidade,
estrutura física e conformação com as características de crescimento, indicando
que a seleção de uma trará progresso genético à outra. Os resultados obtidos
neste estudo também indicaram que a estrutura física e a conformação são
determinadas, em grande parte, pelos mesmos conjuntos de genes que o peso.
Da mesma forma, as características de escores visuais avaliadas em vacas
adultas apresentaram altas correlações genéticas com o peso adulto da vaca.
Para o sacro, as estimativas de correlações genéticas foram de baixa magnitude
e negativas.

PALAVRAS-CHAVE: amostrador de gibbs, características morfológicas, pesos,
zebu.

GENETIC CORRELATION ESTIMATES BETWEEN VISUAL SCORES AND

GROWTH TRAITS IN NELORE CATTLE USING LINEAR-THRESHOLD

BAYESIAN MODELS
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ABSTRACT

The visual evaluations of beef cattle through scores are important in selection and
genetic improvement programs with the intention of identifying heavier animals,
with the best morphological conformation. The objective of this paper was to study
the genetic correlations of the visual scores traits with the growth continuous traits,
by applying bayesian statistic methodology, using two-trait analyses under linear-
threshold animal models. The morphological categorical traits of musculature,
physical structure, conformation and sacrum were studied in animals of the Nelore
breed at the age of 8, 15 and 22 months, and also in adult cows; and the growth
continuous traits, weights at the age of 210, 365 and 450 days old, as well as the
adult weight of the cow. Estimates of genetic correlations between these visual
scores (musculature, physical structure and conformation) with the growth traits
were favorably positive, indicating that the selection of one of them will bring
genetic progress to another. The results achieved in this study also indicated that
the physical structure and the conformation are determined, to a large extent, by
the same sets of genes as the weight. In the same way, the evaluated visual
scores in adult cows presented high genetic correlations with the adult weight of
the cow. As concerning the sacrum, the estimates of genetic correlations were low
and negative.

KEYWORDS: gibbs sampler, morphological traits, weights, zebu cattle.

INTRODUÇÃO

Avaliações visuais com o emprego de escores para características

morfológicas em bovinos de corte têm sido utilizadas com o objetivo principal de

identificar indivíduos que apresentem boas características funcionais, raciais e de

carcaça. Em exposições de bovinos de corte, a avaliação morfológica exerce uma

grande influência na utilização e comercialização de reprodutores e sêmen.

Porém, se faz necessário utilizar o sistema de avaliação visual também em

programas de melhoramento genético, incorporando características morfológicas

como critérios de seleção, com o intuito de promover progresso genético em

rebanhos de bovinos de corte.

No Brasil, alguns programas de melhoramento têm realizado seleção

por vários anos, quase que exclusivamente para peso, valorizando animais com

alto peso adulto (Jorge Júnior et al., 2001). No entanto, a seleção exclusiva por

peso, ao longo do tempo, pode estar aumentando o peso à idade adulta

(Mercadante et al., 2004). Conseqüentemente, tem-se favorecido a produção de

animais grandes e tardios, o que não é economicamente viável, principalmente
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em sistemas de produção à pasto. Conhecer as correlações genéticas entre as

características morfológicas avaliadas por escores visuais e as características de

crescimento é um aspecto crucial para se definir novos critérios de seleção, uma

vez que, as demandas do mercado têm mostrado a necessidade de mudanças

nos critérios de seleção já adotados.

Buscando elucidar as relações entre características ponderais e

morfológicas, Lima et al. (1989) e Razook et al. (1990) desenvolveram trabalhos

de avaliação visual, e encontraram estimativas de correlações genéticas

favoráveis entre medidas corporais e desempenho. Segundo May et al. (1992),

escores de musculatura e gordura de acabamento são os melhores indicadores

de qualidade tanto do animal vivo quanto da carcaça produzida. Koury Filho

(2005), em trabalho realizado com bovinos da raça Nelore, concluiu que as

correlações genéticas positivas entre as características avaliadas por escores e

as de desempenho ponderal, indicam que a seleção para conformação,

precocidade e musculosidade promovem também aumento nos pesos à

desmama e ao sobreano, facilitando a adoção de novos índices de seleção. O

uso de índices de seleção foi ressaltado por Koch et al. (1995) que encontraram

maior resposta genética à seleção quando o critério de seleção foi baseado em

um índice composto por 50% de peso final e 50% de escore para musculosidade,

em comparação com a seleção direta somente para o peso final de bovinos da

raça Angus.

A seleção é o método de melhoramento genético que promove

mudanças na freqüência dos genes responsáveis pela expressão das

características e, conseqüentemente, em suas médias fenotípicas na população.

No entanto, a eficiência da seleção depende da identificação e utilização de

animais geneticamente superiores para as características em questão. É

necessário, portanto, o uso de modelos estatísticos adequados para a estimação

dos parâmetros genéticos.

Para as análises genéticas de características categóricas, muitos

estudos têm mostrado que o uso dos modelos lineares pode ser impróprio

(Gianola, 1982 e Luo et al., 2001) sendo recomendado a aplicação dos modelos

de limiar. Desta forma, Gianola & Foulley (1983), Harville & Mee (1984) e Gilmour

et al. (1985) aplicaram os modelos de limiar na avaliação genética de dados
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categóricos. Posteriormente, Janss & Foulley (1993) e Van Tassel et al. (1998)

tornaram possíveis as análises multi-características relacionando dados contínuos

(modelo linear) e dados categóricos (modelo de limiar).

Segundo Van Tassel et al. (1998), a aplicação de modelos bayesianos

de limiar para características categóricas poderá promover ganhos genéticos

devido a uma melhor identificação de animais com valores genéticos superiores

pela obtenção de herdabilidades mais altas pela escala subjacente. Desta

maneira, o uso de modelos de limiar pode proporcionar melhores estimativas,

uma vez que estes relacionam a resposta observada na escala categórica com

uma escala subjacente normal contínua (Silva et al., 2005).

O objetivo deste trabalho foi estudar as inter-relações genéticas das

características morfológicas de musculosidade, estrutura física, conformação e

sacro, com as de crescimento, por meio da estatística bayesiana, utilizando

análises bi-características sob modelo animal linear-limiar na obtenção das

correlações genéticas.

MATERIAL E MÉTODOS

As informações de escores visuais analisadas no presente estudo

foram obtidas nos anos de 2000 a 2005, em bovinos da raça Nelore, provenientes

de treze fazendas participantes do PMGRN - Nelore Brasil, da Associação

Nacional de Criadores e Pesquisadores (ANCP), localizadas nos estados de

Goiás, Mato Grosso, Paraná e no Distrito Federal. Foram estudadas

características categóricas morfológicas, avaliadas aos 8, 15 e 22 meses de idade

em animais da raça Nelore, e também, em vacas adultas, para musculosidade

(M8, M15, M22 e MVA), estrutura física (E8, E15, E22 e EVA), conformação (C8, C15, C22

e CVA) e sacro (SAC8, SAC15, SAC22 e SACVA); e as características contínuas de

crescimento, pesos aos 210 (P210), 365 (P365) e 450 (P450) dias de idade, além

do peso adulto da vaca (PAV). As informações de todas as características de

crescimento também foram fornecidas pelo PMGRN - Nelore Brasil.

Os animais foram avaliados visualmente pelo método denominado

MERCOS, adaptado por Lôbo (1996), em que: (i) para a musculosidade (M)
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avalia-se a distribuição muscular no corpo do animal, bem como o seu

desenvolvimento, volume e comprimento dos músculos; (ii) na estrutura física (E)

avalia-se a sustentação do animal, ou seja, cascos quanto à sua integridade e

tamanho, ligamentos ou articulações quanto à firmeza e a largura dos ossos; iii)

para a conformação (C) avalia-se o esqueleto do animal, comprimento do corpo,

amplitude torácica, arqueamento e comprimento das costelas, largura de garupa e

comprimento, relação tamanho dos membros e comprimento das costelas, sendo

que as linhas dorsal e ventral devem ser paralelas ou abrir levemente no sentido

da garupa. De acordo com Lôbo (1996), para cada variável morfológica, os

animais avaliados podem obter escores de um a cinco pontos, sendo que a maior

pontuação representa o grau mais favorável. Um animal que, comparado ao seu

grupo de contemporâneos, for considerado intermediário (três pontos) para

determinada característica, representa a referência para a classificação dos

demais em abaixo (um ou dois pontos) ou acima da média (quatro ou cinco

pontos).

Para atribuir escores para sacro (SAC) avaliou-se o comprimento, por

meio da distância entre os ossos íleo e ísquio, a largura, considerando a distância

entre os íleos e entre os ísquios, e a inclinação do osso sacro. Como SAC é uma

característica binária ou dicotômica, foram utilizados apenas dois escores.

Assumiu-se valor um para animais com osso sacro indesejável e valor dois para

osso sacro desejável.

Na aplicação do método de avaliação visual, os animais foram

analisados individualmente pelo mesmo avaliador, para cada lote de manejo, o

que caracterizou animais de mesmo sexo e nascidos na mesma época, e que

receberam as mesmas condições de tratamento alimentar e sanitário. Foi

observado todo o lote de manejo, buscando visualizar o perfil médio para cada

característica morfológica avaliada. Desta forma, a avaliação visual foi

comparativa e a pontuação dada para cada indivíduo relativa aos demais.

Na avaliação de vacas adultas, os escores atribuídos para todas as

características morfológicas foram relativos a um biótipo de referência da raça,

não sendo utilizado o mesmo critério comparativo dentro de lote de manejo,

aplicado em animais com idades mais jovens. Na Tabela 1 é apresentada a

distribuição dos escores em porcentagem para cada característica morfológica.
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Tabela 1. Distribuição (%) por escores para as características musculosidade (M),
estrutura física (E), conformação (C) e sacro (SAC) avaliadas aos 8, 15, 22 meses
de idade e em vacas adultas da raça Nelore.

Escores
Características

Um Doisa Três Quatro Cincob

M8 5,5 28,8 50,4 14,3 1,0
E8 3,4 24,5 45,8 24,9 1,4
C8 5,5 35,1 45,5 13,6 0,3
SAC8 74,4 25,6
M15 1,3 22,7 47,8 23,2 5,0
E15 0,5 12,0 50,1 32,8 4,6
C15 1,7 21,0 44,7 26,3 6,3
SAC15 51,3 48,7
M22 0,6 12,4 43,2 33,4 10,4
E22 0,4 6,5 37,6 44,0 11,5
C22 0,4 11,3 39,0 35,8 13,5
SAC22 39,6 60,4
MVA 0,2 9,9 58,5 28,6 2,7
EVA 0,1 6,5 48,1 38,6 6,7
CVA 0,1 11,2 51,6 33,8 3,3
SACVA 49,2 50,8

aEscore ideal para sacro; bEscore ideal para musculosidade, estrutura física e
conformação.

A estruturação dos arquivos de dados foi realizada com a utilização do

programa Statistical Analysis System (SAS, 2004). Para a consistência dos

dados, o intervalo de idade dos animais jovens seguiram uma variação de 150 a

330 dias em relação aos 240 dias (8 meses de idade), 360 a 540 dias em relação

aos 450 dias (15 meses de idade) e 570 a 750 dias em relação aos 660 dias (22

meses de idade), considerando um período de 90 dias para menos e para mais

em cada classe de idade pré-definida. Para as vacas adultas, a variação da idade

foi de 4 a 12 anos, conforme critério adotado pelo PMGRN - Nelore Brasil para o

peso adulto da vaca (Lôbo et al., 2006). Foram eliminados os animais com

medidas repetidas dentro de cada classe de idade ou que apresentaram idades à

coleta diferentes do pré-estabelecido. Em vacas adultas, foram considerados os

escores da primeira avaliação visual. Para a verificação dos efeitos de ambiente
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que influenciam as características morfológicas foram utilizados os procedimentos

GLM e REG do software SAS (SAS, 2004).

A definição dos grupos de contemporâneos para as características

categóricas morfológicas foi dada por: i) fazenda, ano e estação de nascimento,

regime alimentar e lote de manejo aos 210 dias para os animais de 8 meses de

idade; ii) fazenda, ano e estação de nascimento, lote de coleta para animais de 15

e 22 meses de idade; iii) fazenda, ano e estação de nascimento para vacas

adultas. Já para as características contínuas de crescimento, os grupos

contemporâneos contemplaram: (i) fazenda, ano e estação de nascimento, sexo e

lote de manejo aos 210 dias para P210; (ii) fazenda, ano e estação de

nascimento, sexo e lote de manejo aos 210 e 365 dias para P365; (iii) fazenda,

ano e estação de nascimento, sexo e lote de manejo aos 210, 365 e 450 dias

para P450; (iv) fazenda, ano e estação de nascimento, ano e época da pesagem

para PAV. O efeito de estação de nascimento foi dividido em quatro classes:

animais nascidos nos meses de Janeiro a Março, Abril a Junho, Julho a Setembro

e Outubro a Dezembro. Para a época da pesagem o efeito foi dividido em dois

níveis: pesagens realizadas nos meses de Maio a Outubro e Novembro a Abril.

Foram eliminados os grupos contemporâneos que continham menos de

quatro animais para todas as características avaliadas. Para as características

contínuas, além desta restrição, foram retirados os animais com medidas de 3,5

desvios padrão acima ou abaixo da média do seu grupo de contemporâneos. O

resumo dos arquivos de dados categóricos é apresentado na Tabela 2. Pode ser

observado que, há um maior número de dados para animais com idades mais

avançadas, no entanto, isto se justifica pelo fato de que as amostras de animais

avaliados visualmente por escores foram diferentes para cada faixa etária.

Para as características contínuas P210, P365 e P450, não foi incluído o

efeito genético aditivo materno devido à dificuldade de se estimar todas as

variâncias e covariâncias genéticas sob o modelo linear-limiar. No entanto,

modelos que não consideram os efeitos maternos podem levar às estimativas

mais altas da variância genética aditiva direta e, conseqüentemente, estimativas

mais altas da herdabilidade (Meyer, 1992). Buscando evitar uma possível

superestimação da variância genética aditiva direta devido a não inclusão do

efeito genético aditivo materno, foi considerado no modelo o efeito não
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correlacionado de ambiente permanente materno (Robinson, 1996). No arquivo

de dados, menos de 20% das mães possuíam somente um filho, o que permitiu a

inclusão deste efeito no modelo, para as características P210, P365 e P450. A

estatística descritiva dos dados contínuos é apresentada na Tabela 3.

Tabela 2. Descrição dos arquivos de dados analisados para as características
musculosidade (M), estrutura física (E), conformação (C) e sacro (SAC) de
bovinos da raça Nelore, para diferentes idades.

Número
Escores Visuais

Animais Touros Vacas GC
8 meses de idade

MEC 1.041 108 952 30
SAC 909 102 839 26

15 meses de idade

MEC 1.894 216 1.749 75
SAC 1.666 191 1.566 67

22 meses de idade

MEC 3.864 301 3.093 118
SAC 3.434 261 2.776 102

Vacas adultas

MEC 3.156 332 2.689 131
SAC 2.697 277 2.291 91

GC: Grupo contemporâneo.

É importante ressaltar, que 77%, 50% e 24% dos animais avaliados

visualmente aos 8 meses de idade, também possuíam informações para o P210,

P365 e P450, respectivamente. Já para os animais avaliados aos 15 meses de

idade e com dados para P210, P365 e P450, a porcentagem foi de 77%, 54% e

37%, respectivamente. Aos 22 meses de idade, 69%, 45% e 35% dos animais

apresentaram informações para os escores visuais e P210, P365 e P450,

respectivamente. Em relação às vacas adultas, 38% possuíam informações tanto

para as características morfológicas como para o PAV.

Análises uni-características foram realizadas com o intuito de obter os

valores iniciais dos componentes de variâncias de todas as características

estudadas, empregando-se a metodologia REML (Restricted Maximum

Likelihood) descrita por Patterson & Thompson (1971) sob modelo animal linear,

para cuja finalidade utilizou-se o aplicativo MTDFREML (Multiple Trait Derivative-
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Free Restricted Maximum Likelihood) desenvolvido por Boldman et al. (1995). No

entanto, após obter as primeiras estimativas dos componentes de (co)variâncias

para as características morfológicas sob modelos de limiar, as análises

subseqüentes utilizaram destas estimativas como valores iniciais dos

componentes de (co)variâncias.

Desta maneira, os parâmetros genéticos das características categóricas

morfológicas e características contínuas de crescimento foram estimados

mediante análises bi-características sob modelo animal linear-limiar utilizando a

estatística bayesiana por meio do aplicativo MTGSAM Threshold (Multiple Trait

Gibbs Sampler for Animal Models) desenvolvido por Van Tassel et al. (1998).

Tabela 3. Estatística descritiva dos dados analisados para as características
contínuas (em kg) peso aos 210 (P210), 365 (P365), 450 (P450) dias de idade e
peso adulto da vaca (PAV) de bovinos da raça Nelore.

Número
Variável

Animais Touros Vacas GC
Média DP CV (%)

P210 19.093 571 9.919 1.082 168,00 27,08 16,12
P365 11.658 511 7.010 842 217,21 38,07 17,53
P450 8.645 481 5.729 681 250,32 42,50 16,98
PAV 2.239 296 1.907 202 444,27 60,86 13,70

GC: Grupo contemporâneo; DP: desvio padrão; CV: coeficiente de variação.

Para as características morfológicas avaliadas aos 8 e 15 meses de

idade, foram considerados o sexo e a classe de idade da vaca ao parto (seis

classes) como efeitos fixos, os grupos de contemporâneos como efeitos aleatórios

e a idade na data da coleta como covariável (efeito linear). No entanto, para sacro

(SAC) aos 15 meses de idade e as características morfológicas avaliadas aos 22

meses de idade, não foi incluído o efeito fixo de classe de idade da vaca ao parto.

Já para as análises das características morfológicas de vacas adultas foram

considerados o ano (seis classes) e estação na data da coleta (duas classes)

como efeitos fixos e o grupo de contemporâneos como efeito aleatório, além da

idade do animal como covariável de efeitos linear e quadrático. Para as

características de peso aos 210, 365 e 450 dias de idade foram incluídos os

efeitos fixos de grupo de contemporâneos e classe de idade da vaca ao parto, e
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para o peso adulto da vaca foi incluída a idade da vaca no momento da pesagem

como covariável (linear e quadrático) e o grupo de contemporâneos como efeito

fixo. O modelo completo pode ser representado em notação matricial como:

ecZmZaZXy ++++= 321β

Em que y é o vetor das observações (características contínuas e

categóricas), β  é o vetor dos efeitos fixos (sexo, classe de idade da vaca ao parto

ou ano e época da coleta para características morfológicas; e grupo de

contemporâneos e classe de idade da vaca ao parto para P210, P365 e P450 ou

somente grupo de contemporâneos para PAV), a  é o vetor dos efeitos aleatórios

que representam os valores genéticos aditivos direto de cada animal, m é o vetor

dos efeitos aleatórios que representam os valores genéticos aditivos materno

(somente para as características morfológicas avaliadas aos 8 meses de idade),

c  é o vetor de efeitos aleatórios não correlacionados (efeito de grupos

contemporâneos para as características morfológicas ou efeito de ambiente

permanente materno para P210, P365 e P450), e  o vetor de efeitos aleatórios

residuais, e X , 1Z , 2Z  e 3Z  são as matrizes de incidência que relacionam as

observações aos efeitos fixos e aos efeitos aleatórios genéticos aditivos direto,

maternal e não correlacionados, respectivamente. O arquivo de genealogia incluiu

52.361 animais da raça Nelore.

Os modelos de limiar geralmente apresentam problemas na estimação

de componentes de variância e predição dos valores genéticos quando se tem um

grande número de níveis de efeitos fixos (Moreno et al., 1997; Varona et al., 1999;

Luo et al., 2002). No entanto, estes problemas podem ser minimizados quando

consideramos os efeitos de rebanho-ano-estação como aleatórios (Schaeffer et

al., 2001). Porém, para que a convergência seja atingida, também é necessário

que haja um maior número de dados dentro de cada nível de efeito fixo (Varona et

al., 1999). Desta maneira, os efeitos de grupos de contemporâneos foram

assumidos como aleatórios, e o sexo, classe de idade da vaca ao parto ou ano e

estação de coleta como efeitos fixos para as análises genéticas de características

categóricas.
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No modelo de limiar assume-se que a escala subjacente apresenta

distribuição normal contínua sendo representada como:

)I,N(W~ | U
2

eσθθ

Em que U é o vetor da escala base de ordem r; θ’ = (ß’, a’, m’, c’) é o

vetor dos parâmetros de locação de ordem s com ß (definido sob o ponto de vista

frequentista, como efeitos fixos) e ordem s com a, m e c (como efeitos aleatórios

genético aditivo direto, maternal e de grupo de contemporâneos); W é a matriz de

incidência conhecida de ordem r por s; I é a matriz de identidade de ordem r por r;

e σ2
e é a variância residual. Dado que a variável na distribuição subjacente não é

observável, a parametrização σ2
e = 1 é, geralmente, adotada no sentido de se

obter identiafibilidade na função de verossimilhança (Gianola & Sorensen, 2002).

Tal pressuposição é padrão em análises de dados categóricos.

As características categóricas são determinadas por variáveis contínuas

não observáveis, em escala subjacente, sendo fixados valores iniciais de limiares,

em que 121 −<< jttt K , com −∞=0t e ∞=jt , onde j é o número de categorias.

Os dados observáveis são dependentes da variável subjacente que é limitada

entre dois limiares não observáveis (Gianola & Foulley, 1983). Assim, as

categorias ou escores de iy (características morfológicas) para cada animal i são

definidos por iU , na escala subjacente:
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Em que, n é o número de observações. Após as especificações dos

limiares 0t a 5t , é necessário que um dos limiares (de 1t a 4t ) seja ajustado a uma

constante arbitrária. Neste estudo, assumiu-se 01 =t , tal que o vetor de limiares

estimáveis foi definido como:
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Para as análises bi-características envolvendo categóricas e contínuas,

de acordo com o enfoque bayesiano, admitiu-se que as distribuições iniciais dos

efeitos aleatórios genéticos, não correlacionados e residuais, seguem distribuição

normal multivariada conforme representado a seguir:
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Sendo que G0 é a matriz de variâncias e covariâncias genéticas, C0 é a

matriz das variâncias de efeito de ambiente permanente materno (P210, P365 e

P450) e de grupo de contemporâneos (características morfológicas), R0 é a matriz

de variâncias residuais, ⊗  é o operador do produto direto, A é a matriz de

parentesco e I é a matriz identidade.

Assumiu-se distribuições iniciais das (co)variâncias como uma Wishart

Invertida para os efeitos aleatórios genéticos, não correlacionados e residuais das

características estudadas, inclusive a covariância entre elas. Foram definidas

distribuições iniciais uniformes tanto para os efeitos fixos como para os limiares. O

parâmetro v é o grau de liberdade correspondente à distribuição Wishart Invertida

indicando o grau de confiabilidade da distribuição inicial. Neste estudo, o

parâmetro v utilizado foi de valor zero, ou seja, não refletia nenhum grau de

conhecimento sobre os parâmetros.

Na implementação da Amostragem de Gibbs, foi utilizado um tamanho

de cadeia inicial de 500.000 ciclos, sendo que os primeiros 100.000 ciclos foram

descartados e as amostras retiradas a cada 1.000 ciclos, totalizando 400
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amostras iniciais. Em seguida, foi dada continuidade à análise, sendo adicionados

100.000 ciclos a cada rodada, até que as estimativas obtidas na última análise

fossem iguais às obtidas na análise anterior. Esse critério foi utilizado com o

intuito de verificar se realmente a convergência foi alcançada. As análises das

amostras, da correlação serial e da convergência da cadeia de Gibbs foram

realizadas com o auxílio do programa GIBANAL (Van Kaam, 1998).

Após várias tentativas, algumas análises genéticas entre características

morfológicas avaliadas na desmama e pesos aos 365 e 450 dias de idade, não

atingiram a convergência da cadeia de Gibbs, ocorrendo o fenômeno “blowing up”

citado por Varona et al. (1999). Assim, com o objetivo de superar este problema,

não foi incluído o efeito aleatório genético aditivo materno para estas

características morfológicas. Além disso, assumiu-se como fixo o valor inicial do

componente de variância referente ao efeito aleatório de grupo de

contemporâneos e o parâmetro v refletia algum grau de conhecimento sobre a

distribuição inicial dos componentes de (co)variâncias.

O erro de Monte Carlo é o erro da estimação do parâmetro devido ao

número de amostras usadas na cadeia de Gibbs (Van Tassel & Van Vleck, 1996).

O erro de Monte Carlo foi estimado calculando a variância das amostras retiradas

para cada componente de (co)variância e dividindo esta variância pelo número de

amostras. Assim, a raiz quadrada deste valor é uma aproximação do desvio

padrão do erro associado com o tamanho da cadeia de Gibbs.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram utilizados tamanhos de cadeia de Gibbs de 500.000 até 700.000

ciclos na obtenção dos parâmetros genéticos para as características categóricas

morfológicas e as características contínuas de crescimento, considerando

análises bi-características sob modelo animal linear-limiar (Janss & Foulley,

1993). Para todas as análises, o descarte inicial e intervalo amostral foram de

100.000 e 1.000 ciclos, respectivamente.

Na Tabela 4 são apresentadas as estimativas de correlação genética,

entre as características morfológicas, avaliadas aos 8, 15 e 22 meses de idade, e
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o peso aos 210 dias de idade. Observa-se que as estimativas médias de

correlação genética foram de alta magnitude para M8, E8 e C8 com o P210, porém

para SAC8 a estimativa foi próxima à zero. Estimativas altas também foram

obtidas para as características morfológicas M15, E15 e C15. O mesmo ocorreu

para E22 e C22. Embora positiva, a estimativa da média para correlação genética

entre M22 e P210 foi de menor magnitude. Em relação às características SAC15 e

SAC22, observaram-se estimativas de correlações genéticas negativas e baixas,

indicando que o formato, angulação e largura da garupa, não têm associação

genética com o peso.

Tabela 4. Estatística descritiva das estimativas de correlação genética entre o
peso aos 210 dias de idade (P210) e as características categóricas
musculosidade (M), estrutura física (E), conformação (C) e sacro (SAC), avaliadas
aos 8, 15 e 22 meses de idade em bovinos da raça Nelore, obtidas a partir de
análises bayesianas bi-características sob modelo animal linear-limiar.

Característica Média Moda Mediana RC (95%) EMCDP

M8 0,97 0,99 0,98 0,92 a 0,99 0,0010

E8 0,97 0,99 0,99 0,90 a 0,99 0,0011

C8 0,99 0,99 0,99 0,98 a 0,99 0,0002

SAC8 0,01 0,05 0,03 -0,43 a 0,48 0,0115

M15 0,74 0,75 0,75 0,60 a 0,84 0,0031

E15 0,99 0,99 0,99 0,99 a 1,00 0,0000

C15 0,99 0,99 0,99 0,97 a 0,99 0,0004

SAC15 -0,35 -0,34 -0,36 -0,63 a -0,09 0,0065

M22 0,62 0,61 0,62 0,45 a 0,75 0,0037

E22 0,94 0,99 0,96 0,80 a 0,99 0,0025

C22 0,89 0,87 0,89 0,80 a 0,99 0,0017

SAC22 -0,35 -0,29 -0,35 -0,63 a -0,06 0,0062

RC: região de credibilidade a 95%, EMCDP: desvio padrão do erro de Monte Carlo.

De modo geral, as estimativas das correlações genéticas obtidas,

indicam que a seleção direta para M, E e C, em qualquer idade, teria como

resposta correlacionada o aumento do P210. Esses resultados corroboram aos

obtidos por Jorge Júnior et al. (2001) e Koury Filho (2005) que também

encontraram estimativas moderadas a altas para as correlações genéticas entre
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P210 com conformação, precocidade e musculosidade, avaliadas na desmama,

em bovinos da raça Nelore. No entanto, é importante destacar, que a metodologia

de avaliação visual abordada por esses autores, é diferente, teoricamente, da

metodologia MERCOS (Lôbo, 1996) empregada neste estudo.

Na Tabela 4 também são apresentados os desvios padrão do erro de

Monte Carlo, com o intuito de verificar a qualidade das estimativas obtidas pelo

método da Amostragem de Gibbs sob análises bi-características utilizando

modelo animal linear-limiar. Pode-se constatar que o uso do modelo de limiar para

as características categóricas, juntamente com o modelo linear para as

características contínuas, permitiu a obtenção de estimativas acuradas dos

parâmetros genéticos. O desvio padrão do erro de Monte Carlo foi muito pequeno

para todas as análises, confirmando que o tamanho da cadeia amostral utilizada

foi suficiente para obter estimativas precisas das médias posteriores. De acordo

com Van Tassel & Van Vleck (1996), o erro de Monte Carlo é inversamente

proporcional ao tamanho da cadeia de Gibbs, e conhecer este fator é muito

importante para avaliar se a implementação da Amostragem de Gibbs foi

adequada para gerar as médias posteriores das distribuições marginais dos

componentes de (co)variâncias.

Na Tabela 5 são apresentadas as estatísticas descritivas das

correlações genéticas entre as características morfológicas, avaliadas aos 8, 15 e

22 meses de idade, e os pesos aos 365 e 450 dias de idade. As estimativas de

médias das correlações genéticas entre as características morfológicas e o P365

e P450 foram positivas e de alta magnitude para M, E e C, em todas as idades,

conforme observado também para o P210 (Tabela 4). Para SAC8, a estimativa foi

de baixa magnitude, porém positiva, o que não ocorreu para SAC15 e SAC22, em

que as estimativas foram negativas. Estes resultados confirmam que os genes

responsáveis em parte pela expressão fenotípica do osso sacro são diferentes

dos genes de crescimento. Ressalta-se que as estimativas de correlação genética

obtidas por Koury Filho (2005), com Nelore, e Cardoso et al. (2004), com Angus,

para as características morfológicas conformação, precocidade e musculosidade

com o peso ao sobreano, foram semelhantes às encontradas neste estudo.
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Tabela 5. Estatística descritiva das estimativas de correlação genética dos pesos
aos 365 (P365) e 450 (P450) dias de idade com as características de
musculosidade (M), estrutura física (E), conformação (C) e sacro (SAC), avaliadas
aos 8, 15 e 22 meses de idade em bovinos da raça Nelore, obtidas a partir de
análises bayesianas bi-características sob modelo animal linear-limiar.

Característica Média Moda Mediana RC (95%) EMCDP

P365

+ M8 0,85 0,87 0,86 0,77 a 0,91 0,0015
+ E8 0,80 0,79 0,80 0,71 a 0,87 0,0018
+ C8 0,97 0,99 0,98 0,92 a 0,99 0,0011
+ SAC8 0,40 0,45 0,43 0,00 a 0,72 0,0076
+ M15 0,91 0,89 0,91 0,82 a 0,99 0,0024
+ E15 0,99 0,99 0,99 0,95 a 0,99 0,0005
+ C15 0,98 0,99 0,99 0,93 a 0,99 0,0009
+ SAC15 -0,06 -0,03 -0,06 -0,34 a -0,20 0,0056
+ M22 0,99 0,99 0,99 0,99 a 1,00 0,0000
+ E22 0,99 0,99 0,99 0,99 a 1,00 0,0000
+ C22 0,92 0,91 0,92 0,83 a 0,98 0,0017
+ SAC22 -0,29 -0,26 -0,29 -0,52 a -0,01 0,0052

P450

+ M8 0,77 0,79 0,78 0,64 a 0,87 0,0028
+ E8 0,99 0,99 0,99 0,99 a 1,00 0,0001
+ C8 0,83 0,85 0,85 0,65 a 0,95 0,0034
+ SAC8 0,14 0,18 0,15 -0,32 a 0,59 0,0097
+ M15 0,86 0,89 0,86 0,78 a 0,93 0,0016
+ E15 0,97 0,99 0,99 0,89 a 0,99 0,0015
+ C15 0,99 0,99 0,99 0,99 a 1,00 0,0000
+ SAC15 -0,25 -0,24 -0,25 -0,51 a 0,05 0,0063
+ M22 0,88 0,87 0,88 0,76 a 0,99 0,0028
+ E22 0,99 0,99 0,99 0,99 a 1,00 0,0000
+ C22 0,99 0,99 0,99 0,99 a 1,00 0,0000
+ SAC22 -0,25 -0,24 -0,25 -0,49 a 0,02 0,0058

RC: região de credibilidade a 95%, EMCDP: desvio padrão do erro de Monte Carlo.

Observa-se que as regiões de credibilidade a 95% para as análises

envolvendo as características SAC8, SAC15 e SAC22 apresentaram grande

variação e conseqüentemente, maior dispersão das estimativas de correlação

genética. No entanto, o erro de Monte Carlo pode ser considerado pequeno,

comprovando que a análise bi-característica sob modelo animal linear-limiar foi
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implementada adequadamente. Além disso, à medida que as estimativas de

correlação genética atingem menores magnitudes, espera-se que as regiões de

credibilidade apresentem maiores amplitudes.

O efeito aleatório genético aditivo materno não foi incluído nas análises

entre as características morfológicas na desmama e P365 ou P450 devido à

dificuldade de convergência da cadeia de Gibbs. Van Tassel et al. (1998)

alertaram os usuários do software MTGSAM Threshold sobre a possibilidade de

não se obter a convergência ao incluir o efeito materno em análises genéticas sob

modelo de limiar. Além disso, a estrutura dos dados pode ter dificultado a

estimação deste componente de variância. Usando modelo animal de limiar,

outros autores (Moreno et al., 1997; Luo et al., 2001; Marcondes, 2003; Phocas &

Laloe, 2003) também encontraram dificuldades para atingir a convergência da

cadeia de Gibbs. Porém, o uso de modelos lineares para dados categóricos é

questionado em diversos trabalhos (Hoeschele et al., 1995; Sorensen et al., 1995;

Matos et al., 1997; Altarriba et al., 1998; Van Tassel et al., 1998; Varona et al.,

1999; Luo et al., 2001; Korsgaard et al., 2003; Silva et al., 2003) devido estes não

serem teoricamente adequados para características categóricas, podendo

subestimar os parâmetros genéticos e gerar conclusões equivocadas referente ao

ganho genético destas características quando submetidas à seleção.

Em relação às estimativas de herdabilidades obtidas neste estudo,

estas foram coerentes com a literatura para todas as características

contempladas (Eler et al., 1996; Jorge Júnior et al., 2001; Dal Farra et al., 2002;

Paneto et al., 2002; Van Melis et al., 2003; Mercadante et al., 2004), indicando

que podem apresentar resposta rápida à seleção individual.

Na Tabela 6 são apresentadas as estatísticas descritivas das

estimativas de correlação genética entre as características morfológicas avaliadas

em vacas adultas e o peso da vaca adulta. As estimativas de correlações

genéticas foram de 0,99 para MVA, EVA e CVA indicando que ambas as

características podem ser determinadas pelos mesmos conjuntos de genes. A

característica SACVA apresentou estimativa de correlação genética de baixa

magnitude com o PAV, conforme observado também para os pesos P210, P365 e

P450.
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Tabela 6. Estatística descritiva das estimativas de correlação genética para a
característica contínua peso adulto da vaca (PAV) com as características
categóricas musculosidade (M), estrutura física (E), conformação (C) e sacro
(SAC), avaliadas em vacas adultas da raça Nelore, obtidas a partir de análises
bayesianas bi-características sob modelo animal linear-limiar.

Característica Média Moda Mediana RC (95%) EMCDP

MVA 0,99 0,99 0,99 0,98 a 0,99 0,0000

EVA 0,99 0,99 0,99 0,99 a 1,00 0,0000

CVA 0,99 0,99 0,99 0,97 a 0,99 0,0004

SACVA 0,35 0,37 0,36 -0,01 a 0,61 0,0070

RC: região de credibilidade a 95%, EMCDP: desvio padrão do erro de Monte Carlo.

A razão fundamental para se estudar o peso adulto das vacas é que o

tamanho, do qual o peso corporal é um dos melhores indicadores, afeta os custos

de mantença e a eficiência biológica e econômica dos rebanhos (Rosa et al.,

2001). Além disto, é relacionado à estrutura corporal, harmonia e equilíbrio dos

animais que, juntamente com outras características fisiológicas, atuam

diretamente sobre os mecanismos de adaptabilidade ao meio ambiente. Parece

haver consenso na literatura (Rosa et al., 2001; Schwengber et al., 2001; Jorge

Júnior et al., 2004; Mercadante et al., 2004) de que animais de grande porte

podem ser mais eficientes em ambiente com fartura de alimentos, porém, em

situações de restrição alimentar, devem ser preferidos os de porte médio, ou até

pequenos.

É importante ressaltar que as herdabilidades obtidas para os escores

visuais MVA, EVA e CVA foram baixas, principalmente, para MVA indicando que a

contribuição da variância residual foi relativamente grande para esta

característica. Isto pode ser explicado devido à avaliação visual em vacas adultas

não ser relativa ao grupo de contemporâneos, permitindo maior influência

ambiental. De acordo com Dal Farra et al. (2002), Jorge Júnior et al. (2001) e

Cardoso et al. (2004), para se obter estimativas de herdabilidades mais acuradas

para as características de escores visuais, a variação ambiental deve ser reduzida

através do melhor controle do ambiente, como a formação adequada de grupos

contemporâneos no momento da avaliação visual. Kippert et al. (2006) relataram

que as características morfológicas avaliadas visualmente, podem ser inseridas
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em programas de melhoramento genético, desde que ocorra redução do

componente de variância ambiental, através de um melhor controle do ambiente.

O fato de se ter obtido neste trabalho, algumas estimativas de

correlações genéticas próximas a um, pode ser explicado devido as grandes

diferenças nas escalas dos componentes de variância genética aditiva entre os

escores visuais e os pesos. Essas diferenças de escalas, com estimativas muito

pequenas ou próximas à zero para a variância genética aditiva dos escores

visuais permitiram um "domínio" do denominador na fórmula da correlação

genética, levando à obtenção de estimativas muito altas.

De modo geral, podemos inferir que a seleção para os escores visuais,

avaliados em qualquer idade, permite obter ganho genético também para as

características de crescimento. As altas estimativas de correlações genéticas

obtidas neste estudo confirmam que: animais com melhor distribuição e

desenvolvimento de massa muscular (musculosidade), adequada ossatura dos

membros para sustentação do corpo (estrutura física) e equilíbrio entre

comprimento, profundidade e largura do esqueleto (conformação) podem levar à

animais mais pesados.

CONCLUSÃO

A seleção direta para musculosidade, estrutura física e conformação

leva a resposta correlacionada favorável com o peso. Assim, os escores visuais

devem ser utilizados como critérios de seleção com o intuito de aumentar o

progresso genético para características de crescimento.
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CAPÍTULO 4

ANÁLISE BAYESIANA NA ESTIMAÇÃO DE CORRELAÇÕES GENÉTICAS

ENTRE ESCORES VISUAIS E CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS DE

BOVINOS NELORE UTILIZANDO MODELOS LINEAR-LIMIAR

RESUMO

Existem evidências de que a precocidade de terminação esteja correlacionada
com a precocidade sexual e a performance reprodutiva. O emprego de
metodologias adequadas para obtenção de correlações genéticas entre as
características categóricas morfológicas e as contínuas de reprodução, por meio
de análises multi-características, é de grande interesse ao melhoramento genético
animal. Assim, o objetivo deste estudo foi estimar as correlações genéticas entre
os escores visuais e as características reprodutivas, utilizando a estatística
bayesiana sob modelo animal linear-limiar, em bovinos da raça Nelore. Foram
estudadas características de escores visuais, avaliadas aos 8, 15 e 22 meses de
idade, para musculosidade, estrutura física, conformação e sacro; e as
características contínuas de reprodução, perímetro escrotal padronizado aos 365
e 450 dias de idade, além da idade ao primeiro parto. As estimativas de
correlações genéticas foram de sentido favorável à seleção, apresentando
magnitudes moderadas, sugerindo que a seleção de animais para um biótipo
desejável pode levar a animais com maior fertilidade e precocidade sexual. As
estimativas de correlação genética para o perímetro escrotal padronizado aos 450
dias e a idade ao primeiro parto com as características morfológicas avaliadas
aos 22 meses de idade foram maiores do que as obtidas entre as características
de escores visuais avaliadas aos 8 e 15 meses de idade. A utilização de escores
visuais em um programa de melhoramento genético como critérios de seleção
trará progresso genético também para as características reprodutivas.

PALAVRAS-CHAVE: amostragem de gibbs, características morfológicas,
parâmetros genéticos, reprodução, zebu.

BAYESIAN ANALYSIS IN THE ESTIMATION OF GENETIC CORRELATIONS

BETWEEN VISUAL SCORES AND REPRODUCTIVE TRAITS IN NELORE

CATTLE USING LINEAR-THRESHOLD MODELS
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ABSTRACT

There are evidences that the age at finishing be correlated to the on set of puberty
and the reproductive performance. The use of adequate methodologies to obtain
genetic correlations between the morphological categorical traits and the
continuous reproductive ones, by multiple-trait analyses, is of great interest to
animal genetic improvement. The objective of this study was to estimate genetic
correlations between visual scores and reproductive traits, using the bayesian
statistic under the linear-threshold animal model, in bovines of the Nelore breed. It
has been studied categorical morphological traits evaluated at the age of 8, 15 and
22 months, concerning musculature, physical structure, conformation and sacrum,
the escrotal circumferences measured at the ages of 365 and 450 days, and the
age at first calving. The estimates of genetic correlations were moderates,
suggesting that the selection of animals with better morphological conformation
may lead to animals more precocious and with greater fertility. The estimates of
genetic correlation concerning the escrotal circumference at the age of 450 days
old and the age at first calving with the evaluated visual scores at the age of 22
months were bigger than the ones obtained between visual scores at the age of 8
and 15 months. The use of these visual scores in a genetic improvement
programs as criterion of selection may also bring genetic progress to the
reproductive traits.

KEYWORDS: genetic parameters, gibbs sampling, morphological traits,
reproductive, zebu cattle.

INTRODUÇÃO

A produção de carne de forma eficiente é o principal objetivo da

pecuária de corte. Estratégias seletivas que visem equilibrar o crescimento, o

biótipo e a reprodução são desejáveis tanto no aspecto genético como no

econômico.

Atualmente, a maioria dos trabalhos publicados com características

indicadoras de precocidade sexual está relacionada ao perímetro escrotal e à

idade ao primeiro parto. Desta forma, a seleção para estas características poderia

implicar em ganhos genéticos para a eficiência reprodutiva. A eficiência

reprodutiva é a característica econômica de maior importância em um rebanho

(Wiltbank, 1994). No entanto, a precocidade de terminação talvez esteja

correlacionada com a precocidade sexual e a performance reprodutiva (Koury

Filho, 2005).
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Trabalhos que relacionam dimensões corporais com o desempenho

reprodutivo em zebuínos são escassos na literatura, podendo citar os de Pita et

al. (1998) e Semmelmann et al. (2001) em que foram estimadas somente as

correlações fenotípicas entre estas características. Conhecer as estimativas de

parâmetros genéticos é necessário para estimar as respostas diretas e

correlacionadas à seleção, elaborar índices de seleção e predizer o valor genético

dos animais.

Neste contexto, o emprego de metodologias adequadas para obtenção

de correlações genéticas entre as características categóricas morfológicas e as

contínuas de reprodução, por meio de análises multi-características, é de grande

interesse ao melhoramento genético animal, e pode trazer uma maior contribuição

para a pecuária de corte. A partir do conhecimento das conseqüências da seleção

de uma característica em relação às outras, é que poderão ser elaborados índices

de seleção que identifiquem genótipos mais adequados aos distintos sistemas de

produção praticados no Brasil.

Na avaliação genética de características morfológicas, em que os

dados não apresentam uma distribuição normal, alguns cuidados devem ser

considerados, uma vez que as metodologias de modelos lineares, geralmente

resultam em baixas estimativas de herdabilidade (Mwansa et al., 2002). Assim,

recomenda-se o uso de modelos de limiar por apresentarem maior habilidade

para detecção da variabilidade genética quando comparados aos modelos

lineares (Luo et al., 2002; Marcondes et al., 2005).

O modelo de limiar oferece vantagens sobre o modelo linear nas

análises para dados categóricos sob modelo animal (Ramirez Valverde et al.,

2001). O modelo animal, por utilizar informações de todos os indivíduos e

considerar as relações de parentesco existentes entre os animais em avaliação,

promove maior acurácia nas estimativas do mérito genético. Além disso,

possibilita a obtenção da estimativa da capacidade genética de transmissão para

todo indivíduo avaliado, mesmo para animais jovens e, por conseguinte, sem

progênie (Euclides Filho, 1999). De acordo com Mercadante et al. (2000), o

modelo animal também é mais vantajoso para características de menor

herdabilidade. A implementação de análise multi-característica adiciona valores
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para estas características, especialmente quando são correlacionadas com

características de maior herdabilidade (Meyer et al., 1991).

O objetivo deste estudo foi estimar as correlações genéticas entre as

características morfológicas e de reprodução, utilizando a estatística bayesiana

sob modelo animal linear-limiar, em bovinos da raça Nelore. A obtenção destas

estimativas de correlações genéticas poderá contribuir para a elaboração e

implantação de programas de melhoramento genético, bem como, para

determinar novos índices de seleção.

MATERIAL E MÉTODOS

As informações de escores visuais analisadas no presente estudo

foram obtidas nos anos de 2000 a 2005, em bovinos da raça Nelore, provenientes

de treze fazendas participantes do PMGRN - Nelore Brasil, da Associação

Nacional de Criadores e Pesquisadores (ANCP), localizadas nos estados de

Goiás, Mato Grosso, Paraná e no Distrito Federal. Foram estudadas

características categóricas morfológicas, avaliadas aos 8, 15 e 22 meses de

idade, para musculosidade (M8, M15, M22), estrutura física (E8, E15, E22),

conformação (C8, C15, C22) e sacro (SAC8, SAC15, SAC22); e as características

contínuas de reprodução, perímetro escrotal padronizado aos 365 (PE365) e 450

(PE450) dias de idade, além da idade ao primeiro parto (IPP). As informações

obtidas para as características de reprodução foram fornecidas pelo PMGRN -

Nelore Brasil.

Os animais foram avaliados visualmente pelo método denominado

MERCOS, adaptado por Lôbo (1996), em que: (i) para a musculosidade (M)

avalia-se a distribuição muscular no corpo do animal, bem como o seu

desenvolvimento, volume e comprimento dos músculos; (ii) na estrutura física (E)

avalia-se a sustentação do animal, ou seja, cascos quanto à sua integridade e

tamanho, ligamentos ou articulações quanto à firmeza e a largura dos ossos; iii)

para a conformação (C) avalia-se o esqueleto do animal, comprimento do corpo,

amplitude torácica, arqueamento e comprimento das costelas, largura de garupa e

comprimento, relação tamanho dos membros e comprimento das costelas, sendo
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que as linhas dorsal e ventral devem ser paralelas ou abrir levemente no sentido

da garupa. De acordo com Lôbo (1996), para cada variável morfológica, os

animais avaliados podem obter escores de um a cinco pontos, sendo que a maior

pontuação representa o grau mais favorável. Um animal que, comparado ao seu

grupo de contemporâneos, for considerado intermediário (três pontos) para

determinada característica, representa a referência para a classificação dos

demais em abaixo (um ou dois pontos) ou acima da média (quatro ou cinco

pontos).

Para atribuir escores para sacro (SAC) avaliou-se o comprimento, por

meio da distância entre os ossos íleo e ísquio, a largura, considerando a distância

entre os íleos e entre os ísquios, e a inclinação do osso sacro. Como SAC é uma

característica binária ou dicotômica, foram utilizados apenas dois escores.

Assumiu-se valor um para animais com osso sacro indesejável e valor dois para

osso sacro desejável.

Na aplicação do método de avaliação visual, os animais foram

analisados individualmente pelo mesmo avaliador, para cada lote de manejo, o

que caracterizou animais de mesmo sexo e nascidos na mesma época, e que

receberam as mesmas condições de tratamento alimentar e sanitário. Foi

observado todo o lote de manejo, buscando visualizar o perfil médio para cada

característica morfológica avaliada. Desta forma, a avaliação visual foi

comparativa e a pontuação dada para cada indivíduo relativa aos demais. Na

Tabela 1 é apresentada a distribuição dos escores em porcentagem para cada

característica morfológica.

A estruturação dos arquivos de dados foi realizada com a utilização do

programa Statistical Analysis System (SAS, 2004). Para a consistência dos

dados, o intervalo de idade dos animais seguiram uma variação de 150 a 330 dias

em relação aos 240 dias (8 meses de idade), 360 a 540 dias em relação aos 450

dias (15 meses de idade) e 570 a 750 dias em relação aos 660 dias (22 meses de

idade), considerando um período de 90 dias para menos e para mais em cada

classe de idade. Foram eliminados os animais com medidas repetidas dentro de

cada classe de idade. Para a verificação dos efeitos de ambiente que influenciam

as características morfológicas foram utilizados os procedimentos GLM e REG do

software SAS (SAS, 2004).
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Tabela 1. Distribuição (%) por escores para as características musculosidade (M),
estrutura física (E), conformação (C) e sacro (SAC) avaliadas aos 8, 15 e 22
meses de idade em bovinos da raça Nelore.

Escores
Características

Um Doisa Três Quatro Cincob

M8 5,5 28,8 50,4 14,3 1,0
E8 3,4 24,5 45,8 24,9 1,4
C8 5,5 35,1 45,5 13,6 0,3
SAC8 74,4 25,6
M15 1,3 22,7 47,8 23,2 5,0
E15 0,5 12,0 50,1 32,8 4,6
C15 1,7 21,0 44,7 26,3 6,3
SAC15 51,3 48,7
M22 0,6 12,4 43,2 33,4 10,4
E22 0,4 6,5 37,6 44,0 11,5
C22 0,4 11,3 39,0 35,8 13,5
SAC22 39,6 60,4

aEscore ideal para sacro; bEscore ideal para musculosidade, estrutura física e
conformação.

A definição dos grupos de contemporâneos para as características

categóricas foi dada por: i) fazenda, ano e estação de nascimento, regime

alimentar e lote de manejo aos 210 dias para os animais de 8 meses de idade; ii)

fazenda, ano e estação de nascimento, lote de coleta para os animais de 15 e 22

meses de idade. Já para as características contínuas de reprodução, os grupos

contemporâneos contemplaram: (i) fazenda, ano e estação de nascimento, lote de

manejo aos 210 e 365 dias para PE365; (ii) fazenda, ano e estação de

nascimento, lote de manejo aos 210, 365 e 450 dias para PE450; (iii) fazenda,

ano e estação de nascimento para IPP. O efeito de estação de nascimento foi

dividido em quatro classes: animais nascidos nos meses de Janeiro a Março, Abril

a Junho, Julho a Setembro e Outubro a Dezembro.

Foram eliminados os grupos contemporâneos que continham menos de

quatro animais para todas as características avaliadas. Para as características

contínuas, além desta restrição, foram retirados os animais com medidas de 3,5

desvios padrão acima ou abaixo da média do seu grupo de contemporâneos. A

descrição dos arquivos de dados categóricos é apresentada na Tabela 2.
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Observa-se que há um maior número de dados para animais com idades mais

avançadas, no entanto, isto se justifica pelo fato de que os animais avaliados

visualmente por escores foram diferentes para cada faixa etária.

Tabela 2. Descrição dos arquivos de dados analisados para as características
musculosidade (M), estrutura física (E), conformação (C) e sacro (SAC) de
bovinos da raça Nelore, para diferentes idades.

NúmeroEscores Visuais
Animais Touros Vacas GC

8 meses de idade
MEC 1.041 108 952 30
SAC 909 102 839 26

15 meses de idade
MEC 1.894 216 1.749 75
SAC 1.666 191 1.566 67

22 meses de idade
MEC 3.864 301 3.093 118
SAC 3.434 261 2.776 102

GC: Grupo contemporâneo.

A estatística descritiva dos dados contínuos é apresentada na Tabela 3.

É importante ressaltar, que apenas 21%, 8% e 1% dos animais avaliados aos 8

meses de idade, também possuíam informações para o PE365, PE450 e IPP,

respectivamente. Já para os animais avaliados aos 15 meses de idade e com

dados para PE365, PE450 e IPP, a porcentagem foi de 11%, 16% e 4%,

respectivamente. Aos 22 meses de idade, 8%, 13% e 10% dos animais

apresentaram informações tanto para as características morfológicas como para

PE365, PE450 e IPP.

Análises uni-características foram realizadas com o intuito de obter os

valores iniciais dos componentes de variâncias de todas as características

estudadas, empregando-se a metodologia REML (Restricted Maximum

Likelihood) descrita por Patterson & Thompson (1971) sob modelo animal linear,

para cuja finalidade utilizou-se o aplicativo MTDFREML (Multiple Trait Derivative-

Free Restricted Maximum Likelihood) desenvolvido por Boldman et al. (1995).

Para obtenção dos valores iniciais dos componentes de variância das
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características morfológicas foram realizadas análises preliminares aplicando a

Amostragem de Gibbs sob modelo animal de limiar.

Tabela 3. Estatística descritiva dos dados para as características contínuas
perímetro escrotal (milímetros) aos 365 (PE365) e 450 (PE450) dias de idade e
idade ao primeiro parto (meses, IPP) de bovinos da raça Nelore.

Número
Variável

Animais Touros Vacas GC
Média DP CV (%)

PE365 2.407 310 2.017 187 186,24 20,36 10,94
PE450 2.401 330 2.401 211 211,03 24,97 11,83
IPP 8.238 533 5.642 227 38,70 4,87 12,60

GC: Grupo contemporâneo; DP: desvio padrão; CV: coeficiente de variação.

Posteriormente, os parâmetros genéticos das características

categóricas morfológicas e características contínuas de reprodução, foram

estimados mediante análises bi-características sob modelo animal linear-limiar

utilizando a estatística bayesiana por meio do aplicativo MTGSAM Threshold

(Multiple Trait Gibbs Sampler for Animal Models) desenvolvido por Van Tassel et

al. (1998).

Para as características morfológicas avaliadas aos 8 e 15 meses de

idade, foram considerados o sexo e a classe de idade da vaca ao parto (seis

classes) como efeitos fixos, os grupos de contemporâneos como efeitos aleatórios

e a idade na data da coleta como covariável (efeito linear). No entanto, para sacro

(SAC) aos 15 meses de idade e as características morfológicas avaliadas aos 22

meses de idade, não foi incluído o efeito fixo de classe de idade da vaca ao parto.

Para as características de perímetro escrotal aos 365 e 450 dias de idade foram

incluídos os efeitos fixos de grupo de contemporâneos e classe de idade da vaca

ao parto, e para a idade ao primeiro parto foi incluído o grupo de contemporâneos

como efeito fixo. O modelo completo pode ser representado em notação matricial

como:

ecZaZXy +++= 21β
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Em que y é o vetor das observações (características contínuas e

categóricas), β  é o vetor dos efeitos fixos (sexo e classe de idade da vaca ao

parto para características morfológicas; grupo de contemporâneos e classe de

idade da vaca ao parto para PE365 e PE450 ou somente grupo de

contemporâneos para IPP), a  é o vetor dos efeitos aleatórios que representam os

valores genéticos aditivos diretos de cada animal, c  é o vetor de efeitos aleatórios

não correlacionados (efeito de grupos contemporâneos para as características

morfológicas), e  o vetor de efeitos aleatórios residuais, e X , 1Z  e 2Z  são as

matrizes de incidência que relacionam as observações aos efeitos fixos e aos

efeitos aleatórios genético aditivo direto e não correlacionados, respectivamente.

O arquivo de genealogia incluiu 52.361 animais da raça Nelore.

Os modelos de limiar geralmente apresentam problemas na estimação

de componentes de variância e predição dos valores genéticos quando se tem um

grande número de níveis de efeitos fixos (Moreno et al., 1997; Varona et al., 1999;

Luo et al., 2002). No entanto, estes problemas podem ser minimizados quando

consideramos os efeitos de rebanho-ano-estação como aleatórios (Schaeffer et

al., 2001). Porém, para que a convergência seja atingida, também é necessário

que haja um maior número de dados dentro de cada nível de efeito fixo (Varona et

al., 1999). Desta maneira, os efeitos de grupos de contemporâneos foram

assumidos como aleatórios, e o sexo e a classe de idade da vaca ao parto como

efeitos fixos para as análises genéticas de características categóricas.

No modelo de limiar assume-se que a escala subjacente apresenta

distribuição normal contínua sendo representada como:

)I,N(W~ | U
2

eσθθ

Em que U é o vetor da escala base de ordem r; θ’ = (ß’, a’, c’) é o vetor

dos parâmetros de locação de ordem s com ß (definido sob o ponto de vista

frequentista, como efeitos fixos) e ordem s com a e c (como efeitos aleatórios

genético aditivo direto e de grupo de contemporâneos); W é a matriz de incidência

conhecida de ordem r por s; I é a matriz de identidade de ordem r por r; e σ2
e é a

variância residual. Dado que a variável na distribuição subjacente não é

observável, a parametrização σ2
e = 1 é, geralmente, adotada no sentido de se
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obter a identiafibilidade na função de verossimilhança (Gianola & Sorensen,

2002). Tal pressuposição é padrão em análises desse tipo.

As características categóricas são determinadas por variáveis contínuas

não observáveis, em escala subjacente, sendo fixados valores iniciais de limiares,

em que 121 −<< jttt K , com −∞=0t e ∞=jt , onde j é o número de categorias.

Os dados observáveis são dependentes da variável subjacente que é limitada

entre dois limiares não observáveis (Gianola & Foulley, 1983). Assim, as

categorias ou escores de iy (características morfológicas) para cada animal i são

definidos por iU , na escala subjacente:
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Em que, n é o número de observações. Após as especificações dos

limiares 0t a 5t , é necessário que um dos limiares (de 1t a 4t ) seja ajustado a uma

constante arbitrária. Neste estudo, assumiu-se 01 =t , tal que o vetor de limiares

estimáveis foi definido como:
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Para as análises bi-características entre categóricas e contínuas, de

acordo com o enfoque bayesiano, admitiu-se que as distribuições iniciais dos

efeitos aleatórios genéticos, não correlacionados e residuais, seguem distribuição

normal multivariada conforme representado a seguir:
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Sendo que G0 é a matriz de variâncias e covariâncias genéticas, R0 é a

matriz de variâncias residuais, ⊗  é o operador do produto direto, A é a matriz de

parentesco e I é a matriz identidade.

Assumiu-se distribuições iniciais das (co)variâncias como uma Wishart

Invertida para os efeitos aleatórios genéticos, não correlacionados e residuais das

características estudadas, inclusive a covariância entre elas. Foram definidas

distribuições iniciais uniformes tanto para os efeitos fixos como para os limiares. O

parâmetro v é o grau de liberdade correspondente à distribuição Wishart Invertida

indicando o grau de confiabilidade da distribuição inicial. Neste estudo, o

parâmetro v utilizado foi de valor zero, ou seja, não refletia nenhum grau de

conhecimento sobre os parâmetros.

Na implementação da Amostragem de Gibbs, foi utilizado um tamanho

de cadeia inicial de 500.000 ciclos, sendo que os primeiros 100.000 ciclos foram

descartados e as amostras retiradas a cada 1.000 ciclos, totalizando 400

amostras iniciais. Em seguida, foi dada continuidade à análise, sendo adicionados

100.000 ciclos a cada rodada, até que as estimativas obtidas na última análise

fossem iguais às obtidas na análise anterior. Esse critério foi utilizado com o

intuito de verificar se realmente a convergência foi alcançada. As análises das

amostras, da correlação serial e da convergência da cadeia de Gibbs foram

realizadas com o auxílio do programa GIBANAL (Van Kaam, 1998).

Após várias tentativas, algumas análises genéticas entre características

morfológicas avaliadas na desmama e as características reprodutivas, não

atingiram a convergência da cadeia de Gibbs, ocorrendo o fenômeno “blowing up”

citado por Varona et al. (1999). Assim, com o objetivo de superar este problema,

não foi incluído o efeito aleatório genético aditivo materno para estas

características morfológicas. Além disso, assumiu-se como fixo o valor inicial do

componente de variância referente ao efeito aleatório de grupo de

contemporâneos e o parâmetro v refletia algum grau de conhecimento sobre a

distribuição inicial dos componentes de (co)variância.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a obtenção das estimativas dos parâmetros genéticos foi

necessária uma cadeia de Gibbs de 600.000 ciclos para todas as análises

bayesianas bi-características sob modelo animal linear-limiar (Janss & Foulley,

1993). Desta maneira, foram utilizadas 500 amostras independentes da

distribuição marginal posterior de cada parâmetro genético. Na Tabela 4 são

apresentadas as estatísticas descritivas das estimativas de correlação genética

entre o perímetro escrotal padronizado aos 365 e 450 dias de idade e as

características morfológicas de musculosidade, estrutura física e conformação,

avaliadas aos 8, 15 e 22 meses de idade, em bovinos da raça Nelore. De modo

geral, observa-se que as estimativas de correlações genéticas foram de sentido

favorável à seleção, apresentando magnitudes moderadas, sugerindo que a

seleção de indivíduos com melhor biótipo pode levar a animais com maior

fertilidade.

O perímetro escrotal é um indicador de algumas características

genéticas de interesse econômico, incluindo ganho em peso e fertilidade de

machos e fêmeas (Paneto et al., 2002). Neste contexto, os escores visuais

apresentam inter-relações positivas e de grande magnitude com características

de crescimento (Cardoso et al., 2001; Koury Filho, 2005; Kippert et al., 2006), o

que pode explicar, as correlações genéticas favoráveis encontradas neste estudo

para as características reprodutivas. Cyrillo et al. (2001), trabalhando com dados

de bovinos da raça Nelore, estimaram as correlações genéticas entre medidas

corporais e perímetro escrotal. Os autores concluíram que os genes que

determinam a manifestação do perímetro escrotal são também, em parte,

responsáveis pela manifestação de medidas corporais. Em trabalhos realizados

buscando elucidar as relações entre os escores visuais e o crescimento, alguns

autores encontraram estimativas de correlações genéticas moderadas a altas

entre o peso e as características de conformação, precocidade e musculosidade

em bovinos da raça Nelore (Koury Filho, 2005) e Angus (Cardoso et al., 2004).
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Tabela 4. Estatística descritiva das estimativas de correlação genética para as
características perímetro escrotal aos 365 (PE365) e 450 (PE450) dias de idade
com musculosidade (M), estrutura física (E) e conformação (C), avaliadas aos 8,
15 e 22 meses de idade, em bovinos da raça Nelore, obtidas a partir de análises
bayesianas bi-características sob modelo animal linear-limiar.

Característica Média Moda Mediana RC (95%) EMCDP

PE365

+ M8 0,58 0,67 0,59 0,31 a 0,78 0,0055
+ E8 0,47 0,47 0,47 0,17 a 0,72 0,0061
+ C8 0,34 0,43 0,36 -0,08 a 0,67 0,0086
+ M15 0,55 0,62 0,57 0,28 a 0,75 0,0052
+ E15 0,17 0,18 0,18 -0,29 a 0,61 0,0106
+ C15 0,45 0,49 0,47 -0,02 a 0,77 0,0091
+ M22 0,46 0,50 0,48 0,12 a 0,70 0,0066
+ E22 0,50 0,44 0,45 0,16 a 0,68 0,0061
+ C22 0,48 0,51 0,49 0,18 a 0,71 0,0057

PE450

+ M8 0,51 0,52 0,52 0,25 a 0,70 0,0051
+ E8 0,35 0,39 0,36 -0,02 a 0,62 0,0066
+ C8 0,24 0,32 0,26 -0,12 a 0,57 0,0080
+ M15 0,53 0,54 0,54 0,31 a 0,71 0,0045
+ E15 0,47 0,55 0,49 0,06 a 0,69 0,0070
+ C15 0,56 0,61 0,59 0,23 a 0,78 0,0065
+ M22 0,59 0,62 0,60 0,41 a 0,74 0,0042
+ E22 0,49 0,50 0,50 0,27 a 0,67 0,0045
+ C22 0,65 0,66 0,65 0,50 a 0,77 0,0031

RC: região de credibilidade a 95%, EMCDP: desvio padrão do erro de Monte Carlo.

Na Tabela 4 observa-se também que as regiões de credibilidade para

as estimativas de correlação genética de PE365 e PE450 com as características

C8, E8, C15 e E15 apresentaram grande variação. A amplitude entre o valor máximo

e mínimo do intervalo de confiança permite inferir, com maior confiabilidade, sobre

as estimativas obtidas (Silva et al., 2003). Estes resultados podem indicar que os

valores iniciais dos componentes de variância e as informações provenientes dos

dados fenotípicos não foram suficientes. Em análises bayesianas, inferências são

realizadas diretamente da distribuição posterior, baseando-se apenas nos dados

disponíveis e na distribuição inicial. De acordo com Abdel Azim & Berger (1999), a
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acurácia das estimativas obtidas em modelos de limiar é maior quando se

aumenta o número de categorias na característica, quando se tem uma

distribuição mais próxima da normal ou quando houver número balanceado dos

dados. É importante ressaltar, que apenas 21% e 8%, 11% e 16%, 8% e 13% dos

animais avaliados visualmente aos 8, 15 e 22 meses de idade, também possuíam

informações para o PE365 e PE450, respectivamente. No entanto, observa-se

que o desvio padrão do erro de Monte Carlo foi muito pequeno para todas as

análises, o que implica que o método bayesiano linear-limiar foi adequado na

obtenção das estimativas de correlações genéticas em análises bayesianas bi-

características. As estimativas de média, moda e mediana também foram

semelhantes, exceto para algumas análises em que a estimativa da moda

apresentou-se maior. Porém, é esperada uma distribuição Wishart Invertida das

estimativas posteriores dos parâmetros genéticos, em análises multi-

características (Sorensen et al., 1995), portanto, não é necessário que as

medidas de tendência central sejam semelhantes.

Observa-se, na Tabela 4, que as estimativas de correlação genética

entre o perímetro escrotal aos 450 dias de idade e as características morfológicas

avaliadas aos 22 meses de idade foram maiores do que as obtidas entre as

características morfológicas avaliadas aos 8 e 15 meses de idade. Assim, a

seleção para M22, E22 ou C22 permite levar a animais mais eficientes em termos de

fertilidade. No entanto, a seleção aos 22 meses de idade pode ser tardia, porém,

tais resultados refletem os sistemas de produção de bovinos de corte no Brasil

que, em sua grande maioria, são de pastejo extensivo.

Na Tabela 5 são apresentadas as estatísticas descritivas das

estimativas de correlações genéticas entre a idade ao primeiro parto e as

características morfológicas de musculosidade, estrutura física, conformação e

sacro, avaliadas aos 8, 15 e 22 meses de idade, em bovinos da raça Nelore. A

correlação genética negativa, neste caso, implica associação favorável entre as

características. Observa-se que as estimativas de correlações genéticas obtidas

foram baixas, mas de sentido favorável, indicando que a seleção para animais

com melhor biótipo pode levar a seleção de animais mais precoces. Vale ressaltar

que a idade média ao primeiro parto na pecuária de corte no Brasil está acima de

40 meses de idade (Semmelmann et al., 2001). Assim, a identificação de fêmeas
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da raça Nelore que concebam em idades mais jovens é uma das prioridades de

alguns programas de seleção e melhoramento da raça Nelore. De acordo com

Patterson et al. (1992), os fatores ambientais, o peso vivo e a condição corporal

são pontos importantes na redução da idade ao primeiro parto. Mercadante et al.

(2000) relataram que a concepção é uma característica muito mais relacionada ao

peso corporal do que a idade do animal, já que é prática comum em muitos

rebanhos, a adoção do peso mínimo para a entrada das fêmeas na reprodução.

Tais afirmações sustentam os resultados obtidos neste estudo, uma vez que os

escores visuais apresentam associação positiva com as características de

crescimento.

Tabela 5. Estatística descritiva das estimativas de correlação genética entre idade
ao primeiro parto (IPP) com a musculosidade (M), estrutura física (E),
conformação (C) e sacro (SAC), avaliadas aos 8, 15 e 22 meses de idade em
bovinos da raça Nelore, obtidas a partir de análises bayesianas bi-características
sob modelo animal linear-limiar.

Característica Média Moda Mediana RC (95%) EMCDP

M8 -0,19 -0,17 -0,18 -0,52 a 0,11 0,0076
E8 -0,25 -0,20 -0,26 -0,59 a 0,13 0,0079
C8 -0,37 -0,34 -0,38 -0,63 a -0,05 0,0068
SAC8 -0,23 -0,27 -0,25 -0,64 a 0,31 0,0115
M15 -0,24 -0,20 -0,24 -0,53 a 0,08 0,0071
E15 -0,17 -0,30 -0,19 -0,60 a 0,33 0,0111
C15 -0,35 -0,35 -0,37 -0,66 a 0,05 0,0087
SAC15 -0,56 -0,56 -0,57 -0,74 a -0,29 0,0052
M22 -0,46 -0,49 -0,47 -0,66 a -0,20 0,0052
E22 -0,33 -0,39 -0,33 -0,57 a -0,05 0,0056
C22 -0,49 -0,51 -0,50 -0,68 a -0,28 0,0047
SAC22 -0,50 -0,50 -0,51 -0,69 a -0,28 0,0048

RC: região de credibilidade a 95%, EMCDP: desvio padrão do erro de Monte Carlo.

Na Tabela 5, observa-se também que as estimativas de correlação

genética entre a idade ao primeiro parto e as características morfológicas M22, E22

e C22 apresentaram maior magnitude do que as obtidas para as características

morfológicas aos 8 e 15 meses de idade, provavelmente, porque são

características com medidas mais próximas da idade ao primeiro parto. Além
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disso, os dados eram referentes às fêmeas criadas em regime de pastejo, o que

pode ter favorecido idades mais altas ao primeiro parto, uma vez que esta

característica é afetada, diretamente, pelo meio ambiente. No entanto, as

estimativas de correlação genética foram semelhantes para SAC15 e SAC22, o que

já era esperado, pois o sacro apresenta menor influência ambiental que os

demais escores visuais, avaliados neste estudo. Estes resultados corroboram

com os relatos de Pita et al. (1998) e Semmelmann et al. (2001). Trabalhando

com novilhas Nelore, Pita et al. (1998) observaram que as novilhas prenhes aos

18 meses tiveram maior freqüência de escores visuais de três a cinco para

conformação, precocidade e musculosidade em relação às novilhas não prenhes.

Semmelmann et al. (2001), trabalhando com novilhas Nelore acasaladas aos 18

meses de idade, verificaram ao sobreano, maiores escores visuais de

conformação, precocidade e musculatura para as novilhas prenhes em relação às

falhadas. Baseando-se em estimativas de correlação fenotípica, os autores

concluíram que os escores visuais ao sobreano podem auxiliar na indicação da

idade ao primeiro parto de fêmeas Nelore.

Conforme relatado por Mackinnon et al. (1990), as características de

tamanho corporal e fertilidade têm suas expressões independentes, contrariando

aos resultados encontrados por Vargas et al. (1999), em trabalho realizado com

animais da raça Nelore, em que as fêmeas foram classificadas em pequenas,

médias e grandes, baseando-se na altura de posterior. Por essa classificação, os

autores observaram diferenças significativas em desempenho reprodutivo entre

os três grupos de diferentes tamanhos, com vantagens adaptativas, em ambiente

à pasto, daquelas fêmeas de menor e médio tamanho.

Em relação às estimativas de herdabilidade obtidas neste estudo, estas

foram coerentes às da literatura para as características reprodutivas (Mercadante

et al., 2000; Pereira et al., 2002; Dias et al., 2003; Gressler et al., 2005) e as

características morfológicas (Lima et al., 1989, Eler et al., 1996, Cardoso et al.,

2001; Koury Filho, 2005).

De acordo com os resultados obtidos, as características morfológicas

podem ser empregadas como critérios de seleção, com intuito de aumentar a

freqüência de genes desejáveis para a fertilidade e precocidade. É importante

ressaltar que não foram encontradas referências na literatura sobre estimativas de
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correlações genéticas entre características morfológicas, avaliadas por escores

visuais, e as características reprodutivas. São necessários, portanto, mais

estudos que permitam inferências mais seguras sobre estas estimativas.

CONCLUSÃO

Os escores visuais para musculosidade, estrutura física e conformação

devem ser utilizados como critérios de seleção com intuito de obter progresso

genético para fertilidade e precocidade sexual de bovinos da raça Nelore.
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CAPÍTULO 5

ESTIMATIVAS DE CORRELAÇÕES GENÉTICAS ENTRE ESCORES VISUAIS E

CARACTERÍSTICAS DE CARCAÇA MEDIDAS POR ULTRA-SONOGRAFIA EM

BOVINOS NELORE UTILIZANDO MODELOS BAYESIANOS LINEAR-LIMIAR

RESUMO

A seleção por precocidade de acabamento é um assunto em evidência na raça
Nelore. Neste contexto, os escores visuais podem ser utilizados para seleção do
tipo morfológico que atenda às exigências do mercado. O objetivo deste estudo
foi estimar as correlações genéticas entre escores visuais e características de
carcaça, medidas por ultra-sonografia, em bovinos da raça Nelore, utilizando a
estatística bayesiana por meio da Amostragem de Gibbs, sob modelo animal
linear-limiar. Foram estudadas as características categóricas morfológicas de
musculosidade, estrutura física, conformação e sacro, avaliadas aos 15 e 22
meses de idade. Para as características de carcaça, foram avaliadas as
características área de olho de lombo, espessura de gordura subcutânea,
espessura de gordura subcutânea na garupa, além da altura na garupa. Os
escores visuais devem ser empregados como critérios de seleção com intuito de
aumentar o progresso genético para a característica área de olho de lombo, e
conseqüentemente, melhorar o rendimento de carcaça. As estimativas de
correlação genética obtidas para musculosidade com espessura de gordura
subcutânea e espessura de gordura subcutânea na garupa indicaram que a
seleção para musculosidade pode levar a animais com melhor acabamento de
carcaça. A seleção para a estrutura física e conformação, aos 15 e 22 meses de
idade, poderá promover resposta correlacionada para o aumento da altura na
garupa.

PALAVRAS-CHAVE: amostragem de gibbs, características morfológicas,
carcaça, parâmetros genéticos, zebu.

GENETIC CORRELATIONS ESTIMATES BETWEEN VISUAL SCORES AND

CARCASS TRAITS MEASURED BY ULTRASOUND IN NELORE CATTLE

USING LINEAR-THRESHOLD BAYESIAN MODELS
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ABSTRACT

The selection for age at finishing is a topic in evidence in the Nelore breed. In this
context, the visual scores may be used to select the morphological type that meets
the market demands. The objective of this study was to estimate the genetic
correlations between visual scores and the carcass traits, measured by
ultrasound, in bovines of the Nelore breed, using the bayesian statistics by Gibbs
sampling, under the linear-threshold model. The morphological categorical traits of
musculature, physical structure, conformation and sacrum were studied, evaluated
at the age of 15 and 22 months. As to the carcass traits, the longissimus muscle
area, the backfat thickness, the rump fat thickness, as well as the hip height were
evaluated. Visual scores can be used as criterion of selection with intention to
increase the genetic progress for the longissumus muscle area. The estimates of
genetic correlations obtained between musculature with the backfat thickness and
rump fat thickness indicate that the selection for musculature may lead to changes
in the carcass maturity in animals of the Nelore breed. The selection for the
physical structure and conformation, at the age of 15 and 22 months, will be able
to promote positive correlated response with the hip height.

KEYWORDS: carcass, genetic parameters, gibbs sampling, morphological traits,
zebu cattle.

INTRODUÇÃO

As pressões exercidas atualmente pelo mercado e a necessidade de se

produzir carne bovina de boa qualidade, de forma eficiente e competitiva, têm

estimulado produtores e pesquisadores a buscarem novas alternativas de seleção

para precocidade, tanto sexual como de acabamento. A seleção para precocidade

de acabamento é um assunto em evidência na raça Nelore, pois se sabe que um

grande passo para a bovinocultura de corte brasileira aperfeiçoar seus índices

produtivos é o encurtamento do ciclo de produção em sistemas,

preponderantemente, à pasto. No entanto, é necessário identificar genótipos

adaptados aos sistemas de produção em que estão sendo criados. Neste

contexto, os escores visuais poderiam ser utilizados para seleção do tipo

morfológico que atenda às exigências do mercado.

De acordo com Newmann et al. (1992), o principal fator limitante no

desenvolvimento dos objetivos de seleção apropriados em bovinos de corte é a

falta de estimativas de correlações genéticas entre crescimento, ingestão

alimentar, reprodução e carcaça. Embora não sejam encontrados na literatura

trabalhos que tenham estimado as correlações genéticas das características
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morfológicas, in vivo, com características de carcaça, alguns autores (May et al.,

1992; Cardoso et al., 2001; Koury Filho, 2005) recomendam a inclusão de escores

visuais em programas de seleção como uma alternativa viável para melhorar a

carcaça, além de precocidade de terminação.

Alguns estudos com bovinos da raça Nelore verificaram a existência de

considerável variabilidade genética para as características morfológicas avaliadas

por escores visuais (Eler et al., 1996; Lima et al., 1989; Cardoso et al., 2001;

Koury Filho, 2005; Kippert et al., 2006). No entanto, não se sabe exatamente o

que os diferentes tipos morfológicos representam em termos de performance

produtiva e qualidade de carcaça (Koury Filho, 2005). Assim sendo, são

necessários estudos que incluam as características de carcaça, avaliadas por

ultra-sonografia, para entender suas relações com as características avaliadas

por escores.

Obter estimativas acuradas dos parâmetros genéticos é extremamente

importante para a produção animal, uma vez que as diferenças entre o valor

verdadeiro e o valor estimado, aumentam o erro de predição dos efeitos

aleatórios, como por exemplo, os valores genéticos. Assim, o emprego de

metodologias modernas e adequadas para obtenção dos parâmetros genéticos de

características categóricas e contínuas, por meio de análises multi-características,

é de grande interesse no melhoramento animal.

Na avaliação genética de características morfológicas, em que os

dados não apresentam uma distribuição normal, alguns cuidados devem ser

considerados. Recomenda-se o uso de modelos de limiar por apresentarem maior

habilidade para detecção da variabilidade genética quando comparados aos

modelos lineares (Luo et al., 2002; Marcondes et al., 2005). O modelo de limiar é

baseado na suposição de que as classes de dados observáveis estão

relacionadas com um delineamento de uma variável normal ou escala subjacente

contínua (Sorensen et al., 1995 e Van Tassel et al., 1998). Essa escala

subjacente contínua é definida por Gianola & Foulley (1983) como a soma de

todos os efeitos ambientais e genéticos influenciando a susceptibilidade da

característica. Dessa maneira, assume-se que existe uma variável aleatória não

observável, associada com os níveis de cada característica categórica, contendo

os efeitos fixos e os efeitos aleatórios.
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O objetivo deste estudo foi estimar as correlações genéticas entre

características morfológicas e de carcaça, medidas por ultra-sonografia, em

bovinos da raça Nelore, utilizando a estatística bayesiana por meio da

Amostragem de Gibbs, sob modelo animal linear-limiar.

MATERIAL E MÉTODOS

As informações de escores visuais analisadas no presente estudo

foram obtidas nos anos de 2000 a 2005, em bovinos da raça Nelore, provenientes

de treze fazendas participantes PMGRN - Nelore Brasil, da Associação Nacional

de Criadores e Pesquisadores (ANCP), localizadas nos estados de Goiás, Mato

Grosso, Paraná e no Distrito Federal. Foram estudadas as características

categóricas morfológicas de musculosidade (M), estrutura física (E), conformação

(C) e sacro (SAC), avaliadas aos 15 e 22 meses de idade.

Para a avaliação visual foi utilizado o método denominado MERCOS,

adaptado por Lôbo (1996), em que: (i) para a musculosidade (M) avalia-se a

distribuição muscular no corpo do animal, bem como o seu desenvolvimento,

volume e comprimento dos músculos, visando uma precocidade de acabamento e

um maior rendimento de carcaça; (ii) na estrutura física (E) avalia-se a

sustentação do animal, ou seja, cascos quanto à sua integridade e tamanho,

ligamentos ou articulações quanto à firmeza e a largura dos ossos; iii) para a

conformação (C) avalia-se o esqueleto do animal, comprimento do corpo,

amplitude torácica, arqueamento e comprimento das costelas, largura de garupa e

comprimento, relação tamanho dos membros e comprimento das costelas, sendo

que as linhas dorsal e ventral devem ser paralelas ou abrir levemente no sentido

da garupa. De acordo com Lôbo (1996), para cada variável morfológica, os

animais avaliados podem obter escores de um a cinco pontos, sendo que a maior

pontuação representa o grau mais favorável. Um animal que, comparado ao seu

grupo de contemporâneos, for considerado intermediário (três pontos) para

determinada característica, representa a referência para a classificação dos

demais em abaixo (um ou dois pontos) ou acima da média (quatro ou cinco

pontos).
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Para atribuir escores para sacro (SAC) avaliou-se o comprimento, por

meio da distância entre os ossos íleo e ísquio, a largura, considerando a distância

entre os íleos e entre os ísquios, e a inclinação do osso sacro. Como SAC é uma

característica binária ou dicotômica, foram utilizados apenas dois escores.

Assumiu-se valor um para animais com osso sacro indesejável e valor dois para

osso sacro desejável.

Na aplicação do método de avaliação visual, os animais foram

analisados individualmente pelo mesmo avaliador, para cada lote de manejo, o

que caracterizou animais de mesmo sexo e nascidos na mesma época, e que

receberam as mesmas condições de tratamento alimentar e sanitário. Foi

observado todo o lote de manejo, buscando visualizar o perfil médio para cada

característica morfológica avaliada. Desta forma, a avaliação visual foi

comparativa e a pontuação dada para cada indivíduo relativa aos demais. Na

Tabela 1 é apresentada a distribuição dos escores em porcentagem para cada

característica morfológica.

Tabela 1. Distribuição (%) por escores para as características musculosidade (M),
estrutura física (E), conformação (C) e sacro (SAC) avaliadas aos 15 e 22 meses
de idade em bovinos da raça Nelore.

Escores
Características

Um Doisa Três Quatro Cincob

M15 1,3 22,7 47,8 23,2 5,0
E15 0,5 12,0 50,1 32,8 4,6
C15 1,7 21,0 44,7 26,3 6,3
SAC15 51,3 48,7
M22 0,6 12,4 43,2 33,4 10,4
E22 0,4 6,5 37,6 44,0 11,5
C22 0,4 11,3 39,0 35,8 13,5
SAC22 39,6 60,4

aEscore ideal para sacro; bEscore ideal para musculosidade, estrutura física e
conformação.

As características de carcaça, medidas por ultra-sonografia, foram área

de olho de lombo (AOL) e espessura de gordura subcutânea (EG), ambas

mensuradas nos animais entre a região da 12a e 13a costelas, transversalmente

sobre o músculo Longissimus dorsi, além da espessura de gordura subcutânea na
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garupa (EGP8), medida na intersecção dos músculos Gluteus medius e Biceps

femoris, localizados entre o ílio e o ísquio. Também foi avaliada a altura na garupa

(ALTG), sendo que esta característica foi mensurada por meio de fita métrica,

pela distância em metros (m) do solo a ponta do íleo, de acordo com o Beef

Improvement Federation Guidelines (BIF, 2006).

As informações para as características de carcaça e altura na garupa

foram obtidas durante os anos de 2002 a 2005, em bovinos machos da raça

Nelore, com idades entre 450 e 720 dias, provenientes da Agropecuária OMB, no

estado do Mato Grosso. Os animais encontravam-se em regime alimentar de

pastagem.

Para a mensuração das características de carcaça foram coletadas

imagens de ultra-sonografia por meio de um aparelho ALOKA 500V, com sonda

linear de 17,2 cm, de 3,5 MHz e um acoplador acústico em conjunto com um

sistema de captura de imagens (Blackbox, Bionitrics, Inc., Ames, IA, EUA). Essas

imagens foram interpretadas pelo laboratório responsável pela garantia da

qualidade dos dados (Aval Serviços Tecnológicos S/S). Para coleta das imagens

utilizou-se óleo vegetal e um acoplante, para garantir o contato acústico entre a

sonda linear e o corpo do animal.

A estruturação dos arquivos de dados foi realizada com a utilização do

programa Statistical Analysis System (SAS, 2004). Para a consistência dos dados

das características morfológicas, o intervalo de idade dos animais seguiu uma

variação de 360 a 540 dias em relação aos 450 dias (15 meses de idade) e 570 a

750 dias em relação aos 660 dias (22 meses de idade), considerando um período

de 90 dias para menos e para mais em cada classe de idade. Foram eliminados

os animais com medidas repetidas dentro de cada classe de idade. Para a

verificação dos efeitos de ambiente que influenciam as características

morfológicas foram utilizados os procedimentos GLM e REG do software SAS

(SAS, 2004).

A definição dos grupos de contemporâneos para as características

categóricas morfológicas foi dada por fazenda, ano e estação de nascimento e

lote de coleta para os animais de 15 e 22 meses de idade. Já para as

características de carcaça e altura na garupa, os grupos contemporâneos

contemplaram o ano e estação de nascimento, ano da coleta e lote de manejo
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aos 210 e 365 dias de idade. O efeito de estação de nascimento foi dividido em

quatro classes: animais nascidos nos meses de Janeiro a Março, Abril a Junho,

Julho a Setembro e Outubro a Dezembro. A descrição dos arquivos de dados

categóricos é apresentada na Tabela 2.

Tabela 2. Descrição dos arquivos de dados analisados para as características
musculosidade (M), estrutura física (E), conformação (C) e sacro (SAC) de
bovinos da raça Nelore, para diferentes idades.

NúmeroEscores Visuais
Animais Touros Vacas GC

15 meses de idade
MEC 1.894 216 1.749 75
SAC 1.666 191 1.566 67

22 meses de idade
MEC 3.864 301 3.093 118
SAC 3.434 261 2.776 102

GC: Grupo contemporâneo.

Foram eliminados os grupos contemporâneos que continham menos de

quatro animais para todas as características avaliadas. Para as características

contínuas, além desta restrição, foram retirados os animais com medidas de 3,5

desvios padrão acima ou abaixo da média do seu grupo de contemporâneos. A

estatística descritiva dos dados contínuos é apresentada na Tabela 3. É

importante ressaltar, que apenas 39% e 33% dos animais avaliados visualmente

aos 15 meses de idade, também possuíam informações para as características de

carcaça e a altura na garupa, respectivamente. Aos 22 meses de idade, 31% e

17% dos animais apresentaram informações tanto para as características

morfológicas como para carcaça e altura na garupa.

Análises uni-características foram realizadas com o intuito de obter os

valores iniciais dos componentes de variâncias de todas as características

estudadas, empregando-se a metodologia REML (Restricted Maximum

Likelihood) descrita por Patterson & Thompson (1971) sob modelo animal linear,

para cuja finalidade utilizou-se o aplicativo MTDFREML (Multiple Trait Derivative-

Free Restricted Maximum Likelihood) desenvolvido por Boldman et al. (1995).

Para obtenção dos valores iniciais dos componentes de variância das
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características morfológicas foram realizadas análises preliminares aplicando a

Amostragem de Gibbs sob modelo animal de limiar.

Tabela 3. Estatística descritiva dos dados para as características contínuas área
de olho de lombo (AOL), espessura de gordura subcutânea (EG), espessura de
gordura subcutânea na garupa (EGP8) e altura na garupa (ALTG) de bovinos da
raça Nelore.

Número
Variáveis

Animais Touros Vacas GC
Média DP CV (%)

AOL (cm2) 2.035 126 1.628 170 43,19 6,55 15,16
EG (cm) 2.022 126 1.620 170 0,15 0,04 28,30
EGP8 (cm) 1.990 126 1.596 167 0,18 0,07 37,11
ALTG (m) 811 82 767 71 1,35 0,04 3,11

GC: Grupo contemporâneo; DP: desvio padrão; CV: coeficiente de variação.

Posteriormente, os parâmetros genéticos das características

categóricas morfológicas e das características contínuas de carcaça e altura na

garupa, foram estimados mediante análises bi-características sob modelo animal

linear-limiar, utilizando a estatística bayesiana por meio do aplicativo MTGSAM

Threshold (Multiple Trait Gibbs Sampler for Animal Models) desenvolvido por Van

Tassel et al. (1998).

Para as características morfológicas avaliadas aos 15 meses de idade,

foram considerados o sexo e a classe de idade da vaca ao parto (seis classes)

como efeitos fixos, os grupos de contemporâneos como efeitos aleatórios e a

idade do animal no momento da coleta como covariável (efeito linear). No entanto,

para sacro (SAC) aos 15 meses de idade e as características morfológicas

avaliadas aos 22 meses de idade, não foi incluído o efeito fixo de classe de idade

da vaca ao parto. Já para as características de carcaça, medidas pelo ultra-som,

e a altura na garupa, foram incluídos os efeitos fixos de grupo de contemporâneos

e, como covariável, a idade da vaca ao parto (efeito linear e quadrático) e a idade

do animal no momento da coleta (efeito linear). O modelo completo pode ser

representado em notação matricial como:

ecZaZXy +++= 21β
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Em que y é o vetor das observações (características contínuas e

categóricas), β  é o vetor dos efeitos fixos (sexo e classe de idade da vaca ao

parto para características morfológicas; grupo de contemporâneos para AOL, EG,

EGP8 e ALTG), a  é o vetor dos efeitos aleatórios que representam os valores

genéticos aditivos diretos de cada animal, c  é o vetor de efeitos aleatórios não

correlacionados (efeitos de grupos contemporâneos para as características

morfológicas), e  o vetor de efeitos aleatórios residuais, e X , 1Z e 2Z  são as

matrizes de incidência que relacionam as observações aos efeitos fixos e aos

efeitos aleatórios genético aditivo direto e não correlacionados, respectivamente.

O arquivo de genealogia incluiu 52.361 animais da raça Nelore.

Os modelos de limiar geralmente apresentam problemas na estimação

de componentes de variância e predição dos valores genéticos quando se tem um

grande número de níveis de efeitos fixos (Moreno et al., 1997; Varona et al., 1999;

Luo et al., 2002). Nesta condição, os autores recomendam assumir estes efeitos

como aleatórios. No entanto, para que a convergência seja atingida, também é

necessário que haja um maior número de dados dentro de cada nível (Varona et

al., 1999). Desta maneira, os efeitos de grupos de contemporâneos foram

assumidos como aleatórios, e o sexo e a classe de idade da vaca ao parto como

efeitos fixos para as análises genéticas de características categóricas.

No modelo de limiar assume-se que a escala subjacente apresenta

distribuição normal contínua sendo representada como:

)I,N(W~ | U
2

e
σθθ

Em que U é o vetor da escala base de ordem r; θ’ = (ß’, a’, c’) é o vetor

dos parâmetros de locação de ordem s com ß (definidos sob o ponto de vista

frequentista, como efeitos fixos), e ordem s com a e c (como efeitos aleatórios

genético aditivo direto e de grupo de contemporâneos); W é a matriz de incidência

conhecida de ordem r por s; I é a matriz de identidade de ordem r por r; e σ2
e é a

variância residual. Dado que a variável na distribuição subjacente não é

observável, a parametrização σ2
e = 1 é, geralmente, adotada no sentido de se

obter identiafibilidade na função de verossimilhança (Gianola & Sorensen, 2002).
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Tal pressuposição é padrão em análises para dados categóricos sob modelo de

limiar.

As características categóricas são determinadas por variáveis contínuas

não observáveis, em escala subjacente, sendo fixados valores iniciais de limiares,

em que 121 −<< jttt K , com −∞=0t e ∞=jt , onde j é o número de categorias.

Os dados observáveis são dependentes da variável subjacente que é limitada

entre dois limiares não observáveis (Gianola & Foulley, 1983). Assim, as

categorias ou escores de iy (características morfológicas) para cada animal i são

definidos por iU , na escala subjacente:
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Em que, n é o número de observações. Após as especificações dos

limiares 0t a 5t , é necessário que um dos limiares (de 1t a 4t ) seja ajustado a uma

constante arbitrária. Neste estudo, assumiu-se 01 =t , tal que o vetor de limiares

estimáveis foi definido como:
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Para as análises bi-características entre categóricas e contínuas, de

acordo com o enfoque bayesiano, admitiu-se que as distribuições iniciais dos

efeitos aleatórios genéticos, não correlacionados e residuais, seguem distribuição

normal multivariada conforme representado a seguir:
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Sendo que G0 é a matriz de variâncias e covariâncias genéticas, R0 é a

matriz de variâncias residuais, ⊗  é o operador do produto direto, A é a matriz de

parentesco e I é a matriz identidade.

Assumiu-se distribuições iniciais das (co)variâncias como uma Wishart

Invertida para os efeitos aleatórios genéticos, não correlacionados e residuais das

características estudadas, inclusive a covariância entre elas. Foram definidas

distribuições iniciais uniformes tanto para os efeitos fixos como para os limiares. O

parâmetro v é o grau de liberdade correspondente à distribuição Wishart Invertida

indicando o grau de confiabilidade da distribuição inicial. Neste estudo, o

parâmetro v utilizado foi de valor zero, ou seja, não refletia nenhum grau de

conhecimento sobre os parâmetros.

Na implementação da Amostragem de Gibbs, foi utilizado um tamanho

de cadeia inicial de 500.000 ciclos, sendo que os primeiros 100.000 ciclos foram

descartados e as amostras retiradas a cada 1.000 ciclos, totalizando 400

amostras iniciais. Em seguida, foi dada continuidade à análise, sendo adicionados

100.000 ciclos a cada rodada, até que as estimativas obtidas na última análise

fossem iguais às obtidas na análise anterior. Esse critério foi utilizado com o

intuito de verificar se realmente a convergência foi alcançada. As análises das

amostras, da correlação serial e da convergência da cadeia de Gibbs foram

realizadas com o auxílio do programa GIBANAL (Van Kaam, 1998).

Após várias tentativas, algumas análises genéticas entre características

morfológicas e as de carcaça, não atingiram a convergência da cadeia de Gibbs,

ocorrendo o fenômeno “blowing up” citado por Varona et al. (1999). Assim, com o

objetivo de superar este problema, assumiu-se como fixo o valor inicial do

componente de variância referente ao efeito aleatório de grupo de

contemporâneos e o parâmetro v refletia algum grau de conhecimento sobre a

distribuição inicial dos componentes de (co)variância.
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O erro de Monte Carlo foi estimado calculando a variância das amostras

dos coeficientes de herdabilidade para cada característica e dividindo esta

variância pelo número de amostras (Van Tassel et al., 1998). Assim, a raiz

quadrada deste valor é uma aproximação do desvio padrão do erro associado

com o tamanho da cadeia de Gibbs.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram utilizados tamanhos de cadeia de Gibbs de 500.000 até 700.000

ciclos na obtenção das estimativas de correlação genética entre as características

morfológicas e as de carcaça, além da altura da garupa, considerando análises

bayesianas bi-características (Janss & Foulley, 1993) sob modelo animal linear-

limiar.

Na Tabela 4 são apresentadas as estatísticas descritivas das

estimativas de correlação genética entre as características de carcaça e

morfológicas, avaliadas aos 15 e 22 meses de idade, em bovinos da raça Nelore.

Observa-se que o desvio padrão do erro de Monte Carlo foi muito pequeno para

todas as análises bi-características, indicando que a convergência foi alcançada

pela cadeia de Gibbs. Esse erro é considerado pequeno quando seu valor

somado à estimativa média da distribuição posterior dos coeficientes de

herdabilidade não altera o valor desta estimativa, considerando até a segunda

casa decimal da correlação genética.

Em relação às regiões de credibilidade, observa-se que as estimativas

de correlação genética apresentaram grande variação, exceto com a área de olho

de lombo. A amplitude entre o valor máximo e mínimo da região de credibilidade

permite inferir, com maior confiabilidade, sobre as estimativas obtidas (Silva et al.,

2003a). Estes resultados podem indicar que os valores iniciais dos componentes

de variância e as informações provenientes dos dados fenotípicos não foram

suficientes. Em análises bayesianas, inferências são realizadas diretamente da

distribuição a posteriori, baseando-se apenas nos dados disponíveis e na

distribuição a priori. No entanto, para correlações genéticas de menor magnitude

é esperado que a região de credibilidade apresente maior amplitude. É importante
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ressaltar também que, para as análises bi-características considerando as

características morfológicas aos 15 e 22 meses de idade, somente 39% e 30%

dos animais avaliados, respectivamente, possuíam dados para ambas

características, mostrando maior associação pela matriz de parentesco.

Tabela 4. Estatística descritiva das estimativas de correlação genética das
características área de olho de lombo (AOL), espessura de gordura subcutânea
(EG) e espessura de gordura subcutânea na garupa (EGP8) com as
características de musculosidade (M), estrutura física (E), conformação (C) e
sacro (SAC), avaliadas aos 15 e 22 meses de idade em bovinos da raça Nelore,
obtidas a partir de análises bayesianas bi-características sob modelo animal
linear-limiar.

Característica Média Moda Mediana RC (95%) EMCDP

AOL

+ M15 0,94 0,99 0,95 0,85 a 0,99 0,0019
+ E15 0,93 0,97 0,95 0,74 a 0,99 0,0029
+ C15 0,91 0,92 0,91 0,85 a 0,95 0,0012
+ M22 0,87 0,88 0,89 0,80 a 0,91 0,0013
+ E22 0,91 0,92 0,92 0,91 a 0,99 0,0022
+ C22 0,85 0,86 0,85 0,77 a 0,90 0,0014

EG

+ M15 0,41 0,42 0,41 0,09 a 0,65 0,0066
+ E15 0,05 0,10 0,07 -0,42 a 0,51 0,0114
+ C15 0,14 0,20 0,15 -0,42 a 0,67 0,0122
+ M22 0,45 0,44 0,46 0,13 a 0,70 0,0065
+ E22 0,45 0,48 0,46 0,16 a 0,69 0,0060
+ C22 0,50 0,53 0,52 0,10 a 0,72 0,0063

EGP8

+ M15 0,16 0,26 0,18 -0,21 a 0,50 0,0077
+ E15 -0,24 -0,34 -0,26 -0,62 a 0,21 0,0097
+ C15 -0,03 -0,02 0,02 -0,44 a 0,51 0,0117
+ SAC15 0,38 0,49 0,40 0,06 a 0,64 0,0070
+ M22 0,48 0,53 0,48 0,26 a 0,68 0,0049
+ E22 0,02 0,00 0,02 -0,34 a 0,37 0,0076
+ C22 0,44 0,52 0,44 0,18 a 0,66 0,0056
+ SAC22 0,34 0,40 0,36 0,01 a 0,62 0,0071

RC: região de credibilidade a 95%, EMCDP: desvio padrão do erro de Monte Carlo.
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A área de olho de lombo é uma característica coletada

transversalmente no músculo Longissimus dorsi na região entre a 12a e a 13a

costelas e está relacionada à quantidade de músculo, com o rendimento da

carcaça e com cortes nobres. Observa-se na Tabela 4, que as estimativas médias

de correlação genética foram de alta magnitude para todas as características

morfológicas. Esses resultados indicam que essas características são

determinadas, em grande parte, pelos mesmos conjuntos de genes de ação

aditiva, e que a seleção de uma trará, simultaneamente, progresso genético para

a outra.

Nota-se que as estimativas de correlações genéticas entre AOL e as

características morfológicas avaliadas aos 15 meses foram ligeiramente maiores

que as obtidas para as características morfológicas avaliadas aos 22 meses de

idade. Este fato pode ser explicado devido à definição das curvas de crescimento

alométrico, em que o esqueleto se desenvolve mais cedo, seguido pela

musculatura e finalmente o tecido adiposo (Sainz, 1996). Assim, animais mais

jovens tendem desenvolver primeiramente a musculatura e, posteriormente, a

espessura de gordura subcutânea. Além disso, os animais com dados para

características de carcaça encontravam-se em regime de pasto. Albuquerque &

Oliveira (2002) estimaram correlações genéticas entre as características de

carcaça medidas por ultra-sonografia, com as morfológicas, avaliadas

visualmente para conformação, precocidade e musculosidade, em bovinos da

raça Nelore. As estimativas obtidas foram moderadas para AOL com conformação

(0,57), precocidade (0,56) e musculosidade (0,63).

De acordo com os resultados obtidos, podemos inferir que animais com

melhor distribuição e volume de massas musculares (musculosidade), ossatura

mais adequada para sustentação (estrutura física) e desenvolvimento equilibrado

do esqueleto (conformação) podem apresentar melhor rendimento de carcaça. É

importante ressaltar, que as características morfológicas estão diretamente

associadas às características de crescimento, o que explica, em parte, as altas

correlações genéticas entre os escores visuais e a área de olho de lombo.

A característica EG é muito importante, pois uma carcaça de qualidade

deve apresentar quantidade de gordura suficiente para garantir sua preservação e

características desejáveis ao consumo (Cundiff et al., 1993). Na Tabela 4,
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observa-se que as estimativas de correlação genética de EG foram moderadas

com M15, M22, E22 e C22, sendo muito pequena e próxima de zero com C15 e E15,

respectivamente. No entanto, as estimativas de correlações genéticas foram

positivas para todas as características morfológicas, indicando que a seleção para

M, E ou C, não causa antagonismo no melhoramento genético para EG. Estes

resultados corroboram aos de Albuquerque & Oliveira (2002) que encontraram

estimativas de correlação genética de baixa magnitude para EG com as

características morfológicas de musculosidade, conformação e precocidade.

Robertson (1959) sugeriu que, quando a correlação genética entre duas

características é abaixo de 0,80, ambas devem ser levadas em conta nos

programas de seleção. É importante ressaltar que a EG é uma característica

indicadora de precocidade sexual, e animais avaliados aos 15 meses de idade,

criados em regime de pastejo, podem não apresentar seu desenvolvimento, daí

uma das dificuldades de estimar essas correlações genéticas. Observa-se que

aos 22 meses de idade, as estimativas de correlações genéticas entre os escores

visuais e a EG foram ligeiramente maiores, confirmando a influência do sistema

de criação dos animais avaliados neste estudo, que aos 22 meses de idade,

apresentaram melhor expressão da característica EG.

A EGP8 é uma característica interessante para animais criados em

pastagem por ter deposição mais precoce que a gordura nas costelas e por

possuir melhor acurácia e repetibilidade de mensuração quando comparada à EG

(Silva et al., 2003c; Yokoo, 2005). Observa-se na Tabela 4 que as estimativas

obtidas para as correlações genéticas foram pequenas, porém positivas, para

todas as características morfológicas avaliadas, exceto para E15 e C15, em que as

estimativas foram nula e negativa, respectivamente. De acordo com Sainz (1996),

animais de grande porte crescem mais rapidamente e tendem ter menos gordura

que os de menor porte, em uma mesma condição de criação, na mesma idade

(animais jovens) e em um mesmo peso corporal não elevado. Como as

características morfológicas de estrutura física e conformação possuem alguma

relação com o porte dos animais, isto pode explicar as estimativas de correlações

genéticas nula e negativa de E15 e C15 com EGP8, sendo que estas

características morfológicas também foram coletadas em animais mais jovens.

Conforme relatado por Silva et al. (2003c) e Yokoo (2005), a EGP8 é uma
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característica indicadora de maturidade sexual e apresenta desenvolvimento mais

precoce que a EG. As estimativas de correlações genéticas obtidas entre as

características SAC15 e SAC22 com a EGP8 indicam que a seleção para SAC15 ou

SAC22 vai levar a resposta correlacionada favorável com a EGP8.

Em relação às estimativas de herdabilidades para as características de

carcaça, os valores obtidos neste estudo foram coerentes aos resultados

encontrados na literatura para bovinos da raça Nelore (Figueiredo et al., 2000;

Albuquerque & Oliveira, 2002; Barbosa, 2005; Yokoo, 2005; Magnabosco et al.,

2006). O mesmo foi observado para as características morfológicas (Eler et al.,

1996; Cardoso et al., 2001; Koury Filho, 2005; Kippert et al., 2006). Estes

resultados mostram que essas características possuem variabilidade genética,

permitindo ser modificadas por seleção direta.

Na Tabela 5 são apresentadas as estatísticas descritivas das

estimativas de correlação genética entre a ALTG e as características morfológicas

de M, E e C, avaliadas aos 15 e 22 meses de idade, em bovinos da raça Nelore.

A altura na garupa é uma característica de crescimento importante para descrever

um animal ou uma população. Observa-se que as estimativas de correlação

genética foram praticamente nulas entre ALTG e M15 e M22, o que está de acordo

com os relatos de Waldner et al. (1992) que, estudando características de carcaça

medidas pelo ultra-som, estimaram correlações genéticas baixas e próximas de

zero entre a ALTG e a AOL, em animais da raça Brangus. Estes resultados

parecem indicar que animais de maior porte tendem a apresentar menor

desenvolvimento de massas musculares, e, consequentemente, menor

rendimento de carcaça. Além disso, animais de maior porte, apresentam ser mais

tardios em acabamento de carcaça (ABCZ, 2003). No entanto, para E e C,

avaliadas aos 15 e 22 meses de idade, as estimativas de correlações genéticas

foram moderadas a altas. Estes resultados sugerem que a seleção para a

estrutura física e conformação pode levar a seleção de indivíduos com maior

altura na garupa. É importante ressaltar, que as estimativas de herdabilidade

obtidas neste estudo indicaram que esta característica deve responder à seleção

massal, conforme resultados obtidos por diversos autores (Vargas et al., 2000;

Cyrillo et al., 2001; Riley et al., 2002; Silva et al., 2003b).
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Tabela 5. Estatística descritiva das estimativas de correlação genética entre a
altura na garupa (ALTG) e musculosidade (M), estrutura física (E) e conformação
(C), avaliadas aos 15 e 22 meses de idade em bovinos da raça Nelore, obtidas a
partir de análises bayesianas bi-características sob modelo animal linear-limiar.

Característica Média Moda Mediana RC (95%) EMCDP

M15 0,08 0,04 0,08 -0,32 a 0,42 0,0084
E15 0,77 0,79 0,78 0,62 a 0,88 0,0033
C15 0,62 0,69 0,65 0,22 a 0,85 0,0068
M22 -0,08 -0,10 -0,08 -0,42 a 0,30 0,0084
E22 0,71 0,73 0,73 0,45 a 0,84 0,0043
C22 0,63 0,65 0,64 0,44 a 0,78 0,0041

RC: região de credibilidade a 95%, EMCDP: desvio padrão do erro de Monte Carlo.

De acordo com os resultados obtidos, as características morfológicas,

avaliadas aos 15 e 22 meses de idade, podem ser empregadas como critérios de

seleção, com intuito de aumentar a freqüência de genes desejáveis para a área

de olho de lombo, e conseqüentemente, melhorar o rendimento de carcaça. As

características morfológicas podem auxiliar os programas de melhoramento na

busca de animais com maior musculatura e terminação precoce (Yokoo, 2005).

Atualmente, a técnica da ultra-sonografia tem se mostrado como uma excelente

ferramenta para avaliar características de carcaça. Essa é uma forma rápida de

coleta de dados, não invasiva, sendo uma técnica confiável e acurada (Perkins et

al., 1992). Porém, a avaliação visual é uma ferramenta mais barata e de fácil

aplicação.

No entanto, é importante ressaltar que foi encontrado somente um

trabalho (Albuquerque & Oliveira, 2002) na literatura, sobre estimativas de

correlações genéticas entre características morfológicas avaliadas por escores

visuais, e as características de carcaça medidas por ultra-sonografia na raça

Nelore. São necessários, portanto, mais estudos que permitam inferências mais

seguras sobre estas estimativas.
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CONCLUSÃO

Os escores visuais para musculosidade, estrutura física e conformação

devem ser usados como critérios de seleção com intuito de obter progresso

genético para a característica área de olho de lombo, buscando melhor

rendimento de carcaça.

A seleção direta para musculosidade permite a obtenção de ganho

genético para o acabamento de carcaça de bovinos da raça Nelore.

A seleção para a estrutura física e conformação aos 15 e 22 meses de

idade promove resposta correlacionada para o aumento da altura na garupa.

REFERÊNCIAS

ABCZ. Programa de melhoramento genético das raças zebuínas. ABCZ:
Uberaba, 2003. 98 p.

ALBUQUERQUE, L.G.; OLIVEIRA, H.N. Genetic parameter estimates for
ultrasound measurements and visual scores in Nelore cattle. In: 53 ANNUAL
MEETING OF THE EAAP, 2002, Cairo. Proceedings... Cairo: EAAP, 2002. Cd
Rom.

BARBOSA, V. Inferência bayesiana no estudo genético quantitativo de
características de carcaça, utilizando a técnica de ultra-sonografia, e suas
relações com o peso e perímetro escrotal, em novilhos da raça Nelore. 2005.
69f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás,
Goiânia.

BEEF IMPROVEMENT FEDERATION (BIF). Guidelines for uniform beef
improvement programs. 7th Ed., Kansas State Univ. Manhattan, KS, 1996.

BOLDMAN, K.G.; KRIESE, L.A.; VAN VLECK L.D.; VAN TASSEL, C.P.;
KACHMAN, S.D. A manual for use of MTDFREML. A set of programs to obtain
estimates of variances and covariances [DRAFT]. U.S. Department of Agriculture,
Agricultural Research Service, Lincoln, NE, 120 p, 1995.

CARDOSO, F.F.; CARDELLINO, R.A.; CAMPOS, L.T. Fatores ambientais sobre
escores de avaliação visual a desmama em bezerros Angus criados no Rio
Grande do Sul. Rev. Bras. Zootec., v. 30, n. 2, p. 318-325, 2001.

CUNDIFF, L.V.; KOCH, R.M.; GREGORY, K.E.; CROUSE, J.D.; LIPSEY, R.J.
Characteristics of diverse breeds in cycle IV of the cattle germoplasm evaluation
program. Beef Research-Progress Report, v. 4, p. 63-71, 1993.



114

CYRILLO, J.N.S.G.; RAZOOK, A.G.; FIGUEIREDO, L.A.; BONILHA NETO, L.M.;
MERCADANTE, M.E.Z.; TONHATI, H. Estimativas de tendências e parâmetros
genéticos do peso padronizado aos 378 dias de idade, medidas corporais e
perímetro escrotal de machos Nelore de Sertãozinho, SP. Rev. Bras. Zootec., v.
30, n. 2, p. 56-65, 2001.

ELER, J.P.; FERRAZ, J.B.S.; SILVA, P.R. Parâmetros genéticos para peso,
avaliação visual e circunferência escrotal na raça Nelore, estimados por modelo
animal. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v. 48, n. 2, p. 203-213, 1996.

FIGUEIREDO, L.G.G.; ELER, J.P.; FERRAZ, J.B.S.; OLIVEIRA, F.F.; SHIMBO,
M.V.; JUBILEU, J.S. Componentes de variância para área de olho de lombo e
espessura de gordura subcutânea. In: SIMPÓSIO DA SOCIEDADE BRASILEIRA
DE MELHORAMENTO ANIMAL, 3., 2000, Belo Horizonte. Anais... Belo
Horizonte: SBMA, 2000. p.385-387.

GIANOLA, D.; FOULLEY, J.L. Sire evaluation for ordered categorical data with a
threshold model. Genet. Sel. Evol., v. 15, p. 201-224, 1983.

GIANOLA, D.; SORENSEN, D. Likelihood, bayesian, and MCMC methods in
quantitative genetics. Statistics for Biology and Health: Springer, 2002. 740 p.

JANSS, J.L.; FOULLEY, J.L. Bivariate analysis for one continuous and one
threshold dichotomous trait with unequal design matrices and an application to
birth weight and calving difficulty. Livest. Prod. Sci., v. 33, p. 183-198, 1993.

KIPPERT, C.J.; RORATO, P. R.N.; CAMPOS, L.T.; BOLIGON, A.A.; WEBER, T.;
GHELLER, D.G.; LOPES, J.S. Efeito de fatores ambientais sobre escores de
avaliação visual a desmama e estimativa de parâmetros genéticos, para bezerros
da raça Charolês. Cienc. Rural, v. 36, n. 2, p. 579-585, 2006.

KOURY FILHO, W. Escores visuais e suas relações com características de
crescimento em bovinos de corte. 2005. 80f. Tese (Doutorado em Zootecnia) -
Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal.

LIMA, F.P.; BONILHA NETO, L.M.; RAZOOK, A.G. Parâmetros genéticos em
características morfológicas de bovinos Nelore. Bol. Indust. Animal, v. 46, n. 2,
p. 249-257, 1989.

LÔBO, R.B. Programa de melhoramento genético da raça Nelore. Ribeirão
Preto: FINEP, 1996. 100 p.

LUO, M.F.; BOETTCHER, P.J.; SCHAEFFER, L.R.; DEKKERS, J.C.M. Estimation
of genetic parameters of calving ease in first and second parities of Canadian
Holsteins using Bayesian methods. Livest. Prod. Sci., v. 74, p. 175-184, 2002.

MAGNABOSCO, C.U.; SAINZ, R.D.; FARIA, C.U.; YOKOO, M.Y.; MANICARDI,
F.; BARBOSA, V.; GUEDES, C.; LEME, P.; PEREIRA, A.; ARAUJO, F.;
SANCHES, A.C.; LÔBO, R.B. Avaliação genética e critérios de seleção para



115

características de carcaça em zebuínos: relevância econômica para mercados
globalizados. In: I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE PRODUÇÃO DE GADO DE
CORTE. UFV, 2006. p. 239-271.

MARCONDES, C.R.; PANETO, J.C.C.; SILVA, J.A.V.; OLIVEIRA, H.N.; LÔBO,
R.B. Comparação entre análises para permanência no rebanho de vacas Nelore
utilizando modelo linear e modelo de limiar. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v. 57,
n. 2, p. 234-240, 2005.

MAY, G.S.; MIES, W.L.; EDWARDS, J.W.; WILLIAMS, F.L. Effect of frame size,
muscle score and external fatness on live and carcass value of beef cattle. J.
Anim. Sci., v. 70, p. 3311-3316, 1992.

MORENO, C.; SORENSEN, D.; GARCIA-CORTÉS, L.A.; VARONA, L.;
ALTARRIBA, J. On biased inferences about variance components in the binary
threshold model. Genet. Sel. Evol., v. 29, p. 145-160, 1997.

NEWNAN, S.; MORRIS, C.A.; BAKER, R.L. Genetic improvement of beef cattle in
New Zeland: breeding objectives. Livest. Prod. Sci., v. 32, p. 111-130, 1992.

PATTERSON, H.D.; THOMPSON, R. Recovery of inter-block information when
block size are unequal. Biometrics, v. 58, p. 545-554, 1971.

PERKINS, T.L.; GREEN, R.D.; HAMLIN, K.E.; SHEPARD, H.H.; MILLER, M.F.
Ultrasonic prediction of carcass merit in beef cattle: evaluation of technician effects
on ultrasonic estimates of carcass fat thickness and longissumus muscle area. J.
Anim. Sci., v. 70, p. 2758-2765, 1992.

RILEY, D.G.; CHASE JR, C.C.; HAMMOND, A.C.; WEST, R.L.; JOHNSON, D.D.;
OLSON, T.A.; COLEMAN, S.W. Estimated genetic parameters for carcass traits of
Brahman cattle. J. Anim. Sci., v. 80, p. 955-962, 2002.

ROBERTSON, A. The sampling variance of the genetic correlation coefficient.
Biometrics, v. 15, p. 469-485, 1959.

SAS Institute Inc. 2004. SAS OnlineDoc® 9.1.3. Cary, NC: SAS Institute Inc.

SAINZ, R.D. Tipificação de carcaças de bovinos e suínos. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE CARNE, 2., 1996, São Pedro.
Anais... Disponível em: <www.aval-online.com.br>.

SILVA, J.A.V.; ELER, J.P.; FERRAZ, J.B.S.; OLIVEIRA, H.N. Análise genética da
habilidade de permanência em fêmeas da raça Nelore. Rev. Bras. Zootec., v. 32,
n. 3, p. 598-604, 2003a.

SILVA, J.A.V.; VAN MELIS, M.H.; ELER, J.P.; FERRAZ, J.B.S. Estimação de
parâmetros genéticos para probabilidade de prenhez aos 14 meses e altura na
garupa em bovinos da raça Nelore. Rev. Bras. Zootec., v. 32, n. 5, p. 1141-1146,
2003b.



116

SILVA, S.L.; LEME, P.R.; PUTRINO, S.M.; MARTELLO, L.S.; LIMA, C.G.; LANNA,
D.P.D. Estimativa do peso e do rendimento de carcaça de tourinhos Brangus e
Nelore, por medidas de ultra-sonografia. Rev. Bras. Zootec., v. 32, n. 5, p. 1227-
1235, 2003c.

SORENSEN, D.A.; ANDERSEN, S.; GIANOLA, D.; KORSGAARD, I. Bayesian
inference in threshold models using Gibbs sampling. Genet. Sel. Evol., v. 27, p.
229-249, 1995.

VAN TASSELL, C.P.; VAN VLECK, L.D.; GREGORY, K. E. Bayesian Analysis of
Twinning and Ovulation Rates Using a Multiple - Trait Threshold Model and Gibbs
Sampling. J. Anim. Sci., v. 76, p. 2048 -2061, 1998.

VAN KAAM, J.B.C.H.M. Gibanal 2.9: Analyzing Program for Markov Chain
Monte Carlo Sequences. Dep. Anim. Sci., Wageningen Agricultural University,
Wageningen, The Netherlands, 1998.

VARGAS, C.A.; ELZO, M.A.; CHASE, C.C.; CHENOWETH JR, P.J.; OLSON, T.A.
Genetic parameters and relationship between hip height and weight in Brahman
cattle. J. Anim. Sci., v. 78, p. 3045-3052, 2000.

VARONA, L.; MIZTAL, I.; BERTRAND, J.K. Threshold-linear versus linear-linear
analysis of birth weight and calving ease using an animal model: I. Variance
Component Estimation. J. Anim. Sci., v. 77, p. 1994-2002, 1999.

WALDNER, D.N.; DIKERMAN, M.E.; SCHALLES, R.R.; OLSON, W.G.;
HOUGHTON, P.L.; UNRUSH, J.A.; CORAH, L.R. Validation of real-time
ultrasound technology for predicting fat thickness, longissumus muscle areas and
composition of Brangus bulls from 4 months to 2 years age. J. Anim. Sci., v. 70,
p. 973-983, 1992.

YOKOO, M.J. Estimativas de efeitos genéticos e ambientais para
características de carcaça medidas pelo ultra-som em bovinos da raça
Nelore. 2005. 89f. Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento Animal) -
Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal.



117

CAPÍTULO 6

ANÁLISE GENÉTICA PARA ESCORES DE AVALIAÇÃO VISUAL

CONSIDERANDO MODELOS DE LIMIAR E LINEAR SOB ENFOQUE

BAYESIANO

RESUMO

Os modelos lineares têm sido preferidos em relação aos modelos de limiar para
avaliação genética de características categóricas. No entanto, os procedimentos
lineares são descritos como não apropriados para quantificar a natureza discreta
dos dados categóricos. O objetivo deste trabalho foi de comparar as estimativas
de parâmetros genéticos obtidas em análises bayesianas uni-característica e bi-
característica sob modelo animal linear e de limiar, considerando características
categóricas morfológicas de bovinos da raça Nelore. De modo geral, os modelos
de limiar e linear foram eficientes na estimação dos parâmetros genéticos para
escores visuais sob análises bayesianas uni-características. Nas análises bi-
características, utilizando dados contínuos e categóricos, observou-se que o
modelo de limiar proporcionou estimativas de correlação genética de maior
magnitude do que o modelo linear. Para as análises bi-características com dados
categóricos, as estimativas de herdabilidade foram semelhantes tanto para o
modelo limiar quanto o modelo linear. A vantagem do modelo linear foi a maior
velocidade de processamento das análises. Na avaliação genética de animais
para escores visuais, o uso do modelo de limiar ou linear, não influenciou a
classificação dos animais quanto aos valores genéticos preditos, o que permite
que ambos modelos possam ser utilizados em programas de melhoramento
genético.

PALAVRAS-CHAVE: amostragem de gibbs, bovinos de corte, características
morfológicas, valores genéticos.

GENETIC ANALYSIS FOR VISUAL SCORES CONSIDERING THE LINEAR

AND THRESHOLD MODELS WITH A BAYESIAN FOCUS

ABSTRACT

The linear models have been preferred in comparison to the threshold models for
genetic evaluation of categorical traits. However, the linear procedures are
described as not appropriate to quantify the discrete nature of the categorical data.
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The objective of this study was to compare the estimates of genetic parameters
obtained in single-trait and two-trait bayesian analyses under animal linear and
threshold models, considering categorical morphological traits of bovines of the
Nelore breed. In general, the linear and threshold models were efficient at
estimating genetic parameters for visual scores under single-trait bayesian
analyses. In the two-trait analyses, using continuous and categorical data, it was
observed that the threshold model provided greater estimates of genetic
correlation than those of the linear model. For the two-trait analyses with
categorical data, the heritability estimates were similar. One major advantage of
the linear models was smaller requirements in processing time. In the genetic
evaluation of animals for visual scores, the use of the linear or threshold model did
not influence the classification of the animals based on their predicted breeding
values, suggesting that both models can be used in genetic improvement
programs.

KEYWORDS: beef cattle, breeding values, gibbs sampling, morphological traits.

INTRODUÇÃO

No Brasil, as características morfológicas têm despertado grande

interesse em criadores e pesquisadores, e estudos têm sido realizados para

verificar quais são os efeitos genéticos e ambientais que afetam estas

características. As pesquisas já realizadas sugerem que a seleção baseada nos

escores de conformação, precocidade e musculatura podem ser efetivas, visto

que as estimativas de herdabilidade obtidas são de moderada a média magnitude

(Eler et al., 1996; Cardoso et al., 2001; Dal Farra et al. 2002; Koury Filho, 2005;

Kippert et al., 2006).

No entanto, para se obter sucesso com a utilização dos escores visuais

como critérios de seleção, é necessário conhecer os efeitos ambientais e

genéticos que afetam estas características. Os parâmetros genéticos têm sido

estimados por diferentes métodos que evoluem à medida que novas teorias e

técnicas computacionais são desenvolvidas. O método de estimação é um fator

importante na obtenção dos parâmetros genéticos, juntamente com o

estabelecimento de um modelo que descreva corretamente os dados.

Gianola & Foulley (1983), Harville & Mee (1984) e Gilmour et al. (1985)

desenvolveram o modelo de limiar para avaliação genética de dados categóricos.

Posteriormente, Janss & Foulley (1993) e Van Tassel et al. (1998) tornaram
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possíveis as análises multi-características relacionando dados contínuos e

categóricos. Os modelos de limiar assumem que existe uma variável subjacente

de distribuição contínua em relação à variável discreta (Sorensen et al., 1995),

sendo que as estimativas referentes a uma determinada categoria são

observadas se os valores da escala subjacente estiverem localizados entre os

limiares que definem esta categoria. Assim, a distribuição de probabilidade das

estimativas para dados categóricos depende da posição da média da distribuição

subjacente contínua em relação aos limiares fixos. Aplicações no melhoramento

animal de modelos de limiar podem ser encontrados em trabalhos como os de

Sorensen et al. (1995), Matos et al. (1997), Altarriba et al. (1998), Van Tassel et

al. (1998), Varona et al., (1999), Luo et al. (2001), Ramirez Valverde et al. (2001),

Rekaya et al., (2001), Silva et al., (2003), Wiggans et al. (2003) e Marcondes et al.

(2005).

O software MTGSAM Threshold desenvolvido por Van Tassel et al.

(1998) que utiliza a Amostragem de Gibbs, tem sido utilizado na estimação de

parâmetros genéticos para dados categóricos sob modelo de touro e modelo

touro avô-materno. Em modelo animal, alguns autores (Moreno et al., 1997; Luo

et al., 2001; Marcondes, 2003; Phocas & Laloe, 2003) encontraram dificuldades

para atingir a convergência da cadeia de Gibbs. Recentemente, foram

desenvolvidos os softwares DMU (Madson et al., 2006) e THRGIBBS1F90

(Tsuruta & MIZTAL, 2006), que aplicam a estatística bayesiana na estimação de

componentes de (co)variâncias de características categóricas utilizando tanto

modelos lineares como limiares.

Os modelos lineares têm sido preferidos em relação aos modelos de

limiar para avaliação genética de características categóricas. No entanto, os

procedimentos lineares são descritos como não apropriados para quantificar a

natureza discreta dos dados categóricos (Marcondes et al., 2005). Devido à

facilidade de aplicação tanto em modelo animal como modelo de touro, e o menor

tempo gasto de processamento, os métodos lineares foram utilizados em diversos

estudos com dados categóricos como os de Smother et al. (1993), Eler et al.

(1996), Weigel et al. (1999), Carnier et al. (2000), Bennett et al. (2001), Cardoso

et al. (2001), Koury Filho (2005) e Kippert et al. (2006). Porém, o questionamento

em relação ao uso da metodologia de modelos lineares é devido estas não serem
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teoricamente adequadas para características categóricas, podendo gerar baixas

estimativas dos parâmetros genéticos e conclusões equivocadas referente ao

ganho genético destas características quando submetidas à seleção.

Assim, o objetivo deste trabalho foi de verificar as estimativas de

parâmetros genéticos obtidas em análises bayesianas uni-característica e bi-

característica sob modelo animal linear e de limiar, considerando características

categóricas morfológicas de bovinos da raça Nelore.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram estudadas as características categóricas morfológicas

musculosidade (M), estrutura física (E) e conformação (C); e a característica

contínua peso aos 210 (P210) dias de idade, em bovinos da raça Nelore. As

informações das características morfológicas foram obtidas nos anos de 2000 a

2005, de 3.864 animais provenientes de 13 fazendas participantes do PMGRN -

Nelore Brasil, da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores (ANCP),

localizadas nos estados de Goiás, Mato Grosso, Paraná e no Distrito Federal. As

informações de P210 foram obtidas de 19.093 animais pertencentes aos

rebanhos avaliados, nascidos entre os anos de 1990 a 2004, e fornecidas pelo

PMGRN - Nelore Brasil.

Os animais foram avaliados visualmente pelo método denominado

MERCOS, adaptado por Lôbo (1996), em que: (i) para a musculosidade (M)

avalia-se a distribuição muscular no corpo do animal, bem como o seu

desenvolvimento, volume e comprimento dos músculos, visando uma precocidade

de acabamento e um maior rendimento de carcaça; (ii) na estrutura física (E)

avalia-se a sustentação do animal, ou seja, cascos quanto à sua integridade e

tamanho, ligamentos ou articulações quanto à firmeza e a largura dos ossos; iii)

para a conformação (C) avalia-se o esqueleto do animal, comprimento do corpo,

amplitude torácica, arqueamento e comprimento das costelas, largura de garupa e

comprimento, relação tamanho dos membros e comprimento das costelas, sendo

que as linhas dorsal e ventral devem ser paralelas ou abrir levemente no sentido

da garupa. De acordo com Lôbo (1996), para cada variável morfológica, os
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animais avaliados podem obter escores de um a cinco pontos, sendo que a maior

pontuação representa o grau mais favorável. Um animal que, comparado ao seu

grupo de contemporâneos, for considerado intermediário (três pontos) para

determinada característica, representa a referência para a classificação dos

demais em abaixo (um ou dois pontos) ou acima da média (quatro ou cinco

pontos).

Na aplicação do método de avaliação visual, os animais foram

analisados individualmente pelo mesmo avaliador, para cada lote de manejo, o

que caracterizou animais de mesmo sexo e nascidos na mesma época, e que

receberam as mesmas condições de tratamento alimentar e sanitário. Foi

observado todo o lote de manejo, buscando visualizar o perfil médio para cada

característica morfológica avaliada. Desta forma, a avaliação visual foi

comparativa e a pontuação dada para cada indivíduo relativa aos demais. Na

Tabela 1 é apresentada a distribuição dos escores em porcentagem para cada

característica morfológica.

A estruturação dos arquivos de dados foi realizada com a utilização do

programa Statistical Analysis System (SAS, 2004). Para a consistência dos

dados, o intervalo de idade dos animais jovens seguiu uma variação de 570 a 750

dias em relação aos 660 dias (22 meses de idade). Para a verificação dos efeitos

de ambiente que influenciam as características morfológicas foram utilizados os

procedimentos GLM e REG do software SAS (SAS, 2004).

Tabela 1. Distribuição (%) por escores para as características musculosidade (M),
estrutura física (E) e conformação (C) em bovinos da raça Nelore.

Escores
Características

Um Dois Três Quatro Cinco

M 0,6 12,4 43,2 33,4 10,4

E 0,4 6,5 37,6 44,0 11,5

C 0,4 11,3 39,0 35,8 13,5

A definição dos grupos de contemporâneos para as características

categóricas morfológicas foi dada por fazenda, ano e estação de nascimento e

lote de avaliação. Já para a característica contínua P210, os grupos
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contemporâneos contemplaram fazenda, ano e estação de nascimento, sexo e

lote de manejo aos 210 dias. O efeito de estação de nascimento foi dividido em

quatro classes: animais nascidos nos meses de Janeiro a Março, Abril a Junho,

Julho a Setembro e Outubro a Dezembro. Foram eliminados os grupos

contemporâneos que continham menos de quatro animais para todas as

características avaliadas. Para o peso aos 210 dias de idade, além desta

restrição, foram retirados os animais com medidas de 3,5 desvios padrão acima

ou abaixo da média do seu grupo de contemporâneos.

Para a estimação dos parâmetros genéticos foram consideradas

análises bayesianas uni e bi-características, sob modelos de limiar e linear. Neste

estudo, os parâmetros genéticos das características categóricas morfológicas e o

P210, foram estimados por meio do aplicativo MTGSAM Threshold (Multiple Trait

Gibbs Sampler for Animal Models) desenvolvido por Van Tassel et al. (1998).

Para as características morfológicas foi considerado o sexo como efeito

fixo, os grupos de contemporâneos como efeitos aleatórios e a idade na data da

coleta como covariável (efeito linear). Já para o peso aos 210 dias de idade foram

incluídos os efeitos fixos de grupo de contemporâneos e classe de idade da vaca

ao parto. O modelo completo pode ser representado em notação matricial como:

ecZaZXy +++= 21β

Em que y é o vetor das observações (característica categórica ou

contínua), β  é o vetor dos efeitos fixos (sexo para as características

morfológicas, grupo de contemporâneos e classe de idade da vaca ao parto para

P210), a  é o vetor dos efeitos aleatórios que representam os valores genéticos

aditivos diretos de cada animal, c  é o vetor de efeitos aleatórios não

correlacionados (efeito de grupos contemporâneos para as características

morfológicas ou efeito de ambiente permanente materno para P210), e  o vetor de

efeitos aleatórios residuais, e X , 1Z e 2Z  são as matrizes de incidência que

relacionam as observações aos efeitos fixos e aos efeitos aleatórios genético

aditivo direto e não correlacionados, respectivamente. O arquivo de genealogia

incluiu 52.361 animais da raça Nelore.
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Os modelos de limiar geralmente apresentam problemas na estimação

de componentes de variância e predição dos valores genéticos quando se tem um

grande número de níveis de efeitos fixos (Moreno et al., 1997; Varona et al., 1999;

Luo et al., 2002). No entanto, estes problemas podem ser minimizados quando

consideramos os efeitos de rebanho-ano-estação como aleatórios (Schaeffer et

al., 2001). Porém, para que a convergência seja atingida, também é necessário

que haja um maior número de dados dentro de cada nível de efeito fixo (Varona et

al., 1999). Desta maneira, os efeitos de grupos de contemporâneos foram

assumidos como aleatórios, e o sexo como efeito fixo, para as análises genéticas

de características categóricas, tanto no modelo linear como no de limiar.

No modelo de limiar assume-se que a escala subjacente apresenta

distribuição normal contínua sendo representada como:

)I,N(W~ | U
2

eσθθ

Em que U é o vetor da escala base de ordem r; θ’ = (ß’, a’, c’) é o vetor

dos parâmetros de locação de ordem s com ß (definido sob o ponto de vista

frequentista, como efeitos fixos) e ordem s com a e c (como efeitos aleatórios

genético aditivo direto e de grupo de contemporâneos); W é a matriz de incidência

conhecida de ordem r por s; I é a matriz de identidade de ordem r por r; e σ2
e é a

variância residual. Dado que a variável na distribuição subjacente não é

observável, a parametrização σ2
e = 1 é, geralmente, adotada no sentido de se

obter identifiabilidade na função de verossimilhança (Gianola & Sorensen, 2002).

Tal pressuposição é padrão em análises para dados categóricos sob modelo de

limiar.

As características categóricas são determinadas por variáveis contínuas

não observáveis, em escala subjacente, sendo fixados valores iniciais de limiares,

em que 121 −<< jttt K , com −∞=0t e ∞=jt , onde j é o número de categorias.

Os dados observáveis são dependentes da variável subjacente que é limitada

entre dois limiares não observáveis (Gianola & Foulley, 1983). Assim, as

categorias ou escores de iy (características morfológicas) para cada animal i são

definidos por iU , na escala subjacente:
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Em que, n é o número de observações. Após as especificações dos

limiares 0t a 5t , é necessário que um dos limiares (de 1t a 4t ) seja ajustado a uma

constante arbitrária. Neste estudo, assumiu-se 01 =t , tal que o vetor de limiares

estimáveis foi definido como:
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Para as análises bi-características envolvendo categóricas e contínuas,

de acordo com o enfoque bayesiano, admitiu-se que as distribuições iniciais dos

efeitos aleatórios genéticos, não correlacionados e residuais, seguem distribuição

normal multivariada conforme representado a seguir:
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Em que G0 é a matriz de variâncias e covariâncias genéticas, C0 é a

matriz das variâncias de efeitos não correlacionados, R0 é a matriz de variâncias

residuais, ⊗  é o operador do produto direto, A é a matriz de parentesco e I é a

matriz identidade.

Assumiu-se distribuições iniciais das (co)variâncias como uma Wishart

Invertida para os efeitos aleatórios genéticos, não correlacionados e residuais das
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características estudadas, inclusive a covariância entre elas. Foram definidas

distribuições iniciais uniformes tanto para os efeitos fixos como para os limiares. O

parâmetro v é o grau de liberdade correspondente à distribuição Wishart Invertida

indicando o grau de confiabilidade da distribuição inicial. Neste estudo, o

parâmetro v utilizado foi de valor zero, ou seja, não refletia nenhum grau de

conhecimento sobre os parâmetros.

Na implementação da Amostragem de Gibbs, para as análises sob

modelo animal de limiar (uni-característica), modelo animal linear-limiar (bi-

característica contínua-categórica) e modelo animal limiar-limiar (bi-característica

categórica-categórica), foi utilizado um tamanho de cadeia inicial de 500.000

ciclos, sendo que os primeiros 100.000 ciclos foram descartados e as amostras

retiradas a cada 1.000 ciclos, totalizando 400 amostras iniciais. Em seguida, foi

dada continuidade à análise, sendo adicionados 100.000 ciclos a cada rodada,

até que as estimativas obtidas na última análise fossem iguais às obtidas na

análise anterior. Esse critério foi utilizado com o intuito de verificar se realmente a

convergência foi alcançada. As análises das amostras, da correlação serial e da

convergência da cadeia de Gibbs foram realizadas com o auxílio do programa

GIBANAL (Van Kaam, 1998). Para as análises bi-características sob modelo

animal de limiar-limiar outra parametrização foi adotada (Van Tassel et al., 1998),

sendo que a variância residual foi estimável para as características morfológicas,

bem como a covariância residual entre elas, e o 1t igual a zero e o 2t  igual a um.

O critério de implementação da cadeia de Gibbs foi o mesmo utilizado nas

análises anteriores.

Para as análises sob modelo animal linear (uni-característica) e modelo

animal linear-linear (bi-característica contínua-categórica e categórica-categórica)

foi utilizado o mesmo software, somente alterando a opção para considerar o

modelo como linear (opção zero no módulo mtgsprep.exe). Considerou-se

também um tamanho de cadeia inicial de 500.000 ciclos, sendo que os primeiros

100.000 ciclos foram descartados e as amostras retiradas a cada 1.000 ciclos,

totalizando 400 amostras. Posteriormente, foi utilizado o aplicativo MTDFREML

(Boldman et al., 1995) para comparar as estimativas obtidas pela abordagem

freqüentista e bayesiana.
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As soluções dos valores genéticos, obtidas para cada animal, foram

transformadas em escala de probabilidade pela função PROBNORM do SAS

(SAS, 2004), resultando em DEPs (Diferença Esperada na Progênie) desviadas

do valor 0,50 ou 50%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram utilizados tamanhos de cadeia de Gibbs de 500.000 até

1.100.000 ciclos na obtenção das estimativas de parâmetros genéticos para

características morfológicas de musculosidade, estrutura física e conformação,

considerando análises bayesianas sob modelo animal de limiar (uni-

característica), modelo animal linear-limiar (bi-característica com dados contínuos

e categóricos) e modelo animal limiar-limiar (bi-característica com dados

categóricos). Para as análises bayesianas sob modelo animal linear, o tamanho

da cadeia de Gibbs foi de 500.000 ciclos, não sendo necessário ciclos adicionais

para atingir a convergência da cadeia amostral.

A Tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas das estimativas de

herdabilidades para as características morfológicas obtidas a partir de análises

bayesianas uni-características sob modelo animal de limiar e modelo animal

linear. Observa-se que, para musculosidade, as estimativas de média, moda e

mediana da herdabilidade foram maiores quando se utilizou o modelo de limiar.

Para estrutura física, as estimativas obtidas pelos dois modelos foram

praticamente iguais, sendo que a moda da herdabilidade, estimada pelo modelo

de limiar, foi igual às medidas de tendência central estimadas pelo modelo linear.

No entanto, para conformação, o método linear foi melhor para detectar a

variabilidade genética da característica. De modo geral, observa-se que os dois

modelos foram adequados para estimar os parâmetros genéticos das

características morfológicas sob análises bayesianas uni-características. Pode-se

constatar também, que a região de credibilidade para o modelo de limiar foi

semelhante ao do modelo linear em todas as análises uni-características.

Estes resultados estão de acordo com os relatos de Matos et al. (1997),

que concluíram que os modelos de limiar não se mostraram mais adequados que
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os modelos lineares na obtenção de estimativas de parâmetros genéticos para

dados categóricos de características reprodutivas de ovelhas das raças

Rambouillet e Finnsheep. Porém, em trabalhos realizados por Ramirez Valverde

et al. (2001), Mwansa et al. (2002) e Marcondes et al. (2005), as estimativas

obtidas pelo modelo linear foram de menor magnitude que o modelo de limiar. É

importante ressaltar que, neste estudo, as características morfológicas possuíam

cinco classes ou escores, o que pode ter contribuído para que as estimativas

obtidas pelo modelo linear não fossem subestimadas.

Tabela 2. Estatística descritiva das estimativas de herdabilidade para
musculosidade, estrutura física e conformação de bovinos da raça Nelore, obtidas
a partir de análises bayesianas uni-características sob modelo animal de limiar e
linear.

Estatística Descritiva Limiar Linear

Musculosidade

Média 0,14 0,12

Moda 0,14 0,11

Mediana 0,14 0,11

Região de Credibilidade (95%) 0,09 a 0,20 0,06 a 0,18

Estrutura Física

Média 0,15 0,14

Moda 0,14 0,14

Mediana 0,15 0,14

Região de Credibilidade (95%) 0,07 a 0,24 0,06 a 0,22

Conformação

Média 0,10 0,11

Moda 0,09 0,11

Mediana 0,10 0,11

Região de Credibilidade (95%) 0,04 a 0,15 0,05 a 0,18

Na Tabela 3 são apresentadas as estatísticas descritivas das

estimativas de parâmetros genéticos para as características morfológicas

musculosidade, estrutura física e conformação, obtidas a partir de análises

bayesianas bi-características sob modelo animal linear-limiar e linear-linear.
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Tabela 3. Estatística descritiva das estimativas de parâmetros genéticos para as
características categóricas musculosidade (M), estrutura física (E), conformação
(C) e característica contínua peso aos 210 dias de idade (P210) de bovinos da
raça Nelore, obtidas a partir de análises bayesianas bi-características sob modelo
animal linear-limiar e linear-linear.

Análise Média Moda Mediana RC (95%)
P2101 + M2

h2
1 0,19 0,19 0,19 0,14 a 0,23

h2
2 0,21 0,22 0,21 0,13 a 0,30

rg 0,62 0,61 0,62 0,45 a 0,75
P2101 + E2

h2
1 0,21 0,21 0,21 0,17 a 0,25

h2
2 0,27 0,28 0,28 0,20 a 0,35

rg 0,94 0,99 0,96 0,80 a 0,99
P2101 + C2

h2
1 0,25 0,25 0,25 0,20 a 0,30

h2
2 0,29 0,31 0,31 0,07 a 0,40

M
o

d
el

o
 d

e 
L

im
ia

r

rg 0,89 0,87 0,89 0,80 a 0,99

P2101 + M2

h2
1 0,19 0,18 0,19 0,14 a 0,23

h2
2 0,20 0,19 0,19 0,13 a 0,27

rg 0,61 0,62 0,61 0,46 a 0,74
P2101 + E2

h2
1 0,21 0,21 0,21 0,17 a 0,26

h2
2 0,29 0,28 0,29 0,20 a 0,37

rg 0,86 0,90 0,87 0,76 a 0,95
P2101 + C2

h2
1 0,25 0,25 0,25 0,20 a 0,29

h2
2 0,33 0,33 0,33 0,25 a 0,42

M
o

d
el

o
 L

in
ea

r

rg 0,85 0,85 0,85 0,78 a 0,92

RC: região de credibilidade a 95%; h2: herdabilidade; rg: correlação genética.

Observa-se que, neste caso, a análise incluiu a característica contínua

peso aos 210 dias de idade. De modo geral, as estimativas de herdabilidade para

as características morfológicas foram semelhantes, porém, a herdabilidade

estimada para conformação foi de maior magnitude considerando o modelo linear.

No entanto, a região de credibilidade para esta característica apresentou maior

amplitude para o modelo de limiar. Vale ressaltar que, para atingir a convergência
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desta análise, foram necessários 1.100.000 ciclos de Gibbs, gerando 1.000

amostras das estimativas de parâmetros genéticos, ou seja, 600 amostras a mais

do que as utilizadas para o modelo linear. Este fato pode explicar a maior

amplitude da região de credibilidade para conformação na análise sob modelo de

limiar.

Em relação à característica contínua de peso aos 210 dias de idade,

nota-se que a média das estimativas de herdabilidade foram idênticas nas duas

análises. No entanto, para as correlações genéticas, observa-se que o modelo de

limiar proporcionou estimativas de maior magnitude do que o modelo linear. De

acordo com Silva et al. (2005), o uso de modelos de limiar pode proporcionar

estimativas mais adequadas, uma vez que este relaciona a resposta observada

na escala categórica com uma escala subjacente normal contínua. Ducrocq et al.

(1988) afirmaram que os métodos de limiar podem ter maior habilidade para

detecção da variabilidade genética do que os métodos lineares. Resultados de

trabalhos de simulação (Meijering & Gianola, 1985; Hoeschele & Gianola, 1988)

mostraram vantagens dos modelos de limiar em relação aos modelos lineares. No

entanto, as análises com dados de campo não permitem afirmar que os métodos

de limiar são mais adequados que os métodos lineares, a não ser, teoricamente.

Porém, Varona et al. (1999), utilizando dados de grandes rebanhos sob modelo

animal, observaram melhores resultados do modelo de limiar sobre o linear em

análises bi-características, o que não ocorreu para análises uni-características.

Com intuito de comparar as estimativas obtidas sob modelo de linear

considerando as estatísticas bayesiana e frequentista, foram realizadas análises

uni e bi-características utilizando o aplicativo MTDFREML (Boldman et al., 1995).

Não houve diferenças entre as estimativas obtidas pela abordagem bayesiana e

frequentista, tanto para as análises uni-características como bi-características.

A Tabela 4 apresenta as estatísticas descritivas das estimativas de

parâmetros genéticos para as características categóricas de musculosidade,

estrutura física e conformação, obtidas a partir de análises bayesianas bi-

características sob modelo animal limiar-limiar e modelo animal linear-linear.

Observa-se que as estimativas de parâmetros genéticos foram semelhantes para

ambos modelos. Em relação à região de credibilidade nota-se que a amplitude

entre o valor mínimo e máximo também foram muito próximas.
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Tabela 4. Estatística descritiva das estimativas de parâmetros genéticos para
musculosidade (M), estrutura física (E) e conformação (C) de bovinos da raça
Nelore, obtidas a partir de análises bayesianas bi-características sob modelo
animal de limiar-limiar e linear-linear.

Análise Média Moda Mediana RC (95%)
M1 + E2

h2
1 0,15 0,15 0,15 0,08 a 0,22

h2
2 0,18 0,16 0,17 0,09 a 0,28

rg 0,18 0,23 0,20 -0,23 a 0,50
M1 + C2

h2
1 0,17 0,18 0,17 0,11 a 0,26

h2
2 0,18 0,18 0,18 0,09 a 0,27

rg 0,75 0,74 0,76 0,57 a 0,88
E1 + C2

h2
1 0,18 0,15 0,17 0,10 a 0,28

h2
2 0,14 0,15 0,15 0,05 a 0,22

M
o

d
el

o
 d

e 
L

im
ia

r

rg 0,56 0,53 0,57 0,26 a 0,86

M1 + E2

h2
1 0,13 0,13 0,13 0,07 a 0,19

h2
2 0,15 0,12 0,15 0,09 a 0,25

rg 0,19 0,23 0,21 -0,21 a 0,50
M1 + C2

h2
1 0,15 0,16 0,15 0,09 a 0,22

h2
2 0,16 0,16 0,16 0,09 a 0,24

rg 0,76 0,81 0,77 0,58 a 0,89
E1 + C2

h2
1 0,13 0,14 0,13 0,07 a 0,20

h2
2 0,15 0,12 0,14 0,09 a 0,24

M
o

d
el

o
 L

in
ea

r

rg 0,59 0,60 0,60 0,24 a 0,85

RC: região de credibilidade a 95%; h2: herdabilidade; rg: correlação genética.

Para as estimativas de correlação genética entre musculosidade e

estrutura física, observa-se que a moda foi maior que a média e a mediana tanto

para o modelo de limiar quanto o linear. Ao comparar estes resultados com as

estimativas obtidas em análises frequentistas utilizando o software MTDFREML

(Boldman et al., 1995) observou-se que a moda foi idêntica ao valor obtido pela

função de verossimilhança para a correlação genética entre estas características.

De acordo com Blasco (2001), quando utiliza-se distribuições iniciais não



131

informativas para os efeitos fixos e componentes de (co)variâncias, tem-se que as

modas das distribuições marginais posteriores dos parâmetros genéticos

correspondem às estimativas obtidas pela Máxima Verossimilhança Restrita.

Ramirez Valverde et al. (2001), compararam a acurácia de diversos

modelos para obtenção dos valores genéticos para dificuldade de parto de

bovinos Gelbvieh. Foram avaliados modelos limiares versus lineares e modelo

animal versus modelo touro-avô materno em análises uni-característica e bi-

característica. Os efeitos de rebanho-ano-estação foram considerados como

aleatórios e o sexo do bezerro por idade da vaca como efeito fixo. Foi utilizado o

software BLUPf90 e BLUP90thr (Miztal, 1999) que utiliza a estatística frequentista.

Os autores observaram que o modelo animal de limiar foi melhor que o modelo

animal linear para predição dos valores genéticos. Na análise bi-característica

obteve-se melhores acurácias dos valores genéticos preditos para os efeitos

aleatórios diretos em relação às análises uni-características. No entanto, não

houve vantagens do modelo de limiar sob o linear para modelo touro-avô

materno. Os autores também concluíram que para a avaliação genética da

dificuldade de parto, o modelo animal de limiar representou a melhor escolha para

predizer os efeitos genéticos aditivos direto e maternal.

Na Tabela 6 são apresentadas as estatísticas descritivas das DEPs de

todos os animais para as características categóricas morfológicas, obtidas a partir

de análises bayesianas uni e bi-características, considerando os modelos de

limiar e linear. Observa-se que o modelo de limiar parece ter detectado melhor a

variabilidade genética existente entre os animais, dada a maior amplitude entre as

DEPs mínima e máxima.

A vantagem do modelo linear foi a maior velocidade de processamento

das análises. De acordo com Marcondes et al. (2005), as análises sob modelo

linear podem ser preferidas quando houver um grande arquivo de dados e muitos

registros de produção. Neste estudo, o uso de modelos de limiar apresentou

maior demanda computacional, como o maior tempo gasto na obtenção das

estimativas de parâmetros genéticos, e a necessidade de mais ciclos da cadeia

de Gibbs para que a convergência pudesse ser alcançada.
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Tabela 6. Estatística descritiva das DEPs (Diferença Esperada na Progênie, %)
de todos os animais para as características categóricas musculosidade (M),
estrutura física (E) e conformação (C) de bovinos da raça Nelore.

Limiar Linear
Análises

Média DP Min Max Média DP Min Max
Uni-característica (Categórica)

M 50,95 2,96 31,02 63,72 50,65 1,94 36,21 59,46

E 51,40 2,60 32,88 66,60 50,89 1,68 37,97 61,32

C 51,35 2,28 38,62 61,92 51,05 1,77 40,95 59,41
Bi-característica (Contínua-Categórica)

M 51,69 3,92 31,53 68,61 51,14 2,63 36,37 63,65

E 52,56 5,40 28,63 73,33 51,59 3,33 34,11 67,90

C 52,82 5,77 28,07 72,66 52,00 3,92 33,76 68,41
Bi-característica (Categórica-Categórica)

M 51,26 2,64 36,28 62,31 51,36 2,72 36,21 62,66

E 51,18 2,09 35,95 63,56 51,16 1,86 37,54 62,14

C 51,53 2,44 39,71 61,96 51,72 2,68 39,15 62,65

DP: desvio padrão; Min: valor mínimo; Max: valor máximo.

Na Figura 1 são apresentadas as correlações de posto para as

estimativas de DEPs para musculosidade, estrutura física e conformação, obtidas

a partir de análises uni-características e bi-características sob modelo de limiar e

modelo linear. As correlações de posto entre as análises uni-características sob

modelo animal linear e de limiar foram acima de 99%, o que indica que,

praticamente, não houve mudança na classificação dos animais conforme o

modelo adotado. O mesmo ocorreu para as análises bi-características (dados

contínuos e categóricos) sob modelo animal linear-limiar e linear-linear e para as

análises bi-características (dados categóricos) sob modelo animal linear-linear e

limiar-limiar.
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DEPM (rs = 0,995) DEPE (rs = 0,994) DEPC (rs = 0,991)

DEPM (rs = 0,998) DEPE (rs = 0,989) DEPC (rs = 0,990)

DEPM (rs = 0,994) DEPE (rs = 0,992) DEPC (rs = 0,995)

Figura1. Correlações de posto (rs) para as estimativas de DEPs para
musculosidade (DEPM), estrutura física (DEPE) e conformação (DEPC), obtidas a
partir de análises uni-características sob modelo linear e de limiar (superior),
análises bi-características (dados contínuos e categóricos) sob modelo linear-
linear e linear-limiar (centro) e análises bi-características (dados categóricos) sob
modelo linear-linear e limiar-limiar (inferior), utilizando a estatística bayesiana.

Estes resultados corroboram aos de Marcondes et al. (2005), que

concluíram que não houve diferenças na classificação dos animais quando os

valores genéticos foram preditos pelos modelos bayesianos de limiar ou linear.

Devido ao menor tempo computacional, os autores recomendaram o uso dos

modelos lineares para dados categóricos. Jamrozik et al. (1991) estudaram cinco

características de conformação em bovinos da raça Holandesa e observaram que

a classificação dos touros foi a mesma para ambos os modelos de limiar e linear.
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CONCLUSÃO

Na avaliação genética de animais para características categóricas

morfológicas com cinco escores, o uso do modelo de limiar ou linear, não

influencia a classificação dos animais quanto aos valores genéticos preditos, o

que favorece a utilização de ambos modelos em programas de melhoramento

genético.
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ANÁLISE BAYESIANA DE CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E SUAS

RELAÇÕES COM O DESEMPENHO PRODUTIVO DE BOVINOS DA RAÇA

NELORE UTILIZANDO MODELOS DE LIMIAR

CAPÍTULO 7 - IMPLICAÇÕES

É consenso entre os pesquisadores que a seleção de bovinos de corte

não deve ser baseada somente em pesos, e, que outras características de

interesse econômico devam ser incluídas nos índices de seleção. Neste contexto,

é necessário definir um conjunto de características a serem selecionadas, com

intuito de obter animais funcionais, adequados ao meio de produção e

bioeconomicamente eficientes.

Os resultados obtidos neste estudo mostraram que os escores visuais

são indicadores de algumas características de interesse econômico, como ganho

em peso, fertilidade e precocidade sexual, além de acabamento de carcaça.

Desta forma, a seleção baseada em escores visuais permitirá identificar animais

mais pesados, aliados a melhor biótipo, buscando atender o mercado em todos os

seus segmentos.

A tendência atual do mercado é buscar animais precoces, os quais são

mais viáveis economicamente, pois permanecem menos tempo nas pastagens ou

confinamentos, encurtando o ciclo de produção. Para que a bovinocultura de corte

tenha resultados econômicos otimizados, é importante selecionar para

precocidade sexual e de terminação. A seleção direta para escores visuais é uma

boa alternativa para alterar a forma da curva de crescimento de bovinos da raça

Nelore, restabelecendo o equilíbrio entre o potencial genético dos rebanhos e os

sistemas de produção.

A necessidade de se definir novos índices de seleção, tem gerado

grandes mudanças nos programas de melhoramento genético, e,

consequentemente, as características morfológicas avaliadas por escores visuais

deverão ser incluídas nos critérios de seleção, pois são importantes ferramentas

para identificação de animais com o biótipo exigido pelo mercado.
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Pelo presente estudo, ficou evidente a variabilidade genética existente

para os escores visuais, indicando rápida resposta à seleção direta. No entanto,

para que os escores visuais sejam incorporados com sucesso nos programas de

melhoramento genético, é importante definir novas metodologias de avaliação

genética com o objetivo de reduzir a probabilidade de erros na tomada de

decisões. Para os escores visuais, que são de caráter categórico, ou seja, os

dados fenotípicos não apresentam distribuição normal, o uso de modelos de limiar

deve ser adotado na obtenção das estimativas de parâmetros genéticos.


