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MODELOS DE REGRESSÃO ALEATÓRIA, ANÁLISE MULTIVARIADA E REDES
NEURAIS ARTIFICIAIS NA AVALIAÇÃO GENÉTICA DA PRODUÇÃO DE LEITE
DE VACAS HOLANDESAS

RESUMO - Os objetivos deste trabalho foram estimar parâmetros genéticos
para a produção de leite utilizando modelos de regressão aleatória, comparar o
ganho genético esperado da produção de leite utilizando diferentes índices de
seleção, utilizar análise de agrupamento e discriminante para explorar o perfil
genético dos animais para a produção de leite, visando identificar os animais mais
indicados para a seleção e investigar quais informações devem ser utilizadas em
redes neurais artificiais para que fossem capazes de predizer os valores genéticos
dos animais para produção de leite total até 305 dias em lactação. As estimativas de
herdabilidade dos controles mensais da produção de leite variaram de 0,12 ± 0,04 a
0,31 ± 0,04. As estimativas de correlação genética e de ambiente permanente
apresentaram valores próximos à unidade em controles leiteiros adjacentes, com
tendência de diminuição das correlações à medida que o tempo entre os controles
leiteiros aumentou. As magnitudes das estimativas de herdabilidade para as classes
dos controles leiteiros mensais indicam que a produção de leite deve responder ao
processo de seleção dos animais e a fase entre 121 a 240 dias em lactação teria
melhor resposta à seleção devido as maiores estimativas de herdabilidade nesse
período. A seleção dos animais baseada na produção de leite entre 121 a 150 dias
em lactação é recomendada devido à alta herdabilidade para a característica nesta
fase e pelas altas correlações genéticas da característica neste período com os
demais da lactação. A indicação de qual índice de seleção deve ser utilizado
dependerá, entre outros fatores, dos objetivos de seleção estabelecidos pelo
programa de melhoramento genético. Se o objetivo de seleção for melhorar a
produção de leite e a persistência da lactação, seria mais indicado utilizar índices de
seleção baseado em autovetores da matriz de covariância dos coeficientes genéticoaditivos da regressão aleatória, utilizando diferentes ponderadores para essas
características, com maior ênfase de seleção para a persistência. Mas, se o objetivo
de seleção for melhorar apenas a produção de leite, o índice de seleção baseado

xii

nos valores genéticos para a produção de leite até 305 dias em lactação seria o
mais indicado, pois este apresentou o maior ganho genético esperado para esta
característica. Os valores genéticos da produção de leite a cada 30 dias em lactação
foram utilizados como características de agrupamento dos animais da população.
Baseado neste critério, verificou-se que a população pode ser dividida em três
grupos de animais, os quais apresentaram curva dos valores genéticos para a
produção de leite acima, na média e abaixo da média. A partir desta classificação,
foram construídas funções discriminantes para classificar futuros animais nestes três
grupos. As funções de classificação apresentaram 94,84% de acerto na
classificação dos animais, indicando que as funções discriminantes foram eficientes
para separar as vacas nos agrupamentos, quando foram considerados os valores
genéticos de diferentes partes da curva de produção de leite. Os modelos
discriminantes e as funções de classificação permitiram separar previamente os
animais de acordo com o nível de produção de leite, baseado nos valores genéticos
para o pico de lactação, para a persistência e para a produção de leite até 305 dias
em lactação. A partir dessa análise, seria possível fazer pré-seleção dos animais,
analisando apenas os que fizerem parte do grupo com maiores valores genéticos
para essas características. As análises de agrupamento possibilitaram explorar o
perfil genético da produção de leite dos animais ao longo da curva de lactação. Esta
deve possibilitar a seleção dos animais baseado na forma da curva genética da
característica, em vez da seleção baseada em um único valor, como é feito pelos
índices de seleção, em que não é possível visualizar o formato da curva genética
que está sendo selecionada. As predições dos valores genéticos obtidas pelas redes
neurais variaram de acordo com o tipo de informação utilizada na camada de
entrada (variáveis preditoras) e quais animais foram utilizados para treiná-las. As
melhores predições dos valores genéticos dos animais foram quando a informação
dos animais, pais e mães e uma amostra homogênea dos animais foi utilizada para
treinar as redes neurais. Com relação ao conjunto de dados, deve-se utilizar
amostras no conjunto de treinamento das redes neurais que serão representativas
em outros conjuntos de dados que estas serão colocadas à prova.
Palavras-chave: análise de agrupamento, análise discriminante, correlação
genética, herdabilidade, perceptron de multicamadas, valores genéticos
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RANDOM

REGRESSION

MODELS,

MULTIVARIATE

ANALYSES

AND

ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR GENETIC EVALUATION OF MILK YIELD
OF HOLSTEIN COWS

ABSTRACT - The objectives of this study were to estimate genetic
parameters for milk yield using random regression models, to compare the expected
genetic gain of this trait using different selection indexes, to use cluster and
discriminant analyses to explore the genetic pattern of milk production of the animals
to identify those ones most suitable for selection, and to investigate which information
should be used in artificial neural networks to predict the breeding values for milk
yield to 305 days in milks. The estimates of heritability for monthly milk production
classes ranged from 0.12 ± 0.04 to 0.31 ± 0.04. The estimates of genetic correlation
and permanent environment had values close to one in adjacent dairy controls, and
decreased as the time between the controls had increased. The magnitudes of
heritabilities between 121 to 240 days indicated that the milk yield could better
response to selection in this phase due to the highest estimates. The selection based
on milk production between 121 to 150 days in milk is recommended due to the high
heritability for the trait at this phase and due to the high genetic correlations with milk
yield in the other periods of the lactation. The use of a particular selection index will
depend on the selection goals of the breeding program. The selection indexes based
on eigenvectors of additive genetic matrix with greater selection emphasis for
persistence is recommended if the selection goal of the breeding program is to
improve milk production and persistence simultaneously. But, if the selection goal is
to improve only the milk production, the selection index based on breeding values for
milk production up to 305 days in milk would be the most appropriate, because it
presented the greatest expected genetic gain for this trait. The breeding values of
milk yield on every 30 days were used as grouping variables of the animals. It was
found that the population could be split into three groups with breeding values for
milk yield below the population mean, next to the population mean and above the
population mean. Discriminant models and classification functions allowed previously
separation of the animals according to the level of milk production based on the
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breeding values for the peak of lactation, for the persistence and for milk production
up to 305 days in lactation. It was possible to make a pre-screening of the patterns of
the animals by exploring only those ones with the highest breeding values patterns.
The cluster analyses permitted to explore the genetic pattern of milk production of the
animals with the highest breeding values for milk yield along the curve of lactation. It
can enable the selection of animals based on the shape of the genetic curve instead
of selection based on a single value as is done using selection indexes. The
prediction of breeding values using neural networks varied according to the type of
information used in the input layer and which animals were used to train them. The
best predictions of breeding values were when the information about the animals,
sires, and dams and a homogeneous sample of animals was used in the training of
the neural networks. The samples should have a similar pattern in the training, test
and validation phases of the neural networks because these models cannot
generalize the prediction when different patterns were used in those three phases.

Keywords: breeding values, cluster analysis, discriminant analysis, genetic
correlation, heritability, multilayer perceptron
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS
INTRODUÇÃO
No Brasil, o principal objetivo em programas de melhoramento genético de
gado de leite é melhorar geneticamente a produção de leite. O Brasil destaca-se no
cenário mundial quanto à produção de leite (EMBRAPA, 2012). Para avaliar
geneticamente os animais em relação à produção de leite, vários modelos
estatísticos foram utilizados e descritos na literatura. Os test day models (TDM) são
modelos que permitem ajustar variações dos efeitos genéticos e ambientais ao longo
do tempo, incluir animais com lactação em andamento nas avaliações genéticas,
aumentar o número de informações por animal e melhorar a acurácia na avaliação
genética dos animais jovens (EL FARO; ALBUQUERQUE, 2003a).
Os test day models ordinários (TDMO) ou de dimensão finita consideram as
produções no dia do controle (PLDC) como características diferentes, analisadas por
meio de modelos uni- ou multi-características. Nos modelos de dimensão infinita, as
produções de leite são analisadas por meio de modelos de regressão aleatória
(MRA) e possibilitam a predição de valores genéticos para a produção de leite
acumulada ou para a produção de leite em qualquer dia específico da lactação (EL
FARO; ALBUQUERQUE, 2005).
Nos modelos de regressão fixa os coeficientes da regressão são fixos, ou
seja, os mesmos coeficientes de regressão estão associados a todos os indivíduos
da população. Nos MRA, a suposição referente aos coeficientes de regressão
associados às covariáveis é que cada indivíduo possui distribuição aleatória
(RESENDE et al., 2001). Se os indivíduos forem considerados como efeitos
aleatórios no modelo, existem diferentes coeficientes de regressão, também tratados
como efeitos aleatórios do MRA, associados a cada indivíduo da população
(HENDERSON, 1984). O MRA ajusta uma curva aleatória para cada indivíduo,
expressa como desvio da curva média da população (SCHAEFFER, 1996).
Os modelos de regressão aleatória permitem estimar parâmetros genéticos
da população para as características de interesse econômico, como a persistência
de lactação e a produção de leite. Por meio da interpretação destes parâmetros é
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possível estabelecer qual a melhor estratégia de seleção dos animais. Outra
informação importante para o melhorista é saber quanto será o ganho genético
esperado destas características com a seleção dos animais. Togashi e Lin (2006)
desenvolveram índices de seleção específicos para a produção de leite e
persistência da lactação, baseados em autovetores da matriz de covariância dos
coeficientes genético-aditivos da regressão. Com estes índices de seleção, os
autores avaliaram o ganho genético esperado dessas características e como a forma
da curva de lactação poderia ser modificada pela seleção genética dos animais.
Além dos parâmetros genéticos e dos índices de seleção, que são
ferramentas utilizadas no processo de seleção dos animais para melhorar
geneticamente características de interesse econômico, existem outras técnicas de
análises de dados pouco exploradas nesta área de estudo. Técnicas multivariadas
de análise de dados são ferramentas estatísticas que permitem acessar
informações, explorar padrões e simplificar a estrutura de conjuntos de dados.
Dentre as várias técnicas multivariadas, algumas podem ter aplicações na análise de
conjuntos de dados aplicados ao melhoramento genético animal, tais como análise
de agrupamento, de componentes principais, análise de fatores e análise
discriminante.
As redes neurais artificiais (RNA) são modelos matemáticos utilizados em
diversas áreas do conhecimento para problemas de classificação e regressão. Estes
modelos buscam padrões, aprendem a relação entre as variáveis de um conjunto de
dados, sejam lineares ou não lineares, e retém o conhecimento adquirido de seu
ambiente de trabalho, ou seja, do banco de dados (FINN et al., 1996). Essa
metodologia vem sendo aplicada em áreas de genética e produção animal, como na
modelagem de predições da produção de leite (LACROIX, et al.,1997; SALEHI;
LACROIX; WADE, 1998; SANZOGNI; KERR, 2001), previsão da mastite bovina
(HEALD et al., 2000; CAVERO et al., 2008), no ajuste de modelos de curvas de
crescimento de frangos de corte (ROUSH; DOZIER; BRANTON, 2006), na previsão
da qualidade de carcaça baseada na nutrição de frangos de corte (AHMADI;
MOTTAGHITALAB; NARIMAN-ZADEH, 2007; AHMADI; GOLIAN, 2010a,b; FARIDI et
al., 2012), na estimativa de produção de ovos baseada no tipo de nutrição das aves
(FARIDI; GOLIAN, 2011), no ajuste de modelos de postura de ovos de aves White
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Leghorn (SAVEGNAGO et al., 2011), na predição da produção total de leite aos 305
dias em vacas da raça Pardo-Suíço (GORGULU, 2012) e em vacas Holstein-Friesian
do Quênia (NJUBI; WAKHUNGU; BADAMANA, 2010), na avaliação genética em
gado de corte (MEIRELLES, 2005; VENTURA et al., 2012) e em gado de leite
(NEVES, 2007; SHAHINFAR et al., 2012) e em genética quantitativa com aplicações
em genética molecular (LONG et al., 2010; GIANOLA et al., 2011; OKUT et al.,
2011).
Alguns estudos apontaram que as RNA tem potencial de uso na predição de
valores genéticos de características de peso corporal em bovinos de corte
(MEIRELLES, 2005), valores genéticos de produção total de leite e de gordura,
período de lactação e idade da vaca ao parto em vacas da raça Pardo-Suíça
(NEVES, 2007), valores genéticos do peso aos 205 dias de idade (P205) em animais
da raça Tabapuã (VENTURA et al., 2012) e valores genéticos para a produção de
leite em vacas da raça Holandesa (SHAHINFAR et al., 2012).
Segundo MEIRELLES (2005), a vantagem das redes neurais é a
possibilidade de treinar a rede neural para predizer a variável resposta a partir de
outras associadas à esta, utilizar número reduzido de informações do banco de
dados para treinar a rede neural e não há necessidade de utilizar e inverter as
matrizes de parentesco, como nos modelos mistos tradicionais. Mas VENTURA et al.
(2012) alertaram que as redes neurais devem ser utilizadas com cautela, pois a
posição dos animais mudou quando foram classificados pelos valores genéticos
preditos pelo preditor BLUP e pelas redes neurais. Por isso, são necessários mais
estudos para verificar o potencial das redes neurais na predição dos valores
genéticos de características de interesse econômico.
OBJETIVOS
Os objetivos deste trabalho foram estimar parâmetros genéticos para a
produção de leite utilizando modelos de regressão aleatória, comparar o ganho
genético esperado da produção de leite utilizando índices de seleção baseados nos
valores genéticos da produção de leite até 305 dias em lactação e índices de
seleção baseados em autovetores da matriz de coeficientes genético-aditivos da

18

regressão aleatória, utilizar análise de agrupamento e discriminante para explorar o
perfil genético dos animais para a produção de leite, visando identificar os animais
mais indicados para a seleção e investigar quais informações devem ser utilizadas
para que as redes neurais artificiais multilayer perceptron fossem capazes de
predizer os valores genéticos dos animais para produção de leite total até 305 dias
em lactação.
ESTRUTURA DA TESE
Neste capítulo foram abordados aspectos teóricos sobre modelos de
regressão aleatória, índices de seleção para a produção de leite e persistência da
produção, análises multivariadas que podem ser utilizadas para explorar e descrever
o perfil dos valores genéticos da produção de leite ao longo do tempo e redes
neurais artificiais multilayer perceptron. No Capítulo 2 foram apresentadas as
estimativas de parâmetros genéticos da produção de leite obtidos por modelos de
regressão aleatória, de um conjunto de dados de vacas da raça Holandesa. Neste
mesmo capítulo, foram descritos os ganhos genéticos esperados para a produção
de leite e para a persistência, obtidos por meio de índices de seleção baseados em
autovetores da matriz de covariância dos coeficientes genético-aditivos da regressão
aleatória e índices de seleção que não levam em conta os autovetores e como a
seleção baseada nesses índices pode mudar a forma da curva de lactação. No
Capítulo 3 foi apresentado o uso de análises multivariadas de agrupamento e
discriminante para descrever o perfil dos valores genéticos da produção de leite ao
longo da primeira lactação, visando identificar os animais mais indicados para a
seleção. No Capítulo 4 foram utilizadas redes neurais para predizer os valores
genéticos da produção de leite até 305 dias em lactação a partir dos registros
fenotípicos das vacas, e dos valores genéticos relacionados à produção de leite dos
pais e das mães.
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REVISÃO DE LITERATURA
1 Modelos de Regressão Aleatória
A aplicação dos MRA no melhoramento animal foi proposta por Henderson
Jr. (1982) e Laird e Ware (1982). Os MRA são utilizados para estimar parâmetros
genéticos e predizer valores genéticos de características longitudinais. Estes
modelos foram aplicados para estimar parâmetros genéticos da curvas de produção
de leite (JAMROZIK; SCHAEFFER; DEKKERS, 1997; JAMROZIK et al., 1997;
DRUET et al., 2003; EL FARO; ALBUQUERQUE, 2003b; BREDA et al., 2006,
JAMROZIK;FATEHI; SCHAEFFER, 2007; MUIR et al., 2007; TOGASHI et al., 2008;
EL FARO; CARDOSO, ALBUQUERQUE, 2008; BIGNARDI et al., 2009; BIGNARDI
et al., 2012), curva de crescimento em ovinos (SARMENTO et al., 2006), em bovinos
de corte (ALBUQUERQUE; MEYER, 2001; SANTORO et al., 2005; BOLIGON et al.,
2009; BOLIGON et al., 2010; BOLIGON et al., 2011) curva de crescimento em
suínos (HUISMAN et al., 2002), na análise genética de tamanho de leitegada
(LUKÓVIC et al., 2004), na avaliação genética da curva de produção de ovos de
poedeiras (ANANG; MIELENZ; SCHÜLER, 2002; SZWACZKOWSKI; WOLC;
LISOWSKI, 2006; LUO; YANG; YANG, 2007; WOLC; SZWACZKOWSKI, 2009,
WOLC et al., 2011; VENTURINI et al., 2012), na avaliação genética da curva de
produção de ovos de perus (KRANIS; SORENSEN; WOOLLIANS, 2007), na
avaliação da produção de ovos, fertilidade e eclodibilidade em perus levando-se em
conta a interação genótipo-ambiente (CASE et al., 2010) e na avaliação de
características reprodutivas em perus ao longo do tempo (CASE; WOOD; MILLER,
2011). Outras aplicações dos modelos de regressão aleatória foram descritos em
Schaeffer (2004) e em Dzomba et al. (2010).
As funções de covariância são consideradas modelos de “dimensões
infinitas” de matrizes de covariância de modelos multicaracterísticos. As funções de
covariância descrevem a covariância entre os registros de uma característica ao
longo do tempo. O termo dimensão infinita está associado ao fato da matriz de
covariância entre os registros serem tempo-dependente. Uma matriz de covariância
de modelos de dimensão finita (modelos multicaracterísticos), em que as
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características são tratadas como independentes, podem ser modeladas com
funções tempo dependente e passam a ser chamadas de matrizes de covariância de
dimensão infinita, pois, teoricamente, o tempo é infinito e as medidas de um animal
poderiam ser registradas infinitas vezes ao longo do tempo.
Van der Werf e Schaeffer (1997) descreveram as funções de covariância
como funções contínuas que descrevem a covariância entre medidas tomadas em
determinadas idades como função destas idades. Meyer e Hill (1997) e Meyer
(1998) demonstraram que as funções de covariância são equivalentes aos modelos
de regressão aleatória e que os coeficientes das funções de covariância podem ser
estimados

diretamente

dos

dados,

utilizando-se

o

método

da

máxima

verossimilhança restrita (REML), por meio da reparametrização dos algoritmos
REML em modelos multivariados de dimensão finita.
O modelo multicaracterístico de dimensão finita pode ser reescrito na forma
de modelo de dimensão infinita, utilizando polinômios ortogonais para ajustar a
estrutura de covariância. Isso implica que o ajuste de modelos de funções de
covariância depende de estimativas de coeficientes dos polinômios em vez dos
componentes de covariância, como é feito nos modelos de dimensão finita. O
número de coeficientes é determinado pela ordem dos polinômios.
Os MRA são ajustados por meio de polinômios ordinários ou funções
lineares que modelam a trajetória para a média populacional (regressão fixa) e para
cada animal (regressão aleatória), expressas como desvios de uma curva média da
população (SCHAEFFER, 1996). Os MRA utilizam registros da produção de leite de
lactações completas e incompletas para avaliar geneticamente as vacas, mesmo
que a lactação não tenha terminado. Esses modelos consideram as mudanças nas
variâncias genéticas, de ambiente permanente e residual ao longo do tempo, pois
possuem matrizes de (co)variância altamente estruturadas (VAN DER WERF;
SCHAEFFER, 1997).
Um aspecto importante dos MRA é a possibilidade de usar diferentes
funções para descrever a curva da lactação. Dentre as várias funções que existem,
os polinômios ortogonais de Legendre (KIRKPATRICK; LOFSVOLD; BULMER,
1990; KIRKPATRICK; HILL; THOMPSON, 1994) são utilizados para ajustar as
funções de covariância.
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Kirkpatrick, Lofsvold e Bulmer (1990) apresentaram vantagens das funções
de

covariância,

também

aplicáveis

aos

MRA,

em

relação

aos

modelos

multicaracterísticos tradicionais, que são:
•

Predição de parâmetros genéticos e valores genéticos em qualquer idade da
curva de lactação por meio de interpolação, em vez de predizer a trajetória da
curva em pontos definidos de tempo;

•

Cada função de covariância tem um conjunto de autovalores, autovetores e
autofunções que fornecem informações sobre padrões de variação genética e do
formato da curva de lactação relacionados à cada autovetor;

•

Os modelos que levam em conta as funções de covariância permitem a
obtenção de estimativas mais acuradas de parâmetros genéticos do que os
modelos multicaracterísticos.
Nos modelos de regressão aleatória, a variância residual não deve ser

assumida como constante ao longo do tempo. Olori et al. (1999), Brotherstone,
White e Meyer (2000), Jaffrezic et al. (2000), El Faro e Albuquerque (2003b)
relataram que modelos de regressão aleatória com classes de variâncias residuais
heterogêneas apresentaram melhores ajustes do que aqueles que consideraram
homogeneidade de variâncias ao longo do tempo.
2 Índices de seleção baseados em autovetores da matriz de covariância dos
coeficientes genético-aditivos da regressão aleatória
Os índices de seleção são utilizados para selecionar características
quantitativas simultaneamente. Os primeiros índices de seleção foram descritos por
Smith (1936) e Hazel (1943). Togashi e Lin (2003, 2004a, 2004b, 2006, 2007, 2008,
2009) e Lin e Togashi (2005) publicaram uma série de trabalhos sobre índices de
seleção para a persistência e produção de leite, tratadas como características
contínuas no tempo.
A análise de componentes principais é amplamente utilizada como método
de redução de conjuntos de dados (HAIR et al., 2009). No contexto multivariado, os
componentes principais são construídos a partir dos autovetores da matriz de
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covariância, ou seja, são combinações lineares das variáveis originais que
expressam padrões de covariância dos dados. No contexto de funções tempodependentes, os componentes principais são as autofunções da função de
covariância (RAMSAY; SILVERMAN, 2002; 2005). Cada autofunção expressa
padrões de tendência da forma da curva média da população de uma característica
longitudinal (KIRKPATRICK; LOFSVOLD, 1992).
Baseado na teoria das autofunções, Togashi e Lin (2006) desenvolveram
índices de seleção para a produção de leite e persistência da produção de leite
baseados nos autovetores da matriz de covariância dos coeficientes genéticoaditivos da regressão aleatória. Esses índices são específicos para características
longitudinais e permitem estudar as formas da curva de lactação, em cada
dimensão, ou seja, baseado nos autovetores de cada autovalor da matriz de
covariância dos coeficientes genético-aditivos da regressão aleatória. Por meio
destes índices, os autores calcularam os ganhos genéticos esperados da produção
total de leite e da persistência da produção de leite na primeira lactação de vacas
Holandesas e compararam os ganhos genéticos esperados utilizando esses índices
de seleção com os esperados pelo índice de seleção tradicional, que é baseado no
somatório dos valores genéticos para a produção de leite diária entre 5 até 305 dias
em lactação.
3 Análises multivariadas de agrupamento e discriminante
As análises multivariadas podem ser utilizadas para explorar e entender as
informações implícitas em um conjunto de dados. É possível conhecer melhor a
estrutura genética da população explorando os valores genéticos dos animais por
métodos multivariados.
3.1 Análise de agrupamento
O objetivo deste tipo de análise é agrupar indivíduos com base em um
conjunto de variáveis, maximizando a homogeneidade dentro dos grupos e a
heterogeneidade entre grupos (HAIR et al., 2009). A maioria dos métodos de
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agrupamento utilizam medidas de similaridade entre os registros das características
dos indivíduos a serem agrupados, normalmente expressas como medida de
distância. Uma medida de similaridade muito utilizada é a distância Euclidiana.
Sendo x1, x2, ..., xp e y1, y2, ..., yp os registros das características de dois indivíduos X
e Y, tal que X=[x1, x2, ..., xp] e Y=[y1, y2, ..., yp], a distância Euclidiana (dxy) entre os
indivíduos X e Y é calculada por:

d xy =

(x1 − y1 )2 + (x2 − y2 )2 +  + (x p − y p )2

p

=

2

∑ (x − y )
i

i

i =1

Os animais de um programa de melhoramento genético podem ser
agrupados com base no perfil genético (valores genéticos das características
avaliadas). Mas, é difícil estabelecer critérios artificiais para a criação de grupos para
alocar os animais. As análises de agrupamento possuem algoritmos que separam os
animais em grupos, com base na semelhança entre as características avaliadas.
Existem basicamente duas análises de agrupamento: a hierárquica e a nãohierárquica. A análise de agrupamento hierárquica agrupa as linhas de um banco de
dados (animais, indivíduos, objetos, etc) com base em características de
agrupamento. O resultado desta análise é expressa por gráfico denominado
dendrograma, em que os indivíduos são ordenados por proximidade e agrupados,
segundo as variáveis escolhidas. Existem vários métodos de agrupamento. Um
muito utilizado é o de Ward (1963). Segundo Hair et al. (2009), a utilização do
método de Ward resulta em agrupamentos de tamanhos aproximadamente iguais
devido a sua minimização de variação interna.
A análise de agrupamento não-hierárquica utiliza o método de k-médias
(HARTIGAN, 1975; HARTIGAN; WONG, 1979) e tem o objetivo de aglomerar os
indivíduos em grupos previamente estabelecidos, com base na distância Euclidiana,
utilizada para medir a distância entre indivíduos e o centro do grupo, denominado
centroide. O centroide é um vetor de médias das características utilizadas na análise
de agrupamento. Geralmente, o número de agrupamentos é pré-estabelecido na
análise de agrupamento hierárquica (HAIR et al., 2009), quando não se tem critério
definido para a criação dos grupos.
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3.2 Análise discriminante
Os resultados das análises de agrupamento são expressos por gráficos e a
divisão da população depende dos indivíduos contidos no conjunto de dados, das
variáveis utilizadas como fatores de agrupamento e dos algoritmos de agrupamento.
A mudança de qualquer um desses fatores altera a divisão da população pelas
análises de agrupamento. Por isso, estas não são modelos de predição.
A proposta inicial de Fisher (1936) para a função discriminante linear era
estabelecer um critério para separação de três populações de plantas por meio de
medidas de suas folhas. A ideia era transformar as observações multivariadas, por
meio de combinações lineares dessas variáveis, em observações univariadas de tal
forma que as variáveis transformadas se apresentassem o mais separadas possível.
Assim, a análise discriminante é uma técnica de análise multivariada
utilizada para diferenciar ou discriminar populações e classificar ou alocar indivíduos
em grupo pré-definidos. Para a discriminação, estabelecem-se funções das variáveis
observadas que sejam responsáveis ou possam explicar as diferenças os grupos.
Para a alocação ou classificação, determinam-se as funções que, além de separar
as populações, sejam capazes de alocar ou classificar novos indivíduos em uma das
populações (MANLY, 2008; HAIR et al., 2009)
A diferença entre o modelo discriminante e o de regressão múltipla é que, no
primeiro, a variável resposta é categórica (número do agrupamento). As funções
discriminantes são combinações lineares das variáveis preditoras que melhor
separam os agrupamentos (HAIR et al., 2009). Como espera-se separar os animais
nos grupos em função dos valores genéticos da produção de leite, é possível utilizar
como variáveis preditoras os valores genéticos de partes da curva de produção de
leite que seja de interesse econômico, como os valores genéticos da produção de
leite no pico, persistência e produção total.
As funções de classificação são utilizadas para determinar em quais grupos
os indivíduos devem ser alocados. O número de funções de classificação é igual ao
número de grupos. Cada função permite computar o escore de classificação de cada
animal para cada grupo pela fórmula:
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Siz = cz + wz1*xi1 + wz2*xi2 + ... + wzj*xij
em que Siz é o escore de classificação do i-ésimo animal no z-ésimo grupo; cz é a
constante do modelo no grupo z; wzj é o ponderador da j-ésima variável x no z-ésimo
grupo.
Os escores são obtidos para cada animal em cada função de classificação.
A função de classificação que tiver o maior escore indica que o animal deve ser
classificado no grupo correspondente a esta função. O desempenho de classificação
dessas funções pode ser medido por meio de uma matriz de classificação, que
mede a quantidade de acertos e erros de classificação das funções de classificação.
4 Redes neurais artificiais
4.1 Origem das redes neurais artificiais
O cérebro humano pode ser considerado um processador composto por
imensa quantidade de neurônios interligados. Os neurônios estão conectados uns
aos outros e formam uma rede neural. Esta rede possui grande capacidade de
processamento e armazenamento de informação.
A transmissão da informação ao longo do sistema nervoso é feita por meio
do potencial de ação, que é o fenômeno fisiológico da despolarização rápida seguida
pela repolarização da membrana celular. Essa sequência de polarização e
repolarização gera potenciais de ação (descargas elétricas) que excitam as células
neuronais e musculares.
O neurônio somente é ativado se o potencial de ação ultrapassar um limiar
de ação. Se esse limiar for ultrapassado, a célula nervosa é ativada, transmite a
informação ao longo do axônio e produz uma substância neurotransmissora que irá
transmitir a informação para o neurônio adjacente. Assim, a informação é transmitida
neurônio após neurônio, até chegar ao destino (GUYTON; HALL, 2000).
Os principais componentes dos neurônios biológicos são os dendritos, que
recebem os estímulos de outros neurônios, o corpo do neurônio ou somma,
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responsável por colher e combinar informações vindas de outros neurônios, e o
axônio, responsável por transmitir os estímulos para o próximo neurônio (Figura 1).

Figura 1. Estrutura de um neurônio biológico (acima) com detalhe da conexão
(sinapse) entre dois neurônios.
Fonte: Guyton e Hall (2000).
As redes neurais artificiais (RNA) são modelos conexionistas que utilizam
sofisticadas técnicas não lineares, capazes de modelar funções complexas. De
acordo com Haykin (1999), as redes neurais artificiais reproduzem de forma
simplificada o funcionamento do cérebro humano, em que os neurônios, também
denominados nós sensoriais, estão conectados entre si por uma rede complexa e
dinâmica, capaz de resolver problemas por meio do conhecimento aprendido a partir
do ambiente do banco de dados.
Existe grande variedade de arquiteturas (ou topologias, ou estruturas) de
RNAs, como as redes multicamadas feedforward, conhecidas como redes multilayer
perceptron (MLP) (WERBOS, 1974; PARKER, 1985; LECUN, 1985; RUMELHART;
HINTON; WILLIAMS, 1986a), redes neurais de função de base radial (RBF)
(POWELL, 1985), redes recorrentes (HOPFIELD, 1982), redes auto-organizáveis de
Kohonen (Self Organization Maps – SOM) (KOHONEN, 1972, 1982), entre outras.
Cada uma destas arquiteturas é específica para executar determinado tipo de tarefa,
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seja predição, agrupamento de dados, redução do número de variáveis ou
classificação de objetos ou indivíduos.
4.2 Histórico das redes neurais artificiais
As redes neurais artificiais foram inspiradas na estrutura do cérebro humano.
Em 1943, o neurologista McCulloch e o matemático Walter Pitts desenvolveram um
modelo de neurônio artificial (Figura 2). As principais características do modelo de
McCulloch e Pitts (1943) é que a resposta de um neurônio é positiva se este for
ativado (atividade = 1) ou nula se não for ativado (atividade = 0) e as sinapses são
fixas. Os pesos sinápticos fixos devido à ausência de um algoritmo de aprendizado
que possibilitasse mudanças nos valores destes pesos para melhorar é umas das
limitações deste modelo.

Figura 2. Esquema do neurônio de McCulloch-Pitts, em que x1, x2, ..., xn são os
valores de entrada; w1, w2,..., wn são os pesos sinápticos (ponderadores); ∑ é a
função de soma ponderada dos valores de entrada xn com os respectivos pesos
sinápticos wn; θ é a valor do limiar de ação do neurônio.
Em 1949, o psicólogo Donald Hebb publicou em seu livro que a capacidade
da aprendizagem em redes neurais biológicas vem da alteração das conexões
(sinapses) entre os neurônios. A aprendizagem ocorre quando a conexão entre os
neurônios é reforçada, ou seja, se as células pré e pós-sinápticas forem ativadas
(HEBB, 1949). A ideia de aprendizado por reforço das sinapses serviu de inspiração
para muitos outros pesquisadores.
Rosenblatt (1958) descreveu o modelo do perceptron (Figura 3). O
perceptron é composto por neurônios de McCulloch-Pitts organizados em camadas,
com pesos sinápticos ajustáveis por uma regra. O perceptron construído em torno de
um único neurônio é limitado a realizar classificação de padrões com apenas duas
classes. Expandindo a camada de saída do perceptron para incluir mais que um
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neurônio, pode-se classificar mais de duas classes. Entretanto, essas classes devem
ser linearmente separáveis para o perceptron funcionar.
Pesos
Sinápticos

Informações
de entrada

Informações de
saída (predição
ou grupos)

Neurônios
(perceptrons) da
camada de entrada

Neurônios
(perceptrons) da
camada de saída

Figura 3. Rede neural de perceptrons, proposta por Rosemblatt (1958).
As primeiras redes neurais, como a de Rosemblatt (1958), eram utilizadas
exclusivamente

para

resolver

problemas

de

separação

entre

grupos

ou

reconhecimento de caracteres. A limitação do perceptron composto por duas
camadas de neurônios é que este serve apenas para resolver problemas
linearmente separáveis (Figura 4).

a

b

Figura 4. Classes linearmente separáveis (a) e não linearmente separáveis (b).
Minsky e Papert (1969) demonstraram que as redes perceptron de uma
camada eram limitadas, já que estas só resolveram problemas linearmente
separáveis, ou seja, problemas cuja solução pode ser obtida dividindo o espaço de
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entrada em duas regiões por meio de uma reta. O modelo do perceptron não
consegue resolver problemas não linearmente separáveis. Os autores não
acreditavam que pudesse existir um algoritmo de treinamento para redes neurais
com mais de duas camadas e julgaram as redes neurais limitadas a problemas
linearmente separáveis. Devido a essa publicação, a década de 1970 foi pouco
expressiva em termos de publicação no estudo das redes neurais. Uma saída para a
resolução de problemas não lineares foi introduzir uma ou mais camadas de
neurônios entre a camada de entrada e a de saída, com funções matemáticas não
lineares nestes neurônios. O problema seria treinar redes neurais com essa
arquitetura. Rumelhart, Hinton e Williams (1986a) descreveram o algoritmo de
treinamento backpropagation, que é amplamente utilizado no treinamento e
aprendizado desse tipo de rede neural, denominadas redes multicamadas ou
multilayer perceptron (MLP).
4.3 Redes neurais Multilayer Perceptron (MLP)
O perceptron com uma camada de neurônios de entrada e outra de saída
tinha a limitação de resolver apenas problemas linearmente separáveis. A solução
encontrada foi acrescentar uma ou mais camada de neurônios denominadas
camadas intermediárias ou escondidas, entre essas duas camadas, para resolver
problemas não linearmente separáveis.
As redes neurais multilayer perceptron (MLP) são do tipo multicamadas
feedforward, ou seja, são redes neurais com mais de duas camadas de neurônios
(Figura 5) em que o aprendizado é feito a partir de exemplos do conjunto de dados.
Assim como no aprendizado humano, o aprendizado que a MLP adquire do banco
de dados é armazenado nas conexões entre os neurônios, denominadas de
conexões sinápticas. Em uma analogia com os modelos lineares, as sinapses seriam
os ponderadores de modelos de regressão linear, os neurônios da camada de
entrada seriam as variáveis preditoras e os neurônios da camada de saída seriam a
variável resposta.
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Neurônios da
Camada intermediária

Neurônios da
Camada de entrada

wjk

Neurônios da
Camada de saída

∑ g(.)

x1
Dados de
Entrada

∑ g(.)

x2

∑ g(.)

Saída
(Predição da MLP)

x3

∑ g(.)
Pesos sinápticos

Pesos sinápticos

Figura 5. Topologia de uma rede neural Multilayer Perceptron (MLP) com três
neurônios na camada de entrada, três na camada intermediária e um na camada de
saída. As informações de entrada são x1, x2 e x3. Os pesos sinápticos entre os
neurônios de camadas adjacentes são representados por wjk, em que j são os
neurônios da camada de entrada e k são os neurônios da camada intermediária; ∑
é a soma ponderada dada por

n

∑x w
k

jk

e g(.) é a função de ativação.

j =1

A atividade em cada neurônio da camada escondida de MLP é determinada
pela informação vinda da camada de entrada ponderada pelos pesos sinápticos
entre os neurônios da camada de entrada e da camada escondida (Figura 5). Esse
valor gerado por essa soma ponderada, é transformado por funções lineares ou não
lineares, denominadas funções de ativação ou de transferência. Além disso, são
nesses neurônios que são aprendidas as não linearidades contidas no conjunto de
dados, quando são utilizadas funções de ativação não lineares. A atividade dos
neurônios da camada de saída da MLP depende da resposta gerada pelos
neurônios da camada intermediária, ponderada pelos pesos sinápticos entre os
neurônios da camada intermediária com os da camada de saída (HINTON, 1992).
De acordo com Cybenko (1989), uma rede com uma camada intermediária
faz com que a RNA seja um aproximador universal de qualquer função contínua. A
utilização de duas camadas intermediárias permite a aproximação de qualquer
função, seja contínua ou não (CYBENKO, 1988). Pelo fato das funções não lineares
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poderem ser implementadas nos neurônios, a não linearidade foi introduzida nas
redes neurais.
Com a utilização desta arquitetura, foi necessário encontrar uma forma de
treinar esse tipo de rede neural. Rumelhart, Hinton e Williams (1986a)
desenvolveram o algoritmo backpropagation que foi baseado na correção dos pesos
por gradiente descendente. Para que o método do gradiente descendente seja
utilizado na correção dos pesos sinápticos, a função de ativação precisa ser
contínua, diferenciável e, de preferência, não decrescente. Por isso, as funções
logística e tangente hiperbólica (funções sigmoidais) são muito utilizadas nas redes
MLP, por atenderem esses critérios, além de apresentarem não linearidade.
4.4 Funções de ativação
A informação que chega nos neurônios da camada de saída é uma soma
ponderada de todas as informações dos neurônios da camada de entrada
ponderados pelos seus respectivos pesos sinápticos (Figura 5). Essa função de
soma é denominada função sináptica (ak) dada por:
n

ak = bk + ∑ w jk x j
j =1

em que bk é o valor de um neurônio denominado “bias” (análogo ao intercepto em
modelos lineares), xj são as variáveis da camada de entrada e wjk são os pesos
sinápticos entre o neurônio j da camada de entrada e k da camada intermediária.
Depois, essa informação é transformada pela função de ativação g(ak), em
que g(.) geralmente é uma função não-linear. O valor da saída do k-ésimo neurônio
da camada intermediária é expresso por yk = g (ak ) . A Figura 6 ilustra, graficamente,
diferentes funções de ativação g(ak). A função de ativação linear (Figura 6a) é
definida por:
g(ak) = ak
A função sigmoidal, conhecida também como S-shape é a mais utilizada nas
redes neurais com mais de duas camadas, para resolver problemas não lineares. É
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possível definir várias funções sigmoidais. As funções sigmoidais mais utilizadas são
a função logística (Figura 6b) e tangente hiperbólica (Figura 6c). A função logística
pode assumir qualquer valor entre 0 e 1 e é definida por:

g(a k ) =

1
1 + e −a k

em que e é o número neperiano.
A função de ativação tangente hiperbólica pode assumir qualquer valor entre
-1 a 1 e é dada por:

g(a k ) =

ea k − e − a k
ea k + e − a k

Figura 6. Principais funções de ativação utilizadas nas redes neurais. a) Função de
ativação linear. b) Função de ativação logística. c) Função de ativação tangente
hiperbólica.
4.5 Processos de aprendizagem
A propriedade mais importante das redes neurais é a habilidade de aprender
com seu ambiente de trabalho para melhorar seu desempenho. Isso é feito por
processo iterativo de ajustes dos pesos sinápticos na fase de treinamento da rede
neural.
O conjunto de regras bem definidas para a solução de um problema de
aprendizado é chamado de algoritmo de aprendizado. Existem muitos tipos de
algoritmos de aprendizado específicos para as mais diferentes topologias de redes
neurais. Cada algoritmo de aprendizado difere entre si principalmente pelo modo
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como os pesos sinápticos são modificados. Outro fator importante é a maneira pela
qual uma rede neural se relaciona com o ambiente. Existem os seguintes tipos de
aprendizado:

•

Aprendizado Supervisionado: neste caso, a rede neural é treinada com o
auxílio de um supervisor externo à rede neural, que “julga” se as saídas preditas
pela rede neural estão próximas ou distantes das saídas desejadas. O supervisor
avalia o desempenho obtido pela rede neural, de forma a corrigi-la em caso de
erro. Após o treinamento ser concluído, o supervisor terá transferido seu
conhecimento para a rede neural, podendo ser dispensado, deixando a rede lidar
com as novas situações por si só.

•

Aprendizado Não Supervisionado: também chamado de auto-organização, é
feito quando não existe um agente externo (supervisor) que indica a resposta
desejada para os padrões de entrada.

4.5.1 Aprendizado supervisionado
O objetivo deste tipo de aprendizado é ajustar os parâmetros da rede neural
(pesos sinápticos), de forma a encontrar a melhor associação entre as variáveis de
entrada e as de saída. A rede neural tem sua saída predita (calculada) comparada
com a saída desejada, recebendo informações do supervisor sobre o erro da
resposta atual. A cada ciclo (iteração) da rede neural, a resposta desejada é
comparada com a resposta calculada e os pesos sinápticos são ajustados para
minimizar o erro de predição (Figura 7). A minimização do erro é incremental, já que
pequenos ajustes são feitos nos pesos a cada ciclo de treinamento, de tal forma que
estes caminhem para uma solução de mínimos erros. A desvantagem do
aprendizado supervisionado é que, na ausência do “supervisor”, a rede neural não
conseguirá aprender novas estratégias para situações não abrangidas pelos
exemplos do treinamento da rede.
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Dados da camada
de entrada (início
do processo)

Rede Neural
MLP

Resposta predita
pela MLP

Cálculo
do Erro

Resposta observada
(desejada)

Correção dos
pesos sinápticos

Supervisor

Figura 7. Aprendizado supervisionado de uma rede neural Multilayer Perceptron
(MLP).
4.5.2 Aprendizado não supervisionado
Neste tipo de aprendizado, somente os padrões de entrada estão
disponíveis para a rede neural, ao contrário do aprendizado supervisionado, em que
são fornecidos os valores das variáveis da camada de entrada e saída. A partir do
momento em que a rede neural encontra padrões similares no conjunto de dados,
esta desenvolve habilidade de formar representações internas, para codificar
características semelhantes na camada de entrada e criar novas classes ou grupos
automaticamente. Este tipo de aprendizado só é possível quando existe redundância
nos dados de entrada, ou seja, repetição de padrões da informação nas amostras do
conjunto de dados. Sem a redundância é impossível encontrar quaisquer padrões ou
características no conjunto de dados.
A vantagem mais evidente do aprendizado não supervisionado é que a rede
neural não precisa de um supervisor externo para “ensinar” a rede neural a buscar
padrões. Em alguns casos, não há os valores das variáveis na camada de saída
para ser utilizada pela rede neural. Nesse caso, esse tipo de treinamento é o mais
indicado. A desvantagem está ligada ao conjunto de dados de treinamento, em que
este deve ser redundante para que a rede neural consiga extrair padrões em seu
treinamento.
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4.6 Algoritmo backpropagation e regra delta generalizada
Existem vários algoritmos de treinamento para as redes neurais, mas o mais
utilizado

é

o

algoritmo

backpropagation.

O

método

de

retro-alimentação

(feedforward) pelo erro de predição (backpropagation) é baseado na regra de
aprendizado pela correção do erro - error-correction learning rule – também
conhecida como regra delta generalizada - generalized delta rule (RUMELHART;
HINTON; WILLIAMS, 1986b). Este método consiste em dois passos ao longo das
camadas da MLP (Figura 8): um passo para frente (forward step) e um passo para
trás (backward step). No passo para frente, os pesos sinápticos são fixos e os dados
da camada de entrada são transmitidos camada após camada, ao longo da MLP.
Após isto, a MLP prediz os valores das variáveis respostas na camada de saída. No
passo para trás, os pesos sinápticos são ajustados de acordo com a regra de
aprendizado pela correção do erro (HAYKIN, 1999; DAO; VEMURI, 2002). O erro de
predição é calculado subtraindo a resposta predita pela MLP da resposta desejada
(valor observado da variável). O erro de predição é propagado de volta para a rede
neural e os pesos sinápticos são ajustados a fim de melhorar as predições no
próximo ciclo de transmissão de dados, minimizando o erro de predição a cada ciclo
(PAL; MITRA, 1992).
Correção dos
pesos sinápticos

Correção dos
pesos sinápticos

w1,1

x1

xn

∑ g(.)
Retropropagação
dos erros

w1,2

. w1,3
.
. wn,1

∑ g(.)

∑ g(.)

wn,2
wn,3

Supervisor

∑ g(.)

Saída predita

Cálculo
do Erro

Resposta observada
(desejada)

Retropropagação
dos erros
Correção dos
pesos sinápticos

Supervisor

Correção dos
pesos sinápticos

Figura 8. Funcionamento do algoritmo backpropagation. O passo para frente é
indicado pelas setas contínuas (da esquerda para a direita) e o passo para trás é
indicado pelas setas pontilhadas (da direita para a esquerda).
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A regra delta generalizada visa minimizar a função de custo (no caso, função
de erros quadráticos) por meio do operador vetor gradiente descendente. No cálculo
vetorial, o gradiente (ou vetor gradiente) é um vetor que indica o sentido e a direção
de maior alteração no valor de uma quantidade por unidade de espaço. O método do
gradiente utiliza apenas a derivada de primeira ordem da função de custo. O
gradiente descendente, um tipo de vetor gradiente, busca a direção negativa do
gradiente, para minimizar a função de erros quadráticos. Além do método do
gradiente descendente, existem outras técnicas de otimização como a de Newton,
de Gauss-Newton, entre outras. A maioria dos algoritmos de treinamento envolvem
processos iterativos para minimização da função de erro com o ajuste dos pesos
sinápticos em uma sequência de passos. A cada iteração ocorre dois estágios. No
primeiro estágio, é feita a avaliação da derivada parcial da função de erro com
relação aos pesos sinápticos. Esses erros são propagados do final para o começo
da rede neural. No segundo estágio, são feitas as correções dos pesos sinápticos
por meio do operador gradiente descendente (BISHOP, 1995).
Geometricamente, a correção dos pesos sinápticos (vetor delta) pode ser
observada na Figura 9. O vetor com os pesos sinápticos atuais é deslocado no
sentido do vetor de pesos sinápticos ideais, a fim das predições das redes neurais
convergirem para a solução de mínimo global, em que o erro da função de custo é
minimizada.
Erro
quadrático

Mínimo global

Vetor de pesos
sinápticos atuais

Vetor ideal de pesos
sinápticos

Vetor delta
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Figura 9. Deslocamento do vetor delta (correção dos pesos sinápticos) em direção
ao vetor de pesos sinápticos ideais, para minimização do erro quadrático.
Fonte: CARVALHO, A. P. L. F. (http://www.icmc.usp.br/~andre/research/neural/).
4.7 Etapas da construção de uma rede neural com aprendizado supervisionado
O desempenho de predição de uma rede neural é medido pelo quanto esta
consegue predizer os valores da variável resposta de conjuntos de dados que não
foram utilizados na construção da rede neural. Isso é conhecido como capacidade
de generalização da resposta.
Na construção de uma rede neural, são necessários três conjuntos de dados
distintos: conjunto de dados para o treinamento, teste e validação da rede neural. Na
fase de treinamento, as MLP aprendem a relação entre as variáveis da camada de
entrada com as da camada de saída do conjunto de dados do treino, para que elas
ajustem os pesos sinápticos para obter as melhores predições com os menores
erros.
Depois que a MLP foi treinada (modelo ajustado), é necessário verificar se o
modelo ajustado é capaz de predizer variáveis respostas de conjuntos de dados não
utilizados em seu treinamento. Nas fases de teste e validação, apenas os valores de
entrada são apresentados à rede neural para que esta, por si só, sem o auxílio do
“supervisor”, possa predizer os valores das características da camada de saída, uma
vez que os pesos sinápticos foram ajustados na fase de treino. Assim, espera-se
que a MLP tenha capacidade de generalização da resposta após o treinamento, ou
seja, capacidade predizer de forma apropriada a variável resposta.
Às vezes, apenas o conjunto de dados da fase de teste pode não ser
suficiente para aferir sobre a capacidade de generalização de uma rede neural
treinada. Por exemplo, um bom desempenho com o conjunto de dados de teste
pode ser apenas uma coincidência. Para garantir que este não é o caso, outro
conjunto de dados (dados de validação), que também não foi utilizado no
treinamento da rede neural, é utilizado para avaliar o desempenho da rede neural
quanto à capacidade de generalização dos resultados. Essa fase é denominada de
validação da rede neural. Este conjunto de dados é utilizado como verificação extra
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sobre o desempenho de predição da MLP (BISHOP, 1995; HAYKIN, 1999;
STATSOFT INC. 2008).
As redes neurais são modelos semi-paramétricos, altamente flexíveis ao
ajuste de dados e não é necessário conhecer a distribuição da variável resposta e
nem verificar as pressuposições de normalidade dos resíduos e multicolinearidade
entre as variáveis preditoras. Porém, uma desvantagem é que os pesos sinápticos
não possuem nenhuma interpretação estatística ou biológica, como os parâmetros
de modelos de regressão linear e não-linear.
Outro problema que pode acontecer com as redes neurais é o sobreajuste
(“overfitting”). Redes neurais MLP com muitas camadas escondidas e com muitos
neurônios pode ocasionar aumento do tempo de treinamento e provavelmente a
MLP irá “copiar” ou “decorar” a relação entre os dados de entrada e saída, causando
o sobreajuste, ou seja, o ajuste perfeito dos dados na fase de treino da rede neural.
Isso compromete a capacidade de generalização da MLP, ou seja, é possível ter alta
acurácia para o conjunto de treinamento, mas pobre interpolação dos dados para os
conjuntos de teste e validação. Por isso, se o desempenho da rede neural foi bom
nas amostras do teste e da validação, então a MLP possui boa capacidade de
generalização e provavelmente não ocorreu sobreajuste (BISHOP, 1995; HAYKIN,
1999; STATSOFT INC. 2008).
A qualidade do ajuste dos dados das redes neurais MLP irá depender
também da função de ativação utilizada e do conjunto de dados aplicados no
treinamento das MLP. Não existe regra para especificar qual a melhor função de
ativação que deva ser utilizada para determinado problema de regressão. Isso
dependerá da experiência do analista de dados em saber qual a melhor função de
ativação em cada situação ou por tentativa e erro. Quando não se conhece o
problema que está sendo estudado, o ideal é testar várias arquiteturas de redes
MLP, com diferentes número de neurônios na camada intermediária e com
diferentes funções de ativação.
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CAPÍTULO 2 - ESTIMATIVAS DE PARÂMETROS GENÉTICOS E ÍNDICES DE
SELEÇÃO BASEADOS EM AUTOVETORES PARA A PRODUÇÃO DE LEITE DE
VACAS HOLANDESAS
RESUMO - Os objetivos do presente estudo foram (1) estimar parâmetros
genéticos das classes mensais de leite da primeira lactação de vacas Holandesas,
por meio de modelos de regressão aleatória (MRA) e (2) comparar os ganhos
genéticos esperados para a produção de leite e para a persistência da lactação,
utilizando índices de seleção baseados em autovetores da matriz de covariância dos
coeficientes genético-aditivos do MRA (Ka) e índices de seleção que não consideram
autovetores. O conjunto de dados conteve os registros da produção de controles
mensais de 3.543 primeiras lactações de vacas da raça Holandesa, nascidas entre
os anos de 1994 a 2011. O MRA incluiu efeito fixo de grupo de contemporâneas, a
idade da vaca ao parto como covariável (efeito linear e quadrático) e os dias em
lactação (curva média populacional) modelada por meio de polinômios de Legendre
de quarta ordem, os efeitos aleatórios genético-aditivo e de ambiente permanente
modelados

por

polinômios

de

Legendre

de

segunda

e

quinta

ordem,

respectivamente, e quatro classes de variância residual. Os parâmetros genéticos da
produção de leite entre 5 a 305 dias foram estimados por meio do método da
máxima verossimilhança restrita. Índices de seleção baseados em autovetores da
matriz Ka foram construídos para avaliar os ganhos genéticos esperados para a
produção de leite e da persistência da lactação em relação ao índice de seleção
tradicional (baseado no valor genético para a produção de leite acumulada até 305
dias em lactação). As estimativas de herdabilidade nas classes de controles mensais
da produção de leite variaram de 0,12 ± 0,04 a 0,31 ± 0,04. As estimativas de
correlação genética e de ambiente permanente apresentaram valores próximos à
unidade em controles leiteiros adjacentes, com tendência de diminuição das
correlações à medida que o tempo entre os controles leiteiros aumentou. As
magnitudes das estimativas de herdabilidade para as classes dos controles leiteiros
mensais indicam que a produção de leite deve responder ao processo de seleção
dos animais e a fase entre 121 a 240 dias em lactação teria melhor resposta à
seleção devido as maiores estimativas de herdabilidade nesse período. A seleção
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dos animais baseada na produção de leite entre 121 a 150 dias em lactação é
recomendada devido à alta herdabilidade para a característica nesta fase e pelas
altas correlações genéticas para a característica neste período com os demais da
lactação. A indicação do uso de um determinado índice de seleção dependerá, entre
outros fatores, dos objetivos de seleção estabelecidos pelo programa de
melhoramento genético. Se o objetivo de seleção for melhorar a produção de leite e
a persistência da lactação, seria mais indicado utilizar índices de seleção com todos
os autovetores (IS3) com maior ponderação para a persistência de lactação. Mas, se
o objetivo de seleção for melhorar apenas a produção de leite, o índice de seleção
tradicional seria o mais indicado, pois este apresentou o maior ganho genético
esperado para esta característica.

Palavras-chave: autovalor, autovetor, persistência da lactação, polinômio de
Legendre, regressão aleatória
1 INTRODUÇÃO
Um dos principais objetivos nos programas de melhoramento de gado de
leite é mudar geneticamente a trajetória da curva de produção de leite. A produção
total de leite e a persistência da lactação são características de importância
econômica. Diferentes modelos estatísticos tem sido utilizados para avaliar
geneticamente os registros da produção de leite no dia do controle. Jensen (2001)
fez uma revisão dos principais modelos utilizados na avaliação genética da produção
de leite.
Henderson Jr. (1982) propôs o uso de modelos de regressão aleatória
(MRA) na avaliação genética de características medidas ao longo do tempo.
Jamrozik et al. (1997) e Van der Werf, Goddard e Meyer (1998) verificaram que os
MRA foram mais adequados para estimar parâmetros genéticos da produção de leite
no dia do controle, quando comparados com os modelos de repetibilidade, pois os
MRA foram capazes de modelar mudanças genéticas da curva de produção de leite
ao longo do tempo. Outras aplicações dos modelos de regressão aleatória no
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melhoramento animal, inclusive para a produção de leite, foram relatados por
Schaeffer (2004) e as vantagens em relação aos modelos multicaracterísticos foram
relatados por Dzomba et al. (2010).
Inicialmente, alguns estudos aplicando MRA para modelar a produção de
leite ao longo do tempo consideraram estrutura homogênea da variância residual no
modelo (VAN DER WERF; GODDARD; MEYER, 1998; STRABEL; MISZTAL, 1999;
KETTUNEN; MÄNTYSAARI; PÖSÖ, 2000; POOL; JANSS; MEUWISSEN, 2000).
Jamrozik e Schaeffer (1997) e Jamrozik et al. (1997) identificaram problemas na
estimação dos componentes de variância genético-aditivo e de ambiente
permanente do MRA, como a superestimação da variância genética, quando o MRA
considerou estrutura homogênea de variâncias residuais. Outros autores passaram a
considerar estruturas heterogêneas de variâncias residuais, agrupando-as em
classes similares de variação (OLORI et al., 1999; REKAYA; CARABAÑO; TORO,
1999; BROTHERSTONE et al., 2000; DRUET et al., 2003; EL FARO;
ALBUQUERQUE, 2003; BIGNARDI et al., 2009, 2011, 2012).
A persistência de lactação pode ser medida de diferentes formas
(GENGLER, 1996; SWALVE; GENGLER, 1999), sendo que algumas delas são
calculadas a partir dos valores genéticos de determinadas porções da curva de
lactação, preditos por MRA (JAMROZIK et al., 1997; SWALVE; GENGLER, 1999). A
importância econômica da persistência está diretamente ligada à redução de custos
de alimentação (GENGLER, 1996). Dekkers, Ten Haag e Weersink (1997) relataram
que vacas mais persistentes são mais rentáveis.
Devido à importância econômica desta característica, Togashi e Lin (2006)
desenvolveram índices de seleção que levam em conta simultaneamente a
produção de leite e persistência da lactação. Estes índices de seleção foram
calculados a partir dos autovetores da matriz de coeficientes genético-aditivos dos
MRA (matriz Ka). Cada autofunção expressa um padrão de curva média da
população em cada dimensão da matriz Ka, para em características longitudinais,
(KIRKPATRICK; LOFSVOLD, 1992). Dessa forma, é interessante estudar os ganhos
genéticos esperados da produção total de leite e da persistência da lactação
utilizando índices de seleção que levam em conta o padrão das curvas genéticas.
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Assim, os objetivos do presente estudo foram (1) estimar parâmetros
genéticos das classes mensais da produção de leite de vacas da raça Holandesa em
primeira lactação utilizando MRA e (2) comparar os ganhos genéticos esperados
para a produção de leite e para a persistência da lactação, calculadas a partir dos
valores genéticos dos animais para estas características, obtidos pelos MRA,
utilizando índices de seleção baseados em autovetores da matriz dos coeficientes
genético-aditivos do MRA e índices de seleção tradicionais que não consideram
autovetores.
Os índices de seleção baseados em autovetores individuais (ISAI) foram
utilizados para explorar como seriam os ganhos genéticos esperados para a
produção de leite e para a persistência da lactação em cada dimensão da matriz Ka.
Os índices de seleção baseados em autovetores sequenciais (ISAS) foram utilizados
para explorar como seriam os ganhos genéticos esperados para a produção de leite
e para a persistência da lactação quando a informação de cada autovetor da matriz
Ka foi considerada conjuntamente.
2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Descrição da população e preparação dos dados
Para realizar as análises estatísticas, foi utilizado um conjunto de dados com
3.543 primeiras lactações de vacas Holandesas pertencentes a 30 rebanhos e
nascidas entre os anos de 1994 a 2011, pertencentes às regiões Sudeste e Sul do
Brasil. Os animais foram mantidos em regimes confinados ou semi-confinados.
Aqueles provenientes de rebanhos confinados receberam silagem de milho o ano
inteiro e os de rebanhos semi-confinados, alimentação a pasto durante a época das
chuvas (outubro a março) e silagem na época das secas (abril a setembro). Todos
os animais receberam alimentação complementar à base de concentrado, de acordo
com o nível de produção de leite. As ordenhas foram mecânicas, realizadas três
vezes ao dia.
As produções de leite nos controles mensais foram medidas entre 5 a 305
dias em lactação (DL), divididas em 10 classes mensais. A primeira classe incluiu os
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registros da produção de leite entre 5 e 30 DL, a segunda entre 31 a 60 DL e assim
sucessivamente até a última classe que conteve os registros das produções de leite
entre 270 à 305 DL. As vacas sem a data de secagem ou aquelas que foram
retiradas do controle leiteiro foram excluídas do banco de dados. Além disso, os
animais que não possuíram, pelo menos, três registros da produção de leite
distribuídos ao longo da lactação também foram excluídos do arquivo de dados,
sendo que pelo menos uma medida deveria estar no início (entre 5 a 90 DL), uma no
meio (entre 91 a 180 DL) e uma no final da lactação (entre 181 a 305 DL).
Também foram excluídos do arquivo de dados os registros dos controles
mensais maiores ou menores que três desvios padrão da média do grupo de
contemporâneas (definido por rebanho, mês do controle leiteiro e ano do controle
leiteiro). Foram mantidos os grupos de contemporâneas que apresentaram pelo
menos três registros da produção de leite. A descrição do arquivo de dados e do
pedigree após a edição estão na Tabela 1.
Tabela 1. Descrição da estrutura do arquivo de dados e do pedigree.
Conjunto de dados
Número de vacas com registros
Número de controles leiteiros (classes mensais)
Número de grupos de contemporâneas
Média da idade da vaca ao parto (meses)
Valor mínimo para idade da vaca ao parto (meses)
Valor máximo para idade da vaca ao parto (meses)
Arquivo de pedigree
Vacas com registros
Vacas sem registros
Número de reprodutores
Média de filhos por reprodutor
Número de reprodutrizes
Média de filhos por reprodutriz
Número de animais endogâmicos
Média do coeficiente de endogamia entre os animais endogâmicos
Valor mínimo do coeficiente de endogamia
Valor máximo do coeficiente de endogamia

3.543
31.167
1.409
27,73
18
37
3.543
745
443
8
1.069
2
56
0,0478
0,000488
0,258
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2.2 Estimativas dos componentes de variância e seleção do melhor modelo
As análises foram feitas utilizando modelo uni-característico de regressão
aleatória. O modelo incluiu como efeitos fixos o grupo de contemporâneas, a
covariável idade da vaca ao parto (efeito linear e quadrático), o dia em lactação
(modelado por polinômios de Legendre de quarta ordem como curva média
populacional) e como efeitos aleatórios o efeito genético-aditivo, de ambiente
permanente e residual. Os efeitos fixos e as covariáveis incluídas no modelo foram
estatisticamente significativas (P < 0,01) sobre as produções de leite, utilizando o
método dos mínimos quadrados por meio do procedimento GLM do SAS (SAS 9.2,
2008). Os efeitos genético-aditivo e de ambiente permanente foram estimados
utilizando MRA com polinômios de Legendre nos DL.
O MRA utilizado pode ser expresso como:
(1)

y = Xβ + Za + Wc + ε

em que y é o vetor de n controles mensais, β é o vetor de efeitos fixos de GC e
covariável IVP, a e c são os vetores dos efeitos genético-aditivo e de ambiente
permanente dos coeficientes do MRA, e ε é o vetor de resíduos; X, Z e W são
matrizes de incidência para os efeitos fixos, genético-aditivo e de ambiente
permanente, respectivamente.
As pressuposições do MRA são:

⎡y ⎤ ⎡ Xβ ⎤
0
⎡a⎤ ⎡K a ⊗ A
⎢a ⎥ ⎢ 0 ⎥
⎢
⎥
⎢
E ⎢ ⎥ = ⎢ ⎥ ; V c =
K c ⊗ I NA
⎢ ⎥ ⎢ 0
⎢ c ⎥ ⎢ 0 ⎥
⎢⎣ε ⎥⎦ ⎢⎣ 0
0
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ε ⎦ ⎣ 0 ⎦

0 ⎤
0 ⎥⎥
R ⎥⎦

(2)

em que Ka e Kc são as matrizes de (co)variância entre os coeficientes do MRA para
os efeitos genético-aditivo e de ambiente permanente, respectivamente; A é a matriz
de parentesco; I é a matriz de incidência; NA é o número de animais com registros;
⊗ é o produto de Kronecker; e R é a matriz diagonal com as variâncias residuais.

Neste modelo, assumiu-se que não existe correlação entre os coeficientes genéticoaditivos e de ambiente permanente do MRA.
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Os dias em lactação (DL) foram padronizados entre -1 e 1 utilizando

wt = −1 + 2 "#( t − tmin ) / ( tmax − tmin )$%

(KIRKPATRICK;

LOFSVOLD;

BULMER,

1990;

KIRKPATRICK; HILL; THOMPSON, 1994), em que wt é o DL padronizado no tempo
t, sendo t = tmin, ..., tmax. Foram consideradas quatro classes de variância residual: 5
até 30 DL, 31 até 60 DL, 61 até 210 DL, e 211 até 305 DL.
Os componentes de (co)variância para os controles mensais da produção de
leite foram estimados pelo método de máxima verossimilhança restrita, utilizando o
programa WOMBAT (MEYER, 2007), com o algoritmo AIREML que possibilitou o
cálculo dos erros-padrão das estimativas dos componentes de variância, das
herdabilidades e das proporções da variância fenotípica explicada pelo efeito de
ambiente permanente em cada classe de controle mensal (FISCHER et al., 2004). A
convergência foi atingida quando o logaritmo da função de máxima verossimilhança
foi menor do que 10-6.
Em notação matricial, os polinômios ortogonais de Legendre podem ser
escritos como Φ = MΓ , em que M é a matriz contendo os valores dos polinômios
dos DL padronizados de ordem txk, em que k é o número de parâmetros do
polinômio, e Γ é a matriz com os coeficientes dos polinômios padronizados de
Legendre (MRODE, 2005). As matrizes de (co)variância para os efeitos genéticoaditivo e de ambiente permanente das classes dos controles mensais ( Ĝ e Ĉ ,
respectivamente) foram calculadas pré e pós multiplicando as matrizes Ka e Kc pela

ˆ = ΦK Φʹ′ e C
ˆ = ΦK Φʹ′ , em que Φʹ′ é a matriz
matriz Φ , resultando em G
a
c
transposta de Φ .
As estimativas dos erros-padrão das estimativas de correlações genéticas e
de ambiente permanente foram calculadas segundo a fórmula sugerida por Reeve
(1955) e Robertson (1959), dada por:

σ (ra )

σ
(hX2 ) (hY2 )
hX2 hY2

(3)

1 − rc2 σ (cX2 )σ (cY2 )
cX2 cY2
2

(4)

1 − ra2
=
2

σ (rc ) =

σ
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em que σ (ra ) e σ (rc ) são os erros-padrão para a correlação genética (ra) e de
ambiente permanente (ra) entre controles leiteiros mensais X e Y; σ

e σ h são os
(h )
( )
erros-padrão das estimativas de herdabilidade dos DL X ( hX2 ) e Y ( hY2 ),
respectivamente; σ c e σ c são os erros-padrão das proporções de ambiente
( )
( )
permanente dos dias em lactação X c X2 e Y cY2 , respectivamente.
Quatorze diferentes MRA foram comparados a fim de identificar a melhor
2
X

2
X

2
Y

2
Y

( )

( )

ordem dos polinômios de Legendre para os efeitos aleatórios genético-aditivo e de
ambiente permanente (Tabela 2). A ordem dos polinômios de Legendre variou de
segunda até quarta ordem para o efeito aleatório genético-aditivo (ka= 3 a 5
coeficientes) e de segunda à sexta ordem para o efeito aleatório de ambiente
permanente (kc = 3 a 7 coeficientes). O critério da informação bayesiana - BIC (SCHWARZ, 1978) foi utilizado para selecionar o melhor modelo. O modelo 3
(Tabela 2) apresentou o menor valor de BIC, com ka = 3 (polinômio de Legendre de
segunda ordem), kc = 6 (polinômio de Legendre de quinta ordem) e quatro classes
de variância residual (de 5 a 30 DL; de 31 a 60 DL; de 61 a 210 DL; e de 211 a 305
DL).
Tabela 2. Número de parâmetros do modelo de regressão aleatória (nP), logaritmo
da função de máximo verossimilhança (log L) e informação do critério Bayesiano
(BIC) para cada modelo.
Modelo
ka , kc , ε
nP
log L
BIC
1
3,4,4
20
-52.480,74
105.166,32
2
3,5,4
25
-52.423,35
105.102,75
3
3,6,4
31
-52.355,17
105.027,84
4
3,7,4
38
-52.343,77
105.076,75
5
4,3,4
20
-52.483,57
105.171,98
6
4,4,4
24
-52.463,67
105.173,15
7
4,5,4
29
-52.405,82
105.108,66
8
4,6,4
35
-52.335,79
105.030,05
9
4,7,4
42
-52.324,04
105.078,25
10
5,3,4
25
-52.439,08
105.134,21
11
5,4,4
29
-52.415,92
105.128,86
12
5,5,4
34
-52.396,09
105.140,41
13
5,6,4
40
-52.326,06
105.061,80
14
5,7,4
47
-52.314,39
105.110,17
κa e κc = número de parâmetros dos polinômios de Legendre para os efeitos
aleatórios genético-aditivo e de ambiente permanente, respectivamente; ε = número
de classes do efeito residual.
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2.3 Índices de seleção para a produção de leite e persistência da lactação
Os ganhos genéticos esperados da produção de leite e da persistência da
lactação foram calculados utilizando diferentes índices de seleção: índices de
seleção baseados em autovetores individuais, em autovetores sequenciais e índices
de seleção que não utilizam autovetores da matriz Ka, ou seja, índice de seleção
tradicional baseado nos valores genéticos dos animais para a produção de leite
acumulada até 305 DL (LIN; TOGASHI, 2005; TOGASHI; LIN, 2006). A produção
total de leite acumulada entre 5 e 305 DL e a persistência da lactação foram
calculadas a partir dos valores genéticos dos animais para essas características,
obtidos pelos MRA.
Os MRA permitem que os valores genéticos dos animais para qualquer
medida de produção de leite sejam calculadas (por exemplo produção diárias,
mensais, produções parciais, produções totais, e outras medidas de produção de
leite). Neste estudo, a persistência da lactação foi definida como a diferença entre os
valores genéticos de 280 e 60 DL (VG280 – VG60) (JAMROZIK et al., 1997), pois
Togashi e Lin (2004) compararam cinco medidas de persistência, em termos de
ganhos genéticos esperados e encontraram maiores ganhos genéticos esperados
utilizando esta definição de persistência.
Esta medida de persistência foi utilizada nos índices de seleção que serão
descritos a seguir para calcular o ganho genético esperado para esta característica.
É importante ressaltar que os valores fenotípicos da persistência de lactação não
estavam disponíveis no conjunto de dados. As medidas de persistência da lactação
foram calculadas por meio dos MRA.
Os autovetores da Ka foram utilizados para construir índices de seleção. Os
autovetores são ortogonais e esta propriedade pode ser utilizada para analisar cada
autofunção independentemente (índice de seleção individual) ou combinadas (índice
de seleção sequencial).
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2.3.1 Índices de seleção baseados em autovetores individuais (ISAI)
Os ISAI foram calculados como:

I j = eʹ′jα i

(5)

em que, Ij é o j-ésimo ISAI baseado no j-ésimo autovetor; eʹ′j é o vetor linha do jésimo autovetor de ordem 1xk; e α i é o vetor coluna de ordem kx1 para a solução
dos coeficientes genético-aditivos do MRA do i-ésimo animal, ajustado por
polinômios de Legendre de ordem (k-1).
Os ganhos genéticos esperados (Δ) entre 5 a 305 DL, selecionando Ij foram
estimados por:
%
i
Δ = ΦΚ a e j '
' σ2
I(j)
&

em que, Δ = [ΔG5

(
*
*
)

(6)

ʹ′
ΔG6  ΔG305 ] é o vetor transposto de ganhos genéticos

esperados para a produção de leite em cada DL; i é a intensidade de seleção;

σ I2( j) = e!jK a e j = λ j é a variância do j-ésimo ISAI; e λ j é o j-ésimo autovalor de Ka.
2.3.2 Índices de seleção baseados em autovetores sequenciais (ISAS)
utilizando ponderadores para a produção de leite e persistência da lactação
Os ISAS IS1, IS2, ..., ISn foram calculados como:
ISn = b’E’αi

(7)

em que, b é o vetor dos coeficientes do índice de seleção de ordem 1xk, e E’ é a
matriz transposta dos autovetores da matriz Ka.
Considerando o mérito genético como a combinação da produção de leite e
da persistência da lactação (TOGASHI; LIN, 2006), os coeficientes do índice de
seleção foram calculados como:

[

]

b = D-1 Eʹ′K a q1Φʹ′∗ 1 + q 2 (Φʹ′280 − Φʹ′60 )

(8)
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em que D-1 é a inversa da matriz diagonal de autovalores da matriz Ka; 1 é um vetor
de soma de dimensão apropriada; Φʹ′* é uma matriz de dimensão k×299 sem as
linhas da matriz Φ correspondentes a 60 e 280 DL; q1 e q2 são os ponderadores
empíricos para a produção de leite e persistência. A exclusão de Φʹ′280 e Φʹ′60 da
matriz Φʹ′* foi feita para evitar duplicação de informação da persistência sobre o
cálculo da produção de leite no mérito genético.
Os ganhos genéticos esperados (Δ) entre 5 a 305 DL selecionando ISn foi
dada por:
%
i
Δ = ΦΚ a Eb '
' σ2
IS(n)
&

(
*
*
)

(9)

em que σ IS2 ( n ) = bʹ′Db .
O ISAS completo foi expresso por ISn, que conteve todos os autovetores da
matriz Ka. O IS(n-1) foi calculado removendo o último autovetor do índice de seleção.
O IS(n-2) foi calculado removendo o último e o penúltimo autovetores, e assim
sucessivamente até o IS(1), o qual conteve apenas o primeiro autovetor, que é igual
ao índice de seleção individual baseado no primeiro autovetor.
Como é difícil encontrar na literatura valores econômicos para a produção de
leite e para a persistência de lactação (TOGASHI; LIN, 2006), foram utilizados os
ponderadores empíricos q1:q2 = 1:1, q1:q2 = 1:25, q1:q2 = 1:50, q1:q2 = 1:75 e q1:q2 =
1:100. A atribuição de ponderadores empíricos relativos foi, obviamente, arbitrária,
mas o objetivo deste estudo não foi encontrar os melhores valores econômicos para
as características, mas sim acessar as diferenças nos ganhos genéticos esperados
quando foram utilizados diferentes ponderadores para as duas características.
2.3.3 Índices de seleção baseados nos valores genéticos da produção de leite
acumulada até 305 dias (Índice de seleção tradicional)
O índice de seleção tradicional (IP305) não utiliza a decomposição da matriz
Ka em autovetores. O IP305 foi dado por I P 305 = 1ʹ′Φα e os ganhos genéticos
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esperados para a produção de leite em cada DL, selecionando os valores do índice,
foi dado por Δ = i 1ʹ′G1 .
Os ganhos genéticos esperados da produção de leite de 5 a 305 DL
selecionando ISAI ou ISAS foram comparados com os ganhos genéticos esperados
pelo IP305. Os ganhos genéticos esperados para a persistência ( ΔGP ) selecionando
os índices (ISAI, ISAS e IP305) foram calculados pelas diferenças dos ganhos
genéticos esperados em 280 menos 60 DL ( ΔG280 - ΔG60 ). Os ganhos genéticos
esperados para a produção de leite total em 305 DL ( ΔGL ) selecionando os valores
dos índices foram calculados pelo somatório dos ganhos genéticos esperados em
cada DL. A intensidade de seleção foi fixada em um em todos os índices de seleção
deste estudo.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Estatísticas descritivas
A média geral e respectivo desvio padrão dos controles mensais da
produção de leite foi 26 ± 8,26 kg/dia. As médias dos controles leiteiros mensais
(Tabela 3) indicaram que as maiores produções de leite ocorreram entre 61 e 150
DL.
Tabela 3. Dias de lactação (DL), número de registros (n), média ( x ), desvios-padrão
(DP), coeficiente de variação (CV), valores mínimo (Min) e máximo (Max) dos
controles mensais da produção de leite.
Classe do
controle
mensal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DL

n

x
(kg/dia)

DP (kg)

CV (%)

Min
(kg/dia)

Max
(kg/dia)

5 até 30
31 até 60
61 até 90
91 até 120
121 até 150
151 até 180
181 até 210
211 até 240
241 até 270
271 até 305

2.499
3.058
3.151
3.124
3.091
3.144
3.102
2.953
2.794
2.561

23,39
27,50
28,31
28,28
27,80
27,05
26,28
25,10
23,94
22,49

6,74
7,61
7,94
8,11
8,22
8,19
8,19
8,14
8,11
8,07

28,82
27,68
28,04
28,67
29,58
30,26
31,18
32,42
33,87
35,89

8,0
9,0
8,0
7,0
10,0
11,0
9,0
12,0
8,0
9,0

44,0
42,0
45,0
46,0
44,0
43,0
45,0
44,0
44,0
43,0
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3.2 Estimativas de parâmetros genéticos
Os componentes de variância são apresentados na Figura 1. As estimativas
de herdabilidade para os controles leiteiros mensais (Tabela 4) foram similares às
encontradas por Strabel e Misztal (1999), Brotherstone, White e Meyer (2000),
Kettunen, Mäntysaari e Pösö (2000), Araújo et al. (2006) e Bignardi et al. (2009,
2011) em vacas Holandesas. As magnitudes das estimativas de herdabilidade
permitem que a seleção seja feita sobre esta característica e que esta apresentaria
resposta. As maiores estimativas de herdabilidade foram do 5º ao 8º controles
mensais (Tabela 4), indicando que a produção de leite teria maiores respostas à
seleção dos animais nestes períodos, que são aqueles relacionados com a
persistência da curva de lactação. As estimativas das proporções de ambiente
permanente (Tabela 4) indicaram que grande parte da variação fenotípica dos
controles mensais foi devido aos efeitos de ambiente permanente dos animais.
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Figura 1. Componentes de variância para o efeito genético-aditivo ( σ a2 ), de ambiente
2

2

permanente ( σ c ), residual ( σ e2 ) e fenotípico ( σ p ) para as classes dos controles
leiteiros mensais.
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Tabela 4. Estimativas de herdabilidade (h2) e proporção da variação de ambiente
permanente (c2) para as classes dos controles mensais da produção de leite.
Classe do controle
DL
h2
c2
mensal
1
5 até 30
0,12 ± 0,04
0,57 ± 0,07
2
31 até 60
0,12 ± 0,03
0,62 ± 0,03
3
61 até 90
0,16 ± 0,03
0,60 ± 0,03
4
91 até 120
0,22 ± 0,04
0,53 ± 0,03
5
121 até 150
0,29 ± 0,04
0,48 ± 0,04
6
151 até 180
0,31 ± 0,04
0,45 ± 0,04
7
181 até 210
0,31 ± 0,04
0,45 ± 0,04
8
211 até 240
0,28 ± 0,04
0,46 ± 0,04
9
241 até 270
0,26 ± 0,04
0,53 ± 0,04
10
271 até 305
0,29 ± 0,04
0,52 ± 0,04
DL = dias em lactação.
As estimativas de correlação genética e de ambiente permanente para as
produções de leite nos controles mensais (Tabela 5) apresentaram valores próximos
à unidade em controles leiteiros adjacentes, com tendência de diminuição das
correlações à medida que o tempo entre os controles leiteiros aumentou. As
mesmas tendências de correlação genética entre as produções mensais de leite na
primeira lactação foram observadas por Kettunen, Mäntysaari e Pösö (2000), Cobuci
et al. (2005) e Bignardi (2009; 2011). As altas correlações genéticas entre classes de
controles mensais adjacentes indicaram que a seleção em um dos controles
resultaria em ganhos genéticos nos controles subsequentes (Tabela 5). A seleção
dos animais poderia ser feita com base na produção de leite até 150 dias em
lactação, pois a herdabilidade foi moderada na 5ª classe de controle mensal (0,29 ±
0,04 – Tabela 4) e teve altas correlações genéticas com quase todos os controles
mensais (Tabela 5).
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Tabela 5. Correlações genéticas (acima da diagonal) e correlações de ambiente
permanente (abaixo da diagonal) entre os controles leiteiros mensais. Os erros
padrão estão entre parênteses.
DL

30

60

90

120

150

180

210

240

270

30

--

60

0,760
(0,023)

90

0,668 0,954
(0,031) (0,003)

120

0,632 0,856 0,963
(0,035) (0,011) (0,003)

150

0,589 0,789 0,900 0,972
(0,047) (0,017) (0,009) (0,003)

180

0,526 0,752 0,825 0,886 0,960
(0,053) (0,020) (0,015) (0,012) (0,005)

210

0,472 0,709 0,745 0,777 0,861 0,959
(0,057) (0,023) (0,021) (0,023) (0,016) (0,005)

240

0,444 0,613 0,652 0,673 0,725 0,815 0,926
(0,059) (0,029) (0,027) (0,031) (0,029) (0,021) (0,009)

270

0,389 0,440 0,511 0,548 0,556 0,591 0,716 0,917
(0,058) (0,034) (0,032) (0,037) (0,039) (0,038) (0,028) (0,009)

305

0,276 0,358 0,440 0,492 0,517 0,548 0,638 0,796 0,899
(0,063) (0,038) (0,035) (0,041) (0,041) (0,041) (0,035) (0,021) (0,010)

305

0,842 0,537 0,334 0,235 0,203 0,224 0,288 0,380 0,474
(0,059) (0,126) (0,155) (0,143) (0,141) (0,139) (0,142) (0,137) (0,118)
--

0,907 0,787 0,713 0,678 0,665 0,655 0,620 0,517
(0,027) (0,057) (0,065) (0,069) (0,071) (0,076) (0,085) (0,096)
--

0,973 0,938 0,911 0,880 0,822 0,701 0,472
(0,007) (0,014) (0,019) (0,025) (0,038) (0,061) (0,088)
--

0,992 0,975 0,943 0,871 0,721 0,448
(0,002) (0,005) (0,012) (0,028) (0,057) (0,090)
--

0,994 0,970 0,901 0,752 0,471
(0,001) (0,006) (0,019) (0,045) (0,076)
--

0,989 0,938 0,806 0,540
(0,002) (0,012) (0,035) (0,067)
--

0,978 0,881 0,651
(0,004) (0,022) (0,054)
--

0,960 0,794
(0,008) (0,037)
--

0,932
(0,014)
--

DL= dias em lactação
3.3 Índices de seleção para a produção de leite e persistência da lactação
A matriz de covariância estimada dos coeficientes genético-aditivos
modelados por polinômios quadráticos de Legendre (Ka) foi:

⎡ 9.9986 2.0217 − 1.2288⎤
K a = ⎢⎢ 2.0217 1.3176 0.0043 ⎥⎥
⎢⎣− 1.2288 0.0432 1.2103 ⎥⎦

(10)

Os autovalores ( λ j ) da matriz Ka foram 10,60; 1,25 e 0,68 e explicaram 85%,
10% e 5% da variação genética dos coeficientes do MRA, respectivamente. Os
autovetores de cada autovalor estão na Tabela 6.
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Tabela 6. Autovetores da matriz Ka dos coeficientes genético-aditivos do MRA.
Termo do PL
Autovetor 1
Autovetor 2
Autovetor 3
Constante
0,9692
-0,0222
0,2452
Linear
0,2110
0,5877
-0,7811
Quadrático
-0,1267
0,8088
0,5743
PL = polinômios de Legendre; Ka = matriz dos coeficientes genético-aditivos do MRA
Os autovetores da matriz Ka (Tabela 6) foram semelhantes aos relatados por
van der Werf, Goddard, Meyer (1998), Olori et al. (1999), Pool, Janss e Meuwissen
(2000), Druet et al. (2003) e Togashi e Lin (2006), pois estes autores relataram que
modelos com polinômios de Legendre acima de terceira ordem (ka ≥ 4) para o efeito
aleatório genético-aditivo não apresentaram melhores ajustes daqueles de segunda
ordem e não acrescentaram informação genética ao modelo. Ainda segundo os
autores, os dois ou três primeiros autovalores da matriz Ka explicaram quase que a
totalidade da variação genética-aditiva dos coeficientes da regressão aleatória.
Os padrões dos ganhos genéticos diários esperados de 5 a 305 DL obtidos
pelos índices de seleção baseados em autovetores individuais (ISAI) estão na Figura
2. Os ganhos genéticos esperados para a produção de leite ( ΔGL ) e para a
persistência da lactação ( ΔGP ), obtidos pelos ISAI, ISAS e pelo índice de seleção
tradicional, estão na Tabela 7.

Figura 2. Padrões de ganhos genéticos esperados utilizando índices de seleção
baseados em autovetores individuais.
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Tabela 7. Ganhos genéticos esperados (kg) para a produção de leite e persistência
da lactação, utilizando índices de seleção com autovetores individuais, sequenciais e
índice de seleção tradicional.
4
5
Critério1
ΔG 280
ΔG60
ΔGL 2
ΔG P 3
Índice de seleção baseado em autovetores
individuais
I(1) = e1’α1
I(2) = e2’α2
I(3) = e3’α3
Índice de seleção baseado em autovetores
sequenciais com q1:q2 = 1:1

670,99
-3,9
43,78

0,95
1,81
-0,83

1,63
-0,38
0,72

2,58
1,43
-0,11

IS1 = 205,09 E’α1
IS2 = 205,09 E’α1 – 2,76 x2
IS3 = 205,09 E’α1 – 2,76 x2 + 51,35 x3
Índice de seleção baseado em autovetores
sequenciais com q1:q2 = 1:25

670,99
671
672,43

0,95
0,94
0,88

1,63
1,63
1,68

2,58
2,57
2,56

IS1 = 212,07 E’α1
IS2 = 212,07 E’α1 + 36,08 E’α2
IS3 = 212,07 E’α1 + 36,08 E’α2 + 27,27 E’α3
Índice de seleção baseado em autovetores
sequenciais com q1:q2 = 1:50

670,99
669,6
670,71

0,95
1,05
1,02

1,63
1,61
1,63

2,58
2,66
2,65

IS1 = 219,34 E’α1
IS2 = 219,34 E’α1 + 76,54 E’α2
IS3 = 219,34 E’α1 + 76,54 E’α2 + 2,18 E’α3
Índice de seleção baseado em autovetores
sequenciais com q1:q2 = 1:75

670,99
665,64
665,84

0,95
1,15
1,15

1,63
1,58
1,58

2,58
2,73
2,73

IS1 = 226,61 E’α1
IS2 = 226,61 E’α1 + 117,00 E’α2
IS3 = 226,61 E’α1 + 117,00 E’α2 - 22,91 E’α3
Índice de seleção baseado em autovetores
sequenciais com q1:q2 = 1:100

670,99
660,06
658,72

0,95
1,25
1,27

1,63
1,54
1,52

2,58
2,79
2,79

IS1 = 233,87 E’α1
IS2 = 233,87 E’α1 + 157,46 E’α2
IS3 = 233,87 E’α1 + 157,46 E’α2 – 48,00 E’α3
Índice de seleção tradicional
IP305

670,99
652,93
649,92

0,95
1,33
1,37

1,63
1,5
1,47

2,58
2,83
2,84

672,40

1,13

1,82

2,95

1

Ij = índice de seleção baseado no j-ésimo autovetor individual; ISn = índice de seleção
baseado em n autovetores sequenciais; IP305 = índice de seleção tradicional.
2
ΔG L = ganho genético esperado para a produção de leite de 5 a 305 dias em lactação.
3

ΔG P = ΔG280 - ΔG60 = ganho genético esperado para a persistência.

4

ΔG60 = ganho genético esperado para a produção de leite em 60 dias em lactação.
ΔG280 = ganho genético esperado para a produção de leite em 280 dias em lactação.

5
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Os ganhos genéticos esperados para a produção de leite em cada DL,
baseado na seleção do primeiro ISAI, foi de 0,74 kg/dia em 5 DL até 2,74 kg/dia de
211 até 228 DL, permanecendo estável até o final da lactação (Figura 2). Os ganhos
genéticos esperados para a produção de leite, baseados no segundo ISAI foram
positivos de 5 DL até 34 DL e de 220 DL até 305 DL e negativos de 36 DL até 218
DL (Figura 2). Os ganhos genéticos esperados baseados no terceiro ISAI foram
positivos até 120 DL e próximos de zero após este período (Figura 2).
O primeiro elemento do primeiro autovetor (0,9692 - Tabela 6) foi o maior,
indicando que o primeiro autovetor contribuiu principalmente para a variação do
termo constante do polinômio de Legendre, ao longo da lactação. A seleção dos
animais baseada neste autovetor poderia mudar o nível de produção de leite e,
consequentemente, da persistência (Figura 2 e Tabela 7). O termo quadrático dos
polinômios de Legendre foi maior no segundo autovetor (Tabela 6), indicando um
padrão de curva quadrática neste ISAI. Logo, a seleção baseada no segundo ISAI
poderia resultar em ganhos genéticos esperados positivos no início e final da
lactação, e consequentemente para a persistência de lactação. Mas, isso poderia
resultar em ganhos genéticos esperados negativos para a produção total de leite
(Tabela 7). O terceiro ISAI foi o menos importante, pois o ganho genético esperado
para a produção de leite foi baixo comparado com os obtidos com o primeiro ISAI e
o ganho genético esperado para a persistência foi negativo.
Com relação aos ISAS, os ganhos genéticos esperados para a produção de
leite e persistência da lactação foram praticamente os mesmos quando foram
utilizados um, dois ou três autovetores em sequência (IS1, IS2 e IS3,
respectivamente) e com ponderadores q1:q2=1:1 e q1:q2=1:25 (Tabela 7). Os ganhos
genéticos esperados para a produção de leite foram semelhantes quando utilizou-se
o índice de seleção tradicional e ISAS com q1:q2=1:1 e q1:q2=1:25 e os ganhos
genéticos esperados para a persistência foram similares quando utilizou-se o índice
de seleção tradicional e ISAS completo (IS3) com q1:q2 = 1:25 e q1:q2 = 1:50.
Os ganhos genéticos esperados para a produção de leite e persistência
foram semelhantes em todas as situações para IS1 (Tabela 7). Mas, quando o
segundo e o terceiro autovetores foram adicionados juntamente com o primeiro (IS2
e IS3, respectivamente), observou-se aumento nos ganhos genéticos esperados
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para a persistência e tendência de decréscimo dos ganhos genéticos esperados
para a produção de leite, quando os ponderadores empíricos relativos variaram de
q1:q2 = 1:1 até q1:q2 = 1:100. Esta tendência pode ser explicada pelas mudanças nas
estimativas dos ponderadores dos índices quando foram utilizados diferentes
ponderadores para a produção de leite e persistência.
Esses resultados indicaram que se o objetivo de seleção for melhorar a
produção de leite e a persistência da lactação, é possível obter maiores ganhos
genéticos esperados com relação a persistência da lactação utilizando o índice de
seleção com todos os autovetores (IS3), com ponderadores empíricos relativos de
q1:q2 = 1:75. Porém, mais estudos são necessários para avaliar se os ponderadores
nessa proporção são apropriados. Se o objetivo de seleção for melhorar apenas a
produção de leite, o índice de seleção tradicional é o mais indicado, pois este
apresentou o maior ganho genético esperado para esta característica.
4 CONCLUSÃO
As magnitudes das estimativas de herdabilidade para as classes dos
controles leiteiros mensais indicam que a produção de leite deve responder ao
processo de seleção dos animais e a fase entre 121 a 240 dias em lactação teria
melhor resposta à seleção devido as maiores estimativas de herdabilidade nesse
período. A seleção dos animais baseada na produção de leite entre 121 a 150 dias
em lactação é recomendada devido à alta herdabilidade para a característica nesta
fase e pelas altas correlações genéticas da característica neste período com os
demais da lactação.
A indicação do uso de um determinado índice de seleção dependerá, entre
outros fatores, dos objetivos de seleção estabelecidos pelo programa de
melhoramento genético. Se o objetivo de seleção for melhorar a produção de leite e
a persistência da lactação, seria mais indicado utilizar índices de seleção com todos
os autovetores (IS3) com pesos econômicos relativos de q1:q2 = 1:75. Mas, se o
objetivo de seleção for melhorar apenas a produção de leite, o índice de seleção
tradicional seria o mais indicado, pois este apresentou o maior ganho genético
esperado para esta característica.
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CAPÍTULO 3 - ANÁLISES DE AGRUPAMENTO E DISCRIMINANTE PARA
EXPLORAR O PERFIL GENÉTICO DA PRODUÇÃO DE LEITE DE VACAS DA
RAÇA HOLANDESA
RESUMO - As vacas com maiores valores genéticos ao longo da lactação
são candidatas à seleção para melhorar a produção de leite e a persistência da
geração seguinte. Os objetivos do presente estudo foram explorar o perfil dos
valores genéticos da produção de leite de vacas da raça Holandesa em primeira
lactação, por meio da análise multivariada de agrupamento e construir modelos
matemáticos para classificar os animais nos grupos previamente estabelecidos pelas
análises de agrupamento, por meio da análise discriminante. O conjunto de dados
conteve os registros de 3.543 primeiras lactações de vacas da raça Holandesa de 30
rebanhos, nascidas entre os anos de 1994 a 2011. O modelo de regressão aleatória
incluiu o efeito fixo de grupo de contemporâneas, idade da vaca ao parto como
covariável e o dia em lactação (modelado por meio de polinômios de Legendre de
quarta ordem), efeitos aleatórios genético-aditivo e de ambiente permanente
modelados

por

polinômios

de

Legendre

de

segunda

e

quinta

ordem,

respectivamente, e quatro classes de variância residual. Os valores genético das
produções de leite entre 5 a 305 dias em lactação, para cada animal, foram preditos
por meio das soluções dos coeficientes genético-aditivos dos polinômios de
Legendre. Análises de agrupamento hierárquica e não-hierárquica foram executadas
com base nos valores genéticos de 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 e 305
dias em lactação (DL), a fim de explorar os padrões de curva genética dentro da
população. A análise discriminante foi executada para construir modelos
matemáticos que poderiam classificar futuros animais que irão fazer parte do
programa de melhoramento genético em algum dos grupos previamente
encontrados pelas análises de agrupamento, uma vez que o resultado das análises
de agrupamento não são modelos matemáticos. As variáveis preditoras utilizadas
nos modelos discriminantes foram os valores genéticos do pico de produção, da
persistência e da produção total de leite em 305 DL. A população foi dividida em três
agrupamentos por meio da análise de agrupamento hierárquica. Nesta divisão,
apenas um agrupamento apresentou perfil genético acima da média, ao longo da
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lactação. Duas funções discriminantes foram utilizadas para separar os animais
nestes três agrupamentos, sendo que a primeira foi a mais eficiente para discriminar
os grupos. As funções de classificação apresentaram 94,84% de acerto na
classificação dos animais, indicando que as funções discriminantes foram eficientes
para separar as vacas nos agrupamentos, utilizando os valores genéticos de
diferentes partes da curva de produção de leite. Os modelos discriminantes e as
funções de classificação permitiram separar previamente os animais de acordo com
o nível de produção de leite, baseado nos valores genéticos para o pico de lactação,
para a persistência e para a produção de leite até 305 dias em lactação. A partir
dessa análise, seria possível fazer pré-seleção dos animais, analisando apenas os
que fizeram parte do grupo com maiores valores genéticos para essas
características. As análises de agrupamento possibilitaram explorar o perfil genético
da produção de leite dos animais ao longo da curva de lactação. Esta deve permitir a
seleção dos animais baseada na forma da curva genética da produção de leite, em
vez da seleção baseada em um único valor, como é feito pelos índices de seleção
em que não é possível visualizar o formato da curva genética que está sendo
selecionada.

Palavras-chave: análise de agrupamento, funções discriminantes, produção de
leite, valores genéticos
1 INTRODUÇÃO
Os modelos de regressão aleatória (MRA) são utilizados para avaliar
geneticamente os animais com relação à produção de leite no dia do controle
(SCHAEFFER,

2004;

DRUET;

JAFFRÉZIC;

DUCROCQ,

2005;

STRABEL;

JAMROZIK, 2006). Esse tipo de metodologia é adequado para modelar a estrutura
de covariâncias genética-aditiva, de ambiente permanente e residuais, estimar
parâmetros genéticos, predizer os valores genéticos dos animais para a produção de
leite, persistência de lactação, produção de leite no pico de lactação e outras
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características medidas ao longo do tempo (KETTUNEN; MÄNTYSAARI; PÖSÖ,
2000).
Para melhorar geneticamente a produção de leite e a persistência de
lactação, é desejável selecionar animais que tenham altos valores genéticos ao
longo da curva de lactação. Como existe variação genética na população, pode ser
possível agrupar vacas geneticamente semelhantes por meio de análises
multivariadas de agrupamento, com base nos valores genéticos das produções de
leite em cada controle leiteiro. Essa separação em grupos permitiria selecionar os
animais com base no padrão de curva genética de produção de leite desejável pelo
programa de melhoramento genético. Essa análise agrupa animais semelhantes
com base em determinadas características, diminuindo a heterogeneidade dos
animais dentro dos grupos e aumentando a heterogeneidade entre grupos (HAIR et
al., 2009).
Depois de conhecer o perfil genético dos animais e classificá-los em grupos
homogêneos, baseado nos valores genéticos da produção de leite ao longo da
lactação, pode-se construir modelos matemáticos capazes de separar os animais em
grupos previamente estabelecidos. Isso possibilitaria classificar futuros animais que
participarão do programa de seleção nos grupos previamente estabelecidos pelas
análises de agrupamento. Assim, pode ser possível selecionar os animais
dependendo do agrupamento a que pertencer. Uma forma de construir esses
modelos matemáticos que separam grupos com base em algumas variáveis
preditoras é a análise discriminante (HAIR et al., 2009).
Na produção animal, a análise discriminante foi utilizada na diferenciação do
tipo de leite e de queijo entre várias espécies (MARTÍN-HERNÁNDEZ et al., 1992;
FRESNO et al., 1995; RODRÍGUEZ; ALAEJOS; ROMERO, 1999) e para discriminar
raças de bovinos de leite com relação às características relacionadas com a
produção e qualidade do leite (LEOTTA, 2004). Não foram encontrados trabalhos na
literatura utilizando as análises de agrupamento e discriminante para explorar o perfil
genético da produção de leite de vacas leiteiras.
Os objetivos do presente estudo foram (1) explorar o perfil dos valores
genéticos da produção de leite de vacas da raça Holandesa em primeira lactação,
por meio da análise multivariada de agrupamento e (2) construir modelos
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matemáticos para classificar os animais nos grupos previamente estabelecidos pelas
análises de agrupamento, por meio da análise discriminante, visando identificar os
animais mais indicados para a seleção.
2 MATERIAL E MÉTODOS
A descrição da população, edição dos dados, o modelo de regressão
aleatória utilizado e os componentes de variâncias foram descritos na seção Material
e Métodos do Capítulo 2. A descrição do conjunto de dados está na Tabela 1.
Tabela 1. Descrição da estrutura do arquivo de dados e do pedigree.
Conjunto de dados
Número de vacas com registros
Número de controles leiteiros (classes mensais)
Número de grupos de contemporâneas
Média da idade da vaca ao parto (meses)
Valor mínimo para idade da vaca ao parto (meses)
Valor máximo para idade da vaca ao parto (meses)
Arquivo de pedigree
Vacas com registros com registros
Vacas sem registros
Número de reprodutores
Média de filhos por reprodutor
Número de reprodutrizes
Média de filhos por reprodutriz
Número de animais endogâmicos
Média do coeficiente de endogamia entre os animais endogâmicos
Valor mínimo do coeficiente de endogamia
Valor máximo do coeficiente de endogamia

3.543
31.167
1.409
27,73
18
37
3.543
745
443
8
1.069
2
56
0,0478
0,000488
0,258

Os valores genéticos dos animais para as produções de leite foram preditos
por meio dos coeficientes genético-aditivos do modelo de regressão aleatória
(MRODE, 2005; HERRERA et al., 2008). Os dias em lactação (DL) foram
padronizados entre -1 e 1 utilizando wt = −1 + 2 "#( t − tmin ) / ( tmax − tmin )$% (KIRKPATRICK;
LOFSVOLD; BULMER, 1990; KIRKPATRICK; HILL; THOMPSON, 1994), em que wt
é o DL padronizado no tempo t, sendo t = tmin, ..., tmax.
Em notação matricial, os polinômios ortogonais de Legendre podem ser
escritos como Φ = MΓ , em que M é a matriz contendo os valores dos polinômios
dos DL padronizados de ordem t

x

k, em que k é o número de parâmetros do
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polinômio, e Γ é a matriz com os coeficientes dos polinômios padronizados de
Legendre (MRODE, 2005).
Os valores genéticos (VG) dos animais no t-ésimo DL para o i-ésimo animal
foram calculados por:
ʹ′
VGit = φn (w t ) u i

(1)

em que φ n (w t )ʹ′ é o vetor linha com os valores padronizados do Polinômio de
Legendre de ordem n, no t-ésimo DL e ui é o vetor coluna com as soluções dos
coeficientes genético-aditivos de regressão aleatória para o animal i.
2.1 Análises de agrupamento hierárquica e não-hierárquica
Estas análises foram utilizadas para agrupar os animais com base nos
valores genéticos dos animais para as produções de leite e explorar o padrão
genético das curvas de produção de leite das vacas, em cada agrupamento obtido.
Para descrever a estrutura genética-aditiva da população, duas análises de
agrupamentos foram utilizadas. A análise de agrupamento hierárquica foi utilizada
para escolher o número de agrupamentos em que a população poderia ser dividida.
A distância Euclidiana foi utilizada como medida de similaridade entre os animais e o
algoritmo de agrupamento para formar os grupos foi o de Ward (1963).
Após definir o número de agrupamentos, a análise de agrupamento nãohierárquica pelo método k-means foi executada a fim de explorar o perfil genético da
produção de leite, após terem sido definidos o número de agrupamentos pela
análise anterior. Em ambas análises, os valores genéticos dos animais em 30, 60,
90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 e 305 DL foram utilizados para agrupar os
indivíduos. O programa STATISTICA 8.0 (STATSOFT Inc., 2008) foi utilizado para
executar as análises de agrupamento.
2.2 Análise discriminante
Por meio da análise discriminante pode-se determinar quais variáveis
separam os indivíduos em dois ou mais grupos (HAIR et al., 2009). A diferença entre
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um modelo de regressão múltipla e as funções discriminantes é que neste último a
variável resposta são os grupos (variáveis categóricas). Neste trabalho, esta análise
foi utilizada para criar modelos matemáticos para classificar os animais em grupos
previamente estabelecidos.
A análise discriminante por si só possibilita classificar os animais em
diferentes grupos, sem a necessidade das análises de agrupamento. Mas isso só é
possível quando os grupos são bem estabelecidos. No caso de gado de leite, é difícil
estabelecer critérios para separar os animais em grupos, com base nos valores
genéticos. Por esse motivo, as análises de agrupamento foram utilizadas para que
os grupos dentro da população pudessem ser obtidos, com base nos valores
genéticos das produções de leite. Dessa forma, o critério de separação dos animais
em grupos foi feito utilizando algoritmos que maximizam a semelhança dos animais
dentro do agrupamento e a diferença dos animais entre agrupamentos e não uma
divisão arbitrária.
Deve-se ressaltar que os resultados das análises de agrupamento são
expressos em gráficos e a divisão da população depende dos animais, das variáveis
utilizadas como fatores de agrupamento e dos algoritmos de agrupamento. A
mudança de qualquer um desses fatores altera a divisão da população pelas
análises de agrupamento. Por isso, estas não são modelos matemáticos de
predição.
O número de funções discriminantes estimadas é igual ao número de grupos
menos um. A variável dependente utilizada para construir as funções discriminantes
foi o número do agrupamento previamente obtido pela análise de agrupamento nãohierárquica. As variáveis dependentes foram os valores genéticos dos animais para
produção de leite em diferentes partes da curva de lactação. Análises prévias
indicaram que a utilização dos valores genéticos para as produções de leite em 30,
60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 e 305 DL como variáveis preditoras causaram
multicolinearidade no modelo. Por isso, foram utilizados os valores genéticos para o
pico de lactação, para a persistência de lactação para a produção total de leite até
305 dias em lactação (VGPICO, VGPERSIST e VGP305, respectivamente).
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O pico da produção de leite pode ser definido pelo período quando a
produção máxima de leite é alcançada e de acordo com Cobuci et al. (2004), os
valores genéticos dos animais para esta característica foram calculados por:
90

∑VG

t

VGPICO =

t =61

30

(2)

A persistência da produção de leite é definida como a habilidade de
manutenção da produção de leite após o pico de lactação (GENGLER, 1996). A
medida genética da persistência da lactação, proposta por Jamrozik et al. (1997), foi
obtida por:
VGPERSIST = VG280 – VG60

(3)

Os valores genéticos para a produção de leite ao longo da lactação (305
dias em lactação) foram obtidos pela soma dos valores genéticos em cada dia em
lactação do animal, expressa por:
305

VGP 305 = ∑ VGt

(4)

t =5

em que t é o DL.
A aproximação do teste F pela estatística de Wilks' Lambda (RAO, 1965) foi
utilizada para testar quais funções discriminantes foram significativas (P < 0,05) para
separar os indivíduos nos grupos. Cada função discriminante é associada a um
autovalor. O tamanho do autovalor é indicativo de quanto a função discriminante
consegue separar os indivíduos entre os grupos (HAIR et al., 2009). A importância
de uma função discriminante pode ser medida por seu autovalor dividido pela
somatória dos autovalores de todas as funções discriminantes significativas. Maiores
autovalores indicam que estas funções têm maior poder discriminante. A matriz de
fatores mede a correlação entre cada variável preditora com as funções
discriminantes. Correlações acima de 0,60 e abaixo de -0,60 foram consideradas
importantes para a interpretação dos resultados.
As funções de classificação são utilizadas para determinar em quais grupos
os indivíduos devem ser alocados. O número de funções de classificação é igual ao
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número de grupos. Cada função permite computar o escore de classificação de cada
animal para cada grupo pela fórmula:
Siz = cz + wz1*xi1 + wz2*xi2 + ... + wzj*xij

(5)

em que Siz é o escore de classificação do i-ésimo animal no z-ésimo grupo; cz é a
constante do modelo no grupo z; wzj é o ponderador da j-ésima variável x no z-ésimo
grupo.
Os escores foram obtidos para cada animal em cada função de
classificação. A função de classificação que teve o maior escore indica que o animal
deve ser classificado no grupo correspondente a esta função. O desempenho de
classificação dessas funções foi medido por meio da matriz de classificação. Esta
matriz mede a quantidade de acertos e erros de classificação destas funções. A
análise discriminante foi executada por meio do programa STATISTICA 8.0 software
(STATSOFT INC., 2008).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Análise de agrupamento
A população foi dividida em três agrupamentos (clusters) pela análise de
agrupamento hierárquica (Figura 1). O perfil genético destes agrupamentos foi
caracterizado por meio da análise de agrupamento não-hierárquica (Figura 2).
Foram contabilizados 2.084 animais no grupo 1, 1.113 no grupo 2 e 1.091 no
grupo 3, totalizando 4.288 animais (3.543 animais com registros mais 745 animais
sem registros;Tabela 1). Pelos resultados de variância genética-aditiva obtidos no
Capítulo 2, verificou-se variabilidade genética entre os indivíduos da população
avaliada, resultando em heterogeneidade do perfil genético ao longo da lactação. As
médias fenotípicas da produção mensal de leite dos animais de cada agrupamento
(Figura 3) seguiram padrões de curva semelhantes dos perfis genéticos (Figura 2).
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Figura 1. Dendrograma baseado nos valores genéticos para as produções de leite
em 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 e 305 dias em lactação, obtido pela
análise de agrupamento hierárquica pelo método de Ward. A linha tracejada indica a
distância Euclidiana em que os grupos foram divididos.

Figura 2. Análise de agrupamento não-hierárquica obtida pelo método K-means,
utilizando os valores genéticos para as produções de leite em 30, 60, 90, 120, 150,
180, 210, 240, 270 e 305 dias em lactação.
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Figura 3. Médias fenotípicas das produções de leite nos dias do controle dos três
agrupamentos, obtidos pela análise de agrupamento não-hierárquica. A linha
tracejada representa a curva média da produção de leite da população.

3.2 Análise discriminante
Duas funções discriminantes foram significativas (p<0,0001), de acordo com
o teste de Wilk's Lambda, para separar os animais nos três grupos (Tabela 2). A
correlação canônica é a medida de associação entre a variável categórica (grupos)
com a respectiva função discriminante. Maiores valores de correlação canônica
indicam que a função discriminante está mais associada com os grupos e por isso
tem maior poder discriminante (HAIR et al., 2009). Logo, se a associação entre as
funções discriminantes com os grupos é baixa, a correlação canônica tende a zero.
A correlação canônica entre a variável dependente com a primeira e a segunda
funções discriminantes foram 0,898 e 0,080, respectivamente (Tabela 2). O
quadrado da correlação canônica da primeira (0,8982 = 0,806) e da segunda função
discriminante (0,082 = 0,006) indicaram que 80,6% e 0,6% da variação entre os
grupos

foi

explicada

respectivamente.

pela

primeira

e

segunda

funções

discriminantes,
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Tabela 2. Autovalores, porcentagem da variância da variável dependente explicada
pelas funções discriminantes, correlação canônica entre as funções discriminantes e
a variável dependente, teste de Wilk's Lambda e p-valor para as funções
discriminantes.
Função
% da
Correlação
Wilks'
Autovalor
P-valor
Discriminante
Variância
Canônica
Lambda
1
4,186
99,857
0,898
0,192
<0,0001
2
0,006
0,143
0,080
0,994
<0,0001
As variáveis VGP305 e VGPICO foram mais correlacionadas de forma negativa
com a primeira função discriminante e VGPERSIST foi mais correlacionada de forma
negativa com a segunda função discriminante (Tabela 3). A primeira função
discriminante separou os animais com relação aos valores genéticos das variáveis
preditoras utilizadas, sendo que os animais com os maiores valores genéticos para
todas as características (VGPICO, VGPERSIST e VGP305) ficaram mais para a esquerda
do gráfico e aqueles com menores valores genéticos ficaram mais a direita do
gráfico (Figura 4). Apesar da segunda função discriminante ter sido significativa
(p<0,0001; Tabela 2), a magnitude de seu autovalor foi muito baixa comparada com
o da primeira função discriminante, explicando apenas 0,143 da variância entre os
grupos. Além disso, a correlação canônica da segunda função discriminante com os
grupos foi extremamente baixa (Tabela 2). Os dois pontos citados acima explicam a
razão desta função discriminante não ter sido eficiente para discriminar os animais
entre os grupos, como pode ser visto na Figura 4.
Tabela 3. Matriz de fatores (correlação) entre os valores genéticos dos animais
(variáveis preditoras) com as funções discriminantes.
Variável
FD 1
FD 2
VGPICO
-0,852
0,515
VGPERSIST
-0,546
-0,606
VGP305
-0,998
-0,052
FD = função discriminante; VGPICO,VGPERSIST e VGP305 = valores genéticos dos
animais para o pico de lactação, persistência de lactação e produção de leite
acumulada até 305 dias em lactação, respectivamente.
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Figura 4. Gráfico bi-dimensional da função discriminante 1 (eixo x) vs. função
discriminante 2 (eixo y) separando os indivíduos dos três agrupamentos.
A projeção dos escores dos indivíduos na primeira função discriminante
indicou que aqueles que possuíram escores menores que -1,5 foram os animais que
tenderam a apresentar maiores valores genéticos no pico de produção, na
persistência e na produção total até 305 dias em lactação. Os animais que
apresentaram escores entre -1,5 a 1,5 na primeira função discriminante
apresentaram valores genéticos em torno da média zero para as três características
e aqueles que tiveram escores maiores que 1,5 foram os que apresentaram os
menores valores genéticos (Figura 4).
As funções de classificação derivadas do modelo discriminante foram:
Grupo 1 = -0,725 - 0,365VGPICO - 0,051VGPERS + 0,409VGP305

(10)

Grupo 2 = -5,358 - 0,126VGPICO + 0,092VGPERS - 6,401VGP305

(11)

Grupo 3 = -5,501 + 0,826VGPICO + 0,003VGPERS + 5,747VGP305

(12)

Na matriz de classificação (Tabela 4) verificou-se que o nível geral de acerto
das funções de classificação foi de 94,29%, classificando 4.043 animais de forma
correta (2.084 animais no grupo 1; 983 no grupo 2 e 976 no grupo 3). Observou-se
por meio desta matriz que as funções de classificação apresentaram alta

87

porcentagem de acerto, variando de 88,32% a 100%. Isso indicou que os modelos
discriminantes foram eficientes para separar os animais com base no perfil genético.
Apenas 130 e 115 animais pertencentes aos grupos 2 e 3, respectivamente, foram
classificados de forma incorreta no grupo 1. Os animais que foram classificados de
forma incorreta foram aqueles que estavam no limiar entre os grupos 1 e 2 e entre
os grupos 1 e 3 (Figura 4).
Tabela 4. Matriz de classificação dos indivíduos pelas funções de classificação.
Classificação Predita
Agrupamento
1
2
3
Total Observado
1
2.084 (100%)
0
0
2.084
2
130 (11,68%) 983 (88,32%)
0
1.113
3
115 (10,54%)
0
976 (89,46%)
1.091
Total Predito
2.329
983
976
4.288
O número de animais classificados corretamente nos grupos está na diagonal
principal e o número de animais incorretamente classificados está fora da diagonal
principal. Valores entre parênteses são as respectivas porcentagens de acerto
(diagonal) e erro de classificação (fora da diagonal).
A correlação entre VGP305 com a primeira função discriminante foi perfeita
(Tabela 3), indicando que o poder discriminante desta função foi separar animais
principalmente pelo VGP305. As outras duas variáveis preditores desta função tiveram
poder discriminante menor em relação à VGP305. Dessa forma, caso for desejável
selecionar os animais para a persistência da lactação, além da produção de leite aos
305 dias, pode-se fazer análises de agrupamento apenas com os animais do grupo
3 (animais candidatos à seleção por terem valores genéticos acima da média ao
longo da curva de lactação - Figura 2), para explorar o perfil genético destes animais
e selecionar os animais mais desejáveis dentro deste grupo. Observou-se pelo
dendrograma com os animais do grupo 3 (Figura 5) que esse grupo poderia ser
dividido em dois, quatro, cinco sub-grupos ou mais, dependendo da especificidade
de perfis que se deseja explorar dentro do grupo.
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Figura 5. Dendrograma baseado nos valores genéticos para as produções de leite
em 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 e 305 dias em lactação, obtido pela
análise de agrupamento hierárquica pelo método de Ward, com os animais do grupo
3. Linha contínua indica a divisão em dois sub-grupos; Linha tracejada grossa indica
a divisão em quatro sub-grupos; Linha tracejada fina indica a divisão em cinco subgrupos.
Os perfis genéticos dos animais (Figura 6) dos sub-grupos verificados pela
análise de agrupamento hierárquica anterior (Figura 5), indicaram que apesar de
todos os animais deste grupo apresentarem valores genéticos acima da média,
existiram diferentes forma de curva genética dentro do grupo 3. A seleção dos
animais baseado no perfil das curvas genéticas da produção de leite dependeria dos
objetivos de seleção. Se o programa de melhoramento genético permitir a seleção
de animais com alta produção de leite e altos picos de produção de leite, os animais
do sub-grupo 1 da Figura 6a, do sub-grupo 4 da Figura 6b e o sub-grupo 3 da Figura
6c seriam os mais indicados para a seleção, dependendo do número de sub-grupos
estabelecidos no grupo 3.
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Figura 6. Análise de agrupamento não-hierárquica com apenas os animais
classificados no terceiro grupo pela análise discriminante. Subdivisão do terceiro
grupo em dois (a), quatro (b) e cinco (c) sub-grupos, de acordo com o dendrograma
da Figura 5.
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Alguns programas de melhoramento genético possuem vacas com altos
picos de lactação e posterior queda na produção de leite, ou seja, são animais com
baixa persistência da lactação. Os altos picos de produção no começo da lactação
causam maiores desbalanços energéticos, fazendo com que o animal mobilize mais
reserva energética para produzir leite do que vacas que não tem pico de produção
tão elevado (TAMMINGA, 2000). Dessa forma, muitos problemas de saúde podem
ocorrer no início da lactação devido ao estresse metabólico. Vacas com maior
persistência da lactação precisam de menos alimentação, os custos com cuidados à
saúde e reprodução são menores e, consequentemente, estas são mais rentáveis
ao criador (DEKKERS et al., 1998). As vacas com curvas de produção de leite mais
suaves (flat curves) são mais persistentes do que outras que podem ter a mesma
produção de leite, com picos de produção maior, mas que apresentam queda
abrupta da produção de leite após o pico (GROSSMAN; HARTZ; KOOPS, 1999;
HARDER et al., 2005; HARDER et al., 2006). Nesse caso, os animais mais indicados
para a seleção seriam os com perfil genético da produção de leite semelhante ao
sub-grupo 2 da Figura 6a, sub-grupo 1 da Figura 6b e sub-grupo 2 da Figura 6c.
4 CONCLUSÃO
Os modelos discriminantes e as funções de classificação permitiram separar
previamente os animais de acordo com o nível de produção de leite, baseado nos
valores genéticos para o pico de lactação, para a persistência e para a produção de
leite até 305 dias em lactação. A partir dessa análise, seria possível fazer préseleção dos animais, analisando apenas os que fizeram parte do grupo com maiores
valores genéticos para essas características. As análises

de agrupamento

possibilitaram explorar o perfil genético da produção de leite dos animais ao longo
da curva de lactação. Esta deve permitir a seleção dos animais baseado na forma da
curva genética da produção de leite em vez da seleção baseada em um único valor,
como é feito pelos índices de seleção, em que não é possível visualizar o formato da
curva genética que está sendo selecionada.
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CAPÍTULO 4 - REDES NEURAIS MULTILAYER PERCEPTRON PARA PREDIZER
VALORES GENÉTICOS DA PRODUÇÃO DE LEITE
RESUMO - As redes neurais artificiais (RNA) são modelos matemáticos
inspirados no neurônio biológico, que podem ser utilizadas, basicamente, em
problemas de regressão ou classificação. O objetivo do presente estudo foi
investigar o potencial do uso de redes neurais artificiais multilayer perceptron (MLP)
para predizer os valores genéticos dos animais para produção de leite total até 305
dias em lactação, em vacas da raça Holandesa, baseado nos registros fenotípicos
da produção de leite e da informação dos valores genéticos referentes à produção
de leite dos pais e das mães. Para treinar as MLP, foram utilizados os valores
genéticos da produção de leite obtidos por modelo de regressão aleatória. Dos 3.543
animais, apenas 1.567 animais foram utilizados na análise com as MLP, pois apenas
estes apresentaram os valores genéticos dos pais e das mães. Foram utilizados dez
cenários com MLP na predição dos valores genéticos, sendo que os sete primeiros
variaram com relação às variáveis utilizadas na camada de entrada das MLP
(variáveis preditoras) e os três últimos variaram quanto ao tipo de indivíduos
utilizados no treino e na validação destes modelos. A qualidade de predição das
MLP foi medida por meio do quadrado médio dos erros (QME) e da correlação de
posição de Spearman entre os valores genéticos para a produção de leite preditos
pelos modelos de regressão aleatória e pelas MLP, em cada cenário. As melhores
predições dos valores genéticos utilizando as MLP foram obtidas quando a
informação das vacas, dos pais e das mães foram utilizados na camada de entrada
das redes neurais (Cenário 7), apresentando os menores QME e os maiores valores
de correlação de Spearman, quando comparados com os Cenários de 1 a 6. Nos
Cenários 8, 9 e 10 foram utilizadas as mesmas variáveis na camada de entrada das
MLP que as do Cenário 7, mas, nestes três cenários, as MLP tiveram piores
predições dos valores genéticos quando estes modelos foram treinados com
indivíduos com determinado padrão de valores genéticos e validadas com animais
com padrões genéticos diferentes dos encontrados no conjunto de treino das RNA
nesses três cenários. Isso indicou que as MLP perdem a capacidade de
generalização dos resultados quando padrões diferentes de registros são utilizados
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na fase de treino e de validação. As predições dos valores genéticos obtidas pelas
MLP variaram de acordo com o tipo de informação utilizada na camada de entrada e
quais animais foram utilizados para treiná-las. As melhores predições dos valores
genéticos dos animais foram quando a informação dos animais, pais e mães e uma
amostra homogênea dos animais foi utilizada para treinar as MLP. Com relação ao
conjunto de dados, deve-se utilizar amostras no conjunto de treinamento das redes
neurais que foram representativas em outros conjuntos de dados em que as MLP
foram colocadas à prova (conjuntos de teste e validação), pois estas não tiveram
capacidade de generalização das predições quando os conjuntos de dados do teste
e validação possuíram amostras com padrões diferentes das utilizadas no treino das
mesmas.

Palavras-chave: avaliação genética, persistência de produção, pico de produção,
regressão aleatória, valores genéticos
1 INTRODUÇÃO
O Brasil destaca-se no cenário mundial quanto à produção de leite
(EMBRAPA,

2012).

A

característica

mais

importante

nos

programas

de

melhoramento genético de gado de leite no Brasil é a produção de leite, pois o
sistema de pagamento feito pela grande maioria dos laticínios bonifica o volume da
produção (SBRISSIA, 2005).
As estimativas de parâmetros genéticos e as predições de valores genéticos
são ferramentas que auxiliam na seleção dos animais para melhorar geneticamente
a característica de interesse, ao longo das gerações. Os modelos de regressão
aleatória (MRA) são utilizados para estimar parâmetros genéticos para a produção
de leite ao longo da lactação e as funções de covariância são utilizadas para
predizer os valores genéticos para a característica em diferentes fases da curva de
lactação do animal (JAMROZIK; SCHAEFFER, 1997; VAN DER WERF; GODDARD;
MEYER, 1998; SCHAEFFER et al., 2000; SCHAEFFER, 2004; COBUCI et al.,
2005).
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Alguns estudos apontaram que redes neurais artificiais (RNA) têm potencial
no uso da avaliação genética de animais. As RNAs são modelos matemáticos
inspirados no neurônio biológico, utilizadas para as mais diversas finalidades, como
agrupamento de dados, modelos discriminantes, modelos de redução de dados,
análise de séries temporais e predição de variáveis por meio de regressão linear e
não linear (SARLE, 1994).
Uma das redes neurais mais utilizadas para predição de variáveis são as
multilayer perceptron (MLP). Estas redes neurais são capazes de modelar conjuntos
de dados pelo fato de ajustar funções lineares e não-lineares. Além disto, as MLPs
não necessitam das pressuposições de independência e normalidade das variáveis,
como requeridas em modelos lineares (TAM, 1991; RUSSELL, 1993; GAUDART;
GIUSIANO; HUIART, 2004; PAO, 2008; WANG et al., 2011).
MEIRELLES (2005) utilizou redes neurais MLP para predizer valores
genéticos de características de peso corporal em bovinos de corte e comparou estas
predições com as obtidas por meio de modelo animal, pelo método da máxima
verossimilhança restrita (REML). A autora concluiu que as predições dos valores
genéticos para peso corporal obtidas pelo modelo MLP teve alta correlação (0,877)
com os preditos pelo modelo animal.
NEVES (2007) utilizou MLP na predição dos valores genéticos de produção
total de leite e de gordura, período de lactação e idade da vaca ao parto em vacas
da raça Pardo-Suíça. O autor comparou as predições dos valores genéticos preditos
pela MLP com os obtidos pelo modelo animal e concluiu que as estimativas
apresentaram correlação positiva moderada (0,65) entre as predições pelos dois
métodos, indicando o potencial das RNA na avaliação genética em bovinos de leite.
SHAHINFAR et al. (2012) obtiveram correlação de 0,92 e 0,93 entre os
valores genéticos preditos por meio do método BLUP e pela MLP para a produção
de leite e gordura, respectivamente, em vacas da raça Holandesa do Irã. VENTURA
et al. (2012) utilizaram redes neurais MLP para predizer os valores genéticos do
peso aos 205 dias de idade (P205) em animais da raça Tabapuã e compararam as
predições com as obtidas pelo método REML, por meio de modelo animal. Os
valores genéticos para P205 preditos pela MLP e pelo método REML foram
altamente correlacionados, mas a ordenação dos animais com relação aos valores

98

genéticos preditos pelos dois métodos foram diferentes. Segundo esses autores, dos
100 primeiros animais, 34% foram classificados na mesma posição utilizando os
valores genéticos obtidos pelo modelo animal e por MLP. A variação na classificação
dos animais pelos dois métodos indicou que as MLP devem ser utilizadas com
cautela na avaliação genética dos animais.
O objetivo do presente estudo foi investigar quais informações devem ser
utilizadas para que as redes neurais artificiais multilayer perceptron fossem capazes
de predizer os valores genéticos dos animais para produção de leite total até 305
dias em lactação, em vacas da raça Holandesa.
2 MATERIAL E MÉTODOS
A descrição da população, edição dos dados, o modelo de regressão
aleatória utilizado e os componentes de variâncias foram descritos na seção Material
e Métodos do Capítulo 2. A descrição do conjunto de dados está na Tabela 1. A
descrição do cálculo dos valores genéticos da produção de leite no pico (VGPICO),
persistência de lactação (VGPERSIST) e produção de leite acumulada até 305 dias em
lactação (VGP305) foi feita na seção Material e Métodos do Capítulo 3.
Tabela 1. Descrição da estrutura do arquivo de dados e do pedigree.
Conjunto de dados
Número de vacas com registros
Número de controles leiteiros (classes mensais)
Número de grupos de contemporâneas
Média da idade da vaca ao parto (meses)
Valor mínimo para idade da vaca ao parto (meses)
Valor máximo para idade da vaca ao parto (meses)
Arquivo de pedigree
Vacas com registros
Vacas sem registros
Número de reprodutores
Média de filhos por reprodutor
Número de reprodutrizes
Média de filhos por reprodutriz
Número de animais endogâmicos
Média do coeficiente de endogamia entre os animais endogâmicos
Valor mínimo do coeficiente de endogamia
Valor máximo do coeficiente de endogamia

3.543
31.167
1.409
27,73
18
37
3.543
745
443
8
1.069
2
56
0,0478
0,000488
0,258

99

2.1 Arquitetura das MLP
As arquiteturas das redes neurais MLP são compostas por camadas
alinhadas de neurônios, em que os neurônios de uma camada são interligados com
os da camada adjacente (CHEN; TITTERINGTON, 1994; PALIWAL; KUMAR, 2009).
As MLP possuem uma camada de entrada, uma ou mais camadas escondidas e
uma camada de saída de neurônios (Figura 1). As variáveis preditoras do modelo
são utilizadas na camada de entrada para predizer a(s) variável(is) de interesse
no(s) neurônio(s) da camada de saída. As MLP mapeiam a relação entre as
variáveis da camada de entrada com as da camada de saída, por meio do
aprendizado adquirido do conjunto de dados. O conhecimento adquirido do conjunto
de dados fica armazenado nos pesos sinápticos, que são as conexões entre os
neurônios do modelo de redes neurais (BISHOP, 1995, 2007; FINN et al., 1996;
HAYKIN, 1999; GURESEN; KAYABUTLU, 2011).

Pesos sinápticos ou conexões
sinápticas

Variáveis de
entrada

Variáveis de
saída

Neurônios da
camada de entrada

Neurônios das camadas
intermediárias
(camadas escondidas)

Neurônios da
camada de saída

Figura 1. Esquema de uma rede neural multilayer perceptron (MLP).
Neste trabalho foram utilizadas MLPs com apenas uma camada escondida
de neurônios, pois uma camada escondida é suficiente para resolver a maioria dos
problemas de aproximação e de agrupamento (DE VILLIERS; BERNARD, 1993;
PANCHAL et al., 2011). Essa decisão foi tomada com base no teorema de
Kolmogorov (MURTAGH, 1994), que assegura que MLP com apenas uma camada
escondida de neurônios são aproximadores universais. Duas ou mais camadas
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escondidas raramente melhoram o desempenho de predição da MLP e podem ter
maiores chances de convergência para uma solução de mínimo local. De Villiers e
Barnard (1993), Redondo e Espinosa (1999) e Panchal et al. (2011) concluíram que
redes neurais MLP com apenas uma camada intermediária apresentaram melhores
predições do que com duas camadas intermediárias, sendo que redes neurais MLP
com duas camadas escondidas apresentaram maiores problemas de convergência
das soluções para mínimos locais na fase de treino das MLP (DE VILLIERS;
BARNARD, 1993; REDONDO; ESPINOSA, 1999).
2.2 Aprendizado supervisionado e algoritmo backpropagation
As MLP são redes neurais com aprendizado supervisionado, ou seja, a
extração do conhecimento do banco de dados e o mapeamento das variáveis de
entrada com as de saída é feito por meio do algoritmo backpropagation que funciona
como um "professor", que indica para a MLP o quão perto ou distante as predições
estão dos valores reais, permitindo que a MLP possa melhorá-las por meio de
mudanças nos pesos sinápticos (WARNER; MISRA, 1996).
O mapeamento entre as variáveis de entrada e de saída e a correção dos
pesos sinápticos ocorrem em dois passos ao longo das camadas da MLP: um passo
para frente com propagação dos dados (forward step) e um passo para trás com a
atualização dos pesos sinápticos (backward step) (HAYKIN, 1999; DAO; VEMURI,
2002). No passo para frente, os pesos sinápticos são fixos e os dados da camada de
entrada são transmitidos camada após camada, ao longo da MLP. Após isto, a MLP
prediz os valores das variáveis respostas na camada de saída. No passo para trás,
os pesos sinápticos são ajustados de acordo com uma regra, denominada regra de
aprendizado pela correção do erro ou regra delta generalizada (RUMELHART;
HILTON; WILLIAMS, 1986a). O erro de predição é calculado pela diferença entre a
predição da MLP menos o valor observado da variável. Este erro é propagado de
volta para a rede neural e os pesos sinápticos são ajustados a fim de melhorar as
predições no próximo ciclo de transmissão de dados, minimizando o erro de
predição a cada ciclo (PAL; MITRA, 1992). O desenvolvimento matemático do
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algoritmo backpropagation (RUMELHART; HINTON; WILLIAMS, 1986b) foram
apresentados em Rumelhart, Hinton e Williams (1986b) e Haykin (1999).
Neste trabalho, o algoritmo de treinamento utilizado nas MLP foi o BFGS
(Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno) backpropagation. Este algoritmo é uma
modificação do algoritmo backpropagation, pois utiliza o método de Newton como
alternativa ao método do gradiente conjugado, pois o primeiro geralmente converge
mais rápido e é mais otimizado para solucionar problemas não lineares (DAO;
VEMURI, 2002).
2.3 Função de ativação
Neste trabalho, o número de neurônios na camada escondida variou de três
até duas vezes o número de neurônios da camada de entrada mais os da camada
de saída. Seja x os valores normalizados das variáveis da camada de entrada. Cada
neurônio de entrada j (j=1, 2, ..., s neurônios de entrada) conecta-se a cada neurônio
k da camada intermediária adjacente via pesos sinápticos (wjk, k = 1, 2, …, n
neurônios da camada escondida), e um neurônio chamado de intercepto do modelo
(bk) conectado aos neurônios escondidos e aos neurônios da camada de saída).
A resposta gerada em cada neurônio k da camada escondida é dada por

yk = g (ak ), em que ak é a função sináptica, que é a combinação linear entre as
variáveis normalizadas x ponderadas pelos pesos sinápticos wjk e somada ao
intercepto bk. A função sináptica ak é dada por:
n

ak = bk + ∑ w jk x j

(1)

j =1

O valor gerado por ak é transformado nos neurônios da camada escondida
por meio da função de ativação (ou função de transferência) g(ak). Neste trabalho, a
função de ativação g(ak) foi a função de ativação tangente hiperbólica. Uma vez que
os valores genéticos da produção de leite podem assumir valores positivos e
negativos, a função de ativação tangente hiperbólica foi utilizada, pois esta possui
amplitude de resposta entre -1 até 1, ou seja, esta função assume como resposta
valores positivos e negativos. A função logística assume apenas valores maiores ou
iguais a zero. A função de ativação tangente hiperbólica e dada por:
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g(a k ) =

ea k − e − a k
ea k + e −a k

(2)

em que e é o número neperiano.
A resposta ativada no neurônio da camada escondida é propagada para o
m
n
⎛
⎞
neurônio da camada de saída da MLP como al = ∑ wk g k ⎜ bk + ∑ wkj x j ⎟ + bl , em que
⎜
⎟
k =1
j =1
⎝
⎠

al é o valor de entrada no neurônio da camada de saída e bl é o neurônio intercepto
da camada de saída. Após isso, al é ativado pela função de ativação g(al), que é
uma função de ativação linear.
2.4 Predição dos valores genéticos da produção de leite até 305 dias em lactação
(VGP305) com as MLP
As redes neurais MLP foram utilizadas para predizer os valores genéticos da
produção total de leite até 305 dias em lactação (VGP305), a partir dos registros
fenotípicos das vacas e dos valores genéticos da produção de leite no pico,
persistência e da produção total de leite até 305 dias em lactação (VGPICO, VGPERSIST
e VGP305, respectivamente) dos pais e das mães das vacas. Para distinguir os
valores genéticos preditos pelo preditor BLUP (Best Linear Unbiased Predictor) e
pelas redes neurais MLP, foram utilizadas as siglas BLUP-VGPICO, BLUP-VGPERSIST,
BLUP-VGP305 para os valores genéticos preditos por meio do BLUP e MLP-VGPICO,
MLP-VGPERSIST, MLP-VGP305 para os valores genéticos preditos pelas MLP.
Inicialmente, foram definidos sete cenários utilizando as MLP para predizer
VGP305 (Tabela 2). Nos cenários 1, 2 e 3 foram utilizadas como variáveis de entrada
da MLP informações relativas as vacas, pais e mães de forma separada. Nos
cenários 4, 5, 6 e 7 as informações das vacas, pais e mães foram utilizadas de forma
combinada. Isso permitiu analisar a importância da informação dos parentes das
vacas na predição dos valores genéticos pela MLP. Com relação às vacas, as
médias das produções de leite nos períodos 1, 2 e 3 (PER1, PER2 e PER3,
respectivamente) da curva de lactação (Figura 2) foram utilizadas como informações
na camada de entrada das MLPs e com relação aos pais e mães, foram utilizados
BLUP-VGPICO, BLUP-VGPERSIST e BLUP-VGP305 na camada de entrada.
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Tabela 2. Variáveis utilizadas na camada de entrada das redes neurais em cada
cenário para predizer os valores genéticos das vacas para a produção de leite aos
305 dias.
Variáveis na camada de entrada
Cenário
1
Vaca
Pai2
Mãe2
1
X
2
X
3
X
4
X
X
5
X
X
6
X
X
7
X
X
X
1
2

Características das vacas: média fenotípica da produção de leite na primeira, segunda e terceira
partes da curva de lactação (Figura 2).
Características dos pais e das mães das vacas: valores genéticos no pico, na persistência e
produção total de leite até 305 dias em lactação (VGPICO, VGPERSIST e VGP305, respectivamente).

Figura 2. Divisão da curva de lactação em três partes: Período (1) entre 5 a 90 dias
em lactação, (2) entre 91 a 180 dias em lactação e (3) entre 181 a 305 dias em
lactação.
Os Cenários 8, 9 e 10 foram criados variando quais indivíduos foram
utilizados no treino, no teste e na validação dos modelos (Tabela 3), com base nas
análises do Capítulo 3. Nestes três cenários (Cenários 8, 9 e 10) foram utilizadas as
variáveis de entrada do Cenário 7 (informações da vaca, dos pais e das mães).
Segundo os resultados apresentados no Capítulo 3, a população pode ser dividida
em três grupos: um com valores genéticos das produções de leite entre 5 e 305 DIM
em torno da média zero (Grupo 1), outro com valores genéticos abaixo da média
(Grupo 2) e outro com valores genéticos acima da media (Grupo 3), conforme Figura
3.
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Tabela 3. Animais utilizados no treino/teste e na validação dos modelos de redes
neurais.
Treino e Teste
Validação
Cenário
Grupo 3
Grupo 1
Grupo 2 Grupo 3
Grupo 1
Grupo 2
X
8
X
X
X
9
X
10
X
X
X
Grupo 1, 2 e 3: animais com valores genéticos para a produção de leite ao longo da
curva de lactação em torno da média (736 animais), abaixo da média (429
animais) e acima da média da população (402 animais), respectivamente.
2,0
1,5

Média Padronizada

1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
30

60

90

120

150

180

210

240

270

305

Dias em lactação
Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Figura 3. Análise de agrupamento não-hierárquica obtida pelo método K-means,
utilizando os valores genéticos para as produções de leite em 30, 60, 90, 120, 150,
180, 210, 240, 270 e 305 dias em lactação.
Geração após geração, espera-se que, em média, os valores genéticos dos
animais de uma população sob seleção, para um determinada característica, sejam
maiores que os dos pais. Assim, o Cenário 8 foi construído para verificar a
capacidade de generalização da MLP com relação à predição dos valores genéticos
de animais superiores geneticamente, quando a rede neural é treinada com animais
com valores genético em torno da média ou abaixo da média da população. Isso
caracterizaria as predições dos valores genéticos pela MLP após algumas gerações
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sob seleção, sendo que os exemplos utilizados para o aprendizado do modelo
seriam animais de gerações anteriores, que teoricamente, teriam, em média,
menores valores genéticos que as gerações seguintes. Os conjuntos de treino, teste
e validação não foram divididos com base nas gerações, pois o banco de dados não
possuiu muitos animais para fazer essa divisão e, em gado de leite, existe
sobreposição de gerações. O Cenário 9 possibilitou verificar a capacidade de
generalização da MLP em animais extremos. O Cenário 10 foi criado com a intenção
de avaliar a capacidade de generalização da MLP no caso de animais de rebanhos
que não foram incluídos na avaliação genética no melhoramento genético.
2.5 Treino, teste e validação das MLP
O conjunto de dados utilizado para a análise com as redes neurais conteve
1.567 animais dos 3.543 (Tabela 1), pois apenas esses animais apresentaram os
valores genéticos dos pais e das mães para as características estudadas. Em todos
os cenários, o conjunto de dados foi dividido em três subconjuntos: 60% foi utilizado
para treinar as MLP, 20% para testá-las e 20% para validá-las. Na fase de
treinamento, as MLP aprendem a relação entre as variáveis da camada de entrada
com as da camada de saída, com relação ao conjunto de dados do treinamento. Na
fase de teste e validação, são apresentados à MLP conjuntos de dados que não
foram utilizados na fase de treinamento, para esta predizer a variável resposta, a fim
de avaliar se não ocorreram problemas de ajuste dos modelos como o overfiting.
Foram construídas 500 MLP em cada cenário. As MLP foram construídas
pelo pacote “Automated Network Search” do programa Statistica 8.0 (STATSOFT
INC., 2008) que otimiza a construção de várias topologias de redes neurais ao
mesmo tempo e seleciona quais tiveram o melhor desempenho de predição nas
fases de treinamento, teste e validação, simultaneamente, pelo “intelligent problem
solver”.
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2.6 Avaliação da habilidade de predição da MLP
A acurácia de predição das MLP foi medida por meio da correlação de
posição de Spearman entre BLUP-VGP305 e MLP-VGP305 e pelo quadrado médio dos
erros (QME) entre BLUP-VGP305 e MLP-VGP305. A correlação de Spearman foi
utilizada a fim de verificar se existiu diferenças na classificação dos animais com
base em BLUP-VGP305 e em MLP-VGP305. O QME foi calculado por:
n

QME =

∑| y

i

− ŷ i |2

i =1

n

(3)

em que yi é o i-ésimo BLUP-VGP305, ŷi é o valor predito de MLP-VGP305 e n é o
número de observações. Menores valores de QME indicaram melhores ajustes dos
modelos.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As estatísticas descritivas das produções médias de leite nos três períodos
da curva de lactação (Figura 2) estão na Tabela 4. A maior produção de leite foi
verificada no segundo período.
Tabela 4. Número de registros (n), média ( x ), respectivos desvios-padrão (DP),
coeficiente de variação (CV), valores mínimos (Min) e máximos (Max) para a média
da produção de leite nos três períodos da primeira lactação.
n
x (kg/dia)
DP (kg/dia)
CV(%)
Min (kg/dia)
Max (kg/dia)
Período
1
3.514
26,71
7,06
26,41
5,00
50,50
2
3.536
27,78
7,82
28,17
4,33
53,00
3
3.527
24,49
7,54
30,77
2,50
48,50
Período (1) entre 5 a 90 dias em lactação, (2) entre 91 a 180 dias em lactação e (3) entre 181 a 305
dias em lactação.

Das 500 redes neurais construídas em cada situação, as arquiteturas que
apresentaram as melhores predições, em cada situação, foram as descritas na
Tabela 5. O número de neurônios da camada intermediária variou de quatro no
cenário 3 até oito nos cenários 7 e 8. Apesar do número de neurônios na camada de

107

entrada ter aumentado do Cenário1 para o Cenário 10, pois aumentou o número de
variáveis na camada de entrada das MLP, o número de neurônios da camada
intermediária não variou muito, permanecendo entre 5 a 9 neurônios. Isso indicou
que o aumento da complexidade das redes neurais, principalmente a partir do
Cenário 7, não foi suficiente para adicionar mais neurônios na camada intermediária
da MLP.
Tabela 5. Arquitetura das redes neurais em cada cenário.
Cenário

Número de neurônios na
camada de entrada

Número de neurônios na camada
intermediária

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3
3
3
6
6
6
9
9
9
9

5
6
4
5
5
7
8
8
6
7

As estimativas da correlação de Spearman foram semelhantes nos Cenários
1, 2 e 3 e nos Cenários 4, 5 e 6. (Tabela 6). As maiores estimativas da correlação de
Spearman foram verificadas no Cenário 7, tanto nas fases de treino, teste e
validação do modelo MLP. As correlações entre os valores preditos pelas MLP com
os preditos pelo modelo de regressão aleatória variaram de 0,647 até 0,699 nos
Cenário 1, 2 e 3 (Tabela 6). Isso indicou que o uso de apenas um tipo de informação
na camada de entrada das MLPs (informação do animal no Cenário 1, do pai no
Cenário 2 e da mãe no Cenário 3), foi suficiente para que as MLPs apresentassem
predições dos valores genéticos para a produção de leite até 305 dias não tão
discrepantes das obtidas por meio dos modelos de regressão aleatória, que levam
em consideração a informação de vários tipos de parentescos (entre irmãos, paisfilhos, tios, avós, etc), as quais não foram utilizadas nas MLPs. O mesmo pode ser
extrapolado para os Cenários 4, 5 e 6, nos quais foram utilizadas informações
provenientes de duas fontes simultaneamente (animal e pai, animal e mãe ou pai e
mãe) e para o Cenário 7 em que foi utilizado três fontes de informação ao mesmo
tempo (animal, pai e mãe) nos neurônios da camada de entrada das MLPs.
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Considerando as fases de treino, teste e validação juntas, os menores
valores do QME foram verificados no Cenário 7, depois nos Cenários 4, 5 e 6,
seguidos dos Cenários 1, 2 e 3. Logo, o modelo do Cenário 7 foi o melhor para
predizer os valores genéticos para a produção de leite, sem que ocorresse o
overfiting das predições. Os altos valores da correlação de Spearman neste cenário
(Tabela 6), nas três fases da MLP, indicaram que, quando as informações dos
animais foram utilizadas de forma conjunta com os valores genéticos dos pais e das
mães, a classificação dos animais foi semelhante tanto pelo BLUP-VGP305 como pela
MLP-VGP305. Esses resultados indicaram que à medida que as informações
referentes aos pais e mães das vacas foram utilizadas juntamente com os registros
fenotípicos da produção de leite das vacas, o modelo MLP ajustou melhor os valores
genéticos para a produção de leite.
Tabela 6. Quadrado médio do erro (QME) e correlação de Spearman entre os
valores genéticos para a produção de leite até 305 dias em lactação preditos
utilizando BLUP e MLP1.
Cenário
Fase
QME
Spearman
Treino
93.828,812
0,687
1
Teste
87.425,223
0,685
Validação
91.957,809
0,677
Treino
118.745,828
0,647
2
Teste
96.201,727
0,648
Validação
98.545,984
0,662
Treino
97.206,239
0,699
3
Teste
99.204,682
0,656
Validação
101.954,202
0,677
Treino
61.110,545
0,824
4
Teste
51.508,741
0,832
Validação
63.954,098
0,789
Treino
55.496,894
0,828
5
Teste
62.573,227
0,786
Validação
60.479,772
0,803
Treino
28.721,525
0,823
6
Teste
29.813,126
0,757
Validação
32.425,313
0,807
Treino
17.516,247
0,949
7
Teste
18.267,885
0,936
Validação
25.843,480
0,919
Treino
16.096,190
0,898
8
Teste
17.475,142
0,879
Validação
115.973,448
0,647
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Treino
Teste
Validação
Treino
Teste
Validação

9
10
1

11.360,503
12.919,443
511.027,571
14.655,171
16.231,533
98.043,938

0,812
0,800
0,312
0,910
0,885
0,634

BLUP: Best Linear Unbiased Predictor; MLP: Multilayer Perceptron.

As estimativas da correlação de Spearman na fase de validação nos
Cenários 8, 9 e 10 que foram, respectivamente, 0,647, 0,312, e 0,634 (Tabela 6).
Estes valores foram menores quando comparados com as fases de treino e teste
destes mesmos cenários. O mesmo pode ser observado levando-se em conta os
maiores valores do QME na fase de validação desses cenários, quando comparados
com as fases de treino e teste. Estes resultados indicam que as redes neurais
perderam a capacidade de generalização das predições, quando as MLP foram
utilizadas para predizer padrões de valores genéticos diferentes daqueles utilizados
nos treinos e teste dos modelos. Dentre estes três cenários, a validação no Cenário
9 foi a pior, indicando que as MLP não tem capacidade de generalização de
predição quando a MLP é treinada e validada com perfis genéticos de animais
extremos.
Considerando o Cenário 8, a MLP não apresentou adequada capacidade de
generalização para predizer os valores genéticos de animais geneticamente
superiores, quando são utilizados animais com valores genéticos em torno e abaixo
da média da população na fase de treino. Isso poderia indicar que, ao longo das
gerações, a MLP deveria ser retreinada para poder predizer os valores genéticos
das próximas gerações.
Com relação ao Cenário 9, a MLP não conseguiu predizer adequadamente
os valores genéticos dos animais geneticamente superiores com base nos valores
genéticos dos animais geneticamente inferiores. As implicações práticas deste
resultado seriam as mesmas apresentadas para o Cenário 8. No que diz respeito ao
Cenário 10, a MLP também não apresentou adequada capacidade de generalização
das predições, indicando que as MLP não seriam capazes de predizer os valores
genéticos de animais pertencentes a rebanhos que não estão sob processo de
seleção e que acabaram de ser incluídos no programa de melhoramento genético.
Nesse caso, a MLP teria sido treinada com animais geneticamente superiores, que
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já vem passando por processo de seleção, e não seria capaz de predizer os valores
genéticos de animais geneticamente inferiores ou animais de rebanhos que não tem
passado pelo processo de seleção genética.
4 CONCLUSÃO
As predições dos valores genéticos obtidas pelas MLP variaram de acordo
com o tipo de informação utilizada na camada de entrada e quais animais foram
utilizados para treiná-las. As melhores predições dos valores genéticos dos animais
foram quando a informação dos animais, pais e mães e uma amostra homogênea
dos animais foi utilizada para treinar as MLP.
Com relação ao conjunto de dados, deve-se utilizar amostras no conjunto de
treinamento das redes neurais que foram representativas em outros conjuntos de
dados em que as MLP foram colocadas à prova (conjuntos de teste e validação),
pois estas não tiveram capacidade de generalização das predições quando os
conjuntos de dados do teste e validação possuíram amostras com padrões
diferentes das utilizadas no treino das mesmas.
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