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INCORPORAÇÃO DE INFORMAÇÃO GENÔMICA PARA ESTIMAÇÃO DE 
PARÂMETROS GENÉTICOS DE PESO CORPORAL E ESCORES VISUAIS NA 

RAÇA NELORE 
 

RESUMO - Programas de melhoramento genético na bovinocultura de corte 
são importantes para o progresso genético do rebanho e consequentemente para a 
economia do país. Os avanços nas tecnologias de genotipagem permitiram 
estimativas de parâmetros genéticos a partir de informações genômicas por meio dos 
painéis de marcadores do tipo SNP (single nucleotide polymorphism). Estes avanços 
permitem estimativas de parâmetros genéticos, a partir de informações genômicas 
mais acuradas, acelerando o progresso genético dos rebanhos brasileiros. O objetivo 
deste trabalho foi a estimação de parâmetros genéticos, tendência genética e análise 
de componentes principais de características de peso corporal ao nascer (PN), aos 
210 (P210), 365 (P365), e 450 (P450) dias de idade e escores visuais de Estrutura 
(ES), Precocidade (PS) e Musculosidade (MS), medidas ao sobreano. Os dados 
utilizados nesse estudo foram obtidos junto ao Programa Nelore Brasil, mantido pela 
Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores (ANCP). As estimativas foram 
obtidas com base em registros de pedigree de 192.483 animais, 80.114 registros 
fenotípicos e 8.652 registros de animais genotipados. Os valores genéticos preditos 
(EBV) foram estimados a partir da equação dos modelos mistos e metodologia 
bayesiana, enquanto os valores genéticos genômicos preditos (GEBV) foram obtidos 
a partir do melhor preditor genômico linear não-viesado de único estágio (ssGBLUP). 
As estimativas de herdabilidade (h2) para as características de PN, P210, P365, P450, 
ES, PS e MS foram respectivamente de 0,81±0,01, 0,38±0,02, 0,34±0,02, 0,35±0,02, 
0,31±0,04, 0,38±0,05, 0,39±0,05, com a inclusão de informações de SNPs e para 
estimativas apenas com informações de pedigree e fenótipos, as h2 foram de 
0,82±0,01, 0,33±0,02, 0,31±0,02, 0,32±0,02, 0,32±0,05, 0,37±0,05, 0,38±0,05, 
respectivamente. A análise de componentes principais dos EBVs e GEBVs médios 
evidenciaram que a utilização de informações genômicas resultou em melhor 
identificação de variabilidade genética das características, sendo o componente 
principal 1 responsável por 66,08% da variabilidade utilizando informações de SNPs, 
enquanto que pela metodologia bayesiana, 64,74%. As tendências genéticas das 
médias dos EBVs e GEBVs por ano de nascimento dos animais indicaram que houve 
progresso genético para todas as características deste estudo. Conclui-se que a 
análise de componentes principais mostrou que a variabilidade das características foi 
melhor identificada quando se têm as informações de genótipos dos animais. Os 
resultados das tendências genéticas indicaram que o rebanho estudado está 
respondendo de forma favorável a seleção em todas as características segundo os 
critérios adotados pelo programa de melhoramento genético Nelore Brasil.  

 
 

Palavras-chave: análise de componentes principais, genômica, tendência genética, 
single-step. 
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INCORPORATION OF GENOMIC INFORMATION IN GENETIC PARAMETERS 
ESTIMATION OF BODY WEIGHT AND VISUAL SCORES IN NELORE BREED 

 
ABSTRACT - Genetic improvement programs of Brazilian beef cattle are 

important for herd’s genetic progress and consequently for the country’s economy. 
With the advances in sequencing and genotyping technologies, high density panels 
with SNP (single nucleotide polymorphism) type polymorphic markers are available on 
the market. These advances allow genetic parameters estimation from genomic 
information to be more accurate, leading to a faster genetic progress of Brazilian herds. 
The aim of this study was the genetic parameters estimation, genetic trend and 
principal components analysis for body weight measured at birth (PN), 210 (P210), 
365 (P365) and 450 (P450) days of age and visual scores of Structure (ES), Precocity 
(PS) and Musculoskeletal (MS), measured in yearling period (from 12 to 20 months of 
age). The data were obtained from the Nelore Brazil breeding program maintained by 
the National Association of Breeders and Researchers (ANCP). The estimates were 
obtained on pedigree records of 192,483 animals, 80,114 phenotypic records and 
8,652 records of genotyped animals. The genomic estimated breeding value (GEBV) 
and estimated breeding value (GEBV) were obtained from the single step best 
genomic linear unbiased predictor (ssGBLUP), mixed models’ equation and bayesian 
methodology, respectively. The (co)variance components were estimated from 
Bayesian methodology. The heritability estimates (h2) for PN, P210, P365, P450, ES, 
PS and MS were respectively 0.81±0.01. 0.38±0.02. 0.34±0.02. 0.35±0.02. 0.31±0.04. 
0.38±0.05. 0.39±0.05, with information from SNPs and for estimates only with pedigree 
and phenotypes information, h2 were 0.82±0.01. 0.33±0.02. 0.31±0.02. 0.32±0.02. 
0.32±0.05. 0.37±0.05. 0.38±0.05, respectively. The principal components analysis for 
the mean values for EBVs and GEBVs showed that the use of genomic information 
resulted in a greater capture of variability for the traits. The principal component 1 was 
responsible for 66.08% of the variability using information from SNPs, whereas for the 
analysis with only from pedigree and phenotype, 64.74%. The genetic trends for EBVs 
and GEBVs by year of birth of the animals indicated that there was genetic progress 
for all traits of this study. It is concluded that all the principal component analysis 
showed that the genotypes information provides better identification on trait’s 
variability. Genetic trends indicated genetic progress made by the Nelore Brazil 
breeding program for all traits. 

 
 

Key words: genetic trend, genomic, principal component analysis, single-step
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil possuiu o maior rebanho bovino comercial do mundo, com o total de 

221,80 milhões de cabeças e foi o segundo maior exportador mundial de carne bovina 

no ano de 2017 (ABIEC, 2018). Os avanços produtivos na bovinocultura de corte 

brasileira são consequências do progresso genético dos rebanhos, advindo de 

procedimentos de seleção, juntamente com melhorias na nutrição e no manejo dos 

animais. O progresso genético dos rebanhos depende de que bons índices 

zootécnicos e, principalmente os índices reprodutivos, sejam atendidos (BOLIGON e 

ALBUQUERQUE, 2010).  Campos et al. (2013), salientaram que a bovinocultura tem 

importante participação no cenário econômico nacional, e isto reflete a necessidade 

da maximização da produção e de índices zootécnicos que assegurem o nível 

produtivo. Estes índices são utilizados como referência para auferir o grau de 

eficiência do manejo em cada fase da bovinocultura. De acordo com Alencar e 

Barbosa (2010), é necessário que o sistema produtivo da bovinocultura de corte 

apresente bom desempenho e alta eficiência para que seja possível disponibilizar 

produtos de qualidade a preço acessíveis. Para atingir esse objetivo, o aumento do 

potencial genético dos animais é necessário para se alcançar maior eficiência nestes 

sistemas de produção de carne. 

Em programas de melhoramento genético, as estimativas de parâmetros 

genéticos tais como herdabilidade e correlação genética entre as características, 

mostra-se fundamental, pois proporciona maior conhecimento da característica a ser 

selecionada e melhorada. Estimativas de herdabilidade quantificam o quanto da 

variância observada no fenótipo pode ser transmitida para as progênies, por meio do 

efeito genético aditivo de seus genes. As estimativas de correlações genéticas medem 

o quanto uma característica está associada geneticamente à outra, permitindo 

respostas correlacionadas para características que possuem baixa herdabilidade, ou 

que são de difícil mensuração (CAETANO et al., 2013). Estas estimativas de 

parâmetros genéticos permitem definir quais características serão consideradas na 
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seleção, assim como o método de seleção a ser empregado e o tempo necessário 

para que a resposta desejada seja atingida. 

O progresso na aplicação dos estudos de marcadores moleculares de 

polimorfismos de base única (SNPs) nos programas de melhoramento genético, 

disponibiliza informações mais acuradas para a seleção de animais, o que permite 

maior confiabilidade na predição de valores genéticos dos animais para as 

características de importância econômica. De acordo com Habier, Fernando e 

Dekkers (2007), a maior vantagem em se utilizar as informações obtidas por 

marcadores celulares é a predição do valor genético genômico dos animais com alta 

acurácia por várias gerações, sem a necessidade de se ter medidas de fenótipo 

repetidas, o que resulta em redução de custos e redução no intervalo de gerações. 

Os marcadores moleculares do tipo SNP têm sua origem em mutações na 

cadeia de bases nitrogenadas presentes nas moléculas de DNA. A mutação mais 

comum para o surgimento dos SNPs é a transição de uma base do tipo purina por 

outra purina (A-G) ou de uma pirimidina por outra (C-T), a qual ocorre com maior 

frequência nos espaços entre os genes, sem função determinada, de uma molécula 

de DNA. De acordo com Caetano (2009), os avanços em metodologias para 

genotipagem dos SNPs, trouxeram maior viabilidade econômica e prática para a 

avaliação genética em bovinos. 

A utilização de painéis com marcadores moleculares do tipo SNP com alta 

densidade de marcadores para avaliações genéticas, permite identificar maior 

proporção da variabilidade genética aditiva de determinada característica, com a 

estimação do valor de substituição de alelo em cada um dos loci envolvidos com esta 

característica. O valor genético de um indivíduo pode ser estimado com base nos 

genótipos de todos os marcadores associados com a característica, sem as 

informações fenotípicas do animal (MEUWISSEN et al., 2001). 

Diversos trabalhos abordaram a utilização de marcadores moleculares e 

informações de pedigree com a finalidade de predizer parâmetros genéticos em 

diferentes espécies de animais e tornaram evidente a importância da inclusão da 

informação genômica na estimação de parâmetros genéticos (HAILE-MARIAM et al., 

2012; AASMUNDSTAD et al., 2015; ELZO et al., 2015; LOBERG et al., 2015). 
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2. OBJETIVOS 

Neste trabalho, os objetivos foram avaliar a inclusão de informação genômica 

na estimação de parâmetros genéticos e tendência genética para peso corporal 

padronizado ao nascer, 210, 365, e 450 dias de idade e escores visuais baseado no 

Sistema de Avaliação Morfológica (SAM) para Estrutura (E), Precocidade (P) e 

Musculosidade (M), medidos ao sobreano. Por meio da análise de componentes 

principais, analisar o ganho na identificação da variabilidade genética das 

características com a inclusão das informações de SNPs e avaliar a interação entre 

elas. 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. Avaliação genética a partir dos registros de pedigree, fenótipo e genótipo 

A disponibilidade de marcadores moleculares do tipo SNP possibilitou a 

introdução de modelos de seleção genômica em programas de melhoramento 

genético (LEGARRA; AGUILAR; MISZTAL, 2009). Com isso, procedimentos de 

análise de dados em duas ou três etapas podem ser seguidos. Primeiro, uma 

avaliação genética tradicional, utilizando informações do pedigree e fenótipo é feita e, 

então, na segunda etapa, fenótipos corrigidos ou valores genéticos são utilizados 

como variável resposta no modelo de seleção assistido por marcador (GUILLAUME 

et al., 2008; VANRADEN et al., 2009). Essa forma de avaliação é conhecida como 

multi-estágios. Segundo Legarra, Aguilar e Misztal (2009), a avaliação multi-estágios 

apresenta desvantagens tais como a perda de informações pelas diferentes 

quantidades de informações fenotípicas ou genotípicas provenientes do banco de 

dados original e pelo viés causado pela seleção.  

Uma avaliação em um único passo, utilizando todas as informações de 

fenótipo, pedigree e genótipo é uma estratégia para superar as desvantagens das 

avaliações multi-estágio. Esta avaliação é potencialmente mais simples e mais 

acurada se comparada a uma avaliação genômica de multi-estágio, além de 

possibilitar a prevenção de viés pela seleção de animais baseada apenas em 

informações genômicas. Para tal, a matriz de parentesco A precisa ser modificada, 

para que se inclua as informações genômicas. Esta modificação é baseada na 
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transmissão de informação de animais genotipados para seus filhos, ou informações 

de animais genotipados para animais não-genotipados, complementando as 

informações do pedigree com aquelas dos marcadores moleculares (LEGARRA, 

AGUILAR E MISZTAL, 2009; MISZTAL et al., 2013). 

Uma matriz de parentesco A pode ser modificada para a matriz H que inclui 

informações de parentesco provenientes do pedigree e diferenças entre as matrizes 

com as informações apenas do pedigree e a matriz baseada no parentesco genômico 

(AΔ). H = A11 + AΔ: assim, 

                                H = [
𝑨11 𝑨12

𝑨21 𝑮
]= A + [

0 0
0 𝑮 − 𝑨22

] 

na qual o subscrito 1 e 2 representam animais não-genotipados e genotipados, 

respectivamente e G é a matriz de parentesco-genômica (AGUILAR et al., 2010). De 

acordo com Forni, Aguilar e Misztal (2011), além do cálculo para a estimação da matriz 

H, não há necessidade de modificações adicionais na equação de modelos mistos 

usado no melhoramento animal. 

A avaliação genética a partir da combinação de informações obtidas pelo 

pedigree, fenótipo e genótipo dos animais é denominada de melhor preditor linear 

genômico não viesado de passo único ou ssGBLUP e proporciona uma maneira 

simples de reunir todas essas informações. Além do ganho na acurácia, o ssGBLUP 

apresenta propriedades positivas como: inclusão de informação de todos os parentes 

dos animais genotipados e suas performances; ajuste simultâneo de informações 

genômicas e estimativas de outros efeitos (como grupo de contemporâneos). 

Portanto, sem perda de informações, o ganho na acurácia nos animais genotipados é 

transmitido para todos seus parentes havendo um ajuste mais simples para modelos 

mais complexos, pois qualquer modelo pode ser incluído usando matrizes de 

parentesco combinadas (LEGARRA et al., 2014). 

 

3.2. Características de interesse econômico 

 

3.2.1. Peso corporal 

Características de crescimento como o peso corporal são amplamente 

utilizadas na seleção em programas de melhoramento genético para bovinos de corte 
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brasileiro (BORBA et al., 2011), pela fácil obtenção e por serem consideradas 

importantes para a avaliação da eficiência do rebanho em diversos sistemas de 

produção (MERCADANTE et al., 2004). Estimativas de herdabilidade (h2) indicam que 

há substancial proporção da variação genética destas características que provém da 

ação aditiva dos genes, portanto respondendo melhor à seleção (ZUIN et al., 2012).  

Moreira et al., (2015) estimaram herdabilidades direta e materna para peso aos 

120 dias de idade (P120) de 0,23 e 0,08, respectivamente e herdabilidade direta para 

peso aos 450 (P450) dias de idade de 0,44. Os autores concluíram que a seleção para 

características de crescimento pré (P120) e pós-desmame (P450) podem responder 

à seleção direta, com expectativa de rápido ganho genético. 

Araújo et al. (2011), com 12.122 registros de pesos padronizados de animais 

da raça Nelore estimaram herdabilidade para P450 de 0,41. Os autores indicaram que 

a raça Nelore apresenta variabilidade genética suficiente para que ocorra resposta à 

seleção baseada nesta característica. 

Buzanskas et. al. (2013), estimaram parâmetros genéticos e realizaram análise 

de componentes principais dos valores genéticos para características de peso 

corporal aos 420 dias de idade (P420) e reprodutivas de idade ao primeiro e segundo 

parto, além do intervalo entre partos com dados de fêmeas da raça Canchim. Na 

análise de componentes principais, os componentes principais um (PC1) e dois (PC2) 

foram responsáveis por 73,37% da variação total dos valores genéticos (EBV) 

(48,51% e 24,86%, respectivamente). Foi observado pelo gráfico de duas dimensões 

composto pelo PC1 e PC2 e a correlação linear entre os EBVs com os componentes 

principais que as características reprodutivas foram altamente relacionadas ao PC1 e 

P420 foi mais associado ao PC2. Portanto, a seleção para P420 provavelmente não 

afetaria as características reprodutivas. 

 

3. 2. 2. Escores visuais 

A seleção com base em características de crescimento pode levar ao aumento 

do peso adulto do animal e, portanto, favorecer a produção de animais grandes e 

tardios, o que se mostra economicamente inviável, principalmente em sistemas de 

produção a pasto (FARIA et al., 2008). Boligon e Albuquerque (2010), trabalhando 

com escores visuais e características reprodutivas, verificaram que a utilização de 
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escores visuais como critérios de seleção devem ser considerados, uma vez que as 

correlações genéticas entres estas características foram favoráveis. Estes autores 

salientaram que o desempenho reprodutivo dos animais é um dos fatores 

determinantes da eficiência total do sistema produtivo de bovinos de corte. De acordo 

com Costa et. al. (2008), os critérios de seleção na pecuária brasileira são 

majoritariamente para pesos corporais medidos à determinadas idades do animal. 

Esta seleção somente para peso corporal mostra-se insuficiente, pois não determina 

o potencial total produtivo do animal. 

Long (1973), afirma que para promover a seleção indireta ligada à terminação 

de carcaça, desenvolveu-se uma escala de medidas que são características avaliadas 

visualmente por meio de pontuação por escores denominada de Sistema de Avaliação 

Ankony. No Brasil, a avaliação por escores visuais pelo método de Sistema de 

Avaliação Morfológica (SAM) foi adotada pela Associação Nacional de Criadores e 

Pesquisadores (ANCP) por meio do trabalho de Koury Filho (2005).  

As características morfológicas avaliadas pelo SAM são as de estrutura 

corporal (E), precocidade (P) e musculosidade (M). As avaliações SAM medidas ao 

sobreano, são realizadas a partir dos 12 aos 20 meses de idade e são atribuídos 

escores de um a seis (KOURY FILHO, 2015). A característica E indica o tamanho do 

animal e é avaliada pela visualização da área lateral do animal, baseado na altura e 

comprimento do esqueleto, considerando as pernas. Os animais com melhor valor 

genético para E, produzem progênies com estrutura corporal mais adequada ao 

sistema produtivo desejado. Os escores de 4 a 6 são indicados, de acordo com o perfil 

e necessidade do rebanho, e levando em consideração o sistema de produção em 

que os animais são criados. A característica de P é avaliada visualmente pela relação 

entre a profundidade das costelas e o comprimento dos membros, considerando a 

altura da virilha. Os animais com melhor valor genético para esta caraterística 

favorecem a redução no tempo de engorda e melhor adaptação a sistemas de 

produção a pasto. Os escores 5 e 6 são indicados para esta característica pois os 

animais com escores menores que estes tendem a ser tardios. Por fim, a característica 

de M é avaliada pela distribuição muscular no animal, volume e comprimento dos 

músculos. Os animais com melhor valor genético para M, tendem a produzir progênies 
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com maior rendimento de carcaça, portanto altos escores são recomendados 

(GORDO et al., 2016). 

Koury Filho et al. (2010), em trabalho com bovinos de corte predominantemente 

da raça Nelore, estimaram componentes de (co)variância entre características de 

conformação (C), precocidade (P) e musculatura (M) medidas à desmama e sobreano 

e peso corporal, por máxima verossimilhança restrita. As estimativas de herdabilidade 

(h2) direta das características de P, M e peso à desmama foram semelhantes (0,25, 

0,23 e 0,23, respectivamente), mostrando expectativas para o progresso genético 

semelhantes pela seleção direta para escores visuais e peso nesta fase de 

crescimento e menor progresso genético para seleção de C, pois sua estimativa de h2 

foi menor (0,13). As h2 maternas para peso, C, P e M medidas à desmama foram de 

pequena magnitude (0,11, 0,05, 0,04 e 0,06, respectivamente), porém, de acordo com 

os autores, o efeito genético materno não pode ser desprezado no modelo utilizado 

para análise dessas características nas populações avaliadas que tenham estrutura 

para que esse efeito possa ser considerado. Para as mesmas características 

avaliadas ao sobreano, as herdabilidades diretas para peso, C, P e M foram maiores 

se comparadas com as características avaliadas à desmama (0,37, 0,24, 0,32 e 0,27, 

respectivamente). Os escores visuais ao sobreano sofrem pequena influência do 

efeito genético materno e, por isso, esse não é considerado nos modelos de análise 

dessa característica. As estimativas de correlação genética entre peso e os escores 

foram elevadas em ambas as idades (desmana e sobreano). De acordo com os 

autores, a seleção para uma das características avaliadas a partir de escores visuais 

provavelmente implicará em resposta correlacionada positiva em todas as demais, na 

mesma ou diferente idade. 

Costa et al. (2008), avaliaram escores visuais de C, P e M e ganho médio de 

peso (GND) do nascimento a desmama de bovinos formadores da raça Brangus, para 

estimação de componentes de (co)variância e parâmetros genéticos. As estimativas 

de h2 direta para C, P, M e GND foram semelhantes (0,17, 0,16, 0,15 e 0,18, 

respectivamente). A partir destes resultados foi evidenciado que escores visuais são 

tão herdáveis quanto o ganho em peso até a desmama. Portanto, os escores visuais 

disponibilizam suficiente variação genética aditiva para a seleção e consequente 

progresso genético. Segundo os autores, as correlações genéticas entre GND e os 
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escore variaram de 0,61 a 0,81, indicando forte associação genética entre os escores 

visuais e GND. A característica P apresentou a menor estimativa de correlação 

genética com GND (0,61). Os autores atribuem esse resultado ao fato de animais a 

desmama não apresentarem acabamento de carcaça, ou seja, acúmulo de gordura 

nas regiões corporais do animal, pois encontram-se na fase de desenvolvimento 

muscular. Os autores concluíram que os escores visuais de C, P e M e GND podem 

ser considerados como critérios de seleção e a seleção indireta para GND por meio 

dos escores visuais pode ser considerada.  

 

3.3. Inferência bayesiana e amostragem de Gibbs 

A metodologia bayesiana diferencia-se da frequentista quanto a incerteza sobre 

os parâmetros desconhecidos, que são associados a uma distribuição de 

probabilidade. Enquanto que na metodologia frequentista os parâmetros não se 

alteram, na metodologia bayesiana os parâmetros são variáveis aleatórias 

caracterizadas pela distribuição a priori (GIOANOLA e FERNANDO, 1986; BLASCO, 

2001). Esta distribuição a priori é a informação prévia oriunda de considerações 

teóricas ou análises prévias obtidas em experimentos posteriores com o mesmo 

objetivo (RESENDE, 2000) e é conhecida como probabilidade subjetiva, ou seja, a 

probabilidade de determinado evento ocorrer, atribuída por um indivíduo e baseada 

em informações prévias disponíveis. 

O teorema de Bayes apresenta-se como: 

p (θ | Y) α p (θ) * p (Y | θ) 

em que p (θ) é a densidade de probabilidade a priori de θ e reflete o grau de 

conhecimento acumulado sobre os possíveis valores de θ, antes da obtenção de 

informações contidas em Y; p (Y | θ) é a densidade de probabilidade posterior de θ, a 

qual inclui o grau de conhecimento prévio sobre θ “atualizado por informações 

adicionais” contidas em Y; α é o operador proporcional a. 

A introdução de métodos de Monte Carlo baseados em cadeias de Markov, 

denominados MCMC (Markov Chain Monte Carlo), viabilizou a implementação do 

paradigma bayesiano (SORENSEN, 1996). O amostrador de Gibbs é uma técnica que 

gera variáveis aleatórias de uma distribuição marginal indireta, sem a necessidade de 

se calcular a densidade (CASELLA e GEORGE, 1992). Este consiste na integração 
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numérica, usado na estimação das distribuições conjunta e marginal de todos os 

parâmetros considerados no modelo, pela reamostragem de todas as distribuições 

condicionais da cadeia de Markov. Esta técnica permite obter indiretamente as 

varáveis aleatórias de determinada distribuição marginal, sem a necessidade do 

cálculo de sua densidade de probabilidade (BLASCO, 2001). De acordo com Gilks et. 

al. (1993), o amostrador de Gibbs reduz a dificuldade de lidar com grande quantidade 

de parâmetros desconhecidos e dados perdidos de maneira mais simples, tratando 

um parâmetro desconhecido por vez, amostrando cada parâmetro com sua 

distribuição condicional completa. 

 

3.4. Uso de informações genômicas no melhoramento genético 

Os benefícios da seleção por meio de informações genômicas é aumentar a 

acurácia dos valores genéticos estimados e reduzir o intervalo de gerações (HAILE-

MARIAM et al., 2012), além de favorecer a intensidade de seleção.  O uso das 

informações genômicas para construção da matriz de parentesco a torna mais 

precisa, melhorando as informações da relação entre os animais, reduzindo o viés das 

predições dos valores genéticos (PSZCZOLA et al., 2012). Se comparada com a 

matriz de parentesco baseada apenas no pedigree, a matriz genômica torna-se mais 

precisa quanto ao parentesco dos animais, pois mostra que a relação real entre 

indivíduos pode se diferenciar da amostragem Mendeliana. Portanto, as estimativas 

de componentes de variância genéticos podem ser mais acuradas, auxiliando 

programas de melhoramento genético, principalmente em casos em que há escassez 

de dados fenotípicos (VEERKAMP et al., 2011). 

A acurácia das informações obtidas a partir de animais genotipados irá 

depender da extensão e densidade dos painéis utilizados para esta finalidade, a 

disponibilidade de informação fenotípica e da integridade do pedigree (ELZO et al., 

2015). Os autores estimaram a herdabilidade direta e materna de características de 

crescimento em animais Angus-Brahman. A h2 foi estimada a partir de diferentes 

fontes de registros de dados: (1) todas as informações disponíveis de pedigree, 

fenotípica e genotípica (GPM1); (2) todas as informações fenotípicas, genotípicas e 

pedigree apenas de animais não genotipados (GPM2); (3) todas as informações 

genotípicas e fenotípicas, mas sem informação de pedigree (GPM3) e (4) todas as 
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informações fenotípicas e de pedigree, porém sem informações genotípicas (PM). Os 

autores concluíram que a melhor estimativa foi obtida a partir de PM, pois os efeitos 

fixos e aleatórios foram considerados neste modelo, além das informações fenotípicas 

e de pedigree. GPM1 mostrou estimativas semelhantes à PM, considerando os efeitos 

fixos e aleatórios, mostrando a melhor estimativa com as informações consideradas 

neste modelo. Esta semelhança indica que os genótipos forneceram pouca 

informação adicional na variabilidade genética aditiva, além das informações 

fornecidas pelo pedigree. Os demais modelos (GPM2 e GPM3) mostraram-se 

próximos as estimações a partir de GPM1. GPM2 não levou em consideração as 

informações de pedigree de animais não genotipados e este fato não apresentou 

grande impacto na estimação dos parâmetros genéticos. Ignorar todas as relações de 

pedigree teve maior impacto na estimação dos parâmetros genéticos, subestimando-

os (GMP3), se comparado aos demais. 

Loberg et al. (2015) verificaram como as variâncias genéticas e a variância do 

mérito genético são afetadas usando a matriz de parentesco genômica e as matrizes 

baseadas no pedigree, em seis populações de gado Pardo Suíço, em 34 

características. Os autores utilizaram informações de SNPs de 8.864 touros, com 

painéis de diferentes densidades. O total de 8.580 touros foi genotipado com dois 

painéis de média densidade (54.001 e 54.609 SNPs), 243 touros genotipados com 

painel de baixa densidade (6.909 SNPs) e 41 touros genotipados com painel de alta 

densidade (777.962 SNPs). Os animais não foram imputados para a maior quantidade 

de SNPs. As estimativas de variância genética a partir da matriz de parentesco 

genômica foram sempre menores (10%) se comparadas com as estimativas a partir 

das matrizes baseadas no pedigree (60%). A razão entre a variância genética 

estimada a partir das informações genômicas e da variância genética estimada a partir 

das informações de pedigree aumentou quando a herdabilidade de determinada 

característica e o tamanho da população também aumentaram, sendo menores as 

diferenças entre estas estimativas para características de alta herdabilidade em 

grandes populações. A variância do valor genético estimada a partir das informações 

genômicas foram maiores do que a predita a partir de registros de pedigree em quase 

todas as características. As estimativas chegaram a ser 1,5 vezes maiores quando as 

informações genômicas foram usadas. Os autores afirmaram que estes resultados 
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são importantes para o melhoramento genético, pois melhores estimativas conduzem 

a maior resposta à seleção. 

Veerkamp et. al. (2011), estimaram componentes de variância para 

características de rendimento de leite (RL), consumo alimentar e peso corporal (PC), 

em pequeno banco de dados com 639 novilhas da raça Holandesa, a fim de se 

comparar estas estimativas utilizando a matriz genômica (G), apenas do pedigree 

(matriz A) e a combinação destas duas (matriz H). Destes animais, 603 foram 

genotipados com painel Illumina 50K e após o controle de qualidade, restaram 517 

animais, com total de 43.011 SNPs, com informações de genótipos e fenótipos para 

todas as características. As estimativas de h2 obtidas a partir da matriz A foram 

maiores que as encontradas pela matriz G, porém menores valores de erro-padrão 

foram encontrados na matriz G. Isto pode ter ocorrido pela homogeneidade dos 

grupos e manejo consolidado, resultando em menores estimativas de variância 

residual, portanto maior h2. Além disso, a estrutura de pedigree baseada em irmãos 

completos poder ter inflacionado as estimativas de h2. As estimativas de h2 foram 

menores utilizando a matriz G, podendo ser explicadas pela melhor desassociação 

dos efeitos não-genéticos com as relações de pedigree, o qual não foram mais 

incluídas nas estimativas de variâncias genéticas. Além da diferença existente nas 

estruturas e na soma dos autovalores das duas matrizes. Estas diferenças podem ser 

explicadas pelo parentesco entre os indivíduos na matriz A, considerado por 

descendência (definido pela probabilidade de dois alelos serem idênticos herdados de 

um ancestral comum) e na matriz G, o parentesco é considerado por probabilidade de 

estado (probabilidade de dois alelos serem iguais naquele genótipo). As acurácias nas 

estimativas das h2 a partir da matriz G foram maiores se comparadas com as da matriz 

A e as da matriz H foram maiores que as outras duas, como esperado pelos autores, 

pela junção das informações de genótipo, fenótipo e pedigree. Os autores concluíram 

que o uso do parentesco genômico melhorou a precisão das estimativas dos 

parâmetros genéticos e que animais genotipados podem ser incluídos nas análises, 

juntando o parentesco genômico e de pedigree.  
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CAPÍTULO 2 – ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS GENÉTICOS, TENDÊNCIA 
GENÉTICA E ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS DE PESO CORPORAL 
E ESCORES VISUAIS EM NELORE COM BASE EM INFORMAÇÕES GENÔMICAS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Meuwissen, Hayes e Goddard (2016), uma das razões para o 

uso da informação genômica nas avaliações de animais de produção é que esta irá 

possibilitar a obtenção de ganho genético de maneira mais rápida, se comparado com 

o uso de informações obtidas apenas por meio dos registros fenotípicos. Os benefícios 

na utilização de informações genômicas no melhoramento genético são o ganho na 

acurácia dos valores genéticos dos candidatos à seleção e a redução no intervalo de 

geração que possibilitará a seleção de animais mais precoces. Porém, para estes 

animais precoces, as informações fenotípicas ou de progênie podem não estar 

disponíveis por serem animais mais jovens. Portanto, a maneira mais acurada para 

estimar seus valores genéticos é a combinação das informações genômicas, de 

pedigree e fenótipos, utilizando o melhor preditor linear não-viesado de único estágio 

(ssGBLUP) (HAILE-MARIAM et. al., 2013). 

A inclusão de informações genômicas pode contribuir na avaliação de 

características de interesse econômico, como o peso corporal. A seleção para esta 

característica de crescimento possui vantagens pois é de fácil mensuração, com 

avaliação acurada em diversas idades (MOREIRA et. al., 2015). De acordo com Zuin 

et al. (2012), os pesos corporais mensurados durante a fase de desenvolvimento 

inicial do animal são importantes para determinar a eficiência econômica de qualquer 

sistema pecuário de gado de corte. As estimativas de herdabilidade para esta 

característica indicam que há alta proporção da variância fenotípica atribuídas a 

variância genética aditiva e, portanto, esta responde de maneira satisfatória à seleção. 

De maneira geral, o peso corporal é de grande interesse para os programas de 

melhoramento genético que os utilizam como critério de seleção pela sua correlação 

genética favorável com várias características de interesse econômico (ARAÚJO et al., 

2014). 



18 
 

A avaliação dos bovinos de corte por meio de escores visuais mostra-se 

importante na seleção para produção de carne e assim como para a caraterística de 

peso corporal, a sua obtenção é relativamente simples e de baixo custo. Os escores 

visuais permitem identificar animais com maior desenvolvimento ponderal e melhor 

conformação morfológica, indicando aqueles animais com maior precocidade e 

acabamento (KOURY et. al., 2010). Portanto, a estimação da associação genética de 

peso corporal com os escores visuais pode mostrar a eficiência na utilização destas 

avaliações visuais em programas de melhoramento genético. 

As análises de componentes principais e estimação de tendência genética 

podem auxiliar na interpretação dos resultados de seleção obtidos em programas de 

melhoramento genético. A análise de componentes principais (PCA) é uma técnica 

multivariada que possibilita a utilização de um conjunto de características para 

construir um novo conjunto de variáveis, com menor quantidade de informações que 

o original e que sintetiza adequadamente a informação das variáveis originais 

(PEARSON, 1901). Esta técnica permite principalmente reduzir a dimensão das 

informações originais e explorar a relação entre as características em um banco de 

dados (HAIR et. al., 2009). Para o melhoramento genético, esta análise permite 

verificar a relação entre os valores genéticos estimados dos animais para cada 

característica (BUZANSKAS et. al., 2013). A regressão linear dos valores genéticos 

em relação aos anos de nascimento dos animais descreve a tendência genética. Esta 

é definida pela mudança no desempenho do animal por unidade de tempo, devido às 

mudanças nos valores genéticos. O conhecimento da tendência genética obtida para 

características de importância econômica auxilia na tomada de decisão e definição de 

objetivos nos programas de melhoramento genético e quando avaliada 

periodicamente, permite verificar a eficiência dos programas de melhoramento 

genético (MISSANJO et. al., 2012).  

Sendo assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a inclusão de informação 

genômica na estimação de parâmetros genéticos e tendência genética para peso 

corporal padronizado ao nascer, 240, 365, e 455 dias de idade e escores visuais para 

Estrutura (E), Precocidade (P) e Musculosidade (M), medidos ao sobreano em bovinos 

Nelore. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Descrição dos dados 

Dados de pedigree de 192.483 animais da raça Nelore nascidos entre os anos 

de 1934 e 2016, assim como 80.114 registros fenotípicos e 8.652 registros 

genotípicos, foram obtidos junto ao programa Nelore Brasil mantido pela Associação 

Nacional de Criadores e Pesquisadores (ANCP). As características estudadas foram: 

peso padronizado ao nascer (PN), 210 (P210), 365 (P365) e 450 (P450) dias de idade, 

além de escores visuais baseados no Sistema de Avaliação Morfológica (SAM) para 

Estrutura (ES), Precocidade (PS) e Musculosidade (MS), medidos ao sobreano. 

Os animais foram criados em regime de pastagem, desmamados entre 6 e 8 

meses de idade. O manejo reprodutivo consiste no uso de estação de monta de 60 a 

120 dias, utilizando inseminação artificial ou monta natural controlada. Os grupos de 

contemporâneos para todas as características foram formados a partir dos efeitos de 

sexo, ano de nascimento, fazenda de origem, grupo de manejo e trimestre de 

nascimento. A análise descritiva para as características de peso corporal está 

demonstrada na Tabela 1 e para as características de escore visual na Tabela 2. 

Tabela 1. Número de animais, touros, vacas, grupos de contemporâneos (GC), 
médias de valores fenotípicos, desvios-padrão (DP), valores máximos 
(Máx), valores mínimos (Min) e coeficiente de variação (CV) para 
características de peso corporal em bovinos da raça Nelore. 

Peso (kg) 
Número 

Média DP Máx Min CV (%) 
Animais Touros Vacas GC 

PN 49.800 1.988 32.607 492 33,93 4,45 49,00 19,00 13,11 

P210 38.932 1.990 29.761 1.045 201,60 28,21 295,00 81,00 14,00 

P365 31.322 1.724 24.011 908 262,10 43,35 409,00 110,00 16,53 

P450 26.493 1.557 20.834 846 304,50 52,18 481,00 130,00 17,14 

PN = peso ao nascer; P210 = peso aos 210 dias de idade; P365 = peso aos 365 dias de idade; P450 = 
peso aos 450 dias de idade. 
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Tabela 2. Número de animais e proporção (entre parênteses) por escore, número de 
animais, touros, vacas e grupos de contemporâneos (GC) dos valores de 
escores visuais medidos ao sobreano em bovinos da raça Nelore. 

Característica Número de animais por escore (proporção) 

Escores visuais 1 2 3 4 5 6 

ES 273(0,04) 841(0,13) 1.355(0,21) 1.858(0,28) 1.538(0,24) 629(0,10) 

PS 213(0,03) 826(0,13) 1.434(0,22) 1.731(0,27) 1.524(0,23) 766(0,12) 

MS 334(0,05) 973(0,15) 1.561(0,24) 1.598(0,25) 1.330(0,20) 698(0,11) 

Característica Número 

Escores visuais Animais Touros Vacas GC 

ES/ PS/ MS 6.494 525 5.214 102 

ES = estrutura; PS = precocidade; MS = musculosidade 

 

2.2. Edição dos dados 

Para as análises, os grupos de contemporâneos que continham menos de cinco 

animais foram desconsiderados. A análise de conectabilidade entre os grupos para 

cada característica foi realizado pelo software AMC (ROSO e SCHENKEL, 2006), a 

fim de se verificar grupos desconexos do conjunto de dados e desconsiderá-los das 

análises. Foram verificados 5, 14, 15 grupos de contemporâneos desconectados para 

as características de P210, P365, P450 e 6 grupos para as características ES, PS, e 

MS, respectivamente.  

A definição dos efeitos fixos para os modelos considerados nas análises foi 

realizada pelo método dos quadrados mínimos, por meio da função GLM presente no 

pacote stats do software R 3.4.1 (The R Foundation For Statistical Computing, 2017). 

Para todas as características estudadas, o efeito fixo de grupo de contemporâneo foi 

significativo (p<0,05) e, portanto, foi incluído no modelo. Para todos os pesos 

estudados e o escore corporal de estrutura, foi incluído o efeito linear-quadrático da 

co-variável idade da vaca ao parto, pois este foi significativo (p<0,05) nas análises 

dessas características. Para os demais escores (P e M), apenas o efeito linear da 

idade da vaca ao parto foi significativo (p<0,05) e considerado nos modelos. Em todos 

os modelos deste trabalho, não foi considerado o efeito genético materno e efeito de 

ambiente permanente materno devido à estrutura do pedigree, em que 78,68% das 

mães possuíram apenas um filho. As pressuposições para a análise de variância de 

normalidade do resíduo e homogeneidade da variância foram atendidas para as 
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características. Os resíduos das observações acima de 3,0 e abaixo de -3,0 desvios-

padrão foram excluídos. 

 

2.3. Controle de qualidade dos genótipos 

O conjunto de dados de animais genotipados foi composto por 8.652 animais  

(machos e fêmeas), sendo 960 touros genotipados com painel de alta densidade (HD) 

(Illumina Bovine HD BeadChip), 1.000 animais genotipados com o painel de média 

densidade (50k) (Illumina BovineSNP50 BeadChip) e posteriormente imputados para 

o painel de alta densidade. Além disso, 6.692 animais foram genotipados com painel 

de baixa densidade (12k) (Clarifide Nelore 2.0) e posteriormente imputados para o 

painel de 50k e em seguida para HD.  

Os 8.652 registros genotípicos dos animais avaliados foram submetidos ao 

controle de qualidade, o qual consistiu na remoção de marcadores SNP com alelos 

de menor frequência (MAF) que 5% e call rate menor que 95%. Para as amostras, foi 

considerado call rate de 93%. Após este controle de qualidade, restaram 456.241 

SNPs e 8.652 genótipos. 

 

2.4. Estimativas de parâmetros genéticos 

As estimativas dos valores genéticos preditos (EBV) foram obtidas a partir da 

equação dos modelos mistos e metodologia bayesiana e os valores genéticos 

genômicos (GEBV) para as características estudas nesse trabalho foram estimados 

pelo melhor preditor genômico linear não-viesado de único estágio (ssGBLUP). Os 

componentes de variância foram estimados a partir de inferência bayesiana e 

amostragem de Gibbs. As estimativas de (co)variâncias assim como os EBVs e 

GEBVs, foram estimadas por meio do software GIBBS2F90 (MISZTAL, 2004) em 

características lineares para modelos unicaracterística e THRGIBBS1F90 (TSURUTA 

e MISZTAL, 2006) para as características categóricas e lineares em modelos uni e 

multicaracterística. Nos modelos multicaracterística foram considerados valores 

iniciais de variância obtidos nos modelos unicaracterística. As análises 

multicaracterística foram realizadas considerando a combinação de cada peso 

corporal com os três escores visuais. As estimativas a posteriori dos componentes de 
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variâncias foram obtidas a partir do software POSTGIBBSF90 (MISZTAL, 2004).  O 

modelo geral pode ser representado como: 

𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝑍𝑎 + 𝑒 

em que y é o vetor dos fenótipos, β  é o vetor do efeito fixo de grupo de 

contemporâneo, a  é o vetor de efeito aleatório genético aditivo de cada animal, e o 

vetor de efeitos aleatórios residuais e X e Z são as matrizes de incidência que 

relacionam as observações aos efeitos fixos e efeitos aleatórios, respectivamente.  

Foi considerado que E[y]=Xβ; Var(a)=A⨂G e Var(e)=I⨂R, em que G  é a matriz 

de (co)variâncias genéticas aditivas; R  é a matriz de (co)variância residual; A é a 

matriz do numerador de relações genético aditivas; I é a matriz identidade; e ⨂ é o 

produto direto ou de Kronecker entre matrizes. 

A estrutura geral das matrizes de variância e covariância dos efeitos aleatórios 

nos modelos foi:  

[
𝑎
𝑒

] ~𝑁(0, 𝑉); 𝑉 = [
𝐺⨂𝐴 0

0 𝑅⨂𝐼
] 

em que G é a matriz das (co)variâncias dos efeitos genéticos aditivos diretos, A a 

matriz de parentesco (H quando foi utilizado o ssGBLUP), R matriz de (co)variâncias 

residuais, I é a matriz identidade e ⨂ produto direto das matrizes. 

Para os componentes de variância estimados a partir da amostragem de 

Gibbs, foi utilizado o seguinte modelo: 

y|β, a, σ2 ~ N[X β + Z1a, In σ2] 

o qual β é um vetor (k x 1) de efeitos fixos representado, por um ponto de vista 

Bayesiano, um vetor de efeitos aleatórios sem informação uniforme a priori. A matriz 

X  possuí uma coluna de posto completo. Z1 é uma matriz de incidência que relaciona 

y  ao efeito genético aditivo. σ2  é a variância dos efeitos residuais.  

Para o modelo multicaracterística, assumiu-se que, a partir da abordagem 

Bayesiana, a distribuição inicial dos efeitos genéticos aleatórios é uma distribuição 

multivariada normal como: 

p([

𝑎1

𝑎2

𝑎3

𝑎4

] | 𝐺)~N([

0
0
0
0

] , 𝐺 = 𝐺0 ⨂ 𝐴) p~N(0,Iσ2p) 
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a~N(0,Iσaa) p([

𝑒1

𝑒2

𝑒3

𝑒4

] | 𝑅)~ N([

0
0
0
0

] , 𝑅 = 𝑅0 ⨂ 𝐼) 

em que 𝐺0 é a matriz de (co)variância genética, 𝑅0 é a matriz de variâncias residuais, 

⨂ produto direto das matrizes, A a matriz de parentesco (H quando foi utilizado o 

ssGBLUP) e I é a matriz identidade. 

As acurácias (ac) dos EBVs e GEBVs foram calculadas pela seguinte equação:  

ac = 1 − √𝜎𝑒
2

𝜎𝑎
2⁄  (BIF, 2018) 

em que  𝜎𝑒
2 é a variância predita do erro das estimativas de valor genético e 𝜎𝑒

2 é a 

variância genética aditiva. 

As características foram analisadas individualmente (análise unicaracterística) 

com intuito de se obter as estimativas inicias de componentes de variância para 

posterior análise multicaracterística. Na implementação da Amostragem de Gibbs 

(AG), a partir das sequências de Monte Carlo e Markov (MCMC), foi utilizado uma 

cadeia inicial de 500.000 iterações, sendo que os primeiros 50.000 ciclos foram 

descartados (burn in) e amostras foram retiradas a cada 100 ciclos (thin), totalizando 

4.500 amostras. As estimativas das herdabilidades, correlações genéticas, fenotípicas 

e ambientais foram obtidas pela média dos valores das respectivas amostras a 

posteriori. 

Afim de se verificar o viés nas estimativas de valores genéticos, foi realizada 

regressão linear entra os EBVs estimados a partir da metodologia bayesiana e os 

GEBVs estimados a partir da metodologia ssGBLUP (YOSHIDA et al., 2018). 

A correlação de Spearman foi calculada entre as posições dos 20 primeiros 

animais do pedigree que tinham os maiores EBVs e maiores GEBVs a fim de se 

determinar se estes animais foram classificados de maneira diferente ao incluir as 

informações de genótipos dos animais nas análises. Esta correlação mede a 

dependência entre a classificação de duas variáveis, ou seja, leva em consideração a 

posição em que as variáveis estão ordenadas (SIEGEL, 1975). 
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2.5. Análise de convergência 

Para a análise de convergência foram considerados os critérios de avaliação 

de convergência propostos por Heidelberger e Welch (1983) e Geweke (1992). A 

convergência das cadeias foi verificada por meio do programa computacional R 3.4.1 

(The R Foundation For Statistical Computing, 2017), utilizando o pacote BOA, descrito 

por Smith (2005), no qual foram gerados diagnósticos de convergência de Geweke e 

teste de Heidelberger e Welch.  

O diagnóstico de convergência proposto por Heidelberger e Welch (1983) utiliza 

o critério estatístico de Cramer-Von-Mises (CRÁMER, 1928) para testar a hipótese de 

nulidade (H0) de que os valores das amostras provêm de uma distribuição 

estacionária. Este teste é aplicado primeiramente em toda a cadeia de tamanho N 

iterações e, posteriormente, descartando 10%, 20% e assim, sucessivamente, da 

cadeia, até que a hipótese de nulidade não seja rejeitada ou quando 50% da cadeia 

for descartada. Caso o teste ainda rejeite H0 , necessita-se de um número maior de 

iterações. Juntamente com o teste de Heidelberger e Welch, também é calculado o 

teste de meia-amplitude que calcula um intervalo de credibilidade de 95% para a 

média, usando o fragmento da cadeia que passou no teste estacionário, mencionado 

anteriormente. A metade do segmento deste intervalo é comparada com a estimativa 

da média. Se a razão entre esta metade e a média for menor que determinado valor 

(0,1), o teste de meia-amplitude é positivo, ou seja, atingiu-se a convergência. Caso 

contrário, o tamanho da amostra deve ser ampliado para que a estimativa da média 

seja suficientemente acurada. 

O diagnóstico de convergência de Geweke (1992) é baseado em um teste para 

a igualdade das médias da primeira e última porção da cadeia de Markov. Para as 

análises deste trabalho utilizou-se 10% das amostras iniciais e as 50% últimas 

amostras. Este teste compara a localização do parâmetro amostrado na última metade 

da cadeia, o qual assume-se que este atingiu a convergência, com a menor amostra 

do início da cadeia. Caso os valores das médias dos parâmetros nos dois intervalos 

forem relativamente iguais, assume-se que as duas partes distintas da cadeia 

possuem posições similares no espaço determinado. Portanto, admite-se que as duas 

amostras provêm de uma mesma distribuição. O diagnóstico de convergência de 

Geweke utiliza a estimação de densidade espectral (padronizada em 0), a qual é 
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utilizada para detectar variações periódicas nas análises. Os erros-padrão 

encontrados na densidade espectral são utilizados em um teste Z (que consiste na 

diferença entre as duas médias amostrais, dividido pelo erro-padrão estimado a partir 

da densidade espectral), calculado sob a suposição que as duas partes da cadeia são 

independentes e assintóticas, ou seja, a soma da primeira com a segunda porção 

deve ser estritamente menor que um. 

 

2.6. Análise de componentes principais (PCA) e tendência genética 

A PCA foi realizada utilizando a função prcomp do pacote stats no software R 

3.4.1 (The R Foundation For Statistical Computing, 2017), considerando as médias 

das estimativas de EBVs e GEBVs para as características estudadas, estimadas a 

partir das análises multicaracterística. Esta análise foi realizada afim de se verificar a 

interação entre as características como também a porção da variabilidade explicada 

pela PCA ao se incluir as informações de SNPs dos animais na estimação do GEBV. 

 As tendências genéticas foram estimadas a partir da regressão linear dos 

EBVs e GEBVs em função dos anos de nascimento dos animais, realizadas pela 

função lm do pacote stats do software R 3.4.1 (The R Foundation For Statistical 

Computing, 2017). A significância do coeficiente de regressão b foi testado pelo teste 

t. As tendências genéticas foram realizadas afim de se verificar se houve progresso 

genético para as características estudadas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A convergência das análises para este trabalho foi atendida quando as 

estimativas de componentes de variância atenderam os critérios e pelo menos a um 

dos testes mencionados. Os gráficos para densidade e trace plot das cadeias das 

estimativas dos componentes de variância estão apresentados nos apêndices de 1 a 

20. Os gráficos de densidade mostram distribuições a posteriori das cadeias que se 

aproximam de uma distribuição normal, enquanto os gráficos de trace plot mostram a 

estabilização das cadeias, evidenciando que o valor considerado para burn-in foi 

confiável e permitiu a convergência das mesmas. 
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As estimativas encontradas de herdabilidade (h2) para as características 

avaliadas a partir das duas metodologias propostas indicam que todas estas podem 

responder ao processo de seleção, pois houve suficiente variação fenotípica atribuída 

aos efeitos genéticos aditivos (tabela 3). Araújo et al. (2014), estimaram componentes 

de variância e parâmetros genéticos em bovinos Nelore, utilizando registros de 

pedigree e fenótipo, para características de peso ao nascimento, 210, e 365 dias de 

idade. As estimativas de herdabilidade no presente trabalho foram próximas as 

encontradas pelos autores (0,36±0,03 e 0,31±0,01 para P210 e P365). Maior diferença 

na herdabilidade pode ser observada para peso ao nascimento (0,37±0,02). Isso 

provavelmente pela não inclusão do efeito genético materno devido a estrutura do 

pedigree do presente trabalho. Os pesos inicias podem sofrer maior influência do 

efeito genético materno, podendo inflacionar as estimativas de herdabilidade para esta 

característica quando não são consideradas nas análises (CLÉMENT et al., 2001).  

A magnitude das estimativas de h2 para os escores visuais foram maiores do 

que aquelas encontradas na literatura para as mesmas características (VAN MELIS 

et al., 2003; ARAÚJO et al., 2010). No trabalho de Koury filho et al. (2010), foram 

estimados parâmetros genéticos e componentes de (co)variâncias para escores 

visuais medidos ao sobreano em animais da raça Nelore, de conformação (C), 

musculatura (M) e precocidade (P) e o efeito genético materno não foi considerado, 

apenas de ambiente permanente materno. Estimativas de herdabilidade obtidas no 

presente trabalho foram similares com as estimativas observadas por estes autores 

(0,24, 0,32 e 0,27 para C, P e M, respectivamente). 

Zuin et al., (2012), em trabalho cuja base de dados é parte da mesma base de 

dados utilizada no presente trabalho, estimaram parâmetros genéticos para pesos aos 

210 (P210) e 365 (P365) dias de idade.  Ao delinear os modelos estatísticos, os 

autores não levaram em consideração o efeito de ambiente permanente materno para 

P210, pois a convergência necessária não foi alcançada. Os autores atribuíram esta 

ausência de convergência à estrutura dos dados, os quais continham 49% de mães 

com apenas um filho. A maior proporção de mães com apenas um filho neste trabalho 

(78,68% em média) é devido a maior quantidade de informação no pedigree se 

comparado com o pedigree utilizado pelos autores. As estimativas de herdabilidades 

obtidas no presente trabalho (utilizando-se a metodologia bayesiana) para P210 e 
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P365 foram relativamente semelhantes as estimativas de herdabilidade para P210 e 

P365 observadas pelos autores, com valores de 0,25±0,02 e 0,29±0,02, 

respectivamente. 

 

Tabela 3. Médias das estimativas de herdabilidade (h2), variância genética aditiva (σ2
a) 

e variância genética residual (σ2
e) e estimativas de maior densidade 

posterior (95% HPD) para características de peso corporal e escores 
visuais ao sobreano em bovinos da raça Nelore, utilizando informações 
genômicas (ssGBLUP) e apenas informações de pedigree e fenótipo 
(Bayesiana) 

ssGBLUP 

Característica h2±DP σ2a 95% HPD σ2
e 95% HPD 

PN (kg) 0,81±0,01 4,70 4,27 – 5,16 7,40 7,08 – 7,71 

P210 (kg) 0,38±0,02 179,31 159,90 – 198,50 295,21 281,80 – 309,90 

P365 (kg) 0,34±0,02 226,20 201,10 – 251,20 432,48 413,20 – 450,90 

P450 (kg) 0,35±0,02 280,10 245,60 – 312,30 509,64 484,40 – 532,80 

ES 0,31±0,04 0,60 0,44 – 0,76 1,06 0,94 – 1,18 

PS 0,38±0,05 0,64 0,47 – 0,82 1,05 0,91 – 1,18 

MS 0,39±0,05 0,71 0,51 – 0,90 1,09 0,94 – 1,22 

Bayesiana 

Característica h2±DP σ2a 95% HPD σ2
e 95% HPD 

PN (kg) 0,82±0,01 4,67 4,25 – 5,12 7,41 7,10 – 7,73 

P210 (kg) 0,33±0,02 156,80 137,40 – 176,70 312,14 296,50 – 326,20 

P365 (kg) 0,31±0,02 88,46 176,90 – 227,60 450,78 430,30 – 469,80 

P450 (kg) 0,32±0,02 252,29 220,40 – 287,20 530,72 505,30 – 556,50 

ES 0,32±0,05 0,54 0,37 – 0,70 1,11 0,98 – 1,23 

PS 0,37±0,05 0,64 0,45 – 0,81 1,05 0,91 – 1,19 

MS 0,38±0,05 0,70 0,50 – 0,90 1,10 0,94 – 1,24 

PN = peso ao nascer; P210 = peso aos 210 dias de idade; P365 = peso aos 365 dias de idade; P450 = 
peso aos 450 dias de idade; ES = estrutura; PS = precocidade; MS = musculosidade. 
 

Quando as informações genômicas foram consideradas na construção da 

matriz de parentesco H, pode-se observar ganho nas estimativas de h2 e σ2
a e 

decréscimo na σ2
e. Estes resultados são condizentes com as estimativas encontradas 

por Veerkamp et al., (2011), que estimaram parâmetros genéticos em novilhas da raça 

Holandesa e compararam a utilização de diferentes matrizes de parentesco. As 

matrizes de parentesco foram construídas utilizando informações apenas do pedigree 

(A), apenas informações de SNPs (G) e a junção das duas matrizes (H). Os autores 

observaram que a combinação das informações de fenótipo, genótipo e pedigree na 

estimativas de herdabilidade para peso corporal (PC), rendimento de leite (RL) e 
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consumo alimentar (CA), medidos nas primeiras 15 semanas de lactação, foram mais 

precisas, com erros-padrão menores (0,12, 0,11 e 0,12 para RL, CA e PC, 

respectivamente), utilizando a matriz A e 0,09, 0,08 e 0,09 para RL, CA e PC, 

respectivamente, utilizando a matriz H. No presente trabalho, as diferenças nas 

estimativas de h2 e dos respectivos erros-padrão para as características estudadas 

entre as duas metodologias foram maiores nas análises unicaracterística (resultados 

não apresentados) de que nas análises multicaracterísticas. 

O ganho nas estimativas de σ2
a e o decréscimo na σ2

e para as estimativas ao 

se utilizar a matriz H indica que, com a utilização desta matriz, foi possível identificar 

maior proporção de variabilidade genética da população em estudo. Essa maior 

variabilidade também pode ser observada na análise de componentes principais 

(Tabela 4 e Figura 1). Na análise de componentes principais apenas aqueles com 

autovalores maiores que um explicam a proporção mais relevante da variância dos 

dados (KAISER, 1960). Neste trabalho, ao se utilizar a matriz H, o componente 

principal 1 (PC1) foi capaz de explicar 66,1% da variabilidade dos dados e o 

componente principal 2 (PC2), 16,7% (Figura 1 b). Por sua vez, ao se utilizar a matriz 

A, a PCA foi capaz de identificar 64,7% e 17,7% da variabilidade dos dados pelo PC1 

e PC2, respectivamente. Portanto, ao se utilizar a matriz H, pode-se identificar maior 

proporção da variabilidade nos dados pois ao se utilizar as informações de SNPs, há 

a possibilidade de se identificar melhor as diferenças genéticas entre os animais. 

A maior variabilidade identificada quando se utilizou as informações dos SNPs 

neste trabalho condiz com os resultados observados no trabalho de Elzo et al, (2015). 

Estes autores estimaram componentes de (co)variância em animais Angus-Brahman 

para características de peso corporal ao nascer, à desmama e ganho pós-desmama. 

Os autores observaram maiores estimativas da σ2
a nas características quando 

utilizado o modelo multicaracterística com toda a informação de genótipo, fenótipo e 

pedigree disponível a partir da metodologia do single step, se comparado ao modelo 

utilizando apenas informações de pedigree e fenótipo (diferença média nas 

estimativas de σ2
a de 3,25 Kg2 para as características estudadas). De acordo com os 

autores, para se obter os benefícios de se genotipar apenas uma fração do rebanho, 

os produtores devem manter registros completos de pedigree e fenotípicos, assim 

como é observado no banco de dados deste trabalho. 
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Na Figura 1 pode-se observar maior proximidade entre os vetores das médias 

dos valores genéticos de PN e ES, corroborando com as estimativas de correlações 

genéticas (Tabela 5). A estimativa de correlação genética entre PN e ES foi maior se 

comparada com as estimativas entre os outros escores visuais. As proximidades dos 

vetores das médias dos valores genéticos para os demais pesos e os escores visuais 

de PS e MS também pode ser observado na Tabela 5, em que as estimativas de 

correlações genéticas entre essas características foram altas.  

Tabela 4. Autovalores para cada componente principal e proporção e proporção 
acumulada da variância genética aditiva total, para as análises feitas a 
partir do ssGBLUP e metodologia Bayesiana. 

Bayesiana 

Componentes 
principais 

Autovalor 
Proporção da variância 

genética aditiva total 
(%) 

Proporção acumulada da 
variância genética aditiva total 

(%) 

PC1 4,5318 64,74% 64,74% 

PC2 1,1801 16,86% 81,60% 

PC3 0,7455 10,65% 92,25% 

PC4 0,2149 3,07% 95,32% 

PC5 0,1802 2,58% 97,83% 

PC6 0,1007 1,44% 99,33% 

PC7 0,0467 0,67% 100,00% 

ssGBLUP 

Componentes 
principais 

Autovalor 
Proporção da variância 

genética aditiva total 
(%) 

Proporção acumulada da 
variância genética aditiva total 

(%) 

PC1 4,6255 66,08% 66,08% 

PC2 1,1721 16,74% 82,82% 

PC3 0,7396 10,56% 93,39% 

PC4 0,1784 2,55% 95,94% 

PC5 0,1598 2,28% 98,22% 

PC6 0,0799 1,14% 99,36% 

PC7 0,0445 0,64% 100,00% 
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Figura 1.  Gráfico de duas dimensões de componentes principais do componente principal 1 
e 2 (PC1 e PC2) das médias dos valores genéticos estimados (EBV) a partir da 
metodologia Bayesiana e valores genéticos genômicos estimados (GEBV) a partir 
da metodologia ssGBLUP para as características de peso corporal ao nascer (PN), 
210 (P210), 365 (P365) e 450 (P450) e escores visuais medidos ao sobreano de 
estrutura (ES), precocidade (PS) e musculosidade (MS), além das contribuições 
(contrib) de cada valor genético para a PCA. 
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Tabela 5. Correlações genéticas obtidas pela metodologia Bayesiana (acima da   
diagonal) e ssGBLUP (abaixo da diagonal) para características de peso 
corporal e escores visuais ao sobreano em bovinos da raça Nelore. 

Característica PN P210 P365 P450 ES PS MS 

PN _    0,52±0,09 0,20±0,09 0,21±0,09 

P210  _   0,72±0,06 0,68±0,06 0,69±0,06 

P365   _  0,72±0,05 0,67±0,06 0,73±0,05 

P450    _ 0,74±0,04 0,74±0,05 0,78±0,04 

ES 0,60±0,07 0,79±0,04 0,78±0,04 0,80±0,03 _ 0,37±0,09 0,47±0,08 

PS 0,24±0,10 0,73±0,04 0,70±0,05 0,74±0,05 0,42±0,07 _ 0,88±0,02 

MS 0,29±0,09 0,73±0,05 0,76±0,05 0,79±0,04 0,51±0,07 0,89±0,02 _ 

PN = peso ao nascer; P210 = peso aos 210 dias de idade; P365 = peso aos 365 dias de idade; P450 = 
peso aos 450 dias de idade; ES = estrutura; PS = precocidade; MS = musculosidade. 

 

Paterno et al. (2017), trabalhando com bovinos Nelore, cuja base de dados é 

parte dos dados utilizados neste trabalho, estimaram correlações genéticas para 

escores visuais de E, P e M medidos ao sobreano com pesos corporais medidos aos 

210 (P120) e 450 (P450) dias de idade. Os autores verificaram menor estimativa de 

correlação genética do escore visual de E com os pesos corporais, se comparada com 

as estimativas de correlação genética de P e M com os pesos. Os resultados 

encontrados neste trabalho (Tabela 5) condizem com os resultados estimados pelos 

autores. As estimativas de correlações genéticas mostraram que há substancial 

proporção de genes de ação aditiva influenciando estas características no mesmo 

sentido, ou seja, as estimativas positivas indicam que a seleção para uma 

característica irá influenciar outra característica na mesma direção da seleção. A 

seleção direta para as características de escore visual medidos ao sobreano pode 

promover a seleção indireta para peso corporal. Estes resultados condizem com os 

resultados encontrados na literatura (FARIA, et al., 2008; KOURY FILHO, et al. 2010, 

PATERNO, et al, 2017). 

Nota-se que, de maneira geral, houveram maiores estimativas para os GEBVs 

em relação aos EBVs para todas as características (Tabela 6). As diferenças entre os 

GEBVs e EBVs aumentou conforme a idade dos animais nas mensurações dos pesos 

corporais aumentou. A inclusão de informações genômicas foi capaz de auxiliar os 

modelos estatísticos a estimar os valores genéticos de forma mais acurada mediante 

a melhor identificação da variação genética, principalmente nas características mais 

tardias, que são mais influenciadas por fatores ambientais (TORAL et al., 2004). Os 
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desvios-padrão das estimativas das médias dos valores genéticos apresentaram 

grande variação e altas estimativas, este fato pode ter ocorrido pois estas estimativas 

são provenientes dos animais de todo pedigree, ou seja, são animais nascidos entre 

1934 e 2016, e o Programa Nelore Brasil da ANCP foi iniciado em 1988. 

Tabela 6. Estimativas médias dos valores genéticos (EBV) e valores genéticos 
genômicos (GEBV) e seus respectivos desvios-padrão para 
características de peso corporal e escores visuais medidos ao sobreano 
em bovinos da raça Nelore. 

Característica GEBV 

PN (kg) 0,79±1,06 

P210 (kg) 6,40±7,80 

P365 (kg) 7,62±9,17 

P450 (kg) 9,05±9,96 

ES 0,23±0,31 

PS 0,14±0,30 

MS 0,21±0,33 

Característica EBV 

PN (kg) 0,70±1,03 

P210 (kg) 4,17±7,00 

P365 (kg) 5,36±8,37 

P450 (kg) 6,56±9,10 

ES 0,22±0,28 

PS 0,06±0,27 

MS 0,17±0,30 

PN = peso ao nascer; P210 = peso aos 210 dias de idade; P365 = peso aos 365 dias de idade; P450 = 
peso aos 450 dias de idade; ES = estrutura; PS = precocidade; MS = musculosidade. 
 

Nota-se maior proporção de animais com acurácia dos valores genéticos na 

classe que compreende valores maiores ou iguais a zero e menores que 0,4 (Tabela 

7). Com a utilização do método ssGLBUP, podemos verificar aumento na proporção 

dos animais com estimativas de acurácias maiores ou iguais a 0,4 e redução da 

proporção de animais com acurácias menores que zero se comparado com as 

estimativas de acurácia dos valores genéticos pela metodologia bayesiana. A inclusão 

das informações de genótipos dos animais permitiu estimativas mais acuradas dos 

valores genéticos dos animais, possibilitando maior confiabilidade em suas 

estimativas. A proporção de animais na classe de acurácia menor que zero foi maior 

para as características de escores visuais, provavelmente pelo número reduzido de 

observações e por estarem mais sujeitas ao viés, pois dependem da avaliação visual 

de um avaliador.   
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Tabela 7. Proporção (%) de animais por classes de acurácia para as características 
de peso corporal e escores visuais em bovinos da raça Nelore. 

ssGBLUP 

Característica/intervalo <0 0 - 0,4 0,4 - 0,6 0,6 - 0,8 >0,8 

PN (kg) 5,96 93,51 0,39 0,12 0,02 

P210 (kg) 5,57 94,04 0,30 0,08 0,01 

P365 (kg) 6,39 93,34 0,20 0,06 0,01 

P450 (kg) 6,64 93,13 0,17 0,06 0,00 

ES 8,15 91,78 0,05 0,01 0,00 

PS 12,01 87,93 0,05 0,01 0,00 

MS 11,28 88,65 0,05 0,01 0,00 

Bayesiana 

 Característica/intervalo <0 0 - 0,4 0,4 - 0,6 0,6 - 0,8 >0,8 

PN (kg) 6,74 92,79 0,34 0,12 0,02 

P210 (kg) 6,29 93,43 0,20 0,07 0,01 

P365 (kg) 7,10 92,69 0,15 0,05 0,01 

P450 (kg) 7,53 92,28 0,13 0,05 0,01 

ES 9,33 90,62 0,04 0,01 0,00 

PS 12,81 87,14 0,04 0,01 0,00 

MS 12,35 87,59 0,04 0,01 0,00 
PN = peso ao nascer; P210 = peso aos 210 dias de idade; P365 = peso aos 365 dias de idade; P450 = 
peso aos 450 dias de idade; ES = estrutura; PS = precocidade; MS = musculosidade. 

 

De acordo com Yoshida et al. (2018), para que não ocorra viés de predição dos 

valores genéticos, o coeficiente angular do modelo estatístico de regressão linear do 

GEBV em função do EBV deve ser igual a um. Valores acima de um indicam 

estimativas inflacionadas e valores abaixo de um, estimativas deflacionadas (NEVES 

et al., 2014). Neste trabalho, todos os valores do coeficiente angular foram próximos 

a um (Tabela 8), indicando pouco viés nas estimativas de valores genéticos. 

Tabela 8. Valores das estimativas de coeficiente angular (b) para características de 
peso corporal e escores visuais em bovinos da raça Nelore. 

Característica b 

PN (kg) 1,02 

P210 (kg) 1,11 

P365 (kg) 1,09 

P455 (kg) 1,09 

ES 1,09 

PS 1,12 

MS 1,09 
PN = peso ao nascer; P210 = peso aos 210 dias de idade; P365 = peso aos 365 dias de idade; P450 = 
peso aos 450 dias de idade; ES = estrutura; PS = precocidade; MS = musculosidade. Coeficiente 
angular significativamente (p<0,05) diferente de zero pelo teste t. 
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O coeficiente angular das médias dos valores genéticos por ano de nascimento 

foi significativo (p<0,05) para todas as características. Evidencia-se progresso 

genético para as mesmas, tanto para os valores genéticos genômicos preditos 

(GEBV) como para os valores genéticos preditos (EBV) (Figuras de 2 a 8). 

     

Figura 2. Gráficos de regressão linear das médias dos GEBVs e EBVs por ano de nascimento para a 
característica de peso corporal ao nascer (PN). Coeficiente angular significativamente 
(p<0,05) diferente de zero pelo teste t. 

 

      
Figura 3. Gráficos de regressão linear dos valores médios dos GEBVs e EBVs por ano de nascimento 

para a característica de peso corporal aos 210 dias de idade (P210). Coeficiente angular 
significativamente (p<0,05) diferente de zero pelo teste t. 

 
 

    
Figura 4. Gráficos de regressão linear dos valores médios dos GEBVs e EBVs por ano de nascimento 

para a característica de peso corporal aos 365 dias de idade (P365). Coeficiente de regressão 
significativamente (p<0,05) diferente de zero pelo teste t. 
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Figura 5. Gráficos de regressão linear dos valores médios dos GEBVs e EBVs por ano de nascimento 
para a característica de peso corporal aos 450 dias de idade (P450). Coeficiente de regressão 
significativamente (p<0,05) diferente de zero pelo teste t. 

 

    
Figura 6. Gráficos de regressão linear dos valores médios dos GEBVs e EBVs por ano de nascimento 

para a característica de escore corporal de estrutura (ES) media ao sobreano. Coeficiente de 
regressão significativamente (p<0,05) diferente de zero pelo teste t. 

    
Figura 7. Gráficos de regressão linear dos valores médios GEBVs e EBVs por ano de nascimento para 

as características de escore corporal de precocidade (PS) medida ao sobreano. Coeficiente 
de regressão significativamente (p<0,05) diferente de zero pelo teste t. 
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Figura 8. Gráficos de regressão linear dos valores médios dos GEBVs e EBVs por ano de nascimento 

para as características de escore corporal de musculosidade (MS) medida ao sobreano. 
Coeficiente de regressão significativamente (p<0,05) diferente de zero pelo teste t. 

 

Para todas as tendências genéticas o coeficiente de determinação (R2) 

evidenciou que o modelo utilizado foi adequado para explicar a variação dos valores 

genéticos em função do ano de nascimento. Para os escores visuais medidos ao 

sobreano, os gráficos de tendência genética mostraram ganho genético ao passar dos 

anos, tanto para os valores de GEBV como para os valores de EBV. Tais resultados 

condizem com os resultados encontrados por Forni, Federici e Albuquerque (2007), 

que ao avaliarem 56.076 registros de escores visuais medidos à desmama de 

conformação (C), precocidade (P) e musculatura (M) em bovinos Nelore, observaram 

ganhos genéticos variando de -0,05 a 0,2 ao longo de oito anos e, assim como este 

trabalho, os autores evidenciaram progresso genético para estas características. Os 

resultados encontrados neste trabalho são condizentes com os encontrados por 

Araújo et al. (2010). Os autores avaliaram as características de escores visuais de C 

e P, e observaram pequeno, porém relevante, ganho genético para estas 

características. 

Os R2 para os EBVs médios tiveram maior variação (0,57 para OS a 0,95 para 

PN) se comparados com os valores obtidos pela regressão do GEBV pelo ano de 

nascimento. Como em todos os resultados apresentados anteriormente, o uso de 

informações de SNPs nas análises pode identificar maior variabilidade genética 

proveniente da população. 

As tendências genéticas para todos os pesos corporais representaram 

progresso genético devido à seleção, principalmente a partir dos anos de 1990. 

Portanto, após a implementação do programa de melhoramento genético na raça 

Nelore pela ANCP foi observado contínuo progresso genético para todas as 



37 
 

características avaliadas evidenciando que houve seleção favorável para estas 

caraterísticas. Estes resultados corroboram com os resultados encontrados na 

literatura, para diferentes pesos corporais em bovinos da raça Nelore (LAUREANO et 

al., 2011; SANTOS et al., 2012; SILVA, et al., 2013) e para bovinos de outras raças 

(FERRAZ FILHO, et al. 2002; MUCARI e OLIVEIRA, 2003). 

A correlação de Spearman entre a posição dos 20 primeiros animais que 

apresentaram os maiores valores de EBV e GEBV não foi significativa (p>0,05) para 

nenhuma das características estudadas. Este resultado mostra que com a inclusão 

das informações genômicas, podemos classificar de maneira diferente os animais com 

maiores estimativas de valores genéticos. 

 

4. CONCLUSÃO 

A análise de componentes principais e estimativa de acurácia dos valores 

genéticos mostraram que a inclusão de informações dos SNPs contribuiu para melhor 

estimativa da variabilidade genética das características.  

A correlação de Spearman entre a posição dos 20 primeiros animais que 

apresentaram maiores estimativas de EBVs e GEBVs mostrou que a inclusão das 

informações genômicas nas análises permite classificar os animais de maneira 

diferente se comparada com as análises com apenas informações de pedigree e 

fenótipo.  
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Apêndice 1. Densidade a posteriori das estimativas de variância genética aditiva (σ2

a) e variância 
genética residual (σ2

e) em análise multicaracterística para os pesos corporais ao nascer 
(PN), 210 (P210), 365 (P365) e 450 (P450) dias de idade e escore corporal de estrutura 
(ES) e precocidade (OS) por metodologia bayesiana. 
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Apêndice 2. Densidade a posteriori das estimativas de variância genética aditiva (σ2

a) e variância 
genética residual (σ2

e) em análise multicaracterística para o escore corporal de 
musculosidade (MS) por metodologia bayesiana. 

 

   

   

   

   

   
Apêndice 3. Densidade a posteriori das estimativas de covariância genética aditiva e covariância 

genética residual em análise multicaracterística entre peso ao nascer (PN) e peso aos 210 
dias (P210) e escores visuais (ES, OS e MS) por metodologia bayesiana. 
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Apêndice 4. Densidade a posteriori das estimativas de covariância genética aditiva e covariância 

genética residual em análise multicaracterística entre peso aos 210 (P210), 365 (P365) e 
450 (P450) dias e escores visuais (ES, OS e MS) por metodologia bayesiana. 
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Apêndice 5. Densidade a posteriori das estimativas de covariância genética aditiva e covariância 

genética residual em análise multicaracterística entre peso aos 450 (P450) dias e escores 
visuais (ES, OS e MS) por metodologia bayesiana. 

 

      

    

    

    

    
Apêndice 6. Densidade a posteriori das estimativas de variância genética aditiva (σ2

a) e variância 
genética residual (σ2

e) em análise multicaracterística para PN, P210, P365 e P450 dias de 
idade e escore corporal de estrutura (ES) por ssGBLUP. 
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Apêndice 7. Densidade a posteriori das estimativas de variância genética aditiva (σ2

a) e variância 
genética residual (σ2

e) em análise multicaracterística para escore corporal de precocidade 
(PS) e musculosidade (MS) por ssGBLUP. 

 

   

   

   

   
Apêndice 8. Densidade a posteriori das estimativas de covariância genética aditiva e covariância 

genética residual em análise multicaracterística entre peso ao nascer (PN) escores visuais 
(ES, OS e MS) por ssGBLUP. 

 
 



47 
 

   

   

   

     

   

   
Apêndice 9. Densidade a posteriori das estimativas de covariância genética aditiva e covariância 

genética residual em análise multicaracterística entre peso aos 210 (P210) e 365 (P365) 
dias de idade escores visuais (ES, OS e MS) por ssGBLUP. 
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Apêndice 10. Densidade a posteriori das estimativas de covariância genética aditiva e covariância 

genética residual em análise multicaracterística entre peso aos 365 (P365) e 450 (P450) 
dias de idade escores visuais (ES, OS e MS) por ssGBLUP. 
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Apêndice 11. Trajetória das cadeias das estimativas de variância genética aditiva (σ2

a) e variância 
genética residual (σ2

e) em análise multicaracterística para peso ao nascer (PN), aos 210 
(P210), 365 (P365) e 450 (P450) dias de idade e escore corporal de estrutura (ES) e 
precocidade (PS) por metodologia bayesiana. 
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Apêndice 12. Trajetória das cadeias das estimativas de variância genética aditiva (σ2

a) e variância 
genética residual (σ2

e) em análise multicaracterística para escore corporal de 
musculosidade (MS) por metodologia bayesiana. 

 

   

   

   

   
   
Apêndice 13. Trajetória das cadeias das estimativas de covariância genética aditiva e covariância 

genética residual em análise multicaracterística para peso ao nascer (PN), e escore 
corporal de estrutura (ES) e precocidade (PS) e musculosidade (MS) por metodologia 
bayesiana. 
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Apêndice 14. Trajetória das cadeias das estimativas de covariância genética aditiva e covariância 

genética residual em análise multicaracterística para peso aos 210 (P210) e 365 (P365) 
dias de idade e escore corporal de estrutura (ES) e precocidade (PS) e musculosidade 
(MS) por metodologia bayesiana. 
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Apêndice 15. Trajetória das cadeias das estimativas de covariância genética aditiva e covariância 

genética residual em análise multicaracterística para peso aos 365 (P365) e 450 (P450) 
dias de idade e escore corporal de estrutura (ES) e precocidade (PS) e musculosidade 
(MS) por metodologia bayesiana. 

   
Apêndice 16. Trajetória das cadeias das estimativas de variância genética aditiva (σ2

a) e variância 
genética residual (σ2

e) em análise multicaracterística para peso ao nascer (PN) por 
ssGBLUP. 
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Apêndice 17. Trajetória das cadeias das estimativas de variância genética aditiva (σ2

a) e variância 
genética residual (σ2

e) em análise multicaracterística para peso aos 210 (P210), 365 
(P365) e 450 (P450) dias de idade e escore corporal de estrutura (ES) e precocidade (PS) 
e musculosidade (MS) por metodologia ssGBLUP. 
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Apêndice 18. Trajetória das cadeias das estimativas de covariância genética aditiva e covariância 

genética residual em análise multicaracterística para peso ao nascer (PN) e escore 
corporal de estrutura (ES) e precocidade (PS) e musculosidade (MS) por ssGBLUP. 
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 Apêndice 19. Trajetória das cadeias das estimativas de covariância genética aditiva e covariância 

genética residual em análise multicaracterística para peso ao peso aos 210 (P210) e 365 
(P365) dias de idade e escore corporal de estrutura (ES) e precocidade (PS) e 
musculosidade (MS) por ssGBLUP. 
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Apêndice 20. Trajetória das cadeias das estimativas de covariância genética aditiva e covariância 

genética residual em análise multicaracterística para peso ao peso aos 450 (P450) dias 
de idade e escore corporal de estrutura (ES) e precocidade (PS) e musculosidade (MS) 
por ssGBLUP. 


