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ESTUDO DO VALOR ADAPTATIVO ANUAL DE FÊMEAS DA RAÇA NELORE 

UTILIZANDO MODELOS DE REGRESSÃO ALEATÓRIA 

 

RESUMO –  O Objetivo deste trabalho foi avaliar o valor adaptativo anual 

para possível utilização como critério de seleção para a eficiência reprodutiva de 

fêmeas da raça Nelore. Foram estudadas medidas de valor adaptativo do 4º ao 

13º ano de permanência no rebanho de 21.610 fêmeas. Os valores adaptativos 

anuais foram calculados com base na capacidade de sobrevivência e no número 

de crias deixado ano após ano. O modelo de melhor ajuste aos dados, segundo os 

critérios adotados, foi o de 5ª ordem para a tendência média da população, 5ª 

ordem para o efeito genético aditivo direto e 3ª ordem para efeito de ambiente 

permanente de animal. O modelo heterogêneo com 10 classes foi o mais 

adequado na modelagem da das variâncias residuais. As herdabilidades para 

valor adaptativo anual aumentaram com a idade dos animais (0,05 a 0,55). As 

correlações entre os valores adaptativos em diferentes idades foram baixas nas 

idades menores e altas entre as idades adultas. A tendência genética para valor 

adaptativo anual foi realizada com base nos valores genéticos preditos referentes 

às medidas adaptativas do 4º (Pti4), 8º(Pti8) e 13º(Pti13) ano de idade. Como 

critério de comparação foram utilizadas as características idade ao primeiro parto 

(Ipp) e stayability (Stay). As associações entre os valores genéticos preditos das 

características foram feitas utilizando a correlação de Pearson e porcentagem de 

touros coincidentes. Estimativas de herdabilidade para Ipp, Stay1 e Stay2 foram 

respectivamente 0,12, 0,33 e 0,40. As tendências genéticas indicaram que houve 

ganhos para Pti4 e Pti13 e, para Pti8 as médias dos valores genéticos se 

mantiveram quase que constantes com o passar dos anos. As associações entre 

os valores genéticos indicaram maior associação entre valores genéticos preditos 

para valor adaptativo medido no 4º ano e valores genéticos preditos para as 

características Ipp e Stay. 

 

Palavras - chave: bovinos de corte, dados longitudinais, evolução, reprodução 
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STUDY OF THE ANNUAL FITNESS IN THE NELORE COWS USING RANDOM 

REGRESSION MODELS 

 

ABSTRACT – The objective of this study was to evaluate the annual Fitness 

as selection criteria for reproductive performance of Nelore cows. We studied 

measures of fitness of the 4th to the 13th year of stayability of 21,610 females. The 

annual fitness was calculated based on survivability and the number of offspring 

left year after year. The most appropriate model, according to criteria adopted, was 

a 5th order for the average trend of the population, 5th order for the direct genetic 

effect and 3th order for the permanent environmental effect of animal. The 

heterogeneous model with 10 classes was the most appropriated in modeling of 

residual variances. Heritability estimates for annual fitness increased with age of 

animals (0.05 to 0.55). The correlations between fitness at ages different were 

lower in younger ages, and high among the adult ages. The genetic trend for 

annual fitness was based on predicted breeding values to adaptive measures 

relating to the 4th (Pti4), 8th (Pti8) and 13th (Pti13) years of age. As criterion for 

comparison were used the traits age at first calving (IPP) and stayability (Stay). 

The associations between predicted breeding values of traits were made using 

Pearson correlation and percentage of bulls coincide. Heritability estimates for Ipp, 

and Stay1 Stay2 were respectively 0.12, 0.33 and 0.40. The genetic trends 

indicated that there were gains for Pti4 and Pti13, however for Pti8, the average 

genetic values remained almost constant over the years. The associations 

between breeding values indicate greater association between breeding values for 

annual fitness measured in year 4th year and the breeding values for the traits Ipp 

and Stay. 

 

Keywords: beef cattle, longitudinal data, evolution, reproduction 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Historicamente, o Brasil tem sido um dos grandes produtores de carne 

bovina em função do efetivo numérico de seu rebanho. Até o início da década de 

90, o Brasil vinha aumentando lentamente a eficiência produtiva do rebanho e, a 

partir daí, como resultado das pressões impostas pela globalização da economia, 

a pecuária de corte brasileira teve um crescimento acelerado na produtividade 

(POLAQUINI et al., 2006). Desta forma, a competitividade foi fundamental para 

que se aplicassem as tecnologias e disponibilizassem para o mercado consumidor 

produtos de qualidade com custos menores. Neste cenário, deve ser mencionada 

a possibilidade de o Brasil nos próximos anos se fixar como maior fornecedor 

mundial de carne bovina. 

A busca de animais que tenham bom desempenho, e de condições ótimas 

para que estes expressem seu potencial é de grande importância para o sucesso 

produtivo. Vários pesquisadores têm focado suas pesquisas nas necessidades de 

diferentes categorias e fases do ciclo de produção de bovinos de corte. No 

entanto, maior atenção deve ser dada a fase de cria, pois além de envolver 

animais de diferentes categorias, esta fase é primordial para o sucesso das fases 

subseqüentes do sistema produtivo (EUCLIDES FILHO, 2000; FONTES et al., 

2008) 

O desempenho reprodutivo de novilhas e matrizes, talvez seja o componente 

de maior impacto para o sucesso da produção de bovinos de corte na fase de cria, 

pois, a capacidade de gerar descendentes e mantê-los viáveis até o desmame é 

uma função quase que exclusivamente das mães (matrizes). 

Assim, espera-se que as fêmeas bovinas permaneçam por um período de 

tempo suficiente para pagar o investimento feito em seu próprio desenvolvimento, 

produzindo crias viáveis a cada ano, sem falhas reprodutivas, até serem 

descartadas, quando estas diminuem sua capacidade reprodutiva. 

Entretanto, garantir uma produção de bezerros constante pelas fêmeas é 

uma tarefa difícil, uma vez que o desempenho reprodutivo de fêmeas depende 
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muito do manejo adotado nas propriedades. Além disso, as características de 

caráter reprodutivo só recentemente foram consideradas como critérios de seleção 

nos programas de melhoramento estabelecidos no Brasil. 

Estudos disponíveis na literatura sobre eficiência reprodutiva em bovinos de 

corte têm se baseado, entre outras, em características indicativas de precocidade 

sexual e de permanência de fêmeas no rebanho, como a Idade ao primeiro parto 

(Ipp) e a Stayability (Stay) (AZEVÊDO et al., 2006 a,b; Van MELIS et al., 2007; 

QUEIROZ et al., 2007; BALDI et al., 2008; MEIRELLES et al,. 2009). Embora 

essas características sejam bons indicadores da capacidade reprodutiva de 

fêmeas, elas podem apresentar alguns problemas na avaliação do mérito genético 

dos animais, uma vez que, no caso da Ipp, apenas os animais que já expressaram 

o primeiro parto podem ser avaliados. No caso da Stay, a expressão acontece 

tardiamente na vida do animal, o que dificulta a seleção. Além disso, ambas as 

características apresentam estimativas de herdabilidade variando de baixas a 

moderadas, o que pode dificultar sua utilização nos programas de seleção. 

Neste sentido, torna-se necessária a busca por características que 

descrevam o desempenho reprodutivo de fêmeas nos sistemas de produção de 

bovinos de corte como um todo, ou seja, características que consigam avaliar a 

trajetória reprodutiva, desde a puberdade até as idades de descarte. 

O valor adaptativo individual medido a cada ciclo reprodutivo (anual) pode 

ser uma alternativa capaz de descrever em maior detalhe o comportamento 

reprodutivo de uma matriz, desde o início da sua vida reprodutiva até que esta não 

consiga mais se manter no rebanho como uma reprodutora viável. 

Objetivos  

Objetivo geral 

Avaliar as medidas de valor adaptativo anual, como possível critério de 

seleção direto para eficiência reprodutiva de fêmeas da raça Nelore, utilizando 

modelos de regressão aleatória.  
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Objetivos específicos 

 Estimar parâmetros genéticos para o valor adaptativo anual visando verificar a 

possibilidades de sua utilização como critério de seleção no melhoramento da 

eficiência reprodutiva de fêmeas da raça Nelore. 

 Comparar os diferentes valores genéticos preditos para o valor adaptativo anual 

e as outras características reprodutivas já utilizadas como critério de seleção 

nos programas de melhoramento estabelecidos, visando verificar possível 

seleção indireta para valor adaptativo anual. 

Revisão de Literatura 

1. Duração da vida reprodutiva  

A duração da vida reprodutiva de fêmeas, medida geralmente pela 

longevidade e stayability, é uma característica de grande importância na avaliação 

da eficiência reprodutiva.  

A longevidade indica o número de anos de permanência da matriz no 

rebanho, ou seja, reflete a diferença entre a idade em que a vaca é descartada e a 

idade ao primeiro parto. Embora a maximização da longevidade gere diminuição 

das taxas de reposição, a longevidade é uma característica de difícil avaliação, 

pois matrizes que apresentam falhas na reprodução tendem a ser descartadas 

mais cedo (MERCADANTE et al., 2000), não atingindo, desta forma, a idade 

adulta. Além disso, a obtenção da informação ocorre apenas em animais adultos, 

o que dificulta a sua utilização como critério de seleção direto. 

Na raça Nelore, foram estimadas herdabilidades para longevidade iguais a 

0,08 (MERCADANTE et al., 2000) e 0,46 (BERTAZZO et al., 2004). Para a raça 

Canchim, GIANLORENÇO et al. (2003) e BALDI et al. (2008) relataram 

estimativas de herdabilidade de 0,24 e 0,06, respectivamente.  

Outra característica indicativa da vida reprodutiva de fêmeas é a stayability, 

também chamada habilidade de permanência, esta se refere, principalmente, à 
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vida reprodutiva de uma matriz, indicando sua capacidade em permanecer no 

rebanho produzindo um bezerro ao ano, sem falhas, até uma idade específica. 

Valores de herdabilidade estimados para stayability na raça Nelore, com 

diferentes definições variaram de 0,21 a 0,28 (MELLO et al., 2006; SILVA et al., 

2003 e Van MELIS et al., 2007). Estimativas semelhantes foram encontradas na 

raça Caracu considerando também diferentes definições de stayability (QUEIROZ 

et al., 2007). 

Correlação genética entre longevidade e idade ao primeiro parto (0,29), na 

raça Nelore, estimada por BERTAZZO et al. (2004) demonstra que novilhas mais 

precoces tendem a permanecer por menos tempo no rebanho. Entretanto, 

MERCADANTE et al. (2000) relataram correlação de -0,12, sugerindo que 

novilhas sexualmente mais precoces têm maior probabilidade de permanecer por 

mais tempo no rebanho, sendo, portanto, mais produtivas. 

BUZANSKAS (2009) reportou, na raça Canchim, correlação genética 

negativa e favorável entre habilidade de permanência e idade ao primeiro parto (-

0,63), indicando que fêmeas mais precoces podem contribuir para o aumento do 

número de bezerros nascidos por vaca até 76 meses de idade. 

Ambas as características, idade ao primeiro parto e habilidade de 

permanência, são indicativas da duração da fase reprodutiva de fêmeas bovinas, 

porém, estas são observadas em idades adultas, específicas e isoladas, não 

sendo, portanto, avaliadas como uma trajetória reprodutiva ao longo da vida do 

animal. 

2. Valor adaptativo  

 A seleção natural, conceito proposto inicialmente por CHARLES DARWIN em 

1859, é um dos fatores capazes de provocar mudanças nas freqüências gênicas 

em uma população biológica, significando a sobrevivência dos mais aptos nas 

populações. Neste sentido surgiu a necessidade de se quantificar os efeitos 

causados pela seleção natural em termos de adaptabilidade ou “fitness”, 

geralmente medidos em função do diferencial reprodutivo e mais 
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especificadamente pela proporção de descendentes produzidos de uma geração 

para outra em determinada população.  

 Com o desenvolvimento dos estudos evolutivos, foi proposta a denominação 

adaptabilidade relativa ou valor adaptativo, que pode ser estimado de diferentes 

maneiras dependendo da população em estudo e, que corresponde à proporção 

de descendência sobrevivente de determinado genótipo quando comparada a 

proporção de um genótipo ótimo dessa mesma população em um dado ambiente 

(FUTUYMA, 2002). Assim, o valor adaptativo é geralmente indicado como simples 

medida de sucesso reprodutivo capaz de garantir a manutenção do pool gênico da 

população geração após geração (STINE, 1989; VOGEL E MOTULSKY, 1997; 

GARDNER et al., 2004; PRESTES, 2007).  

 Recentemente, metodologias da genética quantitativa estão sendo 

empregadas na estimação de parâmetros genéticos, visando avaliar a capacidade 

de herança da adaptabilidade relativa e sua relação com outras características nas 

populações (SNOKE & PROMISLOW, 2003; KRUUK, 2004; WILSON et al., 2007).  

 Embora a maioria dos estudos sobre valor adaptativo considerem mudanças 

ocorridas em tempo igual a uma geração, COULSON et al. (2006), baseando-se 

na definição de seleção proposta por CASWEEL (2001), em que a seleção é 

considerada como um processo contínuo que atua na distribuição fenotípica 

dentro de uma população em um ponto no tempo, podendo gerar respostas 

genéticas como mudanças nas freqüências alélicas, propuseram uma medida 

alternativa capaz de promover a seleção em tempo menor que uma geração. Esta 

medida permite calcular a contribuição de um indivíduo para o crescimento da 

população durante um tempo de vida desse mesmo indivíduo em uma população. 

 Basicamente, COULSON et al. (2006) consideraram no cálculo da Pti os 

componentes sobrevivência e fecundidade individual em relação aos mesmos 

componentes médios da população ano após ano. O tamanho efetivo anual 

populacional também foi considerado, visando minimizar erros estatísticos. Dessa 

maneira, foram geradas medidas de adaptabilidade para cada indivíduo em cada 

ano de sua vida na população. 
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 Estudando as bases genético quantitativas do envelhecimento em duas 

populações silvestres WILSON et al. (2007) estimaram parâmetros genéticos, por 

meio de diferentes modelos, entre eles o de regressão aleatória, para valor 

adaptativo individual anual em diferentes classes de idade dos animais, indicando 

a importância e utilidade de estudos individuais baseados em diferentes fases na 

vida para estudos evolutivos. Em ambas as populações estudadas, WILSON et al. 

(2007) mostraram uma tendência de aumento da variação genética de acordo com 

a idade, o que, segundo os autores, pode ser explicado pela teoria de mutações 

deletérias que se manifestam em idades mais avançadas e acumulam-se em 

função da menor pressão de seleção nestas idades. As correlações entre as 

medidas adaptativas tomadas em diferentes idades diminuíram com o 

afastamento entre as idades, sugerindo a ação de genes pleotrópicos, que agiriam 

de maneira divergente nos indivíduos mais jovens e mais velhos, sendo que a 

seleção favoreceria os animais com maior valor adaptativo em animais adultos. 

 A característica valor adaptativo individual medido em tempo menor que uma 

geração não foi ainda estudada em espécie animal destinada à produção, 

entretanto o processo e a metodologia utilizadas por WILSON et al. (2007) 

possivelmente poderão ser aplicadas para avaliar a fertilidade em bovinos de 

corte. 

3. Modelos de Regressão Aleatória e Funções de Covariância 

Os modelos de Regressão Aleatória (MRA), também chamados modelos de 

dimensão infinita, têm recebido grande destaque entre as metodologias utilizadas 

nos programas de avaliação genética de características tomadas inúmeras vezes 

na vida do animal, os chamados dados longitudinais (SCHAEFFER & DEKKERS, 

1994). Proposto por HENDERSON (1982), os MRA, foram inicialmente 

empregados em avaliações genéticas de bovinos leiteiros (JAMROZIK et al., 1997; 

KETTUNEN et al., 2000; EL FARO & ALBUQUERQUE, 2003; EL FARO & 

ALBUQUERQUE, 2005 ) o que logo se estendeu a outras espécies destinadas a 

produção comercial. Em comparação aos modelos tradicionais utilizados nas 
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avaliações de dados longitudinais (repetibilidade e multicaracterísticas), os MRA 

apresentam algumas vantagens, tais como: 1) permite estimar um menor número 

de parâmetros, principalmente quando várias características são analisadas 

simultaneamente (REKAYA et al, 1999); 2) permite a estimação de componentes 

de covariância entre as medidas tomadas em diferentes idades (El FARO & 

ALBUQUERQUE, 2003); e 3) as análises abrangem todo o intervalo contínuo em 

que as medidas foram tomadas, permitindo predizer o valor dos animais em 

qualquer ponto do intervalo em que foram feitas as mensurações fenotípicas 

(ALBUQUERQUE & PEREIRA, 2006). 

A maior parte dos trabalhos, envolvendo MRA, utiliza Polinômios de 

Legendre. (MEYER, 1999; SAKAGUTI, 2000; ALBUQUERQUE & MEYER, 2001 

a,b; MEYER, 2001; CYRILLO, 2003; MEYER, 2003; NOBRE et al., 2003; 

ARANGO et al., 2004; NEPHAWE, 2004; MEYER, 2005). Estes polinômios, de 

acordo com ALBUQUERQUE & PEREIRA (2006), não requerem qualquer 

pressuposição sobre a forma da curva ou trajetória da característica com o tempo, 

são flexíveis e têm se mostrado capazes de modelar as mudanças das médias e 

variâncias, com a idade, para várias características que se repetem em diferentes 

espécies. 

Uma função de covariância pode ser definida como uma função continua que 

fornece as covariâncias de características medidas em diferentes pontos de uma 

trajetória, descrevendo as covariâncias entre as medidas tomadas em 

determinadas idades, como uma função destas idades (VAN DER WERF & 

SCHAEFFER, 1997). Assim, ao se ajustar um MRA, assume-se uma determinada 

estrutura de covariâncias entre os coeficientes de regressão aleatória, a qual é 

imposta pela função ajustada, e pode ser caracterizada por uma função contínua 

ou uma função de covariância. De acordo com MEYER (1998), os MRA são um 

caso especial de funções de covariância, e permitem estimar diretamente os 

coeficientes das funções de covariância pelo método da máxima verossimilhança 

restrita (REML). 
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Os MRA têm sido pouco aplicados em estudos envolvendo características 

reprodutivas de bovinos de corte, pois são características de difícil ajuste e 

altamente dependentes de fatores ambientais. MERCADANTE et al. (2002), em 

experimento de seleção para crescimento, utilizaram MRA na estimação de 

parâmetros genéticos para dias ao parto em fêmeas da raça Nelore, indicando que 

sua aplicação aos registros de dias para o parto proporcionou análise detalhada 

do comportamento das covariâncias genéticas e do valor genético do desempenho 

reprodutivo das fêmeas no decorrer de sua vida, o que pode ser oportuno em 

muitos estudos. 
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CAPÍTULO 2 – ESTIMATIVAS DE PARÂMETROS GENÉTICOS PARA VALOR 

ADAPTATIVO ANUAL EM FÊMEAS DA RAÇA NELORE UTILIZANDO 

MODELOS DE REGRESSÃO ALEATÓRIA 

 

RESUMO – Este trabalho foi realizado com o objetivo de estimar parâmetros 

genéticos utilizando modelos de regressão aleatória sobre polinômios de 

Legendre, para medidas de valor adaptativo anual (Pti) obtidas do 4º ao 13º anos 

de permanência de fêmeas da raça Nelore no rebanho. Os valores adaptativos 

anuais foram calculados com base na capacidade de sobrevivência e no número 

de crias deixado ano após ano Após o cálculo dos valores adaptativos, foram 

utilizadas nas análises 84.533 medidas de adaptabilidade de 21.610 fêmeas. Os 

modelos incluíram como aleatórios, os efeitos genético aditivo e de ambiente 

permanente direto e, como fixo, os efeitos de grupos de contemporâneos. A curva 

fixa da tendência média da população foi definida pelo polinômio de 5ª ordem. 

Foram utilizados 14 modelos de polinômios de segunda a quinta ordem para 

modelar os efeitos aleatórios. O modelo contendo 10 classes de variância residual 

foi o que melhor descreveu o comportamento da trajetória ao longo da vida 

reprodutiva das fêmeas. Os modelos que consideraram polinômios de quinta e 

terceira ordem para os efeitos genético direto e de ambiente permanente direto, 

respectivamente, foram suficientes para modelar as mudanças das variâncias dos 

valores adaptativos anuais com a idade dos animais. As estimativas de 

herdabilidade para o efeito aditivo direto aumentaram ao longo da trajetória de 

permanência das fêmeas (0,05 a 0,55), indicando que existe maior variabilidade 

genética relativa em animais de maior idade.  De maneira geral, os valores de 

correlação entre os valores adaptativos anuais diminuíram com o distanciamento 

das idades. 

Palavras – chave: bovinos de corte, características reprodutivas, sobrevivência 
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Introdução 

A seleção de animais com melhores índices reprodutivos é uma prática 

comum adotada pelos programas de melhoramento genético de bovinos de corte 

estabelecidos no Brasil. De acordo com BERGMANN (1993), rebanhos detentores 

de alta fertilidade possuem maior disponibilidade de animais, tanto para venda 

como para seleção, permitindo maior intensidade seletiva e, conseqüentemente, 

progressos genéticos mais elevados e maior lucratividade. Assim, selecionar 

animais mais eficientes reprodutivamente é uma possibilidade de melhorar os 

índices produtivos e conseqüentemente aumentar a lucratividade.  

Medidas de valor adaptativo indicam a proporção de descendentes deixados 

para a próxima geração (BÉRUBE et al., 1999; SNOKE & PROMISLOW, 2003; 

COULSON et al., 2006). Sua aplicação como característica reprodutiva a ser 

selecionada artificialmente em rebanhos destinados a produção, gera nova 

perspectiva nas avaliações genéticas de futuros reprodutores e matrizes.  

A trajetória da fase reprodutiva de fêmeas bovinas pode ser representada por 

pontos que relacionam seu valor adaptativo anual à sua idade, indicando a sua 

capacidade em permanecer no rebanho ano após ano, deixando descendentes 

que consigam sobreviver até o próximo ano. 

Os valores de adaptabilidade durante a vida do animal podem ser analisados 

por meio de modelos de regressão aleatória. Estes modelos são amplamente 

utilizados em análises de dados longitudinais em bovinos de corte, principalmente 

em características ponderais (SANTORO, et al., 2005; DIAS et al., 2006; 

BOLIGON et al., 2009; PELICIONI et al., 2009; TORAL et al., 2009), no entanto, 

ainda são escassos estudos que utilizem estes modelos nas avaliações de 

características reprodutivas. 

A estimação de funções de covariância, incluindo os valores adaptativos 

anuais é necessária no desenvolvimento de funções que permitam alterar a forma 

da curva de adaptabilidade pela seleção. Com isso será possível a seleção de 

animais com melhores índices durante toda a fase reprodutiva. 
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 Este estudo teve por objetivo estimar funções de (co) variâncias e 

parâmetros genéticos para valor adaptativo anual, utilizando modelos de 

regressão aleatória, visando identificar o modelo mais adequado para descrever 

as mudanças das variâncias de acordo com a idade do animal e, possível 

indicação para utilização do valor adaptativo anual com critério de seleção para 

eficiência reprodutiva na raça Nelore. 

 

Material e métodos 

Dados 

 Os dados utilizados neste estudo são provenientes dos rebanhos bovinos 

participantes do Programa de Melhoramento Genético da Raça Nelore (PMGRN), 

cedidos pela Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores (ANCP). O 

conjunto de dados disponibilizado continha 151.590 animais distribuídos em 9 

fazendas, nascidos entre os anos de 1994 a 2009. Após a preparação dos dados 

foram calculados os valores adaptativos (Pti) para cada fêmea em cada ano de 

sua permanência no rebanho, seguindo a equação matemática proposta por 

COULSON et al. (2006): 
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em que, Pti é o valor adaptativo do animal i no ano t; Nt é o tamanho efetivo da 

população no ano t; Sti é uma variável binária (0 ou 1) e representa a 

sobrevivência do animal i do ano t ao ano t+1; Fti é a metade do número de 

descendentes produzidos pelo animal i no ano t, que sobreviveram ao ano t+1 

(fecundidade); St é a média de sobrevivência da população no ano t e Ft é a média 

de fecundidade da população no ano t. 

Todos os valores adaptativos calculados foram multiplicados por 10.000 e 

somados a 100, pois se apresentaram muito baixos, cumprindo assim as 

exigências computacionais do programa de análises. A descrição geral do arquivo 

de dados utilizado no cálculo do valor adaptativo anual apresenta-se na Tabela1.  
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Inicialmente foram consideradas fêmeas nascidas entre os anos de 1994 a 

2009, totalizando 210.554 registros provenientes de 49.239 fêmeas, sendo as 

fêmeas de 16 anos de idade em 2009, aquelas com maior tempo de permanência. 

No entanto, devido ao baixo número de fêmeas que permaneceram no rebanho 

por mais de 13 anos, considerou-se apenas medidas adaptativas até o 13º ano de 

permanência (2006), restando 209.952 registros. 

 

Tabela 1. Número de fêmeas, média de fecundidade (Ft), média de sobrevivência 

(St) e, tamanho da população anual (Nt) utilizados no cálculo do valor 

adaptativo para cada idade considerada. 

Idade 
Descrição 

Nº de fêmeas Ft St Nt 

1 49.239 0,0581 0,7832 3.659 

2 36.878 0,0644 0,8286 3.992 

3 28.483 0,0678 0,8264 4.786 

4 23.942 0,0639 0,7685 5.252 

5 20.758 0,0619 0,7196 6.422 

6 15.898 0,0634 0,7200 7.718 

7 12.023 0,0639 0,7080 8.780 

8 8.520 0,0647 0,6964 8.879 

9 5.901 0,0648 0,6811 10.560 

10 3.922 0,0618 0,6576 11.246 

11 2.422 0,0636 0,6219 12.023 

12 1.237 0,0634 0,5982 12.332 

13 729 0,0511 0,5186 11.519 

 

Os grupos de contemporâneos utilizados nas análises foram constituídos por 

animais nascidos na mesma fazenda, ano e estação. Foram consideradas duas 

estações de nascimento agrupando-se os meses de novembro a abril (estação 1) 

e de maio a outubro (estação 2). Grupos de contemporâneos com menos de 10 
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observações foram desconsiderados das análises. Foram realizadas as análises 

descritivas e retirados dados inconsistentes utilizando o pacote estatístico SAS 

(SAS 9.0, SAS Institute, Cary, NC, USA).  

Após a consistência de dados, verificou-se que não havia variabilidade para 

valor adaptativo anual dentro do grupo de contemporâneos para fêmeas com 

idade entre 0 a 3 anos, assim, estes anos foram excluídos das análises. 

A estrutura geral do arquivo de dados analisado continha 84.533 

observações de valores adaptativos provenientes de 21.610 fêmeas do 4º ao 13º 

ano de vida e 180 grupos de contemporâneos. Foi utilizado nas análises um 

arquivo contendo toda a ascendência disponível na genealogia dos animais com 

informação de valor adaptativo, totalizando 45.115 animais na matriz de 

parentesco. 

 

Análises  

 As análises de regressão aleatória foram realizadas utilizando o polinômio 

ortogonal de Legendre. A ordem da função de regressão para definir a curva 

média de adaptabilidade da população foi definida após testar diferentes ordens 

dos polinômios. Foram considerados dois efeitos aleatórios (genético aditivo direto 

e de ambiente permanente direto) com diferentes ordens de polinômio (k). Para os 

efeitos genético aditivo direto (a) e de ambiente permanente (p), utilizou-se 

polinômios linear, quadráticos, cúbicos e quárticos. O polinômio ortogonal de 

Legendre da idade do animal, de segunda a sêxtupla ordem, foi utilizado como 

covariável e, o grupo de contemporâneos foi incluído como efeito fixo. As 

variâncias residuais foram modeladas considerando heterogeneidade, com 

diferentes classes agrupadas por níveis de idade, e homogeneidade. O modelo de 

regressão aleatória utilizado pode ser descrito como: 
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em que: ijy  valor adaptativo do i_ésima idade, pertencente ao j_ésimo animal; F  é o 

efeito fixo de grupos de contemporâneos; m  são coeficientes de regressão para 

modelar a média da população; )t( jm  é a função de regressão de ordem kb, que 

descreve a curva média da população de acordo com a idade do animal (ti); 

)t( ijm são as funções de regressão que descrevem as trajetórias de cada 

indivíduo j, de acordo com a idade ti, para os efeitos aleatórios genético aditivo 

direto e de ambiente permanente direto; jmjm ,  são os regressores aleatórios 

genético direto e de ambiente permanente direto para cada animal; ab k,k  e pk  

são ordens dos polinômios utilizados para os efeitos correspondentes; e ije  é o 

erro aleatório associado a cada idade i do animal j. Em notação matricial, o 

modelo pode ser representado por: 

epWaZXby 11   

em que y é o vetor das observações, b é o vetor dos efeitos fixos ( incluindo ijF e 

m ), a é o vetor dos coeficientes aleatórios para o efeito genético aditivo direto, p 

é o vetor dos coeficientes aleatórios para o efeito de ambiente permanente direto, 

e é o vetor dos resíduos, e X, Z1, W1 são as matrizes de incidência 

correspondentes. 

 As pressuposições em relação aos componentes são: 
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em que Ka e Kp são as matrizes de (co)variância entre os coeficientes de 

regressão aleatórios para os efeitos genético aditivo direto e ambiente permanente 

direto, A é a matriz de parentesco entre indivíduos, I é a matriz identidade, NA é o 
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número de animais com registro,  é o produto de Kroeneker entre matrizes, e R 

representa a matriz bloco diagonal, contendo as variâncias residuais. Assume-se 

neste modelo que não há correlação entre os coeficientes de regressão aleatórios 

para os efeitos genético aditivo direto e de ambiente permanente do animal. 

Dado o modelo de regressão aleatória e as pressuposições associadas aos 

momentos, as equações de modelos mistos (EMM) são: 
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 Os componentes de variância foram estimados pelo método da máxima 

verossimilhança restrita (REML) em análises de regressão aleatória, utilizando-se 

o software “WOMBAT” (MEYER et al., 2006).  

 Os modelos de regressão aleatória com diferentes ordens de ajustes para os 

polinômios foram comparados usando o logaritmo da função de máxima 

verossimilhança restrita (logL) dos critérios de informação de Akaike (AIC) e 

Bayesiano de Schwarz (BIC) (WOLFINGER, 1993). Os critérios de informação 

podem ser representados como: 

AIC= - 2 ln L + 2p, e 

BIC= - 2 ln L + p ln(N-r[X]) 

em que: p é o número de parâmetros do modelo; N é o número  total de 

observações; r[X] é o posto da matriz de incidência de efeitos fixos e ln L o 

logaritmo neperiano da função de máxima verossimilhança restrita. 

 Os critérios AIC e BIC consideram a falta de ajuste e o número de 

parâmetros estimados no modelo, em que, modelos com menores valores de AIC 

e BIC são escolhidos como melhores modelos de ajuste dos dados. O AIC pode 

ser empregado para comparar modelos com os mesmos efeitos fixos, mas 

diferentes estruturas de variância. No caso do BIC, o julgamento é o mesmo, mas 
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esse critério atribui maior penalidade aos modelos com grande número de 

parâmetros. 

 A citação dos modelos de regressão aleatória segue o seguinte padrão: 

Mkakp_r referindo-se à ordem da função de covariâncias para os efeitos genético 

aditivo direto (ka) e de ambiente permanente de animal (kp) e a estrutura de 

variâncias residuais (r). 

 

Resultados e discussão 

As medidas de valor adaptativo variaram de 97,27 a 103,11, com média e 

desvio-padrão de 100,14 ± 0,79. De maneira geral, de acordo com a Figura 1, com 

o aumento das idades, houve decréscimo nas médias de valor adaptativo anual e 

aumento nos desvios-padrão correspondentes. O aumento das médias do valor 

adaptativo anual após o 11º ano de permanência das fêmeas, inicialmente 

inesperado, pode ser explicado pela alta proporção de animais que, no ano de 

2009, tinham idades acima de 11 anos, sendo que 2009 foi o último ano para o 

qual havia informações disponíveis para fêmeas e, muitas delas terem continuado 

no rebanho após este ano, o que aumentou o valor adaptativo absoluto desses 

animais.

 

Figura 1. Médias (−) e desvios-padrão () para valor adaptativo anual na raça 

Nelore 
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A curva média de adaptabilidade da população foi definida após a 

comparação entre modelos com diferentes ordens de ajuste para a curva fixa, 

sendo o de melhor ajuste segundo os critérios adotados, o de 5ª ordem. 

A descrição dos modelos utilizados nas análises está apresentada na Tabela 

2. O modelo contendo homogeneidade de variâncias residuais promoveu o pior 

ajuste, indicando que as variâncias têm comportamento diferenciado no decorrer 

da fase reprodutiva na raça Nelore. Entres os modelos que consideraram as 

classes de variâncias residuais heterogêneas, o de melhor ajuste foi o de 10 

classes. Para modelar os efeitos aleatórios, o modelo de ordem 5 e ordem 3 para 

efeito genético aditivo direto e de ambiente permanente, respectivamente foi o 

mais adequado de acordo com os critérios adotados, contendo 31 parâmetros. 

Além dos modelos apresentados na Tabela 2, foram testados modelos com maior 

número de parâmetros para os efeitos aleatórios, porém com o aumento das 

ordens, obteve-se dificuldade em atingir a convergência. O mesmo problema em 

relação a convergência foi relatado por MEYER (1999), ARANGO et al. (2004) e 

BOLIGON et al. (2009) em estudo envolvendo características ponderais na raça 

Nelore.  

Na Tabela 3 são apresentadas as estimativas de (co)variâncias e correlações 

entre o intercepto e os coeficientes de regressão aleatória e seus autovalores, 

para o modelo M53_10. Para todos os efeitos aleatórios estudados, o intercepto 

apresentou a maior estimativa de variância, indicando ser responsável pela maior 

proporção da variação total existente. Para o efeito genético aditivo direto os dois 

maiores autovalores da matriz de coeficientes foram responsáveis por 97,5 % da 

variação genética total, sendo o primeiro autovalor responsável por 87,5 %. Para 

ambos os efeitos, os autovalores associados as matrizes de (co) variâncias entre 

os coeficientes de regressão indicaram a possibilidades de redução de dimensão 

sem perda de informação.  
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Tabela 2. Ordem do polinômio para efeitos genético direto (ka) e de ambiente 

permanente (kp), classes residuais (r), número de parâmetros (np), 

logaritmo neperiano da função de verossimilhança (Log(L)) e critérios de 

informação de Akaike (AIC) e Bayesiano de Schwarz (BIC) para 

diferentes modelos utilizados nas análises  

Variâncias Residuais 

Modelos 
Critérios 

Ka Kp r np Log(L) AIC BIC 

M52_10* 5 2 10 28 -8483,858 17023,716 17285,312 

M52_7 5 2 7 25 -8529,717 17109,434 17343,000 

M52_6 5 2 6 24 -8559,395 17166,790 17391,016 

M52_4 5 2 4 22 -8878,588 17801,176 18006,714 

M52_H 5 2 1 19 -9834,590 19707,180 19884,690 

Efeitos Aleatórios 

Modelos Critérios 

 
Ka Kp  np Log(L) AIC BIC 

M22_10 2 2  16 -8848,9170 17729,8340 17879,3160 

M23_10 2 3  19 -8748,6230 17535,2460 17712,7580 

M24_10 2 4  23 -8736,7780 17519,5560 17734,4380 

M25_10 2 5  28 -8733,6180 17523,2360 17784,8320 

M32_10 3 2  19 -8678,6670 17395,3340 17572,8460 

M33_10 3 3  22 -8624,9280 17293,8560 17499,3960 

M34_10 3 4  26 -8611,7620 17275,5240 17518,4360 

M35_10 3 5  31 -8605,2670 17272,5340 17562,1580 

M42_10 4 2  23 -8551,1090 17148,2180 17363,1000 

M43_10 4 3  26 -8508,2370 17068,4740 17311,3840 

M44_10 4 4  30 -8508,1020 17076,2040 17356,4860 

M52_10 5 2  28 -8483,8580 17023,7160 17285,3120 

M53_10* 5 3  31 -8453,2800 16968,5600 17258,1840 

M55_10 5 5  31 -8452,3420 16984,6840 17358,3920 

*Modelo de melhor ajuste 
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Tabela 3. Estimativas de variâncias (diagonal), covariâncias (abaixo da diagonal) e 

correlações (acima da diagonal) entre os coeficientes de regressão 

aleatória da matriz de coeficientes e seus autovalores (  ), para os 

efeitos genético aditivo direto e de ambiente permanente de animal do 

modelo M53_10 

   0 1 2 3 4   

Genético 
aditivo 

0 0,57 0,93 0,49 0,40 0,33 1,05 

1 0,46 0,44 0,75 0,53 0,23 0,12 

2 0,15 0,19 0,15 0,69 -0,11 0,02 

3 0,05 0,06 0,00 0,03 0,45 0,01 

4 0,03 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 

Ambiente 

Permanente 

0 1,16 0,98 0,99   1,53 

1 0,64 0,37 0,98   0,01 

2 0,12 0,06 0,01   0,00 

 

Os componentes de variância genética aditiva direta, de ambiente 

permanente, residuais e fenotípicas para o valor adaptativo anual segundo o 

modelo M53_10 aumentaram com o envelhecimento dos animais (Figura 2).  

 

Figura 2. Estimativas de variâncias para valor adaptativo anual na raça Nelore  
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As estimativas de herdabilidades, também indicaram maior variabilidade 

genética em idades mais avançadas (Figura 3), variando de 0,05 (4º ano) à 0,55 

(13º ano).  

 

Figura3. Estimativas de herdabilidades para valor adaptativo anual na raça Nelore 

 

As estimativas de variâncias e herdabilidades obtidas neste trabalho seguem 

trajetória similar a resultados obtidos por WILSON et al. (2007), que também 

apresentaram aumento de variabilidade genética para valor adaptativo com o 

envelhecimento dos animais. No presente trabalho a teoria das mutações 

acumuladas também pode explicar o aumento na variabilidade genética e a perda 

de capacidade reprodutiva das vacas com o envelhecimento.  

As correlações genéticas aditiva direta e de ambiente permanente entre as 

idades de permanência das fêmeas para valor adaptativo anual estão 

representadas na Tabela 4. As estimativas de correlação genética direta entre 

idades menores (4º, 5º e 6º ano) apresentaram-se baixas e medianas. Já entre 

idades maiores, as correlações foram altas. Esses resultados, aliados às 

estimativas de herdabilidade sugerem que quanto mais tarde for feita a seleção 

maior será a resposta em termos de idades posteriores. É interessante notar, no 
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entanto, que este tipo de seleção não trará respostas correlacionadas 

consideráveis nas idades mais jovens, em função dos baixos valores de 

herdabilidade e correlações entre ambas. 

Para o efeito de ambiente permanente, as correlações estimadas 

apresentaram-se altas (>0,70) entre todas as idades, indicando que os fatores 

ambientais permanentes que influenciam em idades menores também influenciam 

o valor adaptativo anual em outras idades. 

De maneira geral todas as correlações estimadas entre as idades foram 

positivas e diminuíram com o distanciamento entre as idades. Em seu trabalho, 

WILSON et al. (2007) também mostraram que as correlações estimadas indicam 

diminuição nas estimativas de correlação genética aditiva para valor adaptativo 

com o distanciamento entre as idades, o que tem sido indicado também por outros 

autores, em trabalhos envolvendo diferentes características em rebanhos 

destinados a produção (MERCADANTE et al., 2002; PELICIONI et al., 2009; 

SARMENTO et al., 2010; SOUZA JUNIOR, et al., 2010).  
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Tabela 4. Estimativas de correlações genéticas aditiva direta (acima da diagonal) e de ambiente permanente (abaixo 

da diagonal) entre valor adaptativo do 4º ao 13º ano de fêmeas na raça Nelore  

Idade (anos) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 - 0,201 0,043 0,091 0,154 0,226 0,296 0,338 0,354 0,355 

5 0,977 - 0,586 0,136 0,030 0,097 0,257 0,385 0,390 0,289 

6 0,922 0,983 - 0,868 0,777 0,739 0,681 0,573 0,475 0,417 

7 0,864 0,951 0,991 - 0,979 0,923 0,779 0,573 0,436 0,402 

8 0,818 0,921 0,977 0,996 - 0,972 0,844 0,636 0,483 0,432 

9 0,786 0,899 0,964 0,990 0,998 - 0,943 0,780 0,626 0,540 

10 0,764 0,883 0,954 0,985 0,996 0,999 - 0,939 0,821 0,709 

11 0,750 0,873 0,947 0,981 0,994 0,998 0,999 - 0,959 0,864 

12 0,741 0,866 0,947 0,978 0,992 0,998 0,999 0,999 - 0,964 

13 0,735 0,862 0,939 0,976 0,991 0,997 0,999 0,999 1,000 - 
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Conclusões 

 

 As medidas de valor adaptativo anual são capazes de descrever a fase 

reprodutiva de fêmeas bovinas. No entanto, estas medidas apresentam aumento 

de variabilidade genética com a idade e baixas correlações genéticas entre valor 

adaptativo anual medido em fêmeas jovens e fêmeas com idades mais 

avançadas, indicando que esta característica dificilmente poderá ser utilizada 

como critério de seleção direto na raça Nelore. Entretanto, estes resultados 

parecem indicar que a seleção para aumento da longevidade deve ser realizada 

com base em informações reprodutivas tomadas em idades mais avançadas. 
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CAPÍTULO 3 – TENDÊNCIA GENÉTICA E COMPARAÇÃO ENTRE VALORES 

GENÉTICOS DO VALOR ADAPTATIVO ANUAL COM OUTRAS 

CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS 

 

RESUMO – No presente trabalho o objetivo foi realizar avaliação genética 

de animais da raça Nelore para a característica valor adaptativo anual (Pti). Foram 

considerados os valores genéticos referentes ao 4º (Pti4), 8º(Pti8) e 13º(Pti13) ano 

de permanência das fêmeas. A tendência genética para valor adaptativo medido 

nas idades consideradas se baseou nas médias dos valores genéticos dos 

animais nascidos entre os anos de 1986 a 2005. Como critério de comparação 

foram adotadas as características idade ao primeiro parto (Ipp) e a stayability com 

duas definições distintas (Stay1 e Stay2). As associações entre os valores 

genéticos preditos foram realizadas pela utilização dos coeficientes de correlação 

de Pearson e porcentagem de touros coincidentes entre as características. Para a 

característica valor adaptativo anual foi utilizado o modelo de regressão aleatória 

contendo variância residual heterogênea de 10 classes, e coeficientes de ordem 5 

e 3 para os efeitos genético aditivo direto e de ambiente permanente, 

respectivamente. As análises de Ipp e stayability foram realizadas utilizando o 

modelo animal e o modelo “threshold” com a função de ligação “probit”, 

respectivamente. Estimativas de herdabilidade foram 0,05, 0,20 e 0,55 para Pti4, 

Pti8 e Pti13. Para Ipp, Stay1 e Stay2 as herdabilidades estimadas foram de 0,12, 

0,33 e 0,40, respectivamente. As tendências genéticas indicaram maiores ganhos 

para Pti4 e Pti13, sendo que para Pti8, as médias foram quase que constantes. As 

associações entre os valores genéticos preditos para valor adaptativo medido no 

4º ano e as características de comparação Ipp, Stay 1 e Stay 2 foram maiores. 

 

Palavras – chave: característica reprodutiva, ganho genético, correlação de 

Pearson 
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Introdução 

O valor fenotípico de um animal não demonstra diretamente o seu potencial 

genético, pois está sempre sofrendo influência do ambiente e da interação 

genótipo/ambiente, dificultando assim, o reconhecimento de animais 

geneticamente superiores. 

O processo de avaliação genética envolve basicamente a classificação dos 

animais com base em seus valores genéticos e apóia a decisão de manutenção 

ou não do animal para reprodução. A predição de valores genéticos requer, entre 

outros fatores, a utilização de parâmetros genéticos estimados para a 

característica em questão.  

As medidas de valor adaptativo anual são capazes de descrever a fase 

reprodutiva de fêmeas bovinas (Capítulo 2). Entretanto, estas medidas 

apresentam aumento de variabilidade genética com a idade e baixas correlações 

genéticas entre valor adaptativo anual medido em fêmeas jovens e fêmeas com 

idades mais avançadas (Capítulo 2), indicando que esta característica dificilmente 

poderá ser utilizada como critério de seleção direto na raça Nelore. Entretanto, 

estes resultados parecem indicar que a seleção para aumento da longevidade 

deve ser realizada com base em informações reprodutivas tomadas em idades 

mais avançadas. Desta maneira, é importante conhecer as respostas 

correlacionadas que poderíamos ter com o valor adaptativo quando a seleção é 

feita para outras características indicativas da capacidade reprodutiva de fêmeas, 

especialmente aquelas que são preconizadas como critério de seleção em 

programas de melhoramento genético.  

As características idade ao primeiro parto e stayability são comumente 

empregadas para seleção da eficiência reprodutiva em programas de 

melhoramento de gado de corte no Brasil, indicando o início da fase reprodutiva e 

o tempo de permanência no rebanho, respectivamente. Estas são medidas em 

idades pontuais na vida do animal, podendo variar de acordo com a definição de 

diferentes autores (AZEVÊDO et al., 2006 a,b; VAN MELIS et al., 2007; QUEIROZ 

et al., 2007; BALDI et al., 2008; MEIRELLES et al., 2009). 
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As correlações entre valores genéticos preditos de touros para diferentes 

características podem ser indicadores da correlação genética entre estas 

características, especialmente quando a acurácia dos touros é alta.  

Neste trabalho o objetivo foi avaliar geneticamente animais da raça Nelore 

para a característica valor adaptativo anual e, comparar o valor adaptativo anual 

com as características idade ao primeiro parto e stayability baseado em valores 

genéticos de touros visando verificar possível associação entre valor adaptativo 

anual e as características reprodutivas. 

 

Material e métodos 

Dados 

 Os dados utilizados neste trabalho são provenientes dos rebanhos bovinos 

participantes do Programa de Melhoramento Genético da Raça Nelore (PMGRN). 

Após a preparação dos dados foram calculados os valores adaptativos, as idades 

ao primeiro parto e a stayability para cada fêmea. As características idade ao 

primeiro parto e a stayability foram adotadas como critério de comparação. 

 Os valores adaptativos anuais foram calculados, seguindo a equação 

matemática proposta por COULSON et al. (2006): 

1N
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t
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t
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em que, Pti é o valor adaptativo do animal i no ano t; Nt é o tamanho efetivo da 

população no ano t; Sti é a sobrevivência do animal i do ano t ao ano t+1; Fti é a 

metade do número de descendentes produzidos pelo animal i no ano t, que 

sobreviveram ao ano t+1 (fecundidade); St são as médias de sobrevivência da 

população no ano t e Ft são as médias de fecundidade da população no ano t. 

A estrutura geral do arquivo de dados analisado para valor adaptativo anual 

continha 84.533 observações provenientes de 21.610 fêmeas do 4º ao 13º ano de 

vida e 180 grupos de contemporâneos. Foi utilizado nas análises um arquivo 

contendo toda a ascendência disponível na genealogia dos animais com 
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informação de valor adaptativo, totalizando 45.115 animais na matriz de 

parentesco. 

 As idades ao primeiro parto foram consideradas em meses. O arquivo de 

dados continha 21.137 registros de idade ao primeiro parto, com 236 grupos de 

contemporâneos. A matriz de parentesco continha 38.941 animais com 

identificações de animal, pai e mãe. 

 Para avaliar a stayability foram utilizadas duas diferentes definições: matrizes 

que permaneceram no rebanho até 64 meses e que pariram, no mínimo, duas 

vezes (Stay1) e, matrizes que permaneceram no rebanho até 88 meses, com 4 

partos no mínino. Em ambas as definições, observações binárias com zero 

(fracasso=0) e um (1=sucesso) foram designadas aos animais. Os arquivos de 

dados utilizados nas análises para as definições 1 e 2 continham 21.153 e 16.413 

fêmeas, respectivamente. 

 Os grupos de contemporâneos para Pti e Ipp foram formados por animais 

nascidos na mesma fazenda, ano e estação, sendo desconsiderados das análises 

grupos de contemporâneos com menos de 10 observações. Para stayability foram 

considerados fazenda, ano e estação de parição. Grupos de contemporâneos sem 

variabilidade genética para as características foram retirados das análises. Após a 

formação dos grupos de contemporâneos foram realizadas as análises descritivas 

e retirados dados inconsistentes utilizando o pacote estatístico SAS (SAS 9.0, 

SAS Institute, Cary, NC, USA).  

 

Análises 

 

 As medidas de valor adaptativo anual foram analisadas via modelo de 

regressão aleatória, sobre polinômio de Legendre. Foram considerados como 

aleatórios os efeitos genético aditivo direto e o de ambiente permanente do animal 

e, como fixo, o efeito de grupos de contemporâneos. A curva fixa referente à 

tendência média da população foi definida pelo polinômio ortogonal de Legendre 

de 5ª ordem. Para os efeitos genético aditivo direto e o de ambiente permanente 
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foram considerados polinômios de 5ª e 3ª ordem, respectivamente. O resíduo foi 

modelado utilizando heterogeneidade de variâncias residuais com 10 classes. Em 

notação matricial, o modelo utilizado pode ser representado por:  

epWaZXby 11   

em que y é o vetor das observações, b é o vetor dos efeitos fixos, a  é o vetor dos 

coeficientes aleatórios para o efeito genético aditivo direto, p é o vetor dos 

coeficientes aleatórios para o efeito de ambiente permanente direto, e é o vetor 

dos resíduos, e X, Z1, W1 são as matrizes de incidência correspondentes.  

A predição de valores genéticos foi realizada utilizando os termos referentes 

aos valores genéticos dos coeficientes de regressão aleatória para o efeito 

genético aditivo direto. Para avaliar a tendência genética para valor adaptativo 

considerou-se medidas adaptativas referentes ao 4º (Pti4), 8º(Pti8) e 13º(Pti13) 

ano. As tendências foram calculadas utilizando regressão das médias anuais dos 

valores genéticos preditos para o efeito genético aditivo direto sobre o ano de 

nascimento do animal.  

 Para a característica idade ao primeiro parto foi realizada análise uni 

característica considerando modelo animal. No modelo foi considerado como fixo 

o efeito de grupos de contemporâneos. O modelo utilizado pode ser descrito por:   

eZaXby   

em que, y é o vetor das observações, b é o vetor dos efeitos fixos, a é o vetor de 

efeitos genéticos aditivos diretos de animal, e é o vetor dos resíduos e, X e Z são 

as matrizes de incidência correspondentes aos efeitos fixos e de efeitos genéticos 

aditivos direto, respectivamente. 

A estimação de componentes de variância e predição de valores genéticos 

para as características Pti e Ipp foram realizadas utilizando o software WOMBAT 

(MEYER et al. 2010).  

Para stayability, os efeitos fixos e aleatórios foram modelados a partir de um 

preditor linear, descrito por: 
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ZaXb   

em que, η é o preditor linear, b é o vetor dos efeitos fixos, a é o vetor de efeitos 

genéticos aditivos de animal, X e Z são, respectivamente, as matrizes de 

incidência dos efeitos b e a. 

Como a stayability segue uma distribuição binomial, utilizou-se na estimação 

de parâmetros e predição de valores genéticos dos animais a função de ligação 

“probit” em modelo “threshold” usando o software ASREML (GILMOUR et al. 

2000). A função de ligação representa um modelo biológico da média, ou seja, 

assumi-se que as respostas binomiais sejam manifestações observáveis de 

processos subjacentes contínuos não observáveis (MERCADANTE et al. 2004). O 

modelo “probit” assume que a variância residual na escala subjacente é tomada 

como uma unidade de medida, 12
r   (GIANOLA E FOULLEY, 1983) e assegura 

que as estimativas do rebanho ficarão entre 0 e 1. 

 As correlações de Pearson e as associações entre os valores genéticos 

preditos para as características estudadas foram estimadas para touros com mais 

de 20 filhas, totalizando 230 touros. Além disso, foi mensurada a proporção de 

touros coincidentes entre as características, considerando os animais que 

pertenciam aos 10% dos touros com melhores valores genéticos para cada 

característica. 

 

Resultados e Discussão 

 

As médias, os desvios-padrão e os valores mínimos e máximos para as 

características valor adaptativo anual e idade ao primeiro parto são apresentados 

na Tabela 1. A porcentagem de sucesso em fêmeas para Stay1 e Stay2 foram, 

respectivamente, 54,04% e 23,45%.  
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Tabela 1. Médias observadas, desvios-padrão, valores mínimos e máximos para 

as características valor adaptativo anual medidos aos 4 (Pti4), 8 (Pti8),  

e 13 (Pti13) anos e idade ao primeiro parto (Ipp) 

Características Médias Desvios-padrão Mínimo Máximo  

Pti4 100,23 0,55 97,30 102,77 

Pti8 100,09 0,92 97,40 102,87 

Pti13 100,09 1,52 97,56 103,02 

Ipp (meses) 38,42 5,82 22,00 60,00 

 

Para a característica valor adaptativo anual, observou-se um acréscimo nas 

estimativas de variância genética aditiva, de ambiente permanente do animal, 

residuais e fenotípicas com a idade. As herdabilidades também aumentaram com 

a idade, sendo que, para as idades 4, 8 e 13 foram respectivamente 0,05, 0,20 e 

0,55 (Capítulo 2). Tendência semelhante foi encontrada por WILSON et al. (2007), 

em um estudo envolvendo dados de duas populações de animais silvestres. 

As estimativas de variâncias e herdabilidades para as características idade 

ao primeiro parto, Stay1 e Stay2 estão apresentadas na Tabela 2. Herdabilidade 

encontrada por DIAS et al. (2004) para Ipp, para a raça Nelore, foi semelhante a 

encontrada neste trabalho, entretanto, estimativas superiores foram relatadas por 

MERCADANTE et al. (2000) e AZEVÊDO et al. (2006a). As herdabilidades para as 

características Stay1 e Stay2 estimadas neste trabalho foram, superiores às 

reportadas VAN MELIS et al. (2006) utilizando definições semelhantes. 
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Tabela 2. Variâncias genéticas aditiva direta (
2
a ) e residuais (

2
r ) e 

herdabilidades (h2) com seus respectivos erros-padrão, para idade ao 

primeiro parto (Ipp), Stay1 e Stay2.  

Características 2
a  

2
r  

2h  

Ipp 3,24 22,90 0,12 ± 0,01 

Stay1 0,36 1,00   0,33 ± 0,04 

Stay 2 0,45 1,00 0,40 ± 0,06 

 

As tendências genéticas indicam que houveram ganhos genéticos  com os 

anos para Pti4 e Pti13. No entanto, para Pti8 as médias de valores genéticos se 

mantiveram quase que constantes, indicando que não houve ganho genético para 

Pti aos 8 anos. O incremento médio anual para Pti4, Pti8 e Pti13 foram 

respectivamente 0,0022, 0,0009 e 0,0434 unidades de valor adaptativo/ano 

(Figura 1,2 e 3). 

Os coeficientes de correlação de Pearson entre os valores genéticos preditos 

de touros e a porcentagem de touros coincidentes para as características 

estudadas estão apresentados na Tabela 3.  

 

 

 

Figura 1. Tendência genética para valor adaptativo anual aos 4 anos de 

permanência (MPti4) 
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Figura 2. Tendência genética para valor adaptativo anual aos 8 anos de 

permanência (MPti8) 

 

 

 

Figura 3. Tendência genética para valor adaptativo anual aos 13 anos de 

permanência (MPti13) 
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Tabela 3. Correlações de Pearson entre os valores genéticos preditos de touros e 

porcentagem de touros coincidentes entre valor adaptativo anual medido 

aos 4 (Pti4), 8 (Pti8) e 13 (Pti13) anos, idade ao primeiro parto (Ipp) e 

stayability (Stay1 e Stay2) 

Características Correlações de Pearson  Touros coincidentes (%) 

Pti4 – Ipp -0,4988 34,78 
Pti8 – Ipp -0,0026 13,04 

Pti13 – Ipp -0,1968 26,09 

   
Pti4 – Stay1 0,4033 13,04 

Pti8 – Stay1 0,0694 8,70 
Pti13 – Stay1 0,2402 13,04 

   
Pti4 – Stay2 0,3851 26,09 

Pti8 – Stay2 0,1272 13,04 

Pti13 – Stay2 0,2704 30,43 

 

Os gráficos de dispersão entre os valores genéticos preditos dos touros para 

as características estão representados nas Figuras 5, 6 e 7, respectivamente. 

 

 

Figura 4. Dispersão dos valores genéticos preditos de touros para Idade ao 

primeiro parto (Ipp) e valor adaptativo anual nas idades 4 (Pti4), 8 (Pti8) 

e 13 (Pti13)  
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Figura 5. Dispersão dos valores genéticos preditos de touros para stayability 

(Stay1) e valor adaptativo anual nas idades 4 (Pti4), 8 (Pti8) e 13 (Pti13)  

 

 

Figura 6. Dispersão dos valores genéticos preditos de touros para stayability 

(Stay2) e valor adaptativo anual nas idades 4 (Pti4), 8 (Pti8) e 13 (Pti13) 
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 Os coeficientes de correlação de Pearson entre os valores genéticos preditos 

e a porcentagem de touros coincidentes indicam que o valor adaptativo no 4º ano 

de permanência tem maior associação com as características adotadas como 

critério de comparação, o que também pode ser observado através dos gráficos 

de dispersão entre os valores genéticos. Embora os valores de associação sejam 

medianos, estes resultados podem indicar que a seleção para Ipp, como 

esperado, esteja mais relacionada à fertilidade nas fases iniciais da vida 

reprodutiva. Por outro lado, esperava-se que a stayability, em especial aos 88 

meses, estivesse mais relacionada com o meio ou a fase final da vida reprodutiva. 

Assim, estes resultados parecem indicar que a maior determinante para a 

stayability seja o começo da vida reprodutiva.  

 Porém, para que se possa avaliar o potencial da seleção indireta utilizando 

as características idade ao primeiro parto e stayability para valor adaptativo anual, 

faz-se necessário a realização de análises bi característica, envolvendo as 

características em questão. 

 

Conclusões 

 

 As tendências genéticas indicam que ganhos genéticos foram alcançados 

para valor adaptativo anual medido na idade 4 (Pti4) e 13 (Pti13). 

 Os valores genéticos preditos para valor adaptativo medido em idades 

menores estão mais associados aos valores genéticos preditos para as 

características idade ao primeiro parto e stayability, entretanto, as correlações 

genéticas entre as características devem ser estudadas para possível utilização 

destas características na seleção indireta do valor adaptativo anual na raça 

Nelore. 
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CAPÍTULO 4 – IMPLICAÇÕES 

A seleção de fêmeas com melhores índices reprodutivos requer uma 

descrição detalhada de toda a fase reprodutiva das fêmeas, o que pode ser 

realizado pelas medidas adaptativas individuais medidas a cada ano de 

permanência das fêmeas no rebanho. 

Para que se possa avaliar geneticamente essas medidas, faz-se necessário 

o conhecimento das estimativas de parâmetros genéticos para toda a vida do 

animal. Essas estimativas podem ser obtidas, por exemplo, pelos modelos de 

regressão aleatória. No entanto é necessário encontrar o modelo que dê melhor 

ajuste aos dados adaptativos 

As estimativas de herdabilidade aliadas às correlações genéticas entre valor 

adaptativo medido em idades menores e idades maiores sugerem que quanto 

mais tarde for feita a seleção maior será a resposta em termos de idades 

posteriores. 

Assim, o valor adaptativo anual dificilmente poderá ser aplicado como critério 

de seleção direto para eficiência reprodutiva na raça Nelore. No caso da seleção 

indireta, devem ser realizados mais estudos envolvendo as características que 

podem ser utilizadas como critério de seleção indireta para valor adaptativo anual. 
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