
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO GENÉTICA DE BOVINOS NELORE PARA PESOS 

ATÉ A DESMAMA SOB MODELOS COM DIFERENTES 

ESTRUTURAS DE GRUPOS DE CONTEMPORÂNEOS 

 

 

 

 

 

Lillian Pascoa 

Orientador: Prof. Dr. Arcadio de los Reyes Borjas 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2011



ii 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO GENÉTICA DE BOVINOS NELORE PARA PESOS 

ATÉ A DESMAMA SOB MODELOS COM DIFERENTES 

ESTRUTURAS DE GRUPOS DE CONTEMPORÂNEOS 

 

 

 

 

 

Lillian Pascoa 

Orientador: Prof. Dr. Arcadio de los Reyes Borjas 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2011



iii 

 



iv 

 

LILLIAN PASCOA 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO GENÉTICA DE BOVINOS NELORE PARA PESOS 

ATÉ A DESMAMA SOB MODELOS COM DIFERENTES 

ESTRUTURAS DE GRUPOS DE CONTEMPORÂNEOS 

 

 

Tese apresentada para obtenção do grau 

de Doutor em Ciência Animal junto à 

Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás 

 

 

 

Área de Concentração: 

Produção Animal 

 

 

 

Orientador: 

Prof. Dr. Arcadio de los Reyes Borjas 

Comitê de Orientação: 

Prof. Dr. Mauricio Aguirre Elzo 

Profa. Dra. Concepta Margaret McManus Pimentel 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2011 



v 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P281a        Pascoa, Lillian. 

    Avaliação genética de bovinos nelore para pesos até a desmama sob 

modelos com diferentes estruturas de grupos de contemporâneos  / 

Lillian Pascoa. – 2011. 

                       xx, 87 f. : il. (tabs., grafs.)  

                        

                       Inclui Bibliografia 

                       Inclui Anexo 

                       Tese (doutorado) – Universidade Federal de Goiás, Escola de 

Veterinária e Zootecnia, 2011. 

                        “Orientador: Prof. Dr. Arcadio de los Reyes Borjas”.                          

“Comitê de orientação: Prof. Dr. Mauricio Aguirre Elzo, Profª.  Drª.  

Concepta Margaret McManus Pimentel”. 

 

       1. Nelore – bezerro - desmama – valor genético – modelos – grupos 

de contemporâneos – avaliação genética.  2. Gado de corte.  3. 

Desmame bovino.  4. Melhoramento genético.  I. Reyes Borges, 

Arcadio de los.  II. Elzo, Mauricio Aguirre. III. Pimentel, Concepta 

Margaret McManus.  IV. Universidade Federal de Goiás.  V. Título. 

                                                             CDU : 636.291(043.2) 

                                                                         



vi 

 

 

 

 



vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho, primeiramente à Deus, pela 

minha existência e a de todos que eu amo; 

ao meu marido Ivo, pelo incentivo e especialmente 

pela paciência e amor dedicados em todos os 

momentos; aos meus pais, Walter e Elizabete, pela 

confiança e apoio indispensáveis na minha trajetória 

de vida; aos meus irmãos Adriano e Henrique, pelo 

carinho e afeto de nossas vidas; e em um momento 

especial da minha vida, à minha filha Bianca, pelo 

estímulo e amor incondicional. 

 

 

 

 



viii 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À Deus, pela luz que sempre iluminou meu caminho; 

 

À toda minha família, em especial ao meu marido, que sempre esteve ao meu lado na 

concretização de todos os meus ideais,  

 

À minha querida mãe, pela disponibilidade, amparo e ajuda. Sem ela nada disto teria sido 

possível, 

 

Ao Prof. Dr. Arcadio de los Reyes Borjas, por ter sido muito mais que orientador, um 

exemplo de vida e um grande incentivador. Receba minha eterna gratidão e amizade! 

 

Ao Prof. Dr. Maurício Elzo, pelas traduções, ensinamentos e essencial apoio durante a 

realização deste trabalho, 

 

À Profa. Dra. Concepta Margaret Mcmanus Pimentel (Connie), pelos ensinamentos e co-

orientação, 

 

Aos membros da Banca de Qualificação, Prof. Dr. Elias Nunes Martins, Profa. Dra. Darci 

Silva de Oliveira Dias, Prof. Dr. Emmanuel Arnhold e Prof. Dr. José Robson Sereno, 

pelas sugestões essenciais para a conclusão deste trabalho, 

 

Aos membros da Banca de Defesa, Profa. Dra. Carina Ubirajara de Faria, Profa. Dra. 

Sandra Aidar de Queiros, Profa. Dra. Darci Silva de Oliveira Dias e Prof. Dr. João Teodoro 

Pádua, pelas valiosas contribuições no enriquecimento deste trabalho, 

 

À Universidade Federal de Goiás, que me acolheu com carinho e grandiosidade,  

 

Aos colegas de pós-graduação pelo alegre convívio e amizades sinceras que surgiram, 

 

Ao Gerson, da secretaria de Pós Graduação, pela atenção, ajuda e amizade, 

 

Aos professores da EVZ/UFG, Prof. Arcádio, Profa. Darci, Prof. João Teodoro, Prof. José 

Robson, Prof. Henrique, Prof. Juliano, Profa. Nadja, Profa. Eliane, Prof. João Restle, Prof. 

Beneval, Prof. Milton, Prof. Aldi, por fazerem parte do meu eterno aprendizado, 



ix 

 

 

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB), meu segundo 

lar, pelo apoio na concretização desta etapa e pelas amizades que surgiram em meio a 

tantas dificuldades, 

 

Aos meus amigos do IFB pelo apoio e amizade que ficarão para toda a vida, 

 

Aos meus alunos, por me fazerem descobrir minha verdadeira vocação: ENSINAR, 

 

À ANCP, pela concessão dos dados e confiança na pesquisa, 

 

E a todos aqueles que contribuíram para a conquista desta etapa importante da minha 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A alegria não chega apenas no encontro do 

achado, mas faz parte do processo da busca. E 

ensinar e aprender não pode dar-se fora da 

procura, fora da boniteza e da alegria” 

Paulo Freire 

 
 
 
 



xi 

 

SUMÁRIO 
 

RESUMO  .................................................................................................... xvii 
ABSTRACT  ................................................................................................. xix 
  
CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS  ............................................ 1 
Introdução .................................................................................................... 1 
Objetivo geral  .............................................................................................. 3 
Objetivos específicos  .................................................................................. 3 
Revisão de literatura  ................................................................................... 4 
Referências  ................................................................................................. 14 
  
CAPÍTULO 2 - CONTRIBUIÇÃO RELATIVA DOS EFEITOS INCLUÍDOS 
EM GRUPOS DE CONTEMPORÂNEOS PARA PESOS 
PADRONIZADOS E REAIS AOS 120 E 210 DIAS DE IDADE EM 
BOVINOS NELORE  ................................................................................... 19 
Resumo  ...................................................................................................... 19 
Abstract  ....................................................................................................... 20 
Introdução  ................................................................................................... 21 
Material e Métodos  ..................................................................................... 22 
Resultados e discussão  .............................................................................. 24 
Conclusões  ................................................................................................. 30 
Referências  ................................................................................................. 30 
  
CAPÍTULO 3 - COMPARAÇÃO DE DIFERENTES MODELOS USADOS 
PARA ESTIMAR (CO)VARIÂNCIAS E PARÂMETROS GENÉTICOS 
PARA PESOS ATÉ A DESMAMA EM BOVINOS NELORE ...................... 33 
Resumo  ...................................................................................................... 33 
Abstract  ....................................................................................................... 34 
Introdução  ................................................................................................... 35 
Material e Métodos  ..................................................................................... 36 
Resultados e discussão  .............................................................................. 39 
Conclusões  ................................................................................................. 45 
Referências  ................................................................................................. 45 
  
CAPÍTULO 4 – AVALIAÇÃO GENÉTICA DE BOVINOS NELORE PARA 
PESOS ATÉ A DESMAMA SOB DIFERENTES MODELOS ..................... 49 
Resumo  ...................................................................................................... 49 
Abstract  ....................................................................................................... 50 
Introdução  ................................................................................................... 51 
Material e Métodos  ..................................................................................... 53 
Resultados e discussão  .............................................................................. 57 
Conclusões  ................................................................................................. 77 
Referências  ................................................................................................. 77 
  
CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................... 81 
  
ANEXOS ...................................................................................................... 82 



xii 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 Página 

CAPÍTULO 2  

Figura 1 Regressões polinomiais cúbicas dos pesos reais aos 120 
(P120R) e 210 (P210R) dias sobre as idades expressas como 
desvios (IB), estimadas nos modelos M2, M3, M4, e M5................... 29 

CAPÍTULO 4  

Figura 1 Médias dos valores genéticos direto (VGd) e maternal (VGm) (kg) 
preditos sob diferentes modelos para peso aos 120 dias de idade 
padronizado (P120P) e real (P120R) em bovinos Nelore............... 58 

Figura 2 Médias dos valores genéticos direto (VGd) e maternal (VGm) (kg) 
preditos sob diferentes modelos para peso aos 210 dias de idade 
padronizado (P210P) e real (P210R) em bovinos Nelore............... 59 

Figura 3 Acurácias das predições dos valores genéticos direto (VGd) e 
maternal (VGm) sob diferentes modelos para peso aos 120 dias 
de idade padronizados (P120P) e reais (P120R) em bovinos 
Nelore.............................................................................................. 61 

Figura 4 Acurácias das predições dos valores genéticos direto (VGd) e 
maternal (VGm) sob diferentes modelos para peso aos 210 dias 
de idade padronizados (P210P) e reais (P210R) em bovinos 
Nelore.............................................................................................. 62 

Figura 5 Valores genéticos direto e maternal (Vgd e VGm; kg) e os 
respectivos erros padrão (EPd e EPm; kg) e acurácias de predição 
(ACd e ACm), para peso aos 120 dias de idade, de dois grupos de 
indivíduos: (a) indivíduos que possuem pesos reais e não 
possuem pesos padronizados (N=154); (b) grupo de animais 
jovens (ANISMP) que possuem pesos padronizados (N=49893)... 72 

Figura 6 Valores genéticos direto e maternal (Vgd e VGm; kg) e os 
respectivos erros padrão (EPd e EPm; kg) e acurácias de predição 
(ACd e ACm), para peso aos 210 dias de idade, de dois grupos de 
indivíduos: (c) indivíduos que possuem pesos reais e não 
possuem padronizados (N=4419); (d) grupo de animais jovens 
(ANIMSP) que possuem pesos padronizados (N=45939)............... 73 

Figura 7 Valores genéticos direto e maternal (Vgd e VGm; kg) e os 
respectivos erros padrão (EPd e EPm; kg) e acurácias de predição 
(ACd e ACm), para peso aos 120 dias de idade, de dois grupos de 
indivíduos: (e) indivíduos que tiveram ambos os pesos zerados 
(N=1478); (b) grupo de animais jovens (ANIMSP) que possuem 
pesos padronizados (N=49893)...................................................... 74 

 

 

 

 



xiii 

 

Figura 8 Valores genéticos direto e maternal (Vgd e VGm; kg) e os 
respectivos erros padrão (EPd e EPm; kg) e acurácias de predição 
(ACd e ACm), para peso aos 120 dias de idade, de dois grupos de 
indivíduos: (e) indivíduos que tiveram ambos os pesos zerados 
(N=1478); (f) grupo de animais jovens (ANIMSP) que possuem 
pesos reais (N=50005).................................................................... 75 

Figura 9 Valores genéticos direto e maternal (Vgd e VGm; kg) e os 
respectivos erros padrão (EPd e EPm; kg) e acurácias de predição 
(ACd e ACm), para peso aos 210 dias de idade, de dois grupos de 
indivíduos: (e) indivíduos que tiveram ambos os pesos zerados 
(N=1478); (d) grupo de animais jovens (ANIMSP) que possuem 
pesos padronizados (N=45939)...................................................... 75 

Figura 10 Valores genéticos direto e maternal (Vgd e VGm; kg) e os 
respectivos erros padrão (EPd e EPm; kg) e acurácias de predição 
(ACd e ACm), para peso aos 210 dias de idade, de dois grupos de 
indivíduos: (e) indivíduos que tiveram ambos os pesos zerados 
(N=1.478); (g) grupo de animais jovens (ANIMSP) que possuem 
pesos reais (N=49.514)................................................................... 76 

 
  



xiv 

 

LISTA DE TABELAS 
 

 Página 

CAPÍTULO 2  

Tabela 1 Número de observações, média, mínimo, máximo e desvio 
padrão de pesos padronizados e reais aos 120 (P120P e P120R) 
e 210 (P210P e P210R) dias de idade em bovinos Nelore............ 24 

Tabela 2 Número de grupos de contemporâneos (1a linha) e número 
médio de animais por grupo de contemporâneos (2a linha) para 
pesos padronizados e pesos reais aos 120 (P120P e P120R) e 
210 (P210P e P210R) dias de idade em bovinos 
Nelore........................................................................................... 25 

Tabela 3 Contribuição relativa de cada efeito ao ajuste dos modelos como 
fração do coeficiente de determinação (R2) para pesos 
padronizados (P120P e P210P) e pesos reais (P120R e P210R) 
aos 120 e 210 dias de idade em bovinos Nelore............................ 26 

CAPÍTULO 3  

Tabela 1 Número de observações (N), número de parâmetros estimados 
(k), função de verossimilhança (-2logL); critérios de informação 
AIC, BIC e CAIC nos diferentes modelos para pesos 
padronizados e reais aos 120 dias de idade (P120P e P120R) 
em bovinos Nelore.......................................................................... 40 

Tabela 2 Número de observações (N), número de parâmetros estimados 
(k), função de verossimilhança (-2logL); critérios de informação 
AIC, BIC e CAIC nos diferentes modelos para pesos 
padronizados e reais aos 210 dias de idade (P210P e P210R) 
em bovinos Nelore.......................................................................... 41 

Tabela 3 Estimativas de (co)variâncias e parâmetros genéticos dos pesos 
padronizados e reais aos 120 dias de idade em bovinos Nelore, 
segundo diferentes modelos........................................................... 42 

Tabela 4 Estimativas de (co)variâncias e parâmetros genéticos dos pesos 
padronizados e reais aos 210 dias de idade em bovinos Nelore, 
segundo diferentes modelos........................................................... 43 

CAPÍTULO 4  

Tabela 1 Correlação de Spearman entre as predições de valor genético 
direto (1ª linha) e maternal (2ª linha) sob diferentes modelos para 
pesos aos 120 e 210 dias de idade em diferentes categorias........ 64 

Tabela 2 Correlação de Pearson entre as acurácias das predições de 
valor genético direto (1ª linha) e maternal (2ª linha) sob 
diferentes modelos para peso aos 120 e 210 dias de idade em 
diferentes categorias...................................................................... 66 

 

 



xv 

 

Tabela 3 Porcentagem de animais coincidentes selecionados com base 
nos valores genéticos diretos para pesos aos 120 (P120) e 210 
(P210) dias de idade, sob diferentes modelos............................... 68 

Tabela 4 Médias de predições de valor genético (VG; kg) e acurácias (AC) 
de indivíduos não selecionados para pesos reais ou 
padronizados aos 120 (P120R; P120P) e 210 (P210R; P210P) 
dias de idade ................................................................................. 69 

Tabela 5 Médias de predições de valor genético (VG; kg) e acurácia (AC) 
de touros não selecionados para pesos aos 120 e 210 dias de 
idade sob modelos com grupos de contemporâneos fixo (GCF) 
ou aleatório (GCA) ......................................................................... 71 

 
  



xvi 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 
 

AC Acurácia de predição do valor genético 

AIC Critério de informação de Akaike 

ANIMSP Animal sem progênie 

BIC Critério de informação Bayesiano 

CAIC Critério de informação de Akaike modificado 

CIVP Classe de idade da vaca ao parto 

DJN Data juliana de nascimento 

EP Erro padrão 

GC Grupo de contemporâneos 

GCA Grupo de contemporâneos aleatório 

GCF Grupo de contemporâneos fixo 

IB Idade do bezerro 

MSE Quadrado médio do erro 

P120 Peso aos 120 dias de idade 

P120P Peso padronizado aos 120 dias de idade 

P120R Peso real aos 120 dias de idade 

P210 Peso aos 210 dias de idade 

P210P Peso padronizado aos 210 dias de idade 

P210R Peso real aos 210 dias de idade 

PD Peso à desmama 

PEV Variância do erro de predição 

PMGRN Programa de melhoramento genético da raça Nelore (Programa 

Nelore Brasil) 

SB Sexo do bezerro 

SN Semestre de nascimento do bezerro 

TN Trimestre de nascimento do bezerro 

VG Valor genético 

 
 
 
 
 
 



xvii 

 

AVALIAÇÃO GENÉTICA DE BOVINOS NELORE PARA PESOS ATÉ A 

DESMAMA SOB MODELOS COM DIFERENTES ESTRUTURAS DE GRUPOS 

DE CONTEMPORÂNEOS 

 
 

RESUMO 

 

Com o objetivo de estimar (co)variâncias e predizer valores genéticos de pesos 

reais e padronizados aos 120 e 210 dias de idade sob modelos com diferentes 

estruturas de grupos de contemporâneos, analisaram-se dados de 72.731 

bezerros Nelore, machos e fêmeas, nascidos de 1985 a 2005, em 40 rebanhos 

integrantes do Programa Nelore Brasil da ANCP. Foram comparados 10 modelos 

incluindo cinco diferentes estruturas de grupos de contemporâneos (GC), julgados 

pelo coeficiente de determinação, variância residual e pelos critérios de 

informação de Akaike (AIC), Bayesiano (BIC) e modificado de Akaike (CAIC). O 

procedimento GLM do SAS foi utilizado para as análises. Todos os efeitos 

incluídos nos modelos foram significativos (P<0,001) para as características 

analisadas. A inclusão do efeito do semestre ou trimestre de nascimento na 

composição dos GC resultou mais apropriada que sua estimativa independente 

por levar em conta as interações com os demais efeitos no GC. Os efeitos de 

sexo do bezerro (SB) e idade da vaca ao parto (CIVP) mostraram-se estáveis nos 

modelos, indicando independência dos demais efeitos. Em todos os modelos, a 

contribuição do efeito de idade do bezerro foi maior em relação aos demais 

efeitos testados. O uso de pesos reais sob modelos sem o efeito SB no GC 

constitui alternativas que permitiriam melhor conexidade genética entre GC, e 

maior acurácia das avaliações genéticas. As estimativas de (co)variâncias e 

parâmetros genéticos foram similares entre os modelos, porém os critérios de 

informação (BIC, CAIC) indicaram que o modelo mais adequado foi o que 

considerou o grupo de contemporâneos como efeito aleatório, sendo este 

constituído pela concatenação dos efeitos de rebanho, ano de nascimento, grupo 

de manejo e efeito de trimestre de nascimento, e com efeito do sexo do bezerro 

independente do GC. Para cada modelo os animais foram classificados por seus 

valores genéticos (VG), subdivididos por categorias (animais sem progênie, touros 

e vacas). Para ambos os pesos, reais e padronizados, os VG foram semelhantes 
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entre os modelos com grupo de contemporâneos fixo ou aleatório, incluindo ou 

não sexo em sua composição e com diferenças maiores de VG entre modelos 

com pesos reais ou padronizados. As magnitudes dos valores de acurácia entre 

os modelos comparados foram similares dentro de cada categoria, sendo que os 

touros apresentaram predições de VG mais acuradas e as vacas menos. Os 

coeficientes de correlação de posto na classificação dos animais pelos seus VG 

diretos e maternais e de correlação simples para valores de acurácia por 

diferentes modelos foram todos altos e significativos (P<0,001) e maior diferença 

foi observada entre a comparação de modelos com pesos reais ou padronizados. 

Para touros, a classificação dos indivíduos que possuem pesos reais em modelos 

com GC aleatório foram mais adequadas. Desconsiderar das análises animais 

sem pesos padronizados ou pertencentes a grupos de contemporâneos com 

menos de cinco indivíduos, promove a exclusão de animais que contribuem para 

o ganho genético da população. 

 

PALAVRAS-CHAVE: acurácia, crescimento pré desmama, critérios de 

informação, gado de corte, seleção, valor genético 
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GENETIC EVALUATION OF NELORE CATTLE FOR WEIGHTS BEFORE 

WEANING USING DIFFERENT CONTEMPORARY GROUP STRUCTURES  

 
 

ABSTRACT 

 

Data from 72,731 Nelore calves were used to estimate (co)variances and predict 

breeding values for actual and adjusted weight for 120 and 210 days of age using 

different contemporary group structures. Males and females calves born from 

1985 to 2005 belonging to 40 herds participating in the Nelore Brasil Program 

were analysed. Ten models were used including five different contemporary group 

(GC) structures, judged by coefficient of determination, residual variance and by 

the Akaike (AIC), Bayesian (BIC) and modified Akaike (CAIC) information criteria. 

The GLM procedure of SAS was used to carry out the analyses. All effects in the 

model were significant (P<0.001) for the traits analyzed. The inclusion of semester 

or trimester of birth in the composition of GC was more appropriate than when it 

was estimated independently as this took into account interactions with the other 

effects in the GC. Sex of calf (SB) and age of cow at calving (CIVP) had similar 

effects across models suggesting independence from other effects in these 

models. In all models, the effect of age of the calf was greater than the other 

effects tested. The use of actual weights in models without SB in GC allowed for 

better genetic connectivity between GC, and higher accuracy in the genetic 

evaluations. The estimates of (co)variance and genetic parameters were similar 

among models but the information criteria (BIC, CAIC) indicated that the most 

adequate model considered GC as a random effect, constituted by the effects of 

herd, year of birth, management group and the effect of trimester of birth with the 

effect of calf sex independent from GC. For each model animals were classified by 

their genetic value (VG), subdivided into categories (animals without progeny, 

bulls and cows). For both weights (actual and adjusted) VG were similar 

considering contemporary group as fixed or random, with sex included or not in its 

composition and with greater differences between models with actual and adjusted 

weights. Accuracy was similar among compared models within each category, 

bulls having more accurate VG predictions than cows. Spearman correlation 

coefficients for animal rank using direct and maternal VGs and simple (Pearson) 
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correlations for accuracies among different models were all high and significant 

(P<0.001) with the greatest difference observed comparing models with actual and 

adjusted weights. For bulls, the classification of individuals with actual weights in 

models with random GC was more adequate. Removal of animals without 

adjusted weights or in contemporary groups with less than five individuals would 

lead to the elimination of animals which would contribute to the genetic gain in the 

population. 

 

KEY-WORDS: accuracy, beef cattle, genetic value, information criteria, post 

weaning growth, selection  
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AVALIAÇÃO GENÉTICA DE BOVINOS NELORE PARA PESOS ATÉ A 

DESMAMA SOB MODELOS COM DIFERENTES ESTRUTURAS DE GRUPOS 

DE CONTEMPORÂNEOS 

 

CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os novos rumos da economia mundial provocam, com frequência, 

grandes mudanças nos setores produtivos. Para adaptar-se a essa dinâmica, os 

pecuaristas necessitam utilizar ferramentas capazes de maximizar a produtividade 

com a melhor relação custo/benefício. Para tal, os produtores dispõem de 

programas de melhoramento genético que permitem identificar animais 

geneticamente superiores para suprir um mercado cada vez mais exigente, 

selecionando os melhores indivíduos, proporcionando benefícios permanentes 

nas populações em que os animais selecionados se reproduzem. 

Nesse contexto, a avaliação genética visa a identificação dos 

indivíduos geneticamente superiores de tal forma que, usados na reprodução, 

transmitam aos seus descendentes genes favoráveis à expressão de 

características quantitativas de interesse econômico, alterando dessa forma, a 

média da população. O recurso disponível para a execução da avaliação genética 

é a mensuração das características economicamente importantes, e o primeiro 

passo para a utilização racional desse recurso é a definição de um modelo 

matemático que explique, convenientemente, a estrutura dos dados medidos 

(MARTINS, 2002). 

Na produção de bovinos de corte, as características relacionadas ao 

crescimento dos animais são consideradas em programas de melhoramento 

genético (ALENCAR, 2002). Essas características são de fácil obtenção e 

apresentam herdabilidades de média a alta, determinando progresso genético 

efetivo por meio da seleção. Sob o aspecto zootécnico, o crescimento em bovinos 

de corte pode ser avaliado pelos pesos e ganhos em peso em várias idades, ou 

pelos pesos e ganhos em peso por dia de idade. 
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Em especial, existem muitos estudos relacionados com o crescimento 

pré-desmame em gado de corte devido à facilidade de obtenção de dados e à 

grande importância dessa fase, visando o maior peso a desmama e a 

sobrevivência do bezerro (BOCCHI & ALBUQUERQUE, 2005). O peso do bezerro 

aos 120 dias de idade considera a expressão fenotípica do bezerro que melhor 

reflete a habilidade materna. O peso a desmama (PD) é uma característica 

importante em gado de corte, pois marca o fim do período em que os bezerros 

estão sob forte influência de suas mães. Além disso, alguns pecuaristas vendem 

seus animais ao desmame e outros os vendem para o abate. Em bovinos Nelore, 

o desmame é realizado, geralmente, em torno de sete ou oito meses de idade, 

podendo ocorrer em um intervalo de seis a nove meses. Assim, para ter uma 

comparação justa dos animais, é importante considerar adequadamente essa 

fonte de variação. Os métodos alternativos para a padronização do peso a 

desmama têm sido objeto de alguns estudos (CARDOSO et al., 2001; LOBO & 

MARTINS FILHO, 2002; TEIXEIRA & ALBUQUERQUE, 2003; FRIES & FERRAZ, 

2006; TORAL et al., 2007).  

Em geral, os pesos utilizados nas avaliações genéticas no Brasil, são 

padronizados utilizando fórmulas que incluem o ganho de peso médio diário 

considerado constante dentro do período, admitindo-se crescimento linear, o que 

tem sido questionado. 

Para fins de seleção em gado de corte, a identificação de animais 

geneticamente superiores tendo por base seus pesos ou ganhos em peso, é 

fundamental para qualquer programa de melhoramento genético. As equações de 

modelos mistos desenvolvidas por Henderson (HENDERSON, 1949; 

HENDERSON, 1984), têm sido utilizadas para estimativas de (co)variâncias e 

predições de valores genéticos dos animais para características quantitativas de 

interesse econômico. 

A metodologia dos modelos mistos é um recurso flexível para a 

estimativa de (co)variâncias e predição de valores genéticos, pois pode ser 

aplicada a dados desbalanceados, provenientes de diferentes gerações. Esta 

metodologia possibilita modelar simultaneamente efeitos fixos e aleatórios, que 

representam o que queremos estimar e predizer, e sua aplicação envolve 

modelos matemáticos que dependem de várias pressuposições que devem ser 
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satisfeitas para a obtenção de estimativas e predições confiáveis (VAN VLECK, 

1987). 

A expressão das características fenotípicas quantitativas de um 

indivíduo é resultado da ação de seus genes e dos efeitos ambientais. Para que o 

melhoramento das características de importância econômica seja efetivo, faz-se 

necessário conhecer os fatores ambientais que influenciam a expressão do 

potencial genético do indivíduo para tais características. 

Assim, a composição de grupos de contemporâneos (GC) constitui-se 

em requisito primordial para a avaliação genética de animais e possibilita o 

controle de possíveis vieses nas avaliações genéticas, permitindo que os animais 

possam ser comparados de forma adequada (VAN VLECK, 1987). 

Nesse contexto, é importante conhecer as pressuposições em torno de 

grupos de contemporâneos, envolvidas na definição e estruturação de modelos e 

também na consideração de efeitos na composição de grupos de 

contemporâneos para obtenção de estimativas mais confiáveis de (co)variâncias 

e predições mais acuradas de valores genéticos. 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Comparar estimativas de (co)variâncias e parâmetros genéticos e 

predições de valores genéticos de pesos reais e padronizados no período pré-

desmama de bovinos Nelore sob modelos com diferentes estruturas de grupos de 

contemporâneos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Avaliar a contribuição relativa de diferentes efeitos incluídos nos 

grupos de contemporâneos e suas interações; 

2. Estimar e comparar (co)variâncias e parâmetros genéticos para 

pesos até a desmama de bovinos Nelore, sob modelos com diferentes estruturas 

de grupo de contemporâneos; 
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3. Estimar e comparar (co)variâncias e parâmetros genéticos 

considerando grupos de contemporâneos como efeito fixo ou aleatório no modelo 

de análise; 

4. Estimar e comparar (co)variâncias e parâmetros genéticos 

considerando modelos que utilizam pesos reais ou padronizados; 

5. Comparar diferentes modelos com base nos critérios de informação 

AIC, BIC e CAIC baseados nos resultados da função de verossimilhança; 

6. Predizer e comparar valores genéticos e suas respectivas acurácias 

e erros padrão para pesos padronizados e reais sob diferentes modelos; 

7. Verificar a proporção de indivíduos selecionados comuns com base 

nos seus valores genéticos preditos sob diferentes modelos. 

8. Identificar modelos que permitam obter estimativas de (co)variâncias 

e predições de valores genéticos mais confiáveis nas condições de produção dos 

rebanhos de corte no Brasil. 

 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

De acordo com COBUCI et al. (2006), os últimos anos foram 

caracterizados pela velocidade de intercâmbio de informações, o que levou o 

criador a ser submetido a um bombardeio de informações sobre alguns conceitos 

na área de melhoramento animal, como nunca visto antes. Neste novo panorama, 

o criador precisa acreditar no melhoramento animal como uma ferramenta 

importante na sua propriedade, e os conhecimentos básicos de melhoramento 

são fundamentais para a coleta eficiente dos registros de desempenho dos 

animais do seu rebanho, que serão transformados em informações de qualidade 

que devem retornar aos criadores, de forma a auxiliá-los na tomada de decisões 

que os levem a obter maiores retornos econômicos. 

Informações importantes sobre a natureza genética de diferentes 

características são fornecidas pelas estimativas de parâmetros genéticos, sendo 

necessárias para predizer as respostas diretas e correlacionadas à seleção, 

formular índices e escolher os métodos de seleção mais adequados, enquanto o 

conhecimento dos efeitos não genéticos permite identificar os fatores ambientais 
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que determinam variações nas produções, tornando possível evidenciar as 

diferenças de natureza genética, identificando os animais geneticamente 

superiores.  

Nesse contexto, a escolha do melhor modelo é uma etapa importante 

na modelagem dos dados e a parcimônia é um dos princípios que devem ser 

levados em consideração (EMILIANO et al., 2009). 

 

Uso de pesos padronizados 

 

Atualmente, as avaliações genéticas de bovinos para características de 

crescimento, em geral, são realizadas considerando-se os pesos padronizados às 

idades de interesse. 

Vários estudos têm mostrado que o crescimento de bezerros de corte, 

entre nascimento e desmama não é linear e que a padronização linear não 

remove toda a variação devida à idade, causando erros no ajustamento dos 

pesos nos grupos com idades extremas (WOODWARD et al., 1989; ROSSI et al., 

1992; CARDOSO et al., 2001; REYES et al., 2004; TORAL et al., 2007) visto que 

a idade à desmama pode influenciar o ganho médio diário (TEIXEIRA & 

ALBUQUERQUE, 2003) e consequentemente, a padronização dos pesos. 

De acordo com WOODWARD et al. (1989), vieses significativos em 

pesos padronizados aos 205 dias de idade podem ocorrer, principalmente, em 

bezerros com mães maduras. Seleção estritamente para pesos padronizados aos 

205 dias, por exemplo, resultaria na escolha de um número desproporcional de 

bezerros jovens (menos de 205 dias ao desmame) das vacas mais velhas. Os 

autores consideram que, da mesma forma, como uma medida de produtividade 

das vacas, o peso padrão aos 205 dias tende a favorecer as vacas de parto tardio 

dentro da estação de parição. 

Ajustes alternativos têm sido propostos, mas o ajuste linear continua a 

ser o principal utilizado. A padronização para a idade do bezerro a desmama é 

realizada, comumente, pelo ganho médio diário, seguindo as recomendações da 

BEEF IMPROVEMENT FEDERATION (BIF, 1996), pressupondo crescimento 

linear para idades entre 160 e 250 dias. Muitos autores consideram o ajuste pelo 

ganho médio diário satisfatório e não levam em conta, em suas análises, os 
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possíveis desvios da linearidade no crescimento dos bezerros do nascimento à 

desmama (CARDELLINO & CARDELLINO, 1984; PONS et al., 1989; MASCIOLI 

et al., 1996). Para as condições do Brasil, PAZ et al. (1999) e CARDOSO et al. 

(2001) encontraram efeito significativo da idade a desmama sobre o ganho do 

nascimento a desmama padronizado para 205 dias, em conjuntos de dados com 

diferenças de idade entre os bezerros superiores a 90 dias. 

Em estudo de CARDOSO et al. (2001), trabalhando com um conjunto 

de dados, em que as idades dos bezerros variaram entre 100 e 300 dias, os 

autores consideraram que a padronização linear não foi suficiente para ajustar o 

efeito da idade do bezerro, pois foi encontrado efeito significativo desse fator no 

ganho de peso (P<0,001). 

De acordo com LOBO & MARTINS FILHO (2002), esta não linearidade 

dificulta a padronização dos pesos corporais a determinadas idades, uma vez que 

nas criações comerciais os animais são pesados em idades distintas por 

imposições de ordem prática. Entretanto, os autores consideram a padronização 

necessária para que se torne possível a comparação dos desempenhos dos 

animais. Em bovinos de corte, principalmente zebuínos, são utilizadas as idades 

padrão de 205, 365 e 550 dias. 

FRIES & FERRAZ (2006) consideram que, além de recomendações da 

BIF, modelos de crescimento pré-desmame tem que considerar o efeito da idade 

do bezerro (90 dias dentro de um intervalo) e os efeitos da sazonalidade na data 

do parto.  

LOBO & MARTINS FILHO (2002) compararam métodos para a 

padronização do peso a desmama (PD) em gado de corte e concluíram que a 

utilização de funções não lineares como Richards e Brody são mais adequadas 

que as funções lineares. Entretanto, nas bases e dados disponíveis, é possível 

que os animais tenham apenas o PD, o que torna impossível qualquer 

padronização.  

REYES et al. (2004) estudaram a relação peso-idade no período entre 

o nascimento e 300 dias de idade com o objetivo de validar a eficiência do método 

linear na padronização de pesos a idades constantes. Os resultados 

demonstraram que a regressão do peso sobre a idade foi não linear, ainda para 
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intervalos de idade reduzidos (1-60 dias), indicando que o procedimento de 

padronização linear dos pesos a idade constante determina viés nas estimativas, 

geralmente superestimando para idades anteriores e subestimando para idades 

posteriores às idades padrão. 

Outra questão de ordem prática, na padronização de pesos, é a 

exclusão de animais das avaliações genéticas por não possuírem mais de uma 

pesagem em um intervalo pré-estabelecido próximo à idade padrão. No estudo de 

LOBO & MARTINS FILHO (2002), a base de dados inicial tinha registros de 

28.386 animais. Depois de verificada a consistência das informações e definido o 

modelo matemático, foram eliminados animais com informações incompletas ou 

duvidosas, com peso padronizado exageradamente reduzido ou elevado para a 

idade em questão, restando apenas 10.751 observações. Os autores ressaltaram 

que a grande redução no número de informações ocorreu de maneira geral para 

todos os métodos de padronização. 

De acordo com VILLALBA et al. (2000), frequentemente, apenas um ou 

dois registros de peso estão disponíveis por animal (ao nascimento e à desmama) 

e padrões de crescimento são estudados utilizando covariáveis nos modelos para 

toda a amostra de dados. Desta forma, o uso de pesos reais aferidos em um 

intervalo centrado ao redor da idade padrão adotada, incluindo o efeito da idade 

do bezerro no modelo de análise, é uma alternativa vantajosa para propósitos de 

avaliação genética, permitindo a utilização de maior número de observações e a 

utilização da informação mais completa possível para a avaliação genética dos 

indivíduos. 

 

Grupos de contemporâneos 

 

O Brasil é conhecido pela diversidade ambiental, com fortes efeitos 

sazonais e flutuações na produção de pastagens. Diferentes regiões apresentam 

fatores estressantes para a produção de carne que devem ser considerados na 

composição dos grupos de contemporâneos (GC) nos modelos estatísticos 

utilizados nas avaliações genéticas (FRIES & FERRAZ, 2006). 

É importante ressaltar que a razão da formação de grupos de 

contemporâneos é remover os efeitos de ambiente e do manejo diferencial entre 
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os animais. Classificar os animais em grupos de contemporâneos é agrupá-los 

quanto à chance que tiveram de expressar seus fenótipos, chance esta que 

envolve alimentação e nutrição, aspectos sanitários, manejo, tipo de pastagem, 

variáveis climáticas e topográficas, etc. Erros na identificação de grupos de 

contemporâneos podem levar a predições de valores genéticos superestimados 

dos animais que tiveram melhores oportunidades, e subestimados daqueles que 

tiveram piores chances de expressar seu potencial genético (FERRAZ & ELER, 

1998). 

Definir o tamanho ideal dos GC é uma questão controversa, de modo 

que possam conter o maior número possível de animais (maior tamanho) e 

abranger as condições de ambiente menos heterogêneas possíveis (menor 

abrangência). A princípio, quanto maior o tamanho do GC, maior será a acurácia 

das predições dos valores genéticos, por uma questão de amostragem. Ou seja, 

quanto maior a amostra tomada ao acaso de uma população, maior será a 

representatividade dos parâmetros estimados para tal população (OLIVEIRA, 

1995). Um equilíbrio entre alta precisão e pequena distorção precisa ser 

alcançado para otimizar a definição de GC (VAN BEBBER et al., 1997; 

CARABAÑO et al., 2004). 

COBUCI et al. (2006) consideram a conexidade genética que ocorre 

entre grupos de contemporâneos, um fator importante na estrutura de dados e 

pode ser avaliada pelo parentesco entre os animais explorados em diferentes 

ambientes. O grande problema das análises de dados desconectados, é que as 

funções de efeitos fixos não são estimáveis e a predição de efeitos aleatórios 

(valor genético) é viesada. Desta forma, OLIVEIRA (1995) constatou em muitos 

rebanhos, a eliminação de dados observados devido ao fato de alguns animais 

ficarem isolados em determinados grupos (sem animais contemporâneos no 

mesmo grupo) e não poderem ser avaliados, e por grupos formados por filhos de 

um único touro. Embora esses animais possam ser avaliados, não fornecem 

informações úteis para melhorar o processo de avaliação genética. Assim, o 

trabalho do criador e das Associações de Criadores com relação aos cuidados 

para se ter uma adequada formação dos grupos de animais é, parcialmente, 

perdido se esse tipo de fato realmente ocorrer. 
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Efeitos inclusos nos Grupos de Contemporâneos 

 

A distribuição dos dados dos animais mensurados em subclasses (GC) 

tem por objetivo considerar não apenas, os efeitos não-genéticos principais 

incluídos no grupo de contemporâneos, mas também as interações entre eles, 

tornando o processo de comparação dos animais mais confiável. 

A modelagem para análise genética deve ser, portanto, precedida de 

minucioso estudo de tais efeitos e suas interações. A importância que a 

composição de grupos de contemporâneos tem sobre a confiabilidade e acurácia 

das avaliações genéticas tem sido demonstrada em diversos trabalhos 

(CARDOSO et al., 2001; CARABAÑO et al., 2004; FRIES & FERRAZ, 2006; 

REYES et al., 2006). 

REYES et al. (2006) encontraram reduzida importância das interações 

do sexo do bezerro com os demais efeitos incluídos no grupo de 

contemporâneos, sugerindo que a não inclusão do sexo do bezerro na formação 

dos GC poderia ser factível e útil, permitindo a formação de GC com menor 

número de classes e maior número de observações por classe, favorecendo a 

conexidade genética entre GC, maior acurácia das avaliações genéticas e 

redução do tempo computacional sob modelo animal. 

A literatura revela também efeito significativo de estação de nascimento 

sobre o peso a desmama e sobre o ganho em peso neste período (MARTINS et 

al., 2000; PELICIONI et al., 2002; SILVEIRA et al., 2004; BOCCHI & 

ALBUQUERQUE, 2005; CONCEIÇÃO et al., 2005). 

PELICIONI et al. (2002) verificaram que os animais nascidos no início 

da primavera têm melhor desempenho para peso à desmama e ganho de peso 

médio diário. Segundo os autores, uma possível explicação para este fato é que 

suas mães, devido à maior oferta de alimento, tiveram maior produção de leite 

para a alimentação de suas crias. Esses resultados concordam com os de 

TEIXEIRA & ALBUQUERQUE (2003) que sugeriram para estas condições a 

importância de utilizar uma estação reprodutiva que concentre os nascimentos no 

início do segundo semestre. 
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OLIVEIRA (1995) e REYES et al. (2006) consideram que é mais 

importante a inclusão de algum critério de classificação do efeito sazonal no GC, 

que sua estimativa independente ou a aplicação de fatores de correção. 

Ao se considerar o efeito sazonal incluso no GC, a definição do período 

de tempo que agrupa os animais pertencentes ao mesmo GC dentro de um 

rebanho é controversa. O equilíbrio entre máxima acurácia e viés reduzido precisa 

ser alcançado para aprimorar a definição de GC, sendo o problema associado 

com essa definição a atribuição arbitrária de épocas, as quais não se 

correspondem com critérios de máxima acurácia ou viés mínimo (CARABAÑO et 

al., 2004). 

Segundo VAN VLECK (1987), muitas vezes a determinação do período 

temporal a ser considerado no GC é baseada em dados históricos. Médias por 

mês de nascimento são analisadas para encontrar sequências de meses com 

produções semelhantes. Entretanto, as sequências de meses podem ser 

diferentes em diferentes condições climáticas e podem mudar de ano para ano. 

Além disso, vacas paridas em 28 de fevereiro seriam designadas em um período 

temporal diferente das vacas paridas em primeiro de março. Se uma estação é 

definida como um período curto de tempo, por exemplo, um dia de calendário, 

semana ou mês, outro problema surge devido ao número limitado de animais 

paridos em um determinado dia de calendário, semana ou mês. Se nenhum outro 

animal parir nessa estação, então esse registro não terá outros registros de 

contemporâneos disponíveis para comparação. Como o autor trabalhou com 

modelo touro, esta situação determina viés devido a uma falha de ajuste para as 

condições sazonais. 

Vale lembrar que a acurácia aumenta em relação direta ao tamanho do 

GC (OLIVEIRA, 1995), assim sendo, quanto mais amplo o período definido como 

época, maior número de animais serão incluídos no GC. A medida que diminui o 

intervalo de tempo, (em meses), como critério de formação dos grupos de 

animais, maior será a quantidade de grupos de contemporâneos com um ou 

poucos animais e, maior também será o número de registros a serem perdidos 

(ou eliminados) no momento das análises necessárias para a realização da 

avaliação genética dos animais (VAN VLECK, 1987). 
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Sobre pesos padronizados aos 240 dias de idade na raça Nelore, 

REYES et al. (1998) determinaram que o efeito de trimestre de nascimento foi 

adequado como critério de época na formação do GC, julgado pelo ajuste (R2) do 

modelo. Desta maneira, se ganha na eficiência da avaliação genética, 

aumentando a acurácia das predições. Em seus estudos, CARABAÑO et al. 

(2004) sugeriram o intervalo de 30 a 90 dias na consideração de animais 

pertencentes a um mesmo grupo de contemporâneos, pois intervalos menores 

poderiam provocar perda de informações e intervalos maiores, perdas na 

precisão. 

A acurácia das avaliações genéticas pode ser melhorada, portanto, 

pelo aumento no tamanho do grupo de contemporâneos, e isto frequentemente 

acontece quando se estende o período de tempo usado como critério sazonal na 

formação dos grupos de contemporâneos. No entanto, a utilização de períodos 

longos, consequentemente, resulta em menor probabilidade de que todos os 

membros dos grupos estejam realmente sujeitos às mesmas condições de 

manejo e de ambiente. Pode-se dizer que não existe uma fórmula exata para 

definir a divisão dos grupos que fornecerá o melhor resultado, mas deve-se 

buscar um ponto de equilíbrio que forneça o melhor resultado (COBUCI et al., 

2006). 

 

Grupo de contemporâneos fixo ou aleatório 

 

Em avaliações genéticas de gado de corte, comumente tem-se 

considerado o GC como efeito fixo, baseado nos resultados de HENDERSON 

(1973) de que, em modelo touro, predições dos valores genéticos dos touros 

estariam associadas ao efeito de grupo de contemporâneos, e para eliminar este 

viés, foi definido o efeito de GC como fixo. 

Em trabalhos utilizando modelo touro, alguns autores apontam para a 

importância de ajustar os dados para o viés provocado pela utilização não 

aleatória de touros nos sistemas de acasalamentos dos rebanhos (HENDERSON, 

1973; VAN VLECK, 1987; UGARTE et al., 1992; VISSHER & GODDARD, 1993; 

FREY et al., 1997; VASCONCELOS et al., 2005), o qual só é possível quando os 

efeitos ambientais sistemáticos são assumidos como efeitos fixos no modelo. 
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Nessas situações, ao considerar o grupo de contemporâneos como fixo, as 

avaliações genéticas tornam-se invariantes para os efeitos de grupo de 

contemporâneos (UGARTE et al., 1992).  

Segundo VAN VLECK (1987), o efeito de GC possui características 

que determinam comportamento fixo e aleatório, considerando que, para 

avaliações que utilizam a metodologia dos modelos mistos, ambas as opções (fixo 

ou aleatório) são similares. Em modelo touro, a vantagem de considerar GC como 

efeito fixo nas equações de modelo misto é que as soluções ou valores esperados 

dos valores genéticos não incluem efeitos fixos. Assim, sob situação de 

associação não aleatória entre os animais avaliados e os efeitos considerados 

fixos (GC), não haveria viés na comparação genética. Essas associações podem 

surgir, por exemplo, de alguns touros sendo utilizados principalmente em 

rebanhos de alta produção e outros touros em situações de baixa produção.  

UGARTE et al. (1992) objetivaram comparar os efeitos de GC como 

fixo ou aleatório, utilizando modelo touro em gado de leite e concluíram que 

considerar GC como aleatório quando os touros foram escolhidos aleatoriamente 

dentro dos GC, proporcionaram menores variâncias dos erros de predição (PEV), 

e melhor classificação dos animais do que quando considerou-se GC como fixo, 

especialmente em GC pequenos. Quando a distribuição dos touros nos GC não 

foi aleatória, considerar GC como aleatório aumentou a quantidade efetiva de 

informações mas foi observado aumento da PEV. Em casos reais, o fato de 

touros jovens serem distribuídos aleatoriamente em rebanhos pode reduzir esse 

viés (UGARTE et al., 1992). VASCONCELOS et al. (2005) consideram que, em 

explorações de pequena dimensão, o número de observações pode ser 

insuficiente para definir os GC, limitando a possibilidade de utilização do GC como 

efeito fixo no modelo. Considerar o GC como mais um efeito aleatório no modelo 

seria uma forma de contornar o problema. 

Com o objetivo de comparar o efeito de diferentes tamanhos de GC e 

sua inclusão nas análises como efeito fixo ou aleatório na avaliação genética de 

peso a desmama em bovinos suíço europeu no México (utilizando modelo touro), 

VALVERDE et al. (2008) encontraram a melhor alternativa de análise em função 

da estatística descritiva com GC aleatório e mínimo de sete registros. Entretanto, 

os autores encontraram maiores estimativas de herdabilidade direta e maternal, 
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com GC fixo. Estes resultados sugerem maior progresso genético ao considerar 

GC fixo, concordando com CHANVIJIT et al. (2005) em que uma redução na 

estimativa de herdabilidade e um incremento na PEV dessas predições.  

No modelo animal, cada indivíduo é uma amostra aleatória do material 

genético da população, e ainda assim, continua-se considerando GC como efeito 

fixo. Entretanto, alguns autores têm encontrado melhor ajustamento de modelos 

ao se considerar GC como efeito aleatório em diversas espécies animais 

(QUEIROZ et al., 2000; BABOT et al., 2003; PHOCAS & LALOE, 2003; 

GONZÁLEZ-RECIO & ALENDA, 2005; ARANGO et al., 2005; CASU et al., 2006; 

WOLF et al., 2005; LEGARRA et al., 2005; CARVALHEIRO et al., 2007). 

A vantagem de considerar GC como efeito aleatório foi demonstrada 

por PHOCAS & LALOE (2003), no caso de características categóricas e por 

GONZÁLEZ-RECIO & ALENDA (2005), para características reprodutivas binárias 

em gado leiteiro na Espanha. ARANGO et al. (2005) também consideraram GC 

como efeito aleatório para trabalhar com modelo linear multivariado para 

caracteristicas categóricas reprodutivas em suinos Large White. CASU et al. 

(2006) testaram modelo linear de escores para avaliar a morfologia do úbere de 

ovinos leiteiros, e concluíram que o uso de grupos de contemporâneos como um 

efeito aleatório apresentou um impacto positivo sobre a avaliação genética de 

características de úbere, produzindo um ligeiro aumento nas estimativas de 

herdabilidade. WOLF et al. (2005) em suínos utilizando modelo animal 

multicarácter também encontraram vantagens em se considerar GC aleatório, 

com aumento nas estimativas de herdabilidade e maior acurácia nas predições de 

valor genético em modelos com GC aleatório. LEGARRA et al. (2005), em 

produção de leite de ovelhas sob abordagem bayesiana, sugeriram que modelos 

que consideram GC aleatório apresentam melhor forma e complexidade, de 

acordo com critérios de informação e densidade relativa de derivação cruzada. 

Em revisão sobre o assunto, TEMPELMAN (2010) considerou que o 

tratamento do efeito de grupo de contemporâneos, como fixo ou aleatório, a 

existência de variâncias heterogêneas, interação genótipo-ambiente e as análises 

multicarácter são questões importantes no âmbito de avaliações genéticas. Os 

sistemas de manejo e os ambientes têm mudado e continuarão mudando; deste 

modo, é essencial que avaliações genéticas sejam tão robustas e adequadas ao 



14 

 

contexto quanto possível, a fim de otimizar a adaptação dos animais a essas 

mudanças. Apesar dessa percepção sóbria, as predições de valores genéticos em 

geral, têm maior acurácia, ao tratar GC como aleatório, principalmente em 

situações de GC pequenos. 
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CAPÍTULO 2. CONTRIBUIÇÃO RELATIVA DOS EFEITOS INCLUÍDOS EM 

GRUPOS DE CONTEMPORÂNEOS PARA PESOS PADRONIZADOS E REAIS 

AOS 120 E 210 DIAS DE IDADE EM BOVINOS NELORE 

 

RESUMO 

Com o objetivo de estimar as contribuições relativas dos efeitos incluídos em 

grupos de contemporâneos e suas interações, sobre pesos padronizados e reais 

aos 120 e 210 dias de idade, analisaram-se dados de 72.731 bezerros Nelore, 

machos e fêmeas, nascidos de 1985 a 2005 em 40 rebanhos integrantes do 

Programa Nelore Brasil. Foram comparados 10 modelos incluindo cinco diferentes 

estruturas de grupos de contemporâneos (GC). O procedimento GLM do SAS foi 

utilizado para as análises. Todos os efeitos nos modelos foram significativos 

(P<0,001) para as quatro características analisadas. A inclusão do efeito do 

semestre ou trimestre de nascimento na composição dos GC resultou mais 

apropriada que sua estimativa independente por levar em conta as interações 

com os demais efeitos no GC. Os efeitos de sexo do bezerro (SB) e idade da 

vaca ao parto (CIVP) mostraram-se estáveis através dos modelos, indicando 

independência dos demais efeitos. Em todos os modelos a contribuição do efeito 

da idade do bezerro foi maior em relação à dos demais efeitos testados. O uso de 

pesos reais sob modelos sem o efeito SB no GC é uma alternativa que permitiria 

melhor conexidade genética entre GC, e maior acurácia das avaliações genéticas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: crescimento pré-desmama, gado de corte, modelos 
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CHAPTER 2. RELATIVE CONTRIBUTION OF EFFECTS INCLUDED IN 

CONTEMPORARY GROUPS FOR ADJUSTED AND ACTUAL 120-D AND 210-D 

WEIGHTS IN NELORE CATTLE 

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to estimate the relative magnitude of effects 

included in contemporary groups and their interactions on adjusted and actual 

120-d and 210-d weights from 72,731 male and female Nelore calves born from 

1985 to 2005 belonging to 40 herds from PMGRN. Ten models with different 

structures of contemporary groups (GC) were compared. Analyses were 

conducted with the GLM procedure of SAS. All effects included in the GC for each 

model were significant (P<0.001) for the four analyzed traits. Inclusion of semester 

or trimester of birth as part of a GC was more appropriate that using it as an 

independent effect in the model because it accounted for the interactions with 

other effects in the contemporary group. Sex of calf (SB) and age of cow at calving 

(CIVP) had similar effects across models suggesting their independence from 

other effects in these models. The IB effect had the largest impact than any other 

effect in all tested models for actual weight at 120-d and 210-d. Using the actual 

weights in models without SB effect in GC represent an alternative that would 

allow better genetic connectedness among GC, and greater accuracy of genetic 

evaluations. 

 

KEYWORDS: beef cattle, models, preweaning growth. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os grupos de contemporâneos (GC) são usados para remover os 

vieses da avaliação genética causados por efeitos ambientais sistemáticos, tais 

como diferenças de manejo, alimentação, sazonais, ou devidos a outras causas 

de diferenças entre grupos (VAN VLECK, 1987; CARABAÑO et al., 2004; 

CANTET et al., 2005). Grande número de grupos, no entanto, pode resultar em 

pequeno número de registros por subclasse, determinando aumento da variância 

do erro de predição, e redução da acurácia da avaliação genética (VAN VLECK, 

1987; VAN BEBBER et al., 1997). 

A definição do período de tempo que identifica os animais pertencentes 

ao mesmo GC dentro de um rebanho é controversa. O equilíbrio entre máxima 

acurácia e viés reduzido precisa ser alcançado para aprimorar a definição de GC, 

sendo o problema associado com essa definição a atribuição arbitraria de épocas, 

as quais não se correspondem com critérios de máxima acurácia ou viés mínimo 

(CARABAÑO et al., 2004). 

Na tentativa de resolver esse problema têm-se proposto diversos 

critérios para comparar as diferentes definições de GC, considerando a estimativa 

da variância intra GC, variância residual, acurácia das avaliações genéticas, e 

outros (SCHMITZ  et al., 1991; SIVARAJASINGAM, 1993; VAN BEBBER et al., 

1997; CARABAÑO et al., 2004). 

O Brasil é conhecido pela diversidade ambiental, com fortes efeitos 

sazonais e flutuações na produção de pastagens que devem ser considerados na 

composição dos GC nos modelos para avaliações genéticas (FRIES & FERRAZ, 

2006). A significativa influência de efeitos não genéticos e suas interações sobre o 

crescimento em gado de corte no Brasil têm sido amplamente estudada (REYES 

et al., 1998; PAZ et al., 1999; CARDOSO et al., 2001; BOCCHI et al., 2004; 

REYES et al., 2006). 

Em vários estudos têm-se demonstrado que a padronização linear do 

peso a idade constante em gado de corte, no período até a desmama, não 

remove totalmente o efeito da idade (ROSSI et al., 1992; VILLALBA et al., 2000; 

LOBO & MARTINS FILHO, 2002; TEIXEIRA & ALBUQUERQUE, 2003; REYES et 

al., 2004; TORRES JÚNIOR & TORAL, 2006), uma vez que a idade do animal no 
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momento da pesagem influencia o ganho de peso médio diário e 

consequentemente, a padronização do peso (TORAL et al., 2007). 

A modelagem para análise genética deve ser, portanto, precedida de 

minucioso estudo dos efeitos ambientais sistemáticos e suas interações. 

Objetivou-se estimar e comparar as contribuições relativas dos efeitos incluídos 

em grupos de contemporâneos e suas interações sobre pesos padronizados e 

reais aos 120 e 210 dias de idade em bovinos Nelore no Brasil. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram utilizados pesos padronizados e reais determinados aos 120 

(P120P, P120R) e 210 (P210P, P210R) dias de idade de bezerros da raça Nelore, 

a partir de 72.731 registros de machos e fêmeas de 40 rebanhos integrantes do 

Programa de Melhoramento Genético da Raça Nelore (PMGRN-Nelore Brasil), 

obtidos de 1985 a 2005, fornecidos pela Associação Nacional dos Criadores e 

Pesquisadores (ANCP). Os pesos reais foram os mais próximos de 120 e 210 

com intervalos de 120 ± 90 e 210 ± 90 dias de idade para P120R e P210R, 

respectivamente, sendo as idades correspondentes expressas como desvios (IB) 

de 120 e 210. Os pesos padronizados foram obtidos por interpolação linear, sob a 

condição de uma pesagem anterior e outra posterior a idade padrão (120 ou 210 

dias), com máximo intervalo de 195 dias entre as mesmas (± 90 com tolerância de 

15 dias em decorrência de possíveis alterações de manejo). Para P120P, nos 

casos de não se dispor de pesagem anterior, utilizou-se o peso ao nascer 

(mensurado ou a média da raça: macho=33 kg e fêmea=31 kg) para a 

interpolação com o peso posterior. O cálculo foi realizado de forma similar ao 

utilizado pelo PMGRN (LÔBO, 1996):  

PP = P + [(P-Pa)/Id] x (I - Ip) 

em que, PP = pesos padronizados às idades padrão (P120P ou P210P); P = peso 

atual; Pa = peso anterior; Id = intervalo em dias entre P e Pa; I = idade padrão 

(120 ou 210 dias);  Ip = idade na mensuração de P. 
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O efeito da idade da vaca ao parto em anos foi categorizado em seis 

classes (CIVP): 1 = dois anos, 2 = três anos, 3 = quatro anos, 4 = cinco anos, 5 = 

seis a nove anos e 6 = 10 ou mais anos. 

Foram definidas cinco estruturas de grupos de contemporâneos, com 

mínimo de cinco observações por subclasse, sendo conformadas pela 

concatenação de efeitos como segue: 

GC1: rebanho | ano de nascimento | grupos de manejo até cada idade. 

GC2: GC1 | semestre de nascimento. 

GC3: GC1 | trimestre de nascimento. 

GC4: GC2 | sexo do bezerro. 

GC5: GC3 | sexo do bezerro. 

O procedimento GLM do SAS foi utilizado para estimar a contribuição 

relativa dos efeitos testados e suas interações através de 10 modelos lineares, 

descritos a seguir; 

M1: Peso = α + GC1 + SN + SB + CIVP + ε 

M1A: Peso = α + GC1 + TN + SB + CIVP + ε 

M1B: Peso = α + GC1 + SB + CIVP + DJN + ε 

M1C: Peso = α + GC1 + SB + CIVP + DJN(SB) + ε 

M2: Peso = α + GC2 + SB + CIVP + ε 

M3: Peso = α + GC3 + SB + CIVP + ε 

M3A: Peso = α + GC3 + SB + CIVP(SB) + ε 

M3B: Peso = α + GC3 + SB + CIVP + IB(SB) + ε 

M4: Peso = α + GC4 + CIVP + ε 

M5: Peso = α + GC5 + CIVP + ε 

nos quais, Peso = pesos padronizados ou reais aos 120 ou 210 dias de idade; α = 

constante; GC = grupo de contemporâneos; SN = semestre de nascimento do 

bezerro; TN = trimestre de nascimento do bezerro; SB = sexo do bezerro; CIVP = 

classe de idade da vaca ao parto; DJN = data juliana de nascimento; IB = idade 

do bezerro na pesagem (desvios de 120 ou 210 dias) e ε = efeito residual 

aleatório. Para pesos reais (P120R e P210R) o efeito IB foi incluído em todos os 

modelos. 

O ajustamento dos modelos foi julgado pelo coeficiente de 

determinação ajustado (��
�  = 1 - (Quadrado Médio Residual / Quadrado Médio 
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Total) e a magnitude da variância residual (VR). A contribuição de cada efeito ao 

coeficiente �� do modelo foi calculada como a razão entre a soma de quadrados 

devida ao efeito e a soma de quadrados total. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1 são apresentadas as estatísticas descritivas das 

características estudadas.  

 
TABELA 1 - Número de observações, média, mínimo, máximo e desvio padrão de 
pesos padronizados e reais aos 120 (P120P e P120R) e 210 (P210P e P210R) 
dias de idade em bovinos Nelore 

Peso N Média (kg) Min (kg) Max (kg) DP (kg) 

P120P 70.543 124,8 54 218 18,9 
P120R 70.677 128,3 34 276 29,5 
P210P 65.607 181,2 73 307 27,7 
P210R 69.978 182,7 57 327 32,9 

N = número de observações; Min = mínimo; Max = máximo; DP = desvio padrão. 
 

Para ambas as idades, maiores amplitudes e valores superiores de 

desvio padrão, foram observados para pesos reais comparados aos 

padronizados, em virtude do efeito da idade do bezerro nas mensurações. 

Destaca-se a superioridade no número de observações para pesos reais 

comparados aos padronizados, principalmente aos 210 dias, indicando melhor 

aproveitamento das informações disponíveis. 

Na Tabela 2 mostram-se o número de subclasses e o tamanho médio 

dos GC. Para pesos aos 120 dias, o número de subclasses permaneceu 

constante entre os pesos reais e padronizados e o tamanho médio dos GC foi 

similar. Entretanto, em todos os GC, para pesos aos 210 dias, os pesos reais 

apresentaram pequena superioridade no número de GC e no tamanho médio por 

subclasse que os correspondentes padronizados, possivelmente por condições de 

manejo nas propriedades de origem dos animais. Observou-se nos dados que 

grande proporção dos animais foram pesados antes da idade padrão de 210 dias 

e posteriormente após um intervalo maior a 195 dias (máximo intervalo permitido 
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para padronização), justificando a diferença observada entre pesos reais e 

padronizados aos 210 dias. 

 
TABELA 2 - Número de grupos de contemporâneos (1a linha) e número médio de 
animais por grupo de contemporâneos (2a linha) para pesos padronizados e 
pesos reais aos 120 (P120P e P120R) e 210 (P210P e P210R) dias de idade em 
bovinos Nelore 

Peso GC1 GC2 GC3 GC4 GC5 

P120P 
456  688  1.077 1.093  1.670  

154,7 102,5 65,5 64,5 42,2 

P120R 
456  688  1.077  1.093  1.670 

155,0 102,7 65,6 64,7 42,3 

P210P 
459  674  1.042 1.057  1.609  

142,9 97,3 63,0 62,1 40,8 

P210R 
472  699  1.081  1.098  1.667  

148,3 100,1 64,7 63,7 42,0 

GC1: rebanho | ano de nascimento | grupos de manejo até cada idade; GC2: GC1 | semestre de 
nascimento; GC3: GC1 | trimestre de nascimento; GC4: GC2 | sexo do bezerro; GC5: GC3 | sexo do 
bezerro. 

 
As contribuições relativas de cada efeito ao coeficiente de 

determinação (R2) de cada modelo são apresentadas na Tabela 3. Todos os 

efeitos foram significativos (P<0,001) para as quatro características (P120P, 

P210P, P120R e P210R). 

A contribuição do efeito sazonal, segundo SN (M1), TN (M1A) e DJN 

(M1B), foi crescente, com diferenças máximas de ��
�  (%) (M1B - M1) de 0,4; 3,2; 0,2 

e 2,5, e reduções da VR (%) de 0,6; 5,4; 0,5 e 5,2, para P120P, P210P, P120R e 

P210R, nessa ordem, mostrando que o efeito sazonal é mais importante sobre o 

peso aos 210, comparado com os 120 dias de idade, resultados concordantes 

com os encontrados por REYES et al. (1998), sobre pesos padronizados aos 120 

e 240 dias de idade na raça Nelore. 
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TABELA 3 - Contribuição relativa de cada efeito ao ajuste dos modelos como 
fração do coeficiente de determinação (R2) para pesos padronizados (P120P e 
P210P) e reais (P120R e P210R) aos 120 e 210 dias de idade em bovinos Nelore 

Modelos 
termos 

a M1 M1A M1B M1C M2 M3 M3A M3B M4 M5 

Pesos padronizados (P120P – 1
a
 linha) e Pesos reais (P120R – 2

a
 linha) aos 120 dias de idade 

GC 0,2848 0,2848 0,2848 0,2848 0,3163 0,3320 0,3320 - 0,3659 0,3832 
0,1753 0,1753 0,1753 0,1753 0,2052 0,2520 0,2520 0,2520 0,2326 0,2805 

EN 0,0139 0,0149 - - - - - - - - 
0,0098 0,0101 - - - - - - - - 

SB 
0,0390 0,0389 0,0394 0,0394 0,0387 0,0383 0,0383 - - - 
0,0181 0,0181 0,0183 0,0183 0,0179 0,0176 0,0176 0,0176 - - 

IB 
- - - - - - - - - - 

0,4680 0,4676 0,4617 0,4613 0,4555 0,4172 0,4173 c
0,4186 0,4311 0,4125 

CIVP 0,0421 0,0421 0,0411 0,0411 0,0406 0,0406 c
0,0410 - 0,0386 0,0383 

0,0178 0,0183 0,0172 0,0172 0,0178 0,0173 c
0,0174 0,0173 0,0169 0,0163 

DJN - - 0,0181 c
0,0184 - - - - - - 

- - 0,0180 c
0,0185 - - - - - - 

VR 
b 

223,62 223,29 222,33 222,26 218,64 214,31 214,16 - 216,67 212,25 
273,06 272,65 271,68 271,57 267,43 262,15 261,99 260,96 265,20 259,73 

GLM 
b 462 464 464 467 693 1.082 1.087 - 1.097 1.674 

465 467 467 470 696 1.085 1.090 1.088 1.100 1.677 

GLR 
b 70.080 70.078 70.078 70.075 69.849 69.460 69.455 - 69.445 68.868 

70.211 70.209 70.209 70.206 69.980 69.591 69.586 69.588 69.576 68.999 

2
R b 

0,3798 0,3807 0,3834 0,3836 0,3956 0,4109 0,4113 - 0,4045 0,4215 
0,6889 0,6894 0,6905 0,6907 0,6964 0,7040 0,7042 0,7054 0,7006 0,7092 

2
AR

b 
0,3757 0,3766 0,3793 0,3795 0,3896 0,4017 0,4021 - 0,3951 0,4075 
0,6869 0,6874 0,6885 0,6886 0,6933 0,6994 0,6996 0,7008 0,6959 0,7022 

Pesos padronizados (P210P – 1
a.

linha) e Pesos reais (P210R – 2
a.

linha) aos 210 dias de idade 

GC 0,3212 0,3212 0,3212 0,3212 0,3668 0,3926 0,3926 - 0,4259 0,4541 
0,2553 0,2553 0,2553 0,2553 0,3038 0,3358 0,3358 0,3358 0,3479 0,3821 

EN 0,0264 0,0391 - - - - - - - - 
0,0276 0,0348 - - - - - - - - 

SB 
0,0469 0,0480 0,0478 0,0478 0,0463 0,0471 0,0471 - - - 
0,0326 0,0334 0,0333 0,0333 0,0326 0,0333 0,0333 0,0333 - - 

IB 
- - - - - - - - - - 

0,1874 0,1882 0,1895 0,1890 0,1807 0,1677 0,1678 c
0,1685 0,1792 0,1658 

CIVP 0,0174 0,0211 0,0168 0,0168 0,0171 0,0212 c
0,0213 - 0,0160 0,0197 

0,0152 0,0176 0,0145 0,0145 0,0153 0,0177 c
0,0178 0,0177 0,0142 0,0164 

DJN - - 0,0579 c
0,0581 - - - - - - 

- - 0,0506 c
0,0513 - - - - - - 

VR 
b 

454,99 441,56 430,43 430,25 442,29 420,93 420,83 - 435,84 414,41 
525,15 513,15 498,06 497,84 511,47 489,99 489,88 489,17 504,61 483,19 

GLM 
b 465 467 467 470 679 1.047 1.052 - 1.061 1.613 

481 483 483 486 707 1.089 1.094 1.092 1.105 1.674 

GLR 
b 65.141 65.139 65.139 65.136 64.927 64.559 64.554 - 64.545 63.993 

69.496 69.494 69.494 69.491 69.270 68.888 68.883 68.885 68.872 68.303 
2
R b 

0,4120 0,4293 0,4437 0,4440 0,4303 0,4608 0,4610 - 0,4419 0,4738 
0,5183 0,5293 0,5431 0,5433 0,5323 0,5544 0,5546 0,5552 0,5412 0,5643 

2
AR

b 
0,4078 0,4252 0,4397 0,4400 0,4243 0,4521 0,4522 - 0,4327 0,4606 
0,5149 0,5260 0,5399 0,5401 0,5276 0,5474 0,5475 0,5482 0,5339 0,5537 

a GC = grupo de contemporâneos; GC1 (M1 a M1C) = rebanho – ano de nascimento – grupos de 
manejo aos 120 e 210 dias de idade; GC2 (M2) = GC1 – semestre de nascimento; GC3 (M3 a M3B) = 
GC1 – trimestre de nascimento;  SB = sexo do bezerro; GC4 (M4) = GC2 - SB; GC5 (M5) = GC3 – 
SB; EN = época de nascimento, semestre (M1), trimestre (M1A), DJN = data juliana de nascimento 
(1 a 366 dias, M1B); DJN(SB) M1C; IB = idade do bezerro na pesagem como desvio de 120 ou 210 
dias; CIVP = classe de idade da vaca ao parto (6);  b VR = variância residual. GLM = graus de 
liberdade do modelo. GLR = graus de liberdade residuais. 2

R = coeficiente de determinação do 
modelo. ��

�  = �� ajustado = 1 – (Quadrado médio residual / Quadrado médio total). c Efeitos de 
CIVP(SB) M3A, e da regressão polinomial cúbica de P120P ou P210P sobre DJN(SB) M1C, e de 
P120R ou P210R sobre IB(SB) M3B e DJN(SB) M1C. 
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As diferenças de ��
� (%) entre os modelos M5 e M1 mostraram 

aumentos de 3,2; 5,3; 1,5 e 3,9, acompanhados de reduções da VR(%) de 5,0; 

8,9; 4,9 e 8,0 para P120P, P210P, P120R e P210R, respectivamente. As 

diferenças de ��
� (%) entre os modelos (M2 - M1) expressam a contribuição das 

interações de SN com o restante dos efeitos do GC, com valores de 1,4; 1,7; 0,6 e 

1,3, para P120P, P210P, P120R e P210R, respectivamente. A contribuição das 

interações do TN (M3 - M1A) com o restante dos efeitos do GC foram 2,5; 2,7; 1,2 

e 2,1, para as mesmas características, respectivamente. Esses valores mostram 

que a importância das interações é similar à dos efeitos principais do SN (M1) ou 

TN (M1A), o qual indica que seria mais adequada a inclusão de algum critério de 

classificação do efeito sazonal no GC, que sua estimativa independente (incluindo 

DJN), ou a aplicação de fatores de correção para esse efeito. Resultados 

similares foram achados por REYES et al. (1998), sobre pesos padronizados aos 

120 e 240 dias de idade na raça Nelore, e REYES et al. (2006), para o 

crescimento do nascimento a desmama numa população multirracial Nelore x 

Hereford. 

De acordo com os resultados na Tabela 2, comparado ao GC4, o GC2 

teve 62,9% das subclasses e tamanho médio 58,9% superior para P120P, com 

valores correspondentes para P210P (63,8% e 56,7%), P120R (62,9% e 58,7%) e 

P210R (63,7% e 57,1%). Em comparação ao GC5, o GC3 teve 64,5% das 

subclasses e tamanho médio 55,2% superior para P120P, com valores 

correspondentes para P210P (64,8% e 54,4%), P120R (64,5% e 55,1%) e P210R 

(64,8% e 54,0%). Segundo os resultados da Tabela 3, as expressivas diferenças 

de estrutura dos GC comparados foram acompanhadas de acréscimos do���
� (%) 

entre 0,26 (P120R) e 0,84 (P210P), e reduções da VR(%) entre 0,83 (P120R) e 

1,46 (P210P). Esses resultados sugerem que os modelos M2 (GC2 com SN) e M3 

(GC3 com TN), ambos sem o efeito SB no GC, embora com diferenças entre eles 

��
� (%) entre 0,61 (P120R) e 1,98 (P210R), constituem alternativas vantajosas 

para sua aplicação nas avaliações genéticas do crescimento pré-desmama. 

As estimativas dos efeitos do SB e CIVP foram muito similares em 

todos os modelos, com contribuições para SB(%) próximas de 3,9; 4,7; 1,8 e 3,3, 

para P120P, P210P, P120R e P210R, respectivamente, e valores 

correspondentes para CIVP(%) próximos de 4,1; 1,9; 1,7 e 1,6, respectivamente. 
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Resultados estáveis para os efeitos SB e CIVP foram obtidos por REYES et al. 

(2006) para crescimento até a desmama numa população multirracial Nelore x 

Hereford. Tais resultados indicam significativa independência de ambos os efeitos 

dos restantes incluídos em cada modelo, para as quatro características 

analisadas, sendo que, tanto para pesos padronizados quanto reais, SB foi mais 

importante aos 210 do que aos 120 dias de idade, enquanto CIVP teve maior 

efeito aos 120 do que aos 210 dias de idade. O resultado para SB corresponde à 

expectativa de efeito crescente conforme aumenta a idade dos animais, 

entretanto, para CIVP, espera-se diminuição com o avanço da idade, como 

reflexo da menor influência maternal. Este fato justifica a prática atual de avaliar o 

efeito maternal sobre medidas a menor idade (ex. 120 dias). 

As diferenças de ��
� (%) entre os modelos (M4 - M2) expressam a 

contribuição das interações do SB com os demais efeitos do GC2, com valores de 

0,6; 0,8; 0,3 e 0,6, e reduções da VR(%) de 0,9; 1,5; 0,8 e 1,4, para P120P, 

P210P, P120R e P210R, respectivamente. Diferenças de ��
� (%) entre os modelos 

(M5 - M3) expressam a contribuição das interações do SB com os demais efeitos 

do GC3, com valores de 0,6; 0,9; 0,3 e 0,6, e reduções da VR(%) de 1,0; 1,6; 0,9 e 

1,4, para as mesmas características, respectivamente. A reduzida importância 

das interações do SB com os demais efeitos dos GC2 e GC3, relativa à 

contribuição do efeito principal do SB, sugere que a não inclusão do sexo do 

bezerro na composição dos GC poderia ser factível e útil, permitindo a formação 

de GC com menor número de classes e maior número de observações por classe, 

favorecendo a conexidade genética entre GC, maior acurácia das avaliações 

genéticas, e redução do tempo computacional sob modelo animal. Esses 

resultados abonam a estabilidade do efeito SB através de todos os modelos, e 

confirmam os achados por REYES et al. (2006) para crescimento do nascimento 

a desmama de uma população multirracial Nelore x Hereford. 

As estimativas, dentro de sexo, dos efeitos CIVP (M3A), DJN (M1C), 

para todas as características, e IB (M3B), para os pesos reais, embora 

significativas, não mostraram contribuições apreciáveis no acréscimo do ��
�  

(menor de 0,1%), nem na redução da VR (menos de uma unidade), indicando que 

nos modelos usuais para medidas de crescimento pré-desmama, nos quais se 

procura um modelo mais simples de ajuste adequado, tais termos se tornam 
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desnecessários. REYES et al. (2006) relataram resultado similar para o 

crescimento do nascimento a desmama de animais Nelore x Hereford. 

Nos modelos analisados, a contribuição do efeito de IB foi maior em 

relação à dos demais efeitos testados. Para pesos aos 120 dias, IB foi o efeito 

que mais contribuiu ao ��
�  e na redução da VR e um dos mais importantes para 

pesos aos 210 dias. As regressões polinomiais cúbicas dos pesos reais sobre as 

idades expressas como desvios, estimadas nos modelos M2, M3, M4 e M5, são 

apresentadas na Figura 1. 

 

 

IB = idade do bezerro no momento da pesagem como desvio de 120 ou 210 dias; M2:  Peso = α + 
GC2 + SB + CIVP + ε; M3: Peso = α + GC3 + SB + CIVP + ε; M4: Peso = α + GC4 + CIVP + ε; M5: 
Peso = α + GC5 + CIVP + ε; GC = Grupo de contemporâneos; (GC2 M2) = concatenação de 
rebanho – ano de nascimento – grupo de manejo aos 120 ou 210 dias de idade – semestre de 
nascimento; (GC3 M3) = concatenação de rebanho – ano de nascimento - grupo de manejo aos 
120 ou 210 dias de idade – trimestre de nascimento.  (GC4 M4) = concatenação de GC2 - SB; (GC5 
M5) = concatenação de GC3 - SB. SB = sexo do bezerro. CIVP = classe de idade da vaca ao 
parto. 

FIGURA 1 - Regressões polinomiais cúbicas dos pesos reais aos 120 (P120R) e 
210 (P210R) dias sobre as idades expressas como desvios (IB), estimadas nos 
modelos M2, M3, M4, e M5 
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Em todas as funções, os termos quadráticos e cúbicos foram 

significativos (P<0,05), confirmando que a relação peso-idade não é linear, em 

correspondência com resultados prévios (ROSSI et al., 1992; LOBO & MARTINS 

FILHO, 2002; REYES et al., 2004; TORRES JÚNIOR & TORAL, 2006). O uso dos 

pesos reais aferidos num intervalo centrado ao redor da idade padrão adotada, 

incluindo o efeito da idade não linear no modelo de análise é uma alternativa 

vantajosa para propósitos de avaliação genética. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Na composição de grupos de contemporâneos, dada a independência 

do efeito de sexo do bezerro dos demais efeitos testados, considerá-lo no modelo 

de análise como efeito independente do GC é a melhor alternativa para a análise 

genética de medidas de crescimento pré-desmama, contribuindo ao aumento do 

tamanho dos GC e da acurácia das avaliações. A inclusão do efeito do semestre 

ou trimestre de nascimento na composição dos GC resultou mais adequada que 

sua estimativa independente no modelo, por levar em conta as interações com os 

demais efeitos da subclasse. Considerar os efeitos de data juliana de nascimento, 

classe de idade da vaca ao parto e idade do bezerro no momento da mensuração 

dentro do efeito de sexo do bezerro não seria necessário, favorecendo a 

utilização de modelos mais simples. O uso de pesos reais sob modelos que 

considerem o efeito sazonal no GC, porém sem o efeito SB, é a alternativa que 

permite melhor conexidade genética entre os GC e maior acurácia das avaliações 

genéticas. 
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CAPÍTULO 3. COMPARAÇÃO DE DIFERENTES MODELOS PARA ESTIMAR 

(CO)VARIÂNCIAS E PARÂMETROS GENÉTICOS PARA PESOS ATÉ A 

DESMAMA EM BOVINOS NELORE 

 

RESUMO 

Com o objetivo de se comparar modelos com diferentes definições de grupos de 

contemporâneos usados nas estimativas de (co)variâncias e parâmetros 

genéticos para pesos padronizados e reais aos 120 e 210 dias de idade, 

analisaram-se dados de 72.731 bezerros Nelore, machos e fêmeas, nascidos de 

1985 a 2005 em 40 rebanhos integrantes do PMGRN - Nelore Brasil. Quatro 

modelos incluindo diferentes estruturas de grupos de contemporâneos (GC), 

julgados pelos critérios de informação de Akaike (AIC), Bayesiano (BIC) e 

modificado de Akaike (CAIC) foram comparados. As estimativas foram obtidas 

pelo método da máxima verossimilhança restrita livre de derivadas. As estimativas 

de (co)variâncias e parâmetros genéticos foram similares entre os modelos, 

porém os critérios de informação (BIC, CAIC) indicaram que o modelo mais 

adequado foi o que incluiu o grupo de contemporâneos como efeito aleatório, 

sendo este constituído pela concatenação dos efeitos de rebanho, ano de 

nascimento, grupo de manejo e efeito sazonal de trimestre de nascimento, e com 

efeito do sexo do bezerro independente do GC. 

 

PALAVRAS-CHAVE: critérios de informação, gado de corte, grupos de 

contemporâneos 
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CHAPTER 3. COMPARISON OF DIFFERENT MODELS TO ESTIMATE 

(CO)VARIANCES AND GENETIC PARAMETERS FOR WEANING WEIGHT IN 

NELORE CATTLE 

 

ABSTRACT 

Actual and adjusted weights to 120 d and 210 d of age from 72,731 male and 

female Nelore calves born in 40 PMGRN - Nelore Brazil herds from 1985 to 2005 

were used to compare the effect of different definitions of contemporary groups on 

estimates of (co)variances and genetic parameters. Four models, each with a 

different structure of contemporary group (CG), were compared using the Akaike 

Information Criterion (AIC), the Bayesian Information Criterion (BIC), and the 

Consistent Akaike Information Criterion (CAIC). (Co)variance estimates were 

obtained using a derivative-free restricted maximum likelihood procedure. 

Estimates of (co)variances and genetic parameters were similar for the four 

models considered. However, the BIC and CAIC indicated that the most 

appropriate model for this Nelore population was the one that considered CG as 

random, and sex of the calf fixed and separate from CG, where CG was defined 

as the group of calves born in the same herd, year, season of birth (trimester), and 

had the same management. 

 

KEYWORDS: beef cattle, contemporary groups, information criteria 
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INTRODUÇÃO 

 

A utilização de grupos de contemporâneos (GC) é um dos requisitos 

primordiais para avaliação genética de animais sob seleção, e estes são usados 

para eliminar possíveis vieses das avaliações genéticas devido a efeitos 

diferenciais (VAN VLECK, 1987). 

Em avaliações genéticas de gado de corte, comumente tem-se 

considerado o GC como efeito fixo, baseado em resultados de HENDERSON 

(1973) de que, em modelo de touro, predições dos valores genéticos dos 

reprodutores estariam associadas ao efeito de grupo de contemporâneos, e para 

eliminar este viés, foi definido o efeito de GC como fixo. Atualmente o Modelo 

Animal vem sendo utilizado, em que cada indivíduo é uma amostra aleatória do 

material genético da população, e ainda assim, continua-se considerando GC 

como efeito fixo. 

Alguns autores têm encontrado melhor ajustamento de modelos ao se 

considerar GC como efeito aleatório em diversas espécies animais. Em situações 

de pequenos rebanhos, BABOT et al. (2003), estimaram valores genéticos para 

tamanho da leitegada, por meio de dados simulados e em rebanhos com número 

insuficiente de informações por GC. VASCONCELOS et al. (2005) estimaram 

valores genéticos para produção de leite de bovinos em Portugal utilizando-se 

modelos de contrastes. A conveniência de considerar GC como efeito aleatório 

também foi relatada por GONZÁLEZ-RECIO & ALENDA (2005), no caso de 

características reprodutivas binárias em gado leiteiro na Espanha; por WOLF et 

al. (2005), em suínos, utilizando-se modelo animal multicarácter e por LEGARRA 

et al. (2005), em produção de leite de ovelhas com abordagem bayesiana. 

Nas avaliações genéticas, portanto, é importante definir modelos 

matemáticos de melhor ajuste, com o objetivo de se obter estimativas mais 

acuradas de componentes de (co)variâncias e parâmetros genéticos. 

Objetivou-se comparar modelos com diferentes definições de grupos 

de contemporâneos para obtenção de melhores estimativas de (co)variâncias e 

parâmetros genéticos para pesos padronizados e reais aos 120 e 210 dias de 

idade em bovinos Nelore no Brasil. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram utilizados pesos padronizados e reais determinados aos 120 

(P120P, P120R) e 210 (P210P, P210R) dias de idade de bezerros da raça Nelore, 

a partir de 72.731 registros de machos e fêmeas de 40 rebanhos integrantes do 

Programa de Melhoramento Genético da Raça Nelore (PMGRN-Nelore Brasil), 

obtidos de 1985 a 2005, fornecidos pela Associação Nacional dos Criadores e 

Pesquisadores (ANCP). Os pesos reais foram os mais próximos de 120 e 210, 

com intervalos de 120 ± 90 e 210 ± 90 dias de idade para P120R e P210R, 

respectivamente, sendo as idades correspondentes expressas como desvios (IB) 

de 120 e 210 dias. Os pesos padronizados foram obtidos por interpolação, sob a 

condição de uma pesagem anterior e outra posterior à idade padrão (120 ou 210 

dias), com máximo intervalo de 195 dias entre as mesmas (± 90 com tolerância de 

15 dias em decorrência de possíveis alterações de manejo). Para P120P, nos 

casos de não se dispor de pesagem anterior, utilizou-se o peso ao nascer 

(mensurado ou a média da raça: macho=33 kg e fêmea=31 kg) para a 

interpolação com o peso posterior. O cálculo foi realizado de forma similar ao 

utilizado pelo PMGRN (LÔBO, 1996): 

PP = P + [(P-Pa)/Id] x (I - Ip) 

em que, PP = pesos padronizados às idades padrão (P120P ou P210P); P = peso 

atual; Pa = peso anterior; Id = intervalo em dias entre P e Pa; I = idade padrão 

(120 ou 210 dias);  Ip = idade na mensuração de P. 

O efeito da idade da vaca ao parto, em anos, foi categorizado em seis 

classes (CIVP): 1 = dois anos, 2 = três anos, 3 = quatro anos, 4 = cinco anos, 5 = 

seis a nove anos e 6 = 10 ou mais anos. 

Foram definidas quatro estruturas de grupos de contemporâneos por 

concatenação de efeitos, a partir da subclasse base (GCB), conformadas como 

segue: 

GCB: rebanho | ano de nascimento | grupos de manejo até cada idade. 

GC1: GCB | semestre de nascimento. 

GC2: GCB | trimestre de nascimento. 

GC3: GC1 | sexo do bezerro. 

GC4: GC2 | sexo do bezerro. 
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Com base nesses GC (GC1 a GC4) foram definidos quatro modelos de 

análise: 

M1: Peso = α + GC1 + SB + CIVP + ε 

M2: Peso = α + GC2 + SB + CIVP + ε 

M3: Peso = α + GC3 + CIVP + ε 

M4: Peso = α + GC4 + CIVP + ε 

nos quais, Peso = pesos padronizados ou reais aos 120 ou 210 dias de idade; α = 

constante; GC = grupo de contemporâneos; SB = sexo do bezerro; CIVP = classe 

de idade da vaca ao parto e ε = efeito residual aleatório. Para pesos reais em 

cada modelo foi incluída a regressão polinomial cúbica sobre a idade do bezerro 

na mensuração, expressa como desvio de 120 ou 210 dias (IB). 

Em cada estrutura de GC, o número mínimo de observações foi restrito 

a cinco por subclasse. Entretanto, os animais incluídos em GC com menos de 

cinco observações foram mantidos na base de dados com seus pesos zerados 

com o intuito de propiciar sua eventual avaliação genética mesmo que apenas 

com base nas informações dos seus parentes. Desta forma, a inversa da matriz 

de parentesco (A-1) incluindo 119.586 animais foi a mesma para todas as 

análises. 

As análises, sob modelo animal unicarácter, para estimação de 

(co)variâncias e parâmetros genéticos para P120P, P120R, P210P e P210R, 

considerando o GC fixo (1) ou aleatório (2), são descritas pelas seguintes 

equações: 

Y = Xb + Z1d + Z2m + Z3pe + e     (1) 

Y = Xb + Z1d + Z2m + Z3pe + Z4c + e    (2) 

nas quais, Y é o vetor das observações; b é o vetor dos efeitos fixos, incluindo o 

GC (Equação 1), e os efeitos SB, CIVP, e a regressão polinomial cúbica sobre IB, 

segundo modelo e caráter (Equações 1 e 2); d, m, pe, c e e são os vetores dos 

efeitos aleatórios genético aditivo direto, genético aditivo maternal, de ambiente 

permanente maternal, do grupo de contemporâneos e residual, respectivamente; 

e  X, Z1, Z2, Z3 e Z4, são matrizes de incidência conhecidas que relacionam Y com 

seus vetores correspondentes. 

E[Y] = Xb, e E[d] = E[m] = E[pe] = E[c] = E[e] = 0, 

e 
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  (2) 

em que, A  é a matriz das relações genéticas aditivas entre indivíduos; I  são 

matrizes identidade de ordens apropriadas; 2

dσσσσ , 2

mσσσσ , 2

peσσσσ , 2

cσσσσ  e 2

eσσσσ  são as 

variâncias genética aditiva direta, genética aditiva maternal, de ambiente 

permanente maternal, de grupos de contemporâneos e residual, respectivamente, 

e dmσσσσ  é a covariância entre os efeitos genéticos aditivos direto e maternal. 

Os diferentes modelos foram comparados através do logaritmo da 

função de verossimilhança (logL), usando os critérios de informação de Akaike 

(AIC; AKAIKE, 1973), Bayesiano (BIC; SCHWARZ, 1978) e modificado de Akaike 

(CAIC; BOZDOGAN, 1987). BOZDOGAN (1987) propôs uma versão modificada 

de AIC, com maior penalização para hiperparametrização, se comparado a AIC 

(CAIC - critério de informação consistente de Akaike). BIC e CAIC favorecem 

modelos mais parcimoniosos. Tais critérios de informação são definidos como: 

AIC = -2logL + 2k 

BIC = -2logL + klog(n) 

CAIC = -2logL + k(log(n)+1) 

nos quais, k é o número de parâmetros estimados; n é o número de observações; 

logL é o logaritmo da função de verossimilhança. 

Os modelos com menores valores dos critérios de informação são 

considerados os de melhor ajuste. 

As estimativas de (co)variâncias e parâmetros genéticos foram obtidas 

pelo método de máxima verossimilhança restrita livre de derivadas – DFREML 

(SMITH & GRASER, 1986), através do aplicativo MTDFREML (Multiple Trait 

Derivative Free Restricted Maximum Likelihood) sob um modelo animal 
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unicarácter (BOLDMAN et al., 1995). Como as comparações dos animais 

avaliados são realizadas dentro de grupos de contemporâneos, nos casos em que 

o efeito de GC foi considerado aleatório, a variância devida ao GC foi excluída da 

variância fenotípica total. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ajuste dos modelos 

 

Os critérios de informação AIC, BIC e CAIC obtidos são apresentados 

nas Tabelas 1 e 2.  

Em todos os casos, o critério AIC mostrou menores valores para 

modelos com GC fixo. Entretanto, BIC e CAIC, por impor maior penalidade que 

AIC aos modelos com maior número de parâmetros estimados, favoreceram 

modelos com GC aleatório. Alguns autores também encontraram melhor ajuste de 

modelos com GC aleatório: UGARTE et al. (1991), trabalhando com dados 

simulados e VISSHER & GODDARD (1992), analisando dados de pequenos 

rebanhos de gado de leite, estimaram menores valores de variância do erro de 

predição (PEV) e quadrado médio do erro (MSE) para modelos com GC aleatório; 

VALVERDE et al. (2008), em dados de peso a desmama de gado Suíço, 

assumiram modelos com GC aleatório como melhor alternativa de análise em 

função da estatística descritiva mostrada no trabalho. 

Para pesos aos 120 dias (P120P e P120R), os critérios BIC e CAIC 

apontaram os modelos com o efeito sazonal de semestre como os de melhor 

ajuste, sob efeito de GC fixo. Quando GC foi considerado aleatório, os de melhor 

ajuste foram os modelos com o efeito sazonal de trimestre. Para peso aos 210 

dias (P210P e P210R), na maioria das situações, os modelos de melhor ajuste 

foram aqueles com o efeito de trimestre no GC, com exceção dos modelos com 

efeito de SB incluso no GC considerado fixo. REYES et al. (1998), comparando a 

eficiência de dois modelos de efeitos fixos, com critérios de época, trimestre ou 

semestre, na composição dos grupos de contemporâneos, encontraram que para 

pesos até a desmama resultou mais adequado considerar o trimestre. 
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Foram determinados de melhor ajuste, de acordo com BIC e CAIC, os 

modelos com o efeito do sexo independente do GC, favorecendo a formação de 

grupos de contemporâneos com maior número de indivíduos, melhor conexidade 

genética entre GC e maior acurácia das avaliações genéticas. Esses resultados 

concordam com os achados por REYES et al. (2006) para crescimento do 

nascimento a desmama de uma população multirracial Nelore x Hereford e por 

FARIA et al. (2008) para características morfológicas categóricas de bovinos 

Nelore. 

 

TABELA 1 - Número de observações (N), número de parâmetros estimados (k), 
função de verossimilhança (-2logL); critérios de informação AIC, BIC e CAIC nos 
diferentes modelos para pesos padronizados e reais aos 120 dias de idade 
(P120P e P120R) em bovinos Nelore 

Modelo GC N -2logL k AIC BIC CAIC 

Pesos padronizados aos 120 dias de idade (P120P) 

M1 
F 70.543 442.782 696 444.174 450.553 451.249 

A 70.543 446.807 8 446.823 446.896 446.904 

M2 
F 70.543 439.996 1085 442.166 452.109 453.194 

A 70.543 446.301 8 446.317 446.390 446.398 

M3 
F 70.543 440.877 1099 443.075 453.146 454.245 

A 70.543 447.416 6 447.428 447.483 447.489 

M4 
F 70.543 437.225 1676 440.577 455.936 457.612 

A 70.543 447.211 6 447.223 447.278 447.284 

Pesos reais aos 120 dias de idade (P120R)  

M1 
F 70.677 458.902 699 460.300 466.707 467.406 

A 70.677 463.026 11 463.048 463.149 463.160 

M2 
F 70.677 456.037 1088 458.213 468.186 469.274 

A 70.677 462.487 11 462.509 462.609 462.620 

M3 
F 70.677 456.949 1102 459.153 469.254 470.356 

A 70.677 463.623 9 463.641 463.723 463.732 

M4 
F 70.677 453.163 1679 456.521 471.910 473.589 

A 70.677 463.357 9 463.375 463.457 463.466 

AIC = critério de informação de Akaike; BIC = critério de informação Bayesiano; CAIC = critério de 
informação adaptado de Akaike; Modelo = M1: Peso = α + GC1 + SB + CIVP + ε; M2: Peso = α + GC2 + 

SB + CIVP + ε; M3: Peso = α + GC3 + CIVP + ε; M4: Peso = α + GC4 + CIVP + ε; GC = Grupo de 
contemporâneos fixo (F) ou aleatório (A). 

 

Entre os modelos que incluíram GC aleatório, o modelo M2 se mostrou 

mais parcimonioso, e de melhor ajuste. Desta forma, tanto para peso aos 120 
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quanto 210 dias de idade, reais ou padronizados, os resultados indicam que 

modelos com GC aleatório com efeito sazonal de trimestre de nascimento, e com 

efeito do sexo do bezerro independente do GC resultam mais adequados para 

características de crescimento até a desmama em bovinos Nelore. 

 

TABELA 2 - Número de observações (N), número de parâmetros estimados (k), 
função de verossimilhança (-2logL); critérios de informação AIC, BIC e CAIC nos 
diferentes modelos para pesos padronizados e reais aos 210 dias de idade 
(P210P e P210R) em bovinos Nelore 

Modelo GC N -2logL k AIC BIC CAIC 

Pesos padronizados aos 210 dias de idade (P210P)  

M1 
F 65.607 457.355 682 458.719 464.919 465.601 

A 65.607 462.078 8 462.094 462.167 462.175 

M2 
F 65.607 452.714 1050 454.814 464.360 465.410 

A 65.607 459.959 8 459.975 460.048 460.056 

M3 
F 65.607 454.879 1063 457.005 466.669 467.732 

A 65.607 462.329 6 462.341 462.396 462.402 

M4 
F 65.607 449.238 1615 452.468 467.150 468.765 

A 65.607 460.562 6 460.574 460.628 460.634 

Pesos reais aos 210 dias de idade (P210R) 

M1 
F 69.878 498.866 710 500.286 506.787 507.497 

A 69.878 503.780 11 503.802 503.902 503.913 

M2 
F 69.878 494.407 1092 496.591 506.589 507.681 

A 69.878 501.960 11 501.982 502.082 502.093 

M3 
F 69.878 496.282 1107 498.496 508.632 509.739 

A 69.878 504.031 9 504.049 504.131 504.140 

M4 
F 69.878 490.810 1676 494.162 509.507 511.183 

A 69.878 502.563 9 502.581 502.664 502.673 

AIC = critério de informação de Akaike; BIC = critério de informação Bayesiano; CAIC = critério de 
informação adaptado de Akaike; Modelo = M1: Peso = α + GC1 + SB + CIVP + ε; M2: Peso = α + GC2 + 

SB + CIVP + ε; M3: Peso = α + GC3 + CIVP + ε; M4: Peso = α + GC4 + CIVP + ε; GC = Grupo de 
contemporâneos fixo (F) ou aleatório (A). 

 

 
Componentes de (co)variâncias e parâmetros genéticos 

 

Nas Tabelas 3 e 4 são apresentadas as estimativas de (co)variâncias e 

parâmetros genéticos para as quatro características (P120P, P120R, P210P e 
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P210R). Observa-se que os valores foram similares para cada característica, com 

pequenas diferenças entre os modelos. 

Nos modelos com o efeito sazonal de semestre de nascimento no GC 

(M1 e M3) foram obtidas maiores estimativas de ��
� 	 �


� 	 ���
� e �


�  relativo às 

obtidas nos modelos incluindo o efeito de trimestre no GC (M2 e M4). Entretanto, 

as estimativas de ��
� ����

�� foram similares entre os modelos. Estes resultados 

ocorrem, possivelmente, em razão da maior variabilidade das observações de 

peso, quando o período de tempo (efeito sazonal) considerado é maior. 

 

TABELA 3 - Estimativas de (co)variâncias e parâmetros genéticos dos pesos 
padronizados e reais aos 120 dias de idade em bovinos Nelore, segundo 
diferentes modelos 

Mn GC ��
�  �


�  ��
 ��
�  ��

� �
� ��

� �

�  ��
 ��

�  � 

Pesos padronizados (P120P – 1a.linha) e Pesos reais (P120R – 2a.linha) aos 120 dias de idade 

M1 

F 
63,03 27,26 -14,90 30,38  121,90 0,28 0,12 -0,36 0,13 0,54 

67,01 29,47 -15,39 33,06  163,01 0,24 0,11 -0,35 0,12 0,59 

A 
63,90 27,38 -15,16 30,65 111,12 121,32 0,28 0,12 -0,36 0,09 0,53 

68,17 29,67 -15,71 33,35 127,09 162,25 0,25 0,11 -0,35 0,08 0,58 

M2 

F 
58,27 25,51 -12,20 30,56  120,58 0,26 0,11 -0,32 0,14 0,54 

62,18 27,75 -12,60 33,18  160,79 0,23 0,10 -0,30 0,12 0,59 

A 
59,77 25,92 -12,60 30,74 108,70 119,68 0,27 0,12 -0,32 0,09 0,54 

64,17 28,21 -13,11 33,46 122,91 159,57 0,24 0,10 -0,31 0,08 0,59 

M3 

F 
60,99 26,83 -14,35 30,69  121,33 0,27 0,12 -0,35 0,14 0,54 

64,87 28,94 -14,83 33,56  162,19 0,24 0,11 -0,34 0,12 0,59 

A 
62,00 27,06 -14,56 30,91 128,00 120,67 0,27 0,12 -0,36 0,09 0,53 

66,12 29,26 -15,07 33,82 143,15 161,34 0,24 0,11 -0,34 0,08 0,59 

M4 

F 
56,20 24,86 -11,65 31,08  119,87 0,26 0,11 -0,31 0,14 0,54 

59,93 26,98 -11,99 33,86  159,79 0,22 0,10 -0,30 0,13 0,59 

A 
58,31 25,56 -12,09 31,16 123,82 118,61 0,26 0,12 -0,31 0,09 0,54 

62,58 27,85 -12,55 33,97 138,74 158,17 0,23 0,10 -0,30 0,08 0,59 
Mn = Modelo (M1: Peso = α + GC1 + SB + CIVP + ε; M2: Peso = α + GC2 + SB + CIVP + ε; M3: Peso = α + 
GC3 + CIVP + ε; M4: Peso = α + GC4 + CIVP + ε); GC = Grupo de contemporâneos fixo (F) ou aleatório (A); 
��
� = variância genética aditiva direta; �


�  = variância genética aditiva maternal; ��
 = covariância genética 
aditiva direta-maternal; ��

�  = variância do efeito de ambiente permanente maternal; ��
� = variância do efeito 

aleatório não correlacionado de grupo de contemporâneos; �
�= variância residual; ��

� = herdabilidade direta; 
�

�  = herdabilidade maternal; ��
 = correlação genética entre os efeitos aditivos direto e maternal; ��

�  = 
proporção da variância fenotípica devida ao efeito de ambiente permanente maternal; �= proporção da 
variância fenotípica devida aos efeitos residuais. 
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As estimativas de ��
� 	 �


� 	 ���
� e �


� �para pesos aos 120 e 210 dias de 

idade foram similares entre os modelos, incluindo ou não o efeito de sexo no GC 

(M2 vs M4 e M1 vs M3). As estimativas de �
�� variaram de 118,61 a 163,01 kg2 para 

pesos aos 120 dias (P120), reais ou padronizados, e de 223,99 a 292,43 kg2 para 

pesos aos 210 dias (P210), reais ou padronizados, apresentando diminuição com 

o aumento de tamanho do GC, ou seja, em modelos que consideram semestre 

como efeito sazonal e sexo independente de GC. 

 

TABELA 4 - Estimativas de (co)variâncias e parâmetros genéticos dos pesos 
padronizados e reais aos 210 dias de idade em bovinos Nelore, segundo 
diferentes modelos 

Mn GC ��
�  �


�  ��
 ��
�  ��

� �
� ��

� �

�  ��
 ��

�  � 

Pesos padronizados (P210P – 1a.linha) e Pesos reais (P210R – 2a.linha) aos 210 dias de idade 

M1 

F 
145,24 49,44 -33,64 67,26  234,41 0,31 0,11 -0,40 0,15 0,51 

153,89 52,05 -38,61 72,98  292,43 0,29 0,10 -0,43 0,14 0,55 

A 
146,35 49,39 -33,97 67,84 369,29 233,65 0,32 0,11 -0,40 0,08 0,50 

155,44 52,05 -38,94 73,51 372,46 291,46 0,29 0,10 -0,43 0,08 0,55 

M2 

F 
119,35 42,25 -20,84 66,59  231,23 0,27 0,10 -0,29 0,15 0,53 

127,12 44,98 -26,09 72,15  290,03 0,25 0,09 -0,35 0,14 0,57 

A 
121,88 42,44 -21,41 67,19 344,51 229,66 0,28 0,10 -0,30 0,09 0,52 

130,60 45,41 -26,89 72,70 350,62 287,93 0,27 0,09 -0,35 0,08 0,56 

M3 

F 
142,78 49,27 -33,91 67,87  230,08 0,31 0,11 -0,40 0,15 0,50 

151,25 51,87 -38,47 73,71  287,45 0,29 0,10 -0,43 0,14 0,55 

A 
144,49 49,26 -34,25 68,46 383,40 229,01 0,32 0,11 -0,41 0,08 0,50 

153,57 51,96 -38,86 74,27 382,35 286,03 0,29 0,10 -0,44 0,08 0,54 

M4 

F 
116,61 41,91 -21,14 67,55  226,68 0,27 0,10 -0,30 0,16 0,53 

123,75 44,51 -25,60 73,24  285,04 0,25 0,09 -0,34 0,15 0,57 

A 
121,22 42,55 -22,00 67,95 372,24 223,99 0,28 0,10 -0,31 0,08 0,52 

129,81 45,42 -26,86 73,63 371,83 281,57 0,26 0,09 -0,35 0,08 0,56 

Mn = Modelo (M1: Peso = α + GC1 + SB + CIVP + ε; M2: Peso = α + GC2 + SB + CIVP + ε; M3: Peso = α + 
GC3 + CIVP + ε; M4: Peso = α + GC4 + CIVP + ε); GC = Grupo de contemporâneos fixo (F) ou aleatório (A); 
��
� = variância genética aditiva direta; �


�  = variância genética aditiva maternal; ��
 = covariância genética 
aditiva direta-maternal; ��

�  = variância do efeito de ambiente permanente maternal; ��
� = variância do efeito 

aleatório não correlacionado de grupo de contemporâneos; �
�= variância residual; ��

� = herdabilidade direta; 
�

�  = herdabilidade maternal; ��
 = correlação genética entre os efeitos aditivos direto e maternal; ��

�  = 
proporção da variância fenotípica devida ao efeito de ambiente permanente maternal; �= proporção da 
variância fenotípica devida aos efeitos residuais. 

 
Nos modelos que incluíram o efeito de GC como aleatório, foram 

obtidas maiores estimativas de ��
� 	 �


� 	 ���
� e �


� , e menores de �
�� relativo aos 

modelos com GC fixo. Aumentos nos valores de ��
� e diminuição nos valores de 
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�
�� em modelos com GC aleatório foram observados em dados de pesos ao 

desmame de bovinos Pardo Suíço no México (VALVERDE et al., 2008). 

Resultados da literatura mostram diferenças entre estimativas de herdabilidade 

para modelos que utilizaram o efeito de GC como fixo ou aleatório, com maiores 

estimativas para GC fixo (PHOCAS & LALOE, 2003; CHANVIJIT et al., 2005; 

VALVERDE et al., 2008). Entretanto, tais resultados ocorrem em consequência da 

inclusão da variância devida ao efeito de grupo de contemporâneos (��
�) na 

variância fenotípica total, o que não é apropriado, uma vez que as comparações 

entre os animais avaliados ocorrem dentro de grupo de contemporâneos. 

As estimativas de ��
� ����


�  sob todos os modelos variaram, 

respectivamente, de 56,20 a 68,17 kg2 e 24,86 a 29,67 kg2 para pesos aos 120 

dias de idade (P120) e de 116,61 a 155,44 kg2 e 41,91 a 52,05 kg2 para pesos 

aos 210 dias de idade (P210). As estimativas de ��
�foram negativas, variando 

de -38,61 a -20,84 kg2 para P120 e de -38,94 a -21,41 kg2 para P210. Os 

resultados mostraram antagonismo entre efeitos genéticos aditivos direto e 

maternal, situação concordante com relatada em vários estudos com bovinos de 

corte (LEE & POLLAK, 2002; CARDOSO et al., 2001; ROSALES et al., 2004; 

RIBEIRO et al., 2009). Isto implica que se o criador realiza seleção para 

crescimento em bezerros sem considerar os efeitos genéticos aditivos maternais, 

pode-se provocar uma diminuição na produção de leite das futuras mães e uma 

redução no peso ao desmame de suas progênies (VALVERDE et al., 2008). 

Estimativas de ��
�  variaram de 30,38 a 33,97 kg2 para P120 e de 66,59 

a 74,27 kg2 para P210. GARNERO et al. (2001), para pesos aos 120 e 240 dias 

de idade em rebanhos Nelore, encontraram valores na ordem de 19,10 e 48,01 

kg2, respectivamente. 

As herdabilidades diretas variaram de 0,22 a 0,28 para P120 e de 0,25 

a 0,32 para P210. As herdabilidades maternais variaram de 0,10 a 0,12 e de 0,09 

a 0,11, para P120 e P210, respectivamente. Para P120, MARCONDES et al. 

(2002) e SIQUEIRA et al. (2003) relataram estimativas similares de herdabilidade 

direta de 0,24 e 0,29, respectivamente e de herdabilidade maternal de 0,08, sobre 

dados de rebanhos Nelore. Para peso a desmama, GARNERO et al. (2001) 

estimaram valores de herdabilidade direta e maternal iguais a 0,19 e 0,06, 
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semelhantes aos obtidos neste trabalho. Os valores de herdabilidade estimados 

sugerem progresso genético efetivo por meio da seleção. 

Diferenças entre as estimativas de (co)variâncias e parâmetros 

genéticos não podem ser julgadas, pois se mostraram muito similares, 

possivelmente devido a utilização da mesma matriz de parentesco para todas as 

análises. No entanto, pode-se esperar que as estimativas obtidas com modelos 

de melhor ajuste sejam mais precisas e confiáveis. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

O modelo mais adequado para estimar (co)variâncias e parâmetros 

genéticos de pesos padronizados e reais aos 120 e 210 dias de idade em bovinos 

Nelore inclui GC aleatório, sendo este constituído pela concatenação dos efeitos 

de rebanho, ano de nascimento, grupo de manejo e efeito sazonal de trimestre de 

nascimento, e com efeito do sexo do bezerro independente do GC.  
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CAPÍTULO 4. AVALIAÇÃO GENÉTICA DE BOVINOS NELORE PARA PESOS 

ATÉ A DESMAMA SOB DIFERENTES MODELOS 

 

RESUMO 

Com o objetivo de comparar predições de valores genéticos, acurácias e erros 

padrão para pesos padronizados e reais aos 120 e 210 dias de idade, analisaram-

se dados de 72.731 bezerros Nelore, machos e fêmeas, nascidos de 1985 a 2005 

em 40 rebanhos integrantes do PMGRN - Nelore Brasil. Foram comparados 

quatro modelos incluindo diferentes estruturas de grupos de contemporâneos 

(GC). Para cada modelo, os animais foram classificados por seus valores 

genéticos (VG), subdivididos por categorias (animais sem progênie, touros e 

vacas). Para ambos os pesos, reais e padronizados, os VG foram muito 

semelhantes entre os modelos com grupo de contemporâneos fixo ou aleatório, 

incluindo ou não sexo em sua composição e com diferenças maiores entre 

modelos para pesos reais ou padronizados. As magnitudes dos valores de 

acurácia entre os modelos comparados foram similares dentro de cada categoria, 

sendo que os touros apresentaram predições de VG mais acuradas e as vacas 

menos. Os coeficientes de correlação de posto na classificação dos animais pelos 

seus VG diretos e maternais e de correlação simples para valores de acurácia por 

diferentes modelos foram todos altos e significativos (P<0,001) e maior distância 

foi observada entre modelos com pesos reais ou padronizados. Desconsiderar 

das análises animais sem pesos padronizados ou pertencentes a grupos de 

contemporâneos com menos de cinco indivíduos, promoveria o descarte de 

indivíduos que contribuiriam para o ganho genético da população. 

 

PALAVRAS CHAVE: acurácia, descarte, grupo de contemporâneos, valor 

genético.  
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CHAPTER 4. GENETIC EVALUATIONS FOR WEIGHTS TO WEANING IN 

NELORE CATTLE USING DIFFERENT MODELS 

 

ABSTRACT 

Data from 72,731 Nelore calves was used to estimate (co)variances and predict 

genetic values for actual and adjusted weights for 120 and 210 days of age using 

different contemporary group structures. The animals were males and females 

born between 1985 and 2005 in 40 herds participating in the PMGRN – Nelore 

Brazil breeding program. Four models were compared with different contemporary 

group (GC) structures. In each model animals were classified by their genetic 

values (VG), subdivided in categories (animals without progeny, bulls and cows). 

For both weights (actual and adjusted) the VGs were similar between models with 

fixed or random GC, including sex or not, with greater differences between models 

with actual and adjusted weights.  Accuracy values were similar between models 

within each category, bulls having the most accurate predictions and cows the 

lowest. Spearman correlations for the rank of animal classification by their direct 

and maternal VGs and simple (Pearson) correlations of the prediction accuracies 

using the different models were high and significant (P<0.001) and greater 

distance observed between models using actual or adjusted weights. Removal of 

animals without adjusted weights or in contemporary groups with less than five 

individuals would lead to the elimination of animals which would contribute to the 

genetic gain in the population. 

 

KEY WORDS: accuracy, contemporary group, culling, genetic value.  
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INTRODUÇÃO 

 

A avaliação genética visa a identificação dos indivíduos geneticamente 

superiores de maneira que, usados na reprodução, transmitam aos seus 

descendentes genes favoráveis à manifestação de características quantitativas de 

interesse econômico, alterando dessa forma a média da população. O recurso 

disponível para a execução da avaliação genética é a mensuração das 

características economicamente importantes, e o primeiro passo para a utilização 

racional desse recurso é a definição do modelo matemático que explique, 

convenientemente, a estrutura dos dados observados (MARTINS, 2002). 

A metodologia dos modelos mistos (HENDERSON, 1963), que fornece 

o Melhor Preditor Linear Não-viesado (BLUP), é utilizada nas avaliações 

genéticas de bovinos para características de crescimento, que, em geral, são 

realizadas considerando os pesos padronizados para as idades de interesse (BIF, 

1996). A padronização dos pesos é, na maioria dos casos, realizada 

considerando o ganho em peso médio diário, mas esse ajuste nem sempre é 

suficiente para remover o efeito da idade sobre os pesos considerados, visto que 

esse ganho de peso, de maneira geral, é considerado como sendo constante 

dentro do período, admitindo-se crescimento linear (LOBO & MARTINS FILHO, 

2002). Desta forma, a idade a desmama pode influenciar o ganho médio diário 

(TEIXEIRA & ALBUQUERQUE, 2003) e a padronização dos pesos. 

Alguns autores constataram que a padronização linear do peso a idade 

constante, no período até a desmama, não remove totalmente o efeito da idade 

(LOBO & MARTINS FILHO, 2002; REYES et al., 2004; FRIES & FERRAZ, 2006; 

TORRES JÚNIOR & TORAL, 2006; TORAL et al., 2007). De acordo com 

VILLALBA et al. (2000), frequentemente, apenas um ou dois registros de peso 

estão disponíveis por animal (nascimento e peso a desmama). Desta forma, 

animais que não possuem mais de uma pesagem em um intervalo pré 

estabelecido próximo a uma idade padrão, são excluídos das avaliações 

genéticas. O uso dos pesos reais aferidos num intervalo ao redor da idade padrão 

adotada, incluindo o efeito da idade no modelo de análise, poderia ser uma 

alternativa vantajosa para propósitos de avaliação genética. 
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A importância que a composição de grupos de contemporâneos (GC) 

tem sobre a confiabilidade e acurácia das avaliações genéticas tem sido 

demonstrada em diversos trabalhos (VAN VLECK, 1987; CARABAÑO et al., 2004; 

COBUCI et al., 2006; REYES et al., 2006), justificando o interesse no 

conhecimento das pressuposições, em torno de grupos de contemporâneos, 

envolvidas na definição e reestruturação de modelos para obtenção de 

estimativas mais acuradas de (co)variâncias e predições de valores genéticos de 

características de crescimento em bovinos de corte. 

Historicamente, os grupos de contemporâneos têm sido tratados como 

efeitos fixos nos modelos de análise. Entretanto, TEMPELMAN (2010) apontou 

benefícios para as avaliações genéticas, ou seja, menor erro padrão e maior 

acurácia nas predições de valores genéticos tratando GC como aleatório ao invés 

de fixo. VALVERDE et al. (2008) consideram que quando o GC é tratado como 

fixo, os resultados de avaliações genéticas não variam e o viés nas comparações 

genéticas é reduzido devido à associação entre os GC e o efeito do touro (modelo 

touro). Quando o GC é tratado como aleatório, a variância do erro de predição se 

reduz (UGARTE et al., 1992; VISSCHER & GODDARD, 1993). 

OLIVEIRA (1995) considerou que, em geral, a acurácia das predições 

de valores genéticos aumenta em relação direta ao número de animais no GC. 

Assim sendo, quanto menor o número de efeitos concatenados na composição 

desses grupos, maior o número de indivíduos em cada grupo e, 

consequentemente, maior a acurácia. Entretanto, restrições de dados nas 

avaliações genéticas ou na composição de grupos de contemporâneos são 

práticas comuns em estudos de avaliação genética, com intuito de retirar 

informações e indivíduos que pouco ou nada contribuem para a avaliação. As 

restrições podem ocorrer de várias formas, como por exemplo: número mínimo de 

observações por GC, consideração de um curto período de tempo no GC (ex: 

mês), inclusão do efeito de sexo no GC, entre outros. 

Alguns autores destacam a importância de considerar a interação de 

sexo do bezerro com as demais fontes de variação não-genéticas sobre o 

desempenho de bezerros na fase pré-desmama. Em animais cruzados, TEIXEIRA 

& ALBUQUERQUE (2003) observaram que os machos, além de apresentarem 

maior ganho de peso, foram mais influenciados pela idade da vaca, uma vez que 
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nas fêmeas a curva mostrou pico menos evidente, concordando com BOCCHI & 

ALBUQUERQUE (2005) que relataram a existência de interação entre o sexo do 

bezerro e o efeito de idade da vaca. Como os bezerros machos apresentam maior 

potencial de crescimento do que as fêmeas, eles são mais afetados pelas 

variações da produção de leite de suas mães em função da idade da vaca 

(EUCLIDES FILHO et al., 1991). 

REYES et al. (2006) observaram reduzida importância das interações 

do sexo do bezerro com os demais efeitos incluídos no grupo de 

contemporâneos, sugerindo que a não inclusão do sexo do bezerro na formação 

dos GC poderia ser factível e útil, permitindo a formação de GC com menor 

número de classes e maior número de observações por classe, favorecendo a 

conexidade genética entre GC e maior acurácia das avaliações genéticas.  

Apesar do número considerável de estudos que tratam da 

padronização dos pesos ou da composição de grupos de contemporâneos, faz-se 

necessário conhecer as consequências destas considerações sobre o processo 

de avaliação genética dos animais. Dessa forma, este trabalho foi realizado com 

os objetivos de comparar predições de valores genéticos, acurácias e erros 

padrão para pesos padronizados e reais aos 120 e 210 dias de idade em bovinos 

Nelore no Brasil sob diferentes modelos, e verificar a proporção de indivíduos 

selecionados, comuns entre modelos. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 
Foram utilizados pesos padronizados e reais determinados aos 120 

(P120P, P120R) e 210 (P210P, P210R) dias de idade de bezerros da raça Nelore, 

a partir de 72.731 registros de machos e fêmeas de 40 rebanhos integrantes do 

Programa de Melhoramento Genético da Raça Nelore (PMGRN-Nelore Brasil), 

obtidos de 1985 a 2005, fornecidos pela Associação Nacional dos Criadores e 

Pesquisadores (ANCP). Os pesos reais foram os mais próximos de 120 e 210 

dias com intervalos de 120 ± 90 e 210 ± 90 dias de idade para P120R e P210R, 

respectivamente, sendo as idades correspondentes expressas como desvios (IB) 

de 120 e 210. Os pesos padronizados foram obtidos por interpolação, sob a 
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condição de uma pesagem anterior e outra posterior a idade padrão (120 ou 210 

dias), com máximo intervalo de 195 dias entre as mesmas (± 90 com tolerância de 

15 dias em decorrência de possíveis alterações de manejo). Para P120P, nos 

casos de não se dispor de pesagem anterior, utilizou-se o peso ao nascer 

(mensurado ou a média da raça: macho=33 kg e fêmea=31 kg) para a 

interpolação com o peso posterior. O cálculo foi realizado de forma similar ao 

utilizado pelo PMGRN (LÔBO, 1996): 

PP = P + [(P-Pa)/Id] x (I - Ip) 

em que, PP = pesos padronizados às idades padrão (P120P ou P210P); P = peso 

atual; Pa = peso anterior; Id = intervalo em dias entre P e Pa; I = idade padrão 

(120 ou 210 dias); Ip = idade na mensuração de P. 

O efeito da idade da vaca ao parto em anos foi categorizado em seis 

classes (CIVP): 1 = dois anos, 2 = três anos, 3 = quatro anos, 4 = cinco anos, 5 = 

seis a nove anos e 6 = 10 ou mais anos. 

Foram definidas quatro estruturas de grupos de contemporâneos por 

concatenação de efeitos, a partir da subclasse base (GCB), conformadas como 

segue: 

GCB: rebanho - ano de nascimento - grupos de manejo até cada idade. 

GC1: GCB - semestre de nascimento. 

GC2: GCB - trimestre de nascimento. 

GC3: GC1 - sexo do bezerro. 

GC4: GC2 - sexo do bezerro. 

Com base nesses GC (GC1 a GC4) foram definidos quatro modelos de 

análise: 

M1: Peso = α + GC1 + SB + CIVP + ε 

M2: Peso = α + GC2 + SB + CIVP + ε 

M3: Peso = α + GC3 + CIVP + ε 

M4: Peso = α + GC4 + CIVP + ε 

nos quais, Peso = pesos padronizados ou reais aos 120 ou 210 dias de idade; α = 

constante; GC = grupo de contemporâneos; SB = sexo do bezerro; CIVP = classe 

de idade da vaca ao parto e ε = efeito residual aleatório. Para pesos reais em 

cada modelo foi incluída a regressão polinomial cúbica sobre a idade do bezerro 

na mensuração, expressa como desvio de 120-d ou 210-d (IB). 
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As estimativas dos componentes de (co)variâncias e parâmetros 

genéticos foram obtidas pelo método da máxima verossimilhança restrita livre de 

derivadas - DFREML (SMITH & GRASER, 1986), através do aplicativo 

MTDFREML (Multiple Trait Derivative Free Restricted Maximum Likelihood) sob 

modelo animal unicarácter (BOLDMAN et al., 1995) para as quatro características: 

P120P, P120R, P210P e P210R. 

Os modelos de análise com GC fixo (1) ou aleatório (2), são descritos 

pelas seguintes equações: 

Y = Xb + Z1d + Z2m + Z3pe + e     (1) 

Y = Xb + Z1d + Z2m + Z3pe + Z4c + e    (2) 

nas quais, Y é o vetor das observações; b é o vetor dos efeitos fixos, incluindo o 

GC (Equação 1), e os efeitos sexo do bezerro, classe de idade da vaca ao parto, 

e a regressão polinomial cúbica sobre IB, segundo modelo e caráter (Equações 1 

e 2); d, m, pe, c e e são os vetores dos efeitos aleatórios genético aditivo direto, 

genético aditivo maternal, de ambiente permanente maternal, do grupo de 

contemporâneos e residual, respectivamente; e X, Z1, Z2, Z3 e Z4, são matrizes de 

incidência conhecidas que relacionam Y com seus vetores correspondentes. 

E[Y] = Xb, e E[d] = E[m] = E[pe] = E[c] = E[e] = 0, 
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  (2) 

em que, A  é a matriz das relações genéticas aditivas entre indivíduos (119.586 

animais na matriz de parentesco); I  são matrizes identidade de ordens 

apropriadas; ��
�, �


� , ��
� , ��

��e �
� são as variâncias genética aditiva direta, 

genética aditiva maternal, de ambiente permanente maternal, de grupos de 
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contemporâneos e residual, respectivamente, e ��
 é a covariância entre os 

efeitos genéticos aditivos direto e maternal. 

A nomenclatura dos modelos utilizados é definida a seguir: M1F (M1; 

GC1 fixo), M1A (M1; GC1 aleatório), M2F (M2; GC2 fixo), M2A (M2; GC2 aleatório), 

M3F (M3; GC3 fixo), M3A (M3; GC3 aleatório), M4F (M4; GC4 fixo), M4A (M4; GC4 

aleatório). 

As predições de valores genéticos foram obtidas através do aplicativo 

MTDFREML (BOLDMAN et al., 1995). O arquivo original de 72.731 animais foi 

subdividido por categorias: 2.285 touros, 38.702 vacas e 51.511 animais sem 

progênie. Foram comparadas as classificações dos animais de diferentes 

categorias pelos seus valores genéticos preditos, com fontes de informação 

diferentes, quando utilizados os diferentes modelos propostos. 

As mudanças nas predições de valores genéticos foram comparadas 

por correlação de posto (Spearman) e as estimativas de acurácias e erros padrão 

das predições por correlação simples (Pearson) utilizando-se o PROC CORR do 

SAS (2002). 

Nos resultados do Capítulo 3, as estimativas de (co)variâncias e 

parâmetros genéticos foram similares entre os quatro modelos comparados, 

porém os critérios de informação Bayesiano e modificado de Akaike (BIC, CAIC) 

indicaram que os modelos mais adequados foram os que consideram o efeito de 

trimestre de nascimento como efeito sazonal no grupo de contemporâneos (M2 e 

M4). Desta forma, para efeitos deste estudo, serão consideradas as seguintes 

comparações: modelos M2 vs M4, ou seja, modelos com o efeito de sexo incluso 

ou não no GC; modelos que consideram o efeito de GC fixo ou aleatório e; 

modelos para análises de pesos reais ou padronizados. 

Foram simuladas as proporções de 10 e 25% de animais selecionados, 

separadamente para as categorias animais sem progênie (ANIMSP), touros e 

vacas, com o intuito de verificar a proporção de indivíduos selecionados comuns 

entre modelos com GC fixo ou aleatório e pesos reais ou padronizados. Para isso, 

os animais foram classificados com base em seus valores genéticos diretos 

preditos pelos modelos M2 e M4. 

Foi verificado o impacto do descarte de animais que não possuíam 

pesagens com intervalo máximo de 195 dias ao redor de 120 ou 210 dias de 
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idade e de animais pertencentes a grupos de contemporâneos com menos de 

cinco indivíduos. No processo usual de consistência de dados, os animais 

pertencentes a grupos de contemporâneos com menos de cinco indivíduos são 

descartados das análises. No entanto, para este estudo, estes animais foram 

mantidos na base de dados, tiveram seus pesos zerados e foram avaliados. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
Valores genéticos e acurácias de predição 

 

Nas Figuras 1 e 2 são apresentadas as médias dos valores genéticos 

diretos (VGd) e maternais (VGm) preditos para animais sem progênie (ANIMSP), 

touros e vacas, para pesos aos 120 (P120) e 210 (P210) dias de idade. Os 

resultados de estatística descritiva dos valores genéticos preditos para P120 e 

P210 estão nos Anexos I a VI. 

Para peso aos 120 dias de idade, sob todos os modelos, os valores 

genéticos médios preditos diretos e maternais, respectivamente, foram 5,27 e 

0,33 kg para animais sem progênie; 3,97 e 0,40 kg para touros; e 2,68 e 0,34 kg 

para vacas. Para peso aos 210 dias de idade, os valores médios preditos foram 

respectivamente para VGd e VGm: 6,88 e 0,18 kg para animais sem progênie; 4,87 

e 0,32 kg para touros e 3,23 e 0,30 kg para vacas. 

Observa-se que, tanto para pesos reais quanto padronizados, os 

valores médios preditos de VGd para P120 entre os modelos M2 e M4 foram muito 

semelhantes, variando de 2,42 a 5,41 kg (média = 3,96 kg) no modelo M2 e de 

2,42 a 5,46 kg (média = 3,83 kg) no modelo M4. Para os valores de VGm a 

variação observada foi de 0,32 a 0,70 kg (média = 0,48 kg) no modelo M2 e de 

0,26 a 0,83 kg (média = 0,51 kg) no modelo M4. Para P210, valores semelhantes 

também foram observados variando, para VGd de 2,50 a 6,89 kg (média = 4,54 

kg) no modelo M2 e de 2,64 a 7,09 kg (média = 4,67 kg) no modelo M4. Para VGm 

os valores variaram de 0,49 a 0,82 kg (média = 0,63 kg) em M2 e de 0,34 a 0,91 

kg (média = 0,60 kg) em M4. 
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M1F (M1; GC1 fixo), M1A (M1; GC1 aleatório), M2F (M2; GC2 fixo), M2A (M2; GC2 
aleatório), M3F (M3; GC3 fixo), M3A (M3; GC3 aleatório), M4F (M4; GC4 fixo), M4A 
(M4; GC4 aleatório) 

FIGURA 1 - Médias dos valores genéticos direto (VGd) e maternal (VGm) (kg) 
preditos sob diferentes modelos para peso aos 120 dias de idade padronizado 
(P120P) e real (P120R) em bovinos Nelore 
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M1F (M1; GC1 fixo), M1A (M1; GC1 aleatório), M2F (M2; GC2 fixo), M2A (M2; GC2 
aleatório), M3F (M3; GC3 fixo), M3A (M3; GC3 aleatório), M4F (M4; GC4 fixo), M4A 
(M4; GC4 aleatório) 

FIGURA 2 – Médias dos valores genéticos direto (VGd) e maternal (VGm) (kg) 
preditos sob diferentes modelos para peso aos 210 dias de idade padronizado 
(P210P) e real (P210R) em bovinos Nelore 
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Para P120, observaram-se valores ligeiramente superiores para pesos 

reais. Para P120 padronizado (P120P) a variação do VGd foi de 2,42 a 5,52 kg 

(média = 3,89 kg) e do VGm foi de -0,03 a 0,73 kg (média = 0,31 kg) e para P120 

real (P120R) os valores de VGd variaram de 2,62 a 5,63 kg (média = 4,05 kg) e 

VGm de 0,10 a 0,83 kg (média = 0,41 kg). Ao contrário do que ocorreu com peso 

aos 120 dias, aos 210 dias foi observada superioridade de valores na maioria dos 

modelos que utilizaram pesos padronizados. Para P210 padronizado (P210P) o 

VGd variou de 2,87 a 7,82 kg (média = 5,16 kg) e o VGm de -0,37 a 0,84 kg (média 

= 0,27 kg). Os VG diretos e maternais variaram respectivamente de 2,50 a 7,57 kg 

(média = 4,82 kg) e -0,43 a 0,91 kg (média = 0,26 kg) para P210 real (P210R). 

Entre os modelos comparados, para pesos aos 120 dias, observou-se 

maior variação nos valores de predição de VGd em modelos com sexo incluso no 

GC, sendo este aleatório e para pesos padronizados. Em concordância com o 

resultado para P120, para peso aos 210 dias, o modelo M4 que considera o sexo 

incluso no GC, também obteve maior variação dos valores preditos. 

Nas Figuras 3 e 4 se mostram as médias das acurácias (AC) de 

predição de VGd e VGm para animais sem progênie (ANIMSP), touros e vacas, 

para os pesos padronizados e reais aos 120 e 210 dias de idade.  

De maneira geral, observa-se que tanto para P120 quanto para P210, 

as magnitudes das acurácias entre os modelos comparados foram muito similares 

dentro de cada categoria. Esta constatação deve-se ao fato de ter sido usada a 

mesma matriz de parentesco (A-1) nas análises em todos os modelos. O valor da 

acurácia depende da herdabilidade da característica e do número e distribuição 

dos registros dos animais e seus parentes usados para a avaliação genética. 

Entretanto, entre as categorias, os touros tiveram predições de VG 

mais acuradas do que animais sem progênie e estes, por sua vez, tiveram 

maiores AC do que as vacas devido ao maior número de informações de parentes 

disponíveis para touros, exatamente o oposto ao que ocorre com as vacas. Em 

geral, as vacas não possuem informações completas de genealogia e nem dados 

próprios de medição (não se dispõe de seu desempenho próprio). Além disso, 

uma vez que tenham alguns de seus poucos descendentes descartados da matriz 

de parentesco, devido a decisões sobre consistência de dados, por qualquer que 

seja o motivo, isto ocasiona diminuição nas acurácias das predições dos VG, por 
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vezes, inferiores às dos animais sem progênie. Estes, por sua vez, apresentaram 

magnitudes intermediárias de AC, principalmente devido às informações de 

medições próprias e de seus parentes. 

 

 

M1F (M1; GC1 fixo), M1A (M1; GC1 aleatório), M2F (M2; GC2 fixo), M2A (M2; GC2 
aleatório), M3F (M3; GC3 fixo), M3A (M3; GC3 aleatório), M4F (M4; GC4 fixo), M4A 
(M4; GC4 aleatório) 

FIGURA 3 - Acurácias das predições dos valores genéticos direto (VGd) e 
maternal (VGm) sob diferentes modelos para peso aos 120 dias de idade 
padronizados (P120P) e reais (P120R) em bovinos Nelore 
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M1F (M1; GC1 fixo), M1A (M1; GC1 aleatório), M2F (M2; GC2 fixo), M2A (M2; GC2 
aleatório), M3F (M3; GC3 fixo), M3A (M3; GC3 aleatório), M4F (M4; GC4 fixo), M4A 
(M4; GC4 aleatório) 

FIGURA 4 - Acurácias das predições dos valores genéticos direto (VGd) e 
maternal (VGm) sob diferentes modelos para peso aos 210 dias de idade 
padronizados (P210P) e reais (P210R) em bovinos Nelore 
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prejudicando a seleção de animais superiores à média da população (YAMAKI, 

2009). 
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Qualquer que seja o ganho na acurácia é importante promover que o 

máximo de animais seja avaliado ao invés de removê-los da base de dados e da 

genealogia. Isto é especialmente importante para características de herdabilidade 

baixa. Neste caso, incluir informações de parentes, principalmente os mais 

próximos como pais e filhos, irá favorecer o melhoramento do rebanho. 

 

Correlações entre predições de valores genéticos e entre acurácias obtidas 

com diferentes modelos 

 

Na Tabela 1 encontram-se os coeficientes de correlação de posto 

(Spearman) dos valores genéticos diretos e maternais para P120 e P210 preditos 

sob os diferentes modelos comparados.  

As correlações foram todas altas e significativas (P<0,001). 

Independente da categoria, para a comparação entre os modelos M2 vs M4, os 

valores de correlação estão entre 0,9941 e 0,9979 para P120 e entre 0,9921 e 

0,9967 para P210. Diferenças entre modelos com efeito de sexo incluso ou não 

no GC, também foram estudadas por REYES et al. (2006) sobre dados de ganho 

de peso do nascimento a desmama de animais de uma população multirracial 

Nelore x Hereford. Os autores estimaram que os efeitos das interações do sexo 

do bezerro com os demais efeitos inclusos no GC foram pequenos sugerindo 

independência deste efeito dos restantes que conformam o grupo de 

contemporâneos. 

Para GCA vs GCF os valores variaram de 0,9818 a 0,9982 para P120 e 

de 0,9824 a 0,9989 para P210. Novamente percebe-se a semelhança entre M2 e 

M4 e entre modelos que consideram GCA e GCF. Maior diferença foi observada 

entre modelos para pesos reais ou padronizados, cujos valores variaram de 

0,9712 e 0,9820 para P120 e entre 0,9557 e 0,9751 para P210. Esta maior 

diferença foi verificada, principalmente, para P210, nos touros, categoria cujas 

predições são mais acuradas. 
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TABELA 1 - Correlação de Spearman1 entre as predições de valor genético direto 
(1ª linha) e maternal (2ª linha) sob diferentes modelos para pesos aos 120 e 210 
dias de idade em diferentes categorias 

Modelos 
comparados2 

ANIMSP TOUROS VACAS 

P120 P210 P120 P210 P120 P210 

M2A(P) _ M4A(P) 
0,9941 0,9921 0,9958 0,9947 0,9964 0,9947 
0,9962 0,9948 0,9948 0,9931 0,9944 0,9928 

M2F(P) _ M4F(P) 
0,9950 0,9929 0,9957 0,9948 0,9975 0,9967 
0,9967 0,9941 0,9952 0,9931 0,9955 0,9929 

M2A(R) _ M4A(R) 
0,9946 0,9921 0,9959 0,9941 0,9964 0,9941 
0,9965 0,9955 0,9951 0,9937 0,9946 0,9935 

M2F(R) _ M4F(R) 
0,9951 0,9933 0,9956 0,9943 0,9979 0,9964 
0,9968 0,9949 0,9953 0,9937 0,9955 0,9936 

M1A(P) _ M1F(P) 
0,9970 0,9976 0,9968 0,9973 0,9959 0,9967 
0,9980 0,9989 0,9982 0,9987 0,9969 0,9982 

M2A(P) _ M2F(P) 
0,9921 0,9932 0,9913 0,9927 0,9894 0,9910 
0,9955 0,9971 0,9960 0,9968 0,9932 0,9955 

M3A(P) _ M3F(P) 
0,9940 0,9947 0,9939 0,9945 0,9928 0,9935 
0,9955 0,9972 0,9961 0,9969 0,9935 0,9954 

M4A(P) _ M4F(P) 
0,9856 0,9866 0,9852 0,9867 0,9830 0,9844 
0,9897 0,9923 0,9911 0,9922 0,9856 0,9891 

M1A(R) _ M1F(R) 
0,9966 0,9975 0,9964 0,9970 0,9955 0,9964 
0,9978 0,9988 0,9979 0,9985 0,9966 0,9979 

M2A(R) _ M2F(R) 
0,9913 0,9927 0,9908 0,9919 0,9889 0,9900 
0,9952 0,9970 0,9955 0,9966 0,9926 0,9953 

M3A(R) _ M3F(R) 
0,9932 0,9943 0,9931 0,9938 0,9920 0,9929 
0,9951 0,9971 0,9953 0,9965 0,9927 0,9943 

M4A(R) _ M4F(R) 
0,9841 0,9853 0,9841 0,9849 0,9818 0,9824 
0,9891 0,9923 0,9901 0,9918 0,9843 0,9883 

M1A(P) _ M1A(R) 
0,9723 0,9567 0,9724 0,9592 0,9780 0,9681 
0,9796 0,9704 0,9748 0,9592 0,9735 0,9574 

M2A(P) _ M2A(R) 
0,9742 0,9592 0,9743 0,9621 0,9785 0,9688 
0,9815 0,9737 0,9772 0,9644 0,9753 0,9622 

M2A(P) _ M3A(R) 
0,9727 0,9565 0,9725 0,9581 0,9783 0,9683 
0,9801 0,9714 0,9751 0,9597 0,9737 0,9581 

M4A(P) _ M4A(R) 
0,9749 0,9596 0,9746 0,9621 0,9791 0,9699 
0,9818 0,9751 0,9775 0,9661 0,9756 0,9630 

M1F(P) _ M1F(R) 
0,9714 0,9562 0,9712 0,9583 0,9773 0,9675 
0,9799 0,9705 0,9743 0,9590 0,9739 0,9576 

M2F(P) _ M2F(R) 
0,9728 0,9585 0,9726 0,9609 0,9773 0,9682 
0,9818 0,9736 0,9775 0,9645 0,9756 0,9620 

M2F(P) _ M3F(R) 
0,9716 0,9557 0,9714 0,9566 0,9774 0,9675 
0,9802 0,9716 0,9755 0,9591 0,9739 0,9582 

M4F(P) _ M4F(R) 
0,9731 0,9588 0,9725 0,9600 0,9775 0,9690 
0,9820 0,9751 0,9780 0,9656 0,9755 0,9626 

1 P<0,001  
2 Modelos: M1F (M1; GC1 fixo), M1A (M1; GC1 aleatório), M2F (M2; GC2 fixo), M2A (M2; GC2 
aleatório), M3F (M3; GC3 fixo), M3A (M3; GC3 aleatório), M4F (M4; GC4 fixo), M4A (M4; GC4 
aleatório); Pesos aos 120 e 210 dias Padronizados (P) ou Reais (R) 
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Apesar das correlações de ordem serem altas, indicam diferenças 

entre os modelos, com alterações na ordem de classificação dos animais com 

base nas predições de seus valores genéticos, repercutindo no processo de 

seleção. 

A Tabela 2 mostra os coeficientes de correlação simples (Pearson) 

entre valores de acurácia das predições dos VG diretos e maternais para P120 e 

P210 obtidos sob os diferentes modelos. 

Similar ao que foi verificado para as correlações de posto, observam-se 

valores altos e significativos (P<0,001) de correlação simples entre as acurácias 

sob diferentes modelos, possivelmente devido a utilização da mesma matriz de 

parentesco nos diferentes modelos.  

Para a comparação M2 vs M4, os valores estão entre 0,9944 e 0,9998 

para P120 e entre 0,9956 e 0,9999 para P210. Para GCA vs GCF, os valores 

variam de 0,9943 a 0,9998, para P120 e de 0,9949 a 0,9999, para P210. 

Novamente, a maior distância foi verificada entre a comparação de modelos que 

utilizaram pesos reais ou padronizados, cujos valores estão entre 0,9856 e 0,9992 

em P120 e entre 0,8230 e 0,9983 em P210. Esta maior distância foi verificada 

principalmente no P210, em especial para animais sem progênie (categoria que 

apresenta maior influência da genealogia na magnitude da AC). 
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TABELA 2 - Correlação de Pearson1 entre as acurácias das predições de valor 
genético direto (1ª linha) e maternal (2ª linha) sob diferentes modelos para peso 
aos 120 e 210 dias de idade em diferentes categorias 

Modelos 
comparados2 

ANIMSP TOUROS VACAS 

P120 P210 P120 P210 P120 P210 

M2A(P) _ M4A(P) 
0,9957 0,9989 0,9996 0,9998 0,9998 0,9998 

0,9995 0,9996 0,9997 0,9998 0,9997 0,9998 

M2F(P) _ M4F(P) 
0,9944 0,9970 0,9995 0,9996 0,9996 0,9996 

0,9992 0,9998 0,9996 0,9998 0,9993 0,9996 

M2A(R) _ M4A(R) 
0,9961 0,9984 0,9996 0,9998 0,9998 0,9999 

0,9995 0,9998 0,9997 0,9999 0,9997 0,9997 

M2F(R) _ M4F(R) 
0,9950 0,9956 0,9995 0,9996 0,9996 0,9997 

0,9992 0,9997 0,9995 0,9998 0,9993 0,9998 

M1A(P) _ M1F(P) 
0,9965 0,9986 0,9997 0,9998 0,9998 0,9999 

0,9997 0,9998 0,9998 0,9999 0,9998 0,9998 

M2A(P) _ M2F(P) 
0,9943 0,9971 0,9995 0,9996 0,9996 0,9997 

0,9994 0,9998 0,9997 0,9998 0,9996 0,9998 

M3A(P) _ M3F(P) 
0,9959 0,9979 0,9996 0,9997 0,9997 0,9998 

0,9997 0,9998 0,9998 0,9999 0,9998 0,9998 

M4A(P) _ M4F(P) 
0,9943 0,9964 0,9994 0,9995 0,9995 0,9995 

0,9992 0,9994 0,9996 0,9997 0,9991 0,9997 

M1A(R) _ M1F(R) 
0,9963 0,9970 0,9996 0,9997 0,9997 0,9998 

0,9997 0,9998 0,9998 0,9999 0,9998 0,9998 

M2A(R) _ M2F(R) 
0,9950 0,9951 0,9995 0,9995 0,9995 0,9996 

0,9995 0,9995 0,9996 0,9997 0,9997 0,9998 

M3A(R) _ M3F(R) 
0,9959 0,9959 0,9996 0,9996 0,9996 0,9997 

0,9996 0,9997 0,9998 0,9999 0,9996 0,9999 

M4A(R) _ M4F(R) 
0,9948 0,9949 0,9994 0,9994 0,9995 0,9995 

0,9991 0,9992 0,9995 0,9996 0,9991 0,9996 

M1A(P) _ M1A(R) 
0,9856 0,8230 0,9984 0,9883 0,9988 0,9866 

0,9988 0,9978 0,9991 0,9969 0,9986 0,9857 

M2A(P) _ M2A(R) 
0,9867 0,8441 0,9985 0,9902 0,9988 0,9864 

0,9987 0,9982 0,9991 0,9974 0,9986 0,9814 

M2A(P) _ M3A(R) 
0,9863 0,8263 0,9984 0,9884 0,9988 0,9867 

0,9988 0,9977 0,9991 0,9970 0,9986 0,9858 

M4A(P) _ M4A(R) 
0,9871 0,8460 0,9985 0,9902 0,9988 0,9866 

0,9987 0,9983 0,9992 0,9976 0,9986 0,9817 

M1F(P) _ M1F(R) 
0,9859 0,8245 0,9984 0,9884 0,9987 0,9866 

0,9988 0,9978 0,9991 0,9969 0,9986 0,9854 

M2F(P) _ M2F(R) 
0,9871 0,8489 0,9984 0,9904 0,9987 0,9865 

0,9987 0,9983 0,9992 0,9974 0,9986 0,9811 

M2F(P) _ M3F(R) 
0,9866 0,8292 0,9984 0,9885 0,9987 0,9868 

0,9988 0,9977 0,9991 0,9970 0,9986 0,9856 

M4F(P) _ M4F(R) 
0,9878 0,8549 0,9984 0,9902 0,9988 0,9869 

0,9987 0,9983 0,9991 0,9976 0,9986 0,9814 
1 P<0,001  
2 Modelos: M1F (M1; GC1 fixo), M1A (M1; GC1 aleatório), M2F (M2; GC2 fixo), M2A (M2; GC2 
aleatório), M3F (M3; GC3 fixo), M3A (M3; GC3 aleatório), M4F (M4; GC4 fixo), M4A (M4; GC4 
aleatório); Pesos aos 120 e 210 dias Padronizados (P) ou Reais (R) 
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Seleção sobre as predições de valores genéticos diretos sob diferentes 

modelos 

 

Na Tabela 3 encontra-se a porcentagem de animais coincidentes (Peso 

real vs Peso padronizado; GC fixo vs GC aleatório) submetidos a diferentes 

proporções de selecionados (10% ou 25%) para animais sem progênie, touros e 

vacas, com base nos valores genéticos diretos para pesos aos 120 e 210 dias de 

idade sob diferentes modelos. 

Observa-se na Tabela 3 que quanto maior a intensidade de seleção, 

menor a proporção de indivíduos coincidentes. Nota-se também que, por maior 

que seja a porcentagem de indivíduos selecionados coincidentes, não ocorreu 

nenhuma igualdade absoluta entre as classificações dos animais selecionados. 

Isto se torna importante, pois, considerando-se todos os animais, a correlação 

entre as classificações deveria ser próxima a um, caso os modelos fossem 

equivalentes, ainda mais em relação aos touros que são submetidos a maior 

pressão de seleção. Estas diferenças entre os modelos em relação a ordem de 

classificação podem causar diferenças na resposta esperada à seleção (LOBO & 

MARTINS FILHO, 2002). 

Diversas considerações têm sido feitas acerca do tratamento do GC 

como fixo ou aleatório no modelo de análise. Diferenças nas estimativas de 

parâmetros genéticos e consequências nas predições de valores genéticos foram 

estudados por VALVERDE et al. (2008) trabalhando com peso a desmama em 

bovinos Pardo Suíço no México. Esses autores encontraram como melhor 

alternativa, considerar o efeito fixo de grupo de contemporâneos. 

Em contrapartida, TEMPELMAN (2010) descreveu que o tratamento de 

GC como aleatório representa melhor as variações entre ambientes 

heterogêneos. BABOT et al. (2003), analisando a influência do tratamento 

estatístico dos grupos de contemporâneos sobre a seleção para tamanho de 

leitegada em suínos, observaram que tratar GC como efeito aleatório melhorou a 

capacidade preditiva do modelo. No entanto, isso não necessariamente leva à 

mudanças significativas nas respostas genéticas alcançadas.  
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TABELA 3 - Porcentagem de animais coincidentes selecionados com base nos 
valores genéticos diretos para pesos aos 120 (P120) e 210 (P210) dias de idade, 
sob diferentes modelos 

Modelo4 
P120 P210 

ANIMSP1 TOUROS2 VACAS3 ANIMSP1 TOUROS2 VACAS3 
10% (Peso real vs Peso padronizado) 

M2A 86,4 87,7 89,5 86,2 87,4 88,4 
M4A 87,0 89,1 89,7 86,3 88,0 88,4 
M2F 86,5 89,8 89,1 86,0 86,7 88,1 
M4F 86,8 88,4 89,5 86,0 87,0 88,6 

25% (Peso real vs Peso padronizado) 
M2A 90,9 90,9 93,3 89,3 88,8 92,1 
M4A 91,1 90,5 93,1 89,5 88,9 92,1 
M2F 90,5 91,5 92,6 89,3 88,8 91,7 
M4F 90,4 91,4 92,7 89,2 88,5 91,8 

10% (GC fixo vs GC aleatório) 
M2 (P) 93,4 95,0 93,3 94,4 94,6 94,3 
M4 (P) 91,4 93,8 91,5 92,0 94,2 92,1 
M2 (R) 93,1 95,0 93,2 94,3 96,2 93,9 
M4 (R) 90,4 91,9 91,0 91,8 93,8 91,3 

25% (GC fixo vs GC aleatório) 
M2 (P) 94,9 95,5 95,1 94,9 95,0 95,5 
M4 (P) 92,9 93,6 93,4 93,2 92,7 94,1 
M2 (R) 94,4 95,2 94,7 94,9 95,8 95,2 
M4 (R) 92,7 92,7 93,2 93,0 93,5 93,8 

1 Total de ANIMSP = 51511 (10%: 5151; 25% 12878) 
2 Total de touros = 2285 (10%: 228; 25%: 571) 
3 Total de vacas = 38702 (10%: 3870; 25%: 9675) 
4 Modelos: M1F (M1; GC1 fixo), M1A (M1; GC1 aleatório), M2F (M2; GC2 fixo), M2A (M2; GC2 
aleatório), M3F (M3; GC3 fixo), M3A (M3; GC3 aleatório), M4F (M4; GC4 fixo), M4A (M4; GC4 
aleatório); Pesos aos 120 e 210 dias Padronizados (P) ou Reais (R) 
 

A diferença na classificação dos indivíduos mais evidente na 

comparação de modelos foi a que contrastou pesos reais e padronizados, 

reforçando os resultados observados nas correlações de posto. Os ajustes para 

padronização de pesos são realizados, na maioria das vezes, pelo ganho médio, 

diário para uma determinada idade padrão, seguindo as recomendações da BEEF 

IMPROVEMENT FEDERATION (BIF, 1996). Esses ajustes pressupõem 

crescimento linear dos animais nesta fase. Alguns estudos têm mostrado que a 

padronização linear do peso a idade constante, no período até a desmama, em 

gado de corte não remove totalmente o efeito da idade (CARDOSO et al., 2001; 

LOBO & MARTINS FILHO, 2002; TEIXEIRA & ALBUQUERQUE, 2003; REYES et 

al., 2004; TORRES JÚNIOR & TORAL, 2006), uma vez que a idade do animal no 

momento da pesagem influencia o ganho de peso diário e consequentemente a 

padronização do peso (TORAL et al., 2007). 
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Na fase até a desmama (P120 e P210), o método de padronização 

adotado pelo PMGRN considera os dois pesos mais próximos (anterior e 

posterior) aos 120 ou 210 dias de idade, assumindo constante o ganho de peso 

entre estes, e com intervalo máximo de 195 dias. Um intervalo como este pode 

não estimar corretamente o peso aos 120 ou 210 dias de idade, principalmente 

quando se utiliza o peso ao nascer médio da raça. 

Para identificar os indivíduos que estariam deixando de ser 

selecionados utilizando os pesos reais ao invés de pesos padronizados, ou vice-

versa, na Tabela 4 estão as médias dos valores genéticos preditos e respectivas 

acurácias dos indivíduos não selecionados para peso real ou padronizado, aos 

120 e 210 dias, sob o modelo M2A. 

 

TABELA 4 – Médias de predições de valor genético (VG; kg) e acurácias (AC) de 
indivíduos não selecionados para pesos reais ou padronizados aos 120 (P120R; 
P120P) e 210 (P210R; P210P) dias de idade 

Animsp1 não selecionados em P120P 
 

Animsp1 não selecionados em P120R 

VG (P120R) AC 
 

VG (P120P) AC 

12,05 0,64 
 

11,74 0,66 

Animsp2 não selecionados em P210P 
 

Animsp2 não selecionados em P210R 

VG (P210R) AC 
 

VG (P210P) AC 

16,86 0,66 
 

16,14 0,65 

Vacas3 não selecionadas em P120P 
 

Vacas3 não selecionadas em P120R 

VG (P120R) AC 
 

VG (P120P) AC 

8,49 0,61 
 

8,21 0,63 

Vacas4 não selecionadas em P210P 
 

Vacas4 não selecionadas em P210R 

VG (P210R) AC 
 

VG (P210P) AC 

10,89 0,63 
 

11,38 0,63 

Touros5 não selecionados em P120P 
 

Touros5 não selecionados em P120R 

VG (P120R) AC 
 

VG (P120P) AC 

11,78 0,78 
 

11,26 0,74 

Touros6 não selecionados em P210P 
 

Touros6 não selecionados em P210R 

VG (P210R) AC 
 

VG (P210P) AC 

14,95 0,77 
 

15,23 0,76 
1 811 animais sem progênie não coincidentes na seleção para pesos reais ou padronizados aos 120 dias de idade.   
2 823 animais sem progênie não coincidentes na seleção para pesos reais ou padronizados aos 210 dias de idade. 
3 454 vacas não coincidentes na seleção para pesos reais ou padronizados aos 120 dias de idade.   
4 509 vacas não coincidentes na seleção para pesos reais ou padronizados aos 210 dias de idade.  
5 31 touros não coincidentes na seleção para pesos reais ou padronizados aos 120 dias de idade.  
6 34 touros não coincidentes na seleção para pesos reais ou padronizados aos 210 dias de idade.   
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Para P120, apresentaram maior média de VG, os animais sem 

progênie cuja classificação contemplou os valores genéticos preditos para pesos 

reais. Entretanto, o valor médio de acurácia de predição foi maior para a seleção 

que contemplou os VG preditos apenas para pesos padronizados. Já para o 

P210, tanto a média, quanto a acurácia dos valores genéticos, favoreceram a 

classificação dos animais sem progênie que com VG apenas para  pesos reais. 

Como este é o momento em que é feito o descarte e retenção de animais jovens, 

torna-se evidente que considerar pesos reais nos modelos de análise 

proporcionaria uma seleção mais acurada de animais com VG médios maiores. 

Foram observados valores médios das predições de VG de vacas para 

P120 superiores na seleção para pesos reais enquanto para P210, a média dos 

VG foi maior na seleção para pesos padronizados. Entretanto, principalmente no 

caso de vacas, o uso de pesos reais se mostra mais favorável, permitindo que 

mais indivíduos com informações próprias sejam considerados nas análises, 

favorecendo a acurácia das avaliações genéticas. LOBO & MARTINS FILHO 

(2002), comparando metodologias de padronização de pesos de animais Nelore, 

trabalharam com 28.386 dados iniciais de animais com registros de produção. 

Posteriormente, após a consistência das informações e estabelecimento do 

modelo matemático, foram eliminados animais com informações incompletas ou 

duvidosas, com pesos padronizados exageradamente reduzidos ou elevados para 

a idade em questão, restando apenas 10.751 observações. Os autores 

ressaltaram que a grande redução no número de informações ocorreu de maneira 

geral para todos os métodos de padronização. Desta forma, o uso de pesos reais 

aferidos num intervalo centrado ao redor da idade padrão adotada, incluindo o 

efeito da idade no modelo de análise, constitui uma alternativa vantajosa para 

propósitos de avaliação genética, permitindo a utilização de maior número de 

observações e a utilização da informação mais completa possível para a 

avaliação genética dos indivíduos. 

Para os touros, em termos de valores médios de acurácia, tanto para 

P120 quanto para P210, os resultados favorecem a classificação dos indivíduos 

que possuem pesos reais e não padronizados, corroborando com os resultados 

das demais categorias. Entretanto, no caso dos touros, o impacto desta decisão 

se torna mais evidente, uma vez que o reflexo de discrepâncias na classificação 
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dos reprodutores irá repercutir de forma mais evidente no ganho genético de todo 

o rebanho. 

Na Tabela 5, mostram-se as médias de predições de VG e AC de 

touros não coincidentes na seleção (10% selecionado) para pesos aos 120 e 210 

dias de idade sob o modelo M2 com GC fixo ou aleatório. 

 

TABELA 5 - Médias de predições de valor genético (VG; kg) e acurácia (AC) de 
touros não selecionados para pesos aos 120 e 210 dias de idade sob modelos 
com grupos de contemporâneos fixo (GCF) ou aleatório (GCA) 

Touros não selecionados em GCA 
 

Touros não selecionados em GCF 

VG (P120P) AC 
 

VG (P120P) AC 

10,30 0,78 
 

11,13 0,75 

VG (P120R) AC 
 

VG (P120R) AC 

10,89 0,74 
 

11,41 0,79 

VG (P210P) AC 
 

VG (P210P) AC 

13,78 0,75 
 

15,01 0,82 

VG (P210R) AC 
 

VG (P210R) AC 

13,33 0,83 
 

14,89 0,83 
 

Para peso aos 120 dias, a seleção que contempla modelos com GCA 

apresentou maiores médias de VGd, mostrando que a utilização de GCF nos 

modelos estaria desconsiderando touros de altos valores genéticos. Em especial 

para P120R, a acurácia das predições, também favoreceu a utilização de GCA. 

Para peso aos 210 dias, tanto as médias de VGd, quanto de acurácia indicam que 

a utilização de modelos com GCA é mais adequada, pois selecionam-se touros 

com maiores VG e mais acurados. 

LOBO & MARTINS FILHO (2002), que também compararam a seleção 

de touros Nelore por diferentes modelos, afirmaram que, como no caso desse 

estudo, as diferenças verificadas entre os métodos provavelmente não 

influenciariam o processo de seleção massal, uma vez que são pequenas as 

diferenças entre os parâmetros genéticos e são altas as correlações, entretanto, 

na avaliação genética, estas diferenças são consideráveis, uma vez que causam 

alterações na ordem de classificação dos touros, relevante na busca do maior 

ganho genético possível. 
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Restrição de dados 

 

As Figuras 5 e 6 mostram o impacto da exclusão de animais que no 

processo de padronização de pesos, não possuíam pesagens com intervalo 

máximo de 195 dias ao redor da idade padrão (120 ou 210 dias), comparando 

esses indivíduos com os restantes animais jovens (ANIMSP) com pesos 

padronizados para P120 ou P210. 

 

 
M1F (M1; GC1 fixo), M1A (M1; GC1 aleatório), M2F (M2; GC2 fixo), M2A (M2; GC2 
aleatório), M3F (M3; GC3 fixo), M3A (M3; GC3 aleatório), M4F (M4; GC4 fixo), M4A 
(M4; GC4 aleatório) 

FIGURA 5 - Valores genéticos direto e maternal (Vgd e VGm; kg) e os respectivos 
erros padrão (EPd e EPm; kg) e acurácias de predição (ACd e ACm), para peso aos 
120 dias de idade, de dois grupos de indivíduos: (a) indivíduos que possuem 
pesos reais e não possuem pesos padronizados (N=154); (b) grupo de animais 
jovens (ANISMP) que possuem pesos padronizados (N=49893) 
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M1F (M1; GC1 fixo), M1A (M1; GC1 aleatório), M2F (M2; GC2 fixo), M2A (M2; GC2 
aleatório), M3F (M3; GC3 fixo), M3A (M3; GC3 aleatório), M4F (M4; GC4 fixo), M4A 
(M4; GC4 aleatório) 

FIGURA 6 - Valores genéticos direto e maternal (Vgd e VGm; kg) e os respectivos 
erros padrão (EPd e EPm; kg) e acurácias de predição (ACd e ACm), para peso aos 
210 dias de idade, de dois grupos de indivíduos: (c) indivíduos que possuem 
pesos reais e não possuem padronizados (N=4419); (d) grupo de animais jovens 
(ANIMSP) que possuem pesos padronizados (N=45939) 

 

Observa-se na Figura 5 que os VGd foram maiores para o grupo de 

indivíduos que seriam descartados no processo de padronização de peso aos 120 

dias, evidenciando o possível descarte de indivíduos que contribuiriam para o 

ganho genético da população. 

No caso do peso aos 120 dias, momento em que o indivíduo está sob 

forte influência maternal, fica claro que, ao descartar esses indivíduos, agravam-

se os problemas de acurácia das predições, já mencionados, para as vacas. 

Maiores erros padrão (EP) e sensível inferioridade nos valores de AC 

desfavorecem o grupo de indivíduos que teriam sido descartados, pois ambos os 

parâmetros são influenciados pela quantidade e distribuição das informações 

disponíveis. 

Para peso aos 210 dias, na Figura 6, observam-se maiores valores 

genéticos (direto e maternal), menores valores de erro padrão e acurácias 

semelhantes para os animais jovens que tiveram pesos padronizados. Entretanto, 

como foi visto anteriormente, apesar deste desfavorecimento aos indivíduos sem 

pesos padronizados, estes possuem valores genéticos que poderiam contribuir no 
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processo de seleção, com valores de acurácia tão significativos quanto os 

demais. 

No processo usual de consistência de dados, indivíduos que integram 

grupos de contemporâneos com menos de cinco seriam descartados. Entretanto, 

nesse estudo, esses indivíduos foram mantidos na base de dados e na matriz de 

parentesco e tiveram seus pesos zerados. Nas Figuras 7 a 10 mostra-se o 

impacto do descarte desses indivíduos com pesos zerados, comparando seus 

dados de avaliação genética com indivíduos jovens que possuem pesos reais ou 

padronizados aos 120 e 210 dias de idade. 

 
M1F (M1; GC1 fixo), M1A (M1; GC1 aleatório), M2F (M2; GC2 fixo), M2A (M2; GC2 
aleatório), M3F (M3; GC3 fixo), M3A (M3; GC3 aleatório), M4F (M4; GC4 fixo), M4A 
(M4; GC4 aleatório) 

FIGURA 7 - Valores genéticos direto e maternal (Vgd e VGm; kg) e os respectivos 
erros padrão (EPd e EPm; kg) e acurácias de predição (ACd e ACm), para peso aos 
120 dias de idade, de dois grupos de indivíduos: (e) indivíduos que tiveram ambos 
os pesos zerados (N=1478); (b) grupo de animais jovens (ANIMSP) que possuem 
pesos padronizados (N=49893) 
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M1F (M1; GC1 fixo), M1A (M1; GC1 aleatório), M2F (M2; GC2 fixo), M2A (M2; GC2 
aleatório), M3F (M3; GC3 fixo), M3A (M3; GC3 aleatório), M4F (M4; GC4 fixo), M4A 
(M4; GC4 aleatório) 

FIGURA 8 - Valores genéticos direto e maternal (Vgd e VGm; kg) e os respectivos 
erros padrão (EPd e EPm; kg) e acurácias de predição (ACd e ACm), para peso aos 
120 dias de idade, de dois grupos de indivíduos: (e) indivíduos que tiveram ambos 
os pesos zerados (N=1478); (f) grupo de animais jovens (ANIMSP) que possuem 
pesos reais (N=50005) 

 
M1F (M1; GC1 fixo), M1A (M1; GC1 aleatório), M2F (M2; GC2 fixo), M2A (M2; GC2 
aleatório), M3F (M3; GC3 fixo), M3A (M3; GC3 aleatório), M4F (M4; GC4 fixo), M4A 
(M4; GC4 aleatório) 

FIGURA 9 - Valores genéticos direto e maternal (Vgd e VGm; kg) e os respectivos 
erros padrão (EPd e EPm; kg) e acurácias de predição (ACd e ACm), para peso aos 
210 dias de idade, de dois grupos de indivíduos: (e) indivíduos que tiveram ambos 
os pesos zerados (N=1478); (d) grupo de animais jovens (ANIMSP) que possuem 
pesos padronizados (N=45939)  
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M1F (M1; GC1 fixo), M1A (M1; GC1 aleatório), M2F (M2; GC2 fixo), M2A (M2; GC2 
aleatório), M3F (M3; GC3 fixo), M3A (M3; GC3 aleatório), M4F (M4; GC4 fixo), M4A 
(M4; GC4 aleatório) 

FIGURA 10 - Valores genéticos direto e maternal (Vgd e VGm; kg) e os respectivos 
erros padrão (EPd e EPm; kg) e acurácias de predição (ACd e ACm), para peso aos 
210 dias de idade, de dois grupos de indivíduos: (e) indivíduos que tiveram ambos 
os pesos zerados (N=1.478); (g) grupo de animais jovens (ANIMSP) que possuem 
pesos reais (N=49.514) 
 

Na Figura 7 observa-se que os individuos que, no processo usual de 

consistência de dados seriam descartados, possuem valores genéticos diretos 

para P120 maiores do que os indivíduos com pesos padronizados, porém 

menores que os indivíduos com pesos reais. Nota-se que, apesar dos valores de 

EPd serem maiores para o grupo com pesos zerados, o EPm e ACm são menores 

em relação aos indivíduos com pesos reais e padronizados. 

Para P210, os valores genéticos diretos e maternais dos indivíduos 

com pesos zerados foram menores em relação aos indivíduos com pesos reais ou 

padronizados, porém apresentaram menor erro padrão. As acurácias foram 

menores para as predições diretas e maiores para as maternais. 

As restrições às informações da amostra em estudo, sejam elas para 

dar consistência aos dados, ou para padronização de pesos segundo a idade, 

podem limitar a abrangência do processo de avaliação genética, sem estudo 

prévio de todas as informações. Entretanto, a metodologia dos modelos mistos 

permite a estimativa de efeitos fixos e predição de valores genéticos 

conjuntamente, pois pode ser aplicada a dados desbalanceados provenientes de 
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diferentes gerações sob seleção, permitindo o aproveitamento de todas as 

informações disponíveis (VAN VLECK, 1987). 

Destaca-se, portanto a necessidade de se manter todos os animais na 

matriz de parentesco, mesmo que tenham seus pesos zerados, ao invés de 

descartá-los pelos motivos descritos, o que irá empobrecer as informações de 

vínculos familiares e consequentemente as acurácias das predições. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

O uso de pesos reais se mostrou mais adequado, pois evita o descarte 

de animais que não possuem pesos padronizados na fase pré desmama. 

Especialmente para touros, recomenda-se a utilização de grupos de 

contemporâneos aleatórios e sexo independente de sua composição. Manter 

indivíduos pertencentes a grupos de contemporâneos com menos de cinco 

indivíduos, mesmo com seus pesos zerados, ao invés de eliminá-los, resultou 

mais adequado devido ao aumento das acurácias das predições, principalmente 

em vacas.  
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CAPÍTULO 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com os resultados deste estudo foi possível esclarecer 

questionamentos sobre a melhor forma de estruturar grupos de contemporâneos 

e como estes deveriam ser considerados nos modelos. Ao contrário do que se faz 

na maioria das avaliações de gado de corte no Brasil, considerar grupos de 

contemporâneos como efeito aleatório nos modelos de avaliação genética é 

melhor do que considerá-lo como fixo com pequenas alterações nas estimativas 

de (co)variâncias e parâmetros genéticos, porém refletindo na classificação dos 

animais, com implicações diretas no processo de seleção dos animais. Ficou 

esclarecido também, que considerar efeito de sexo independente do GC e 

considerar o efeito sazonal de trimestre na composição do GC, proporciona 

avaliações mais acuradas e traz o benefício de aproveitar o máximo de 

informações disponíveis, minimizando a exclusão de animais por motivos de 

restrição de dados. Desta forma, sugere-se que, em avaliações genéticas para 

pesos pré desmama em bovinos Nelore, sejam utilizados modelos que 

consideram efeito de sexo independente do grupo de contemporâneos, com efeito 

sazonal de trimestre de nascimento na composição de grupos de 

contemporâneos e que estes sejam considerados efeitos aleatórios. 

Da mesma forma, com o argumento de que mais animais participem do 

processo de avaliação genética, sugere-se o uso de pesos reais ao invés de 

pesos padronizados.  

Problemas de baixa acurácia nas predições de valores genéticos de 

vacas foram percebidos devido à falta de informações de genealogia e a restrição 

de animais contribui no agravamento desse problema.  

Com essas considerações é possível viabilizar a avaliação do maior 

número de animais possível, de forma mais confiável, proporcionando maior 

rentabilidade para os criadores, principais interessados nos avanços do 

melhoramento genético. 
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ANEXOS 

 

Anexo I – Estatística descritiva das predições de valor genético direto (VGd) e 
maternal (VGm) de animais sem progênie (ANIMSP), para pesos padronizados e 
reais aos 120 (P120P e P120R) dias de idade 

Peso Modelo1 N2 Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo 

VGd 

P120P 

M1A 51511 5,52 4,84 -17,28 24,90 

M2A 51511 5,12 4,70 -17,44 24,43 

M3A 51511 5,45 4,75 -16,47 24,46 

M4A 51511 5,19 4,66 -16,29 24,65 

M1F 51511 5,32 4,76 -18,05 23,94 

M2F 51511 4,82 4,57 -18,66 22,91 

M3F 51511 5,21 4,66 -17,61 23,27 

M4F 51511 4,79 4,47 -17,88 22,62 

P120R 

M1A 51511 5,63 4,81 -20,33 24,99 

M2A 51511 5,41 4,72 -18,71 24,32 

M3A 51511 5,55 4,72 -19,73 25,09 

M4A 51511 5,47 4,68 -18,60 24,58 

M1F 51511 5,43 4,72 -20,09 24,44 

M2F 51511 5,10 4,56 -18,18 23,36 

M3F 51511 5,30 4,62 -19,47 24,08 

M4F 51511 5,05 4,46 -17,85 22,91 

VGm 

P120P 

M1A 51511 0,15 2,36 -9,20 10,30 

M2A 51511 0,56 2,32 -8,40 10,30 

M3A 51511 0,26 2,35 -9,20 10,30 

M4A 51511 0,69 2,31 -8,30 10,60 

M1F 51511 -0,02 2,36 -9,60 9,90 

M2F 51511 0,33 2,30 -8,90 9,90 

M3F 51511 -0,03 2,33 -9,80 9,80 

M4F 51511 0,26 2,27 -9,10 9,80 

P120R 

M1A 51511 0,32 2,39 -9,00 10,50 

M2A 51511 0,64 2,36 -8,50 10,60 

M3A 51511 0,42 2,38 -8,90 10,60 

M4A 51511 0,78 2,36 -8,40 11,00 

M1F 51511 0,13 2,38 -9,40 9,80 

M2F 51511 0,38 2,34 -9,20 9,90 

M3F 51511 0,10 2,36 -9,50 9,60 

M4F 51511 0,30 2,31 -9,20 9,40 
1
Modelo: (M1: Peso = α + GC1 + SB + CIVP + ε; M2: Peso = α + GC2 + SB + CIVP + ε; M3: Peso = α + GC3 + 

CIVP + ε; M4: Peso = α + GC4 + CIVP + ε); GC = Grupo de contemporâneos fixo (F) ou aleatório (A); 
2 N = número de observações 
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Anexo II – Estatística descritiva das predições de valor genético direto (VGd) e 
maternal (VGm) de touros, para pesos padronizados e reais aos 120 (P120P e 
P120R) dias de idade 

Peso Modelo1 N2 Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo 

VGd 

P120P 

M1A 2285 4,19 5,44 -15,71 22,68 

M2A 2285 3,80 5,23 -15,08 21,69 

M3A 2285 4,09 5,34 -14,76 22,46 

M4A 2285 3,81 5,19 -14,67 21,87 

M1F 2285 4,07 5,33 -16,41 22,14 

M2F 2285 3,63 5,06 -16,23 21,04 

M3F 2285 3,96 5,21 -15,70 21,71 

M4F 2285 3,59 4,94 -16,20 20,70 

P120R 

M1A 2285 4,29 5,50 -14,87 22,82 

M2A 2285 4,04 5,33 -14,21 22,08 

M3A 2285 4,18 5,40 -14,72 22,48 

M4A 2285 4,04 5,29 -13,02 22,09 

M1F 2285 4,16 5,37 -15,16 22,22 

M2F 2285 3,86 5,12 -14,99 21,21 

M3F 2285 4,04 5,25 -13,96 21,77 

M4F 2285 3,82 5,00 -13,61 20,98 

VGm 

P120P 

M1A 2285 0,22 2,90 -12,70 11,30 

M2A 2285 0,60 2,82 -12,10 11,30 

M3A 2285 0,33 2,87 -12,50 11,30 

M4A 2285 0,73 2,81 -11,70 11,50 

M1F 2285 0,06 2,90 -13,10 11,10 

M2F 2285 0,37 2,79 -12,80 11,10 

M3F 2285 0,06 2,86 -13,30 10,70 

M4F 2285 0,33 2,76 -13,00 10,50 

P120R 

M1A 2285 0,39 2,92 -12,50 11,30 

M2A 2285 0,70 2,84 -12,20 11,40 

M3A 2285 0,49 2,89 -12,40 11,40 

M4A 2285 0,83 2,84 -11,90 12,10 

M1F 2285 0,21 2,91 -13,00 11,00 

M2F 2285 0,45 2,81 -13,00 11,10 

M3F 2285 0,19 2,87 -13,30 10,70 

M4F 2285 0,38 2,78 -13,30 10,70 
1
Modelo: (M1: Peso = α + GC1 + SB + CIVP + ε; M2: Peso = α + GC2 + SB + CIVP + ε; M3: Peso = α + GC3 + 

CIVP + ε; M4: Peso = α + GC4 + CIVP + ε); GC = Grupo de contemporâneos fixo (F) ou aleatório (A); 
2 N = número de observações 
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Anexo III – Estatística descritiva das predições de valor genético direto (VGd) e 
maternal (VGm) de vacas, para pesos padronizados e reais aos 120 (P120P e 
P120R) dias de idade 

Peso Modelo1 N2 Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo 

VGd 

P120P 

M1A 38702 2,82 3,92 -13,25 21,28 

M2A 38702 2,50 3,78 -12,59 20,27 

M3A 38702 2,75 3,86 -13,23 20,50 

M4A 38702 2,51 3,77 -12,53 20,41 

M1F 38702 2,77 3,84 -13,69 21,12 

M2F 38702 2,42 3,64 -14,21 19,91 

M3F 38702 2,71 3,76 -12,82 20,15 

M4F 38702 2,43 3,58 -13,22 19,01 

P120R 

M1A 38702 2,89 3,96 -16,99 22,80 

M2A 38702 2,69 3,87 -17,43 22,18 

M3A 38702 2,81 3,90 -16,75 22,02 

M4A 38702 2,68 3,86 -17,48 21,63 

M1F 38702 2,84 3,87 -16,74 22,55 

M2F 38702 2,62 3,71 -16,85 21,73 

M3F 38702 2,78 3,79 -16,44 21,90 

M4F 38702 2,62 3,64 -16,66 21,02 

VGm 

P120P 

M1A 38702 0,22 2,39 -10,90 11,70 

M2A 38702 0,49 2,36 -10,10 11,60 

M3A 38702 0,29 2,37 -10,40 11,60 

M4A 38702 0,58 2,36 -9,90 12,10 

M1F 38702 0,11 2,39 -10,90 11,30 

M2F 38702 0,33 2,34 -10,20 11,20 

M3F 38702 0,10 2,36 -10,40 10,90 

M4F 38702 0,28 2,30 -9,80 11,00 

P120R 

M1A 38702 0,35 2,41 -11,60 12,00 

M2A 38702 0,56 2,40 -11,20 12,00 

M3A 38702 0,41 2,40 -11,50 11,60 

M4A 38702 0,65 2,40 -11,20 12,00 

M1F 38702 0,22 2,41 -11,60 11,50 

M2F 38702 0,39 2,37 -11,10 11,50 

M3F 38702 0,20 2,37 -11,30 10,70 

M4F 38702 0,33 2,33 -11,00 10,80 
1
Modelo: (M1: Peso = α + GC1 + SB + CIVP + ε; M2: Peso = α + GC2 + SB + CIVP + ε; M3: Peso = α + GC3 + 

CIVP + ε; M4: Peso = α + GC4 + CIVP + ε); GC = Grupo de contemporâneos fixo (F) ou aleatório (A); 
2 N = número de observações 
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Anexo IV – Estatística descritiva das predições de valor genético direto (VGd) e 
maternal (VGm) de animais sem progênie (ANIMSP) para pesos padronizados e 
reais aos 210 (P210P e P210R) dias de idade 

Peso Modelo1 N2 Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo 

VGd 

P210P 

M1A 51511 7,73 7,39 -31,49 39,51 

M2A 51511 6,89 6,68 -26,79 34,96 

M3A 51511 7,82 7,32 -28,51 40,44 

M4A 51511 7,09 6,69 -25,43 35,09 

M1F 51511 7,28 7,33 -33,64 38,63 

M2F 51511 6,25 6,56 -30,14 33,86 

M3F 51511 7,20 7,23 -31,85 39,18 

M4F 51511 6,22 6,45 -29,70 33,47 

P210R 

M1A 51511 7,40 7,42 -30,61 39,01 

M2A 51511 6,37 6,71 -26,68 35,94 

M3A 51511 7,57 7,36 -27,26 40,56 

M4A 51511 6,76 6,73 -22,89 37,59 

M1F 51511 6,96 7,34 -32,58 38,37 

M2F 51511 5,73 6,54 -29,86 34,83 

M3F 51511 6,97 7,25 -30,40 39,59 

M4F 51511 5,88 6,44 -27,19 35,79 

VGm 

P210P 

M1A 51511 -0,15 3,09 -13,70 13,50 

M2A 51511 0,70 2,85 -11,90 13,00 

M3A 51511 -0,12 3,06 -13,60 13,20 

M4A 51511 0,78 2,84 -11,50 12,70 

M1F 51511 -0,28 3,08 -13,60 13,20 

M2F 51511 0,51 2,84 -12,30 12,60 

M3F 51511 -0,37 3,06 -13,60 12,60 

M4F 51511 0,39 2,81 -12,20 11,60 

P210R 

M1A 51511 -0,17 3,12 -13,80 14,00 

M2A 51511 0,75 2,90 -11,60 13,70 

M3A 51511 -0,12 3,11 -13,70 13,20 

M4A 51511 0,82 2,90 -11,40 13,40 

M1F 51511 -0,34 3,11 -13,80 13,60 

M2F 51511 0,52 2,88 -11,60 13,30 

M3F 51511 -0,43 3,10 -13,80 12,50 

M4F 51511 0,36 2,86 -11,40 12,30 
1
Modelo: (M1: Peso = α + GC1 + SB + CIVP + ε; M2: Peso = α + GC2 + SB + CIVP + ε; M3: Peso = α + GC3 + 

CIVP + ε; M4: Peso = α + GC4 + CIVP + ε); GC = Grupo de contemporâneos fixo (F) ou aleatório (A); 
2 N = número de observações 
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Anexo V – Estatística descritiva das predições de valor genético direto (VGd) e 
maternal (VGm) de touros, para pesos padronizados e reais aos 210 (P210P e 
P210R) dias de idade 

Peso Modelo1 N2 Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo 

VGd 

P210P 

M1A 2285 5,57 8,11 -26,91 37,78 

M2A 2285 4,97 7,34 -22,05 34,57 

M3A 2285 5,60 8,05 -28,99 37,58 

M4A 2285 5,05 7,36 -21,64 33,72 

M1F 2285 5,23 8,03 -29,64 37,16 

M2F 2285 4,51 7,18 -26,44 33,41 

M3F 2285 5,15 7,93 -29,22 36,60 

M4F 2285 4,44 7,07 -25,55 31,71 

P210R 

M1A 2285 5,20 8,21 -31,25 33,39 

M2A 2285 4,40 7,42 -23,86 29,98 

M3A 2285 5,30 8,16 -34,84 33,31 

M4A 2285 4,66 7,44 -22,96 30,64 

M1F 2285 4,88 8,11 -31,35 32,12 

M2F 2285 3,96 7,22 -27,84 28,76 

M3F 2285 4,88 8,01 -35,02 31,87 

M4F 2285 4,07 7,10 -26,77 29,31 

VGm 

P210P 

M1A 2285 0,06 3,78 -18,40 14,90 

M2A 2285 0,75 3,46 -16,50 15,20 

M3A 2285 0,10 3,77 -17,80 14,00 

M4A 2285 0,84 3,47 -16,30 14,70 

M1F 2285 -0,07 3,78 -18,40 14,80 

M2F 2285 0,57 3,45 -17,20 14,70 

M3F 2285 -0,14 3,77 -18,50 13,70 

M4F 2285 0,47 3,43 -17,70 13,40 

P210R 

M1A 2285 0,05 3,87 -17,60 15,30 

M2A 2285 0,82 3,57 -15,30 15,70 

M3A 2285 0,11 3,86 -17,10 14,80 

M4A 2285 0,91 3,58 -14,60 15,90 

M1F 2285 -0,13 3,87 -17,70 15,30 

M2F 2285 0,59 3,54 -15,30 15,50 

M3F 2285 -0,19 3,86 -17,20 14,20 

M4F 2285 0,47 3,52 -15,70 14,80 
1
Modelo: (M1: Peso = α + GC1 + SB + CIVP + ε; M2: Peso = α + GC2 + SB + CIVP + ε; M3: Peso = α + GC3 + 

CIVP + ε; M4: Peso = α + GC4 + CIVP + ε); GC = Grupo de contemporâneos fixo (F) ou aleatório (A); 
2 N = número de observações 
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Anexo VI – Estatística descritiva das predições de valor genético direto (VGd) e 
maternal (VGm) de vacas, para pesos padronizados e reais aos 210 (P210P e 
P210R) dias de idade 

Peso Modelo1 N2 Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo 

VGd 

P210P 

M1A 38702 3,77 5,98 -24,22 32,38 

M2A 38702 3,21 5,45 -20,53 30,09 

M3A 38702 3,82 5,92 -21,20 33,46 

M4A 38702 3,30 5,47 -18,70 30,68 

M1F 38702 3,50 5,90 -26,39 32,01 

M2F 38702 2,87 5,31 -23,89 29,40 

M3F 38702 3,49 5,81 -24,25 31,51 

M4F 38702 2,87 5,22 -21,51 28,24 

P210R 

M1A 38702 3,53 5,89 -23,89 31,24 

M2A 38702 2,82 5,33 -20,92 28,42 

M3A 38702 3,63 5,86 -20,74 31,57 

M4A 38702 3,04 5,38 -17,78 28,53 

M1F 38702 3,30 5,81 -25,90 30,53 

M2F 38702 2,50 5,18 -24,33 27,73 

M3F 38702 3,34 5,73 -23,94 29,71 

M4F 38702 2,64 5,10 -22,39 26,99 

VGm 

P210P 

M1A 38702 0,14 3,01 -12,80 15,50 

M2A 38702 0,64 2,89 -11,90 15,00 

M3A 38702 0,14 2,98 -12,60 15,00 

M4A 38702 0,68 2,88 -11,40 14,90 

M1F 38702 0,04 3,02 -13,30 15,20 

M2F 38702 0,51 2,88 -12,60 14,60 

M3F 38702 -0,04 2,99 -13,40 14,40 

M4F 38702 0,41 2,84 -12,70 13,70 

P210R 

M1A 38702 0,08 3,03 -13,00 15,60 

M2A 38702 0,66 2,91 -11,60 15,80 

M3A 38702 0,11 3,02 -12,90 15,20 

M4A 38702 0,70 2,92 -11,20 15,20 

M1F 38702 -0,05 3,04 -13,10 15,30 

M2F 38702 0,49 2,89 -11,70 15,30 

M3F 38702 -0,12 3,02 -13,10 14,50 

M4F 38702 0,37 2,87 -11,60 14,00 
1
Modelo: (M1: Peso = α + GC1 + SB + CIVP + ε; M2: Peso = α + GC2 + SB + CIVP + ε; M3: Peso = α + GC3 + 

CIVP + ε; M4: Peso = α + GC4 + CIVP + ε); GC = Grupo de contemporâneos fixo (F) ou aleatório (A); 
2 N = número de observações 

 

 

 


