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RESUMO 

O objel.ivo desLa trabalho �oi 

eficiência dos métodos de estimação. a saber: 

Quadrát.ica Minima ri�c Viciada CMIVQUECo)). 

avaliar a 

da Variância 

da Máxima 

Verossimilhança CML)e Máxima Verossimilhança Restrita 

C REML) • quani:.,o aos aspectos comput.aci onai s • esd.i mal.i vas de 

variâncias genéticas Cg
ii

). residuais Cr
1i

) e de outros 

parâmetros genél.icos na análise univariada (A.NOVA) do peso à 

desir1ama C Y 1) e peso aos doze meses de idade C Y e? em bovi r,,os.

Os métodos da ML. da REML e um mé•Lodo aproximado de MI VQUE 

CIHSM) foram avaliados com Y
2 

em um modelo 

mull.ivariado CMANOVA) com a inclus�o do numerador da mat.riz 

de parentesco entre touros (A). Os resultados das diversas 

análises �oram comparados aos obtidos pelo método 3 de 

HENDERSON CH3) na �OVA, tradicionalmente utilizado no 

Brasil para a es�imaçãc de parãmeLros gené�icos. 
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Os dados foram obtidos de 526 f6meas e 599 machos 

da raça Ganchlm (aproximadamente 5/8 Charol6s + 3/8 Zebu), 

nascidos de 1982 a 1988 na Fazenda Canchim, município de São 

Carlos, SP. O modelo matemãtlco incluiu, além da média, os 

efeitos fixos de sexo, ano e época de nascimento, Interação 

ano x época de nascimento e idade da vaca ao parto, e os 

efeitos aleatórios de touros. O parentesco entre touros 

variou de o,o a 50,0 %, com média de 1,9 %, e as f am í l i as

de proginies eram de melo-Irmãos paternos (MIP). 

Os métodos da ML e REML convergiram com sete e 

"•'-

se l s i'terações na ANOVA, respectivamente, enquanto que na 

MANOVA, foram necessãrias 13, 40 e 40 
,v 

iterações para os 

métodos IHSM, ML e REML, respectivamente. Houve maior 

rapidez de convergência das estimativas de r9 e de em 

relação às estimativas de variâncias e covaríâncias, sendo 

esta propriedade importante para "checar n o processo de 

converg6ncia. 

O maior valor de gli 
para Y

1 
na ANOVA, foi obtido

do método REML, seguido, em ordem decrescente, dos obtidos 

de ML, H3 e MIVQUE(o), enquanto que para Y2, valores

decrescentes de 9 .. foram proporcionados pelos mitodos REML, 
1 J 

H3, ML e MIVQUE(o). Na MANOVA, em ambas as características, 

o maior valor de g
ii 

foi obtido por IHSM, seguido de REML e 

ML.
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As estimativas de h 2 obtidas na ANOVA com os 

métodos MIVOUE(o),H3, ML e REML, levando-se em conta a 

correlação entre MIP, foram, + respectivamente, de 0,49 - 0,11,

+ + + 0,66 0,13, 0,74 - 0,15 e 0,78 - 0,16 para Y1 e t 0,28 +

O, 11 +, 0,39 - + 
+ 0,10, 0,38 - 0,10 e 0,43 - 0,14 para Na 

MANOVA, os valores de h 2 obtidos pelos métodos IHSM, ML e 

REML, foram de 0,80 ± 0,15, 0,72 + 0,15, e 0,69 + 0,14 para

Y 1 e o, 48 ± o, 12 , o, 3 s ± 

respectivamente. 

O, 11 e 0,37 +
O, 1 O para Y2, 

As estimativas de correlações genéticas, em todas 

as situações, foram próximas de 1,0, indicando que o mesmo 

grupo de genes Influencia correlações 

fenotípicas Crf) foram aproximadamente 0,72, exceto a obtida

de REML na MANOVA Crf = 0,87), e as correlações residuais

foram as mesmas em todos os métodos (r = 0,68) 
e 

As correlaç5es ambientais (rE) na ANOVA, obtidas 

por MIVQUE(o), H3, ML e REML, foram de 0,62; 0,51; 0,34 e 

0, 2 9. Como as variâncias residuais de cada característica 

foram semelhantes em todos os métodos, esta ordem 

decrescente nos valores de rE, refletiu a Influência das 

subestimatívas dos valores de gi I pelos métodos MIVOUE(o) e

H3, em relação às obtidas de ML e REML. Na MANOVA, os 

valores de rE obtidos dos métodos IHSM, ML e REML, foram de

0,45, 0,45 e 0,68. 
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Em ambas as aná t Ises, a razão de var I ânc Ias 

r
11

is
11

, foi de aproximadamente 4,5 em Y
1 

e 9,0 em v
2

,

expl lcando as estimativas menores de h
2 

obtidas em Y
2 

em

relação a Y
1

. Estes resultados mostraram que varlaç5es nio 

controláveis devidas ao ambiente, tais como, pesos 

estacionários ou perdas de peso pós-desmama, entre outras, 

afetaram mais Intensamente 

genéticas entre os animais. 

v
2

, mascarando as diferenças 

o método IHSM, superestimou os valores de 911
,

r e de h 2, quando comparado aos demais métodos. 
i i 

Embora

seja Iterativo, o mesmo exigiu poucos 

computação, sendo, ainda adequado para o 

caracteres m6itlplos e para a Inclusão do 

recursos 

estudo 

de 

de 

parentesco 

entre touros, o que justifica pesquisas adicionais antes de 

recomendá-lo em situações práticas. 

Na ANOVA e, mais acentuadamente, na MANOVA, os 

métodos MIVQUE(o) e H3 estimaram valores menores de r e h
2

9 
em relação aos obtidos dos métodos ML e REML. 

resultados mostraram que deflciinclas cto método H3, 

Estes 

tais 

como, o uso de solução explícita, que geralmente não 

maximiza a verossiml lhança dos parâmetros, o não controle de 

vícios devidos à seleção e a não possibilidade de utilização 

de caracteres m�ltlplos e do parentesco entre touros, 

1 Imitam o seu uso no melhoramento animal. o método 
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MIVQUE(o), além de apresentar as deficiências do H3, usa 

pseudo-esperanças e a sua eficiência reduz-se na proporção 

em que a razão r .. /9 .. se afasta de zero. 
1 1 1 1 

Na MANOVA e, mais ainda, com a adição do 

parentesco entre touros, os métodos da ML e da REML foram 

equivalentes quanto à estimativa de parâmetros genéticos, 

el !minando-se, Inclusive, as distorções existentes entre os 

mesmos na ANOVA. Isso mostrou que, na análise mu1t1v1Hiada, 

variâncias e covariânclas apropriadas são conhecidas, ou 

melhor, bem estimadas. Embora os dois métodos seJam 

extremamente exigentes em recursos de computação, tais 

exigências são minimizadas pelas várias técnicas de modelos 

1 lneares e de programação existentes e que reduzem multo o 

tempo de processamento. Assim, espera-se que o uso destes 

métodos, envolvendo vários caracteres simultaneamente, e 

ainda a inclusão do parentesco entre os animais envolvidos, 

seJa difundido no melhoramento animal em nosso País. 
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COMPARISON OF METHODS FOR ESTIMATING COMPONENTS OF 

VARIANCE AND RELATED PARAMETERS OF MULTIPLE TRAITS IN 

CATILE 

SUMMARY 

Aulhor: ALFREDO RIBEIRO DE FREITAS 

Adviser: PROF. DR. ROLAND VENCOVSKY 

The objecl.ive of t,his st...udy was t...o evaluate Lhe 

efficiency of t,he approximat.e Minimum Variance Quadrat,ic 

Unbiased Esl.imat..ion CMIVQUECo)), Maximum Likelihood CML) and 

R estricted Maximum Likelihood CREML) eslimat.ion variance 

components methods. considering l,heir comput...at,ional aspects. 

genet.ic Cgii
) 

est,imal.es and 

and residual Cr. ,) variance 
l. l 

other genetic and phenotypic

component.s 

parameters 

est.imat.es, from univariat.e analysis of variance CANOVA), for 

body weight.s al weaning CY1) and at 12 monlhs of age. The ML 

and REML met.hods and anot.her approximat.e MIVQUE melhod 

CIHSM) were also evaluated wit,h Y1 and Y2 in a mult,itrait. 

model CMANOVA) including lhe numeralor relalionship malrix 

among sires. Result.s of bot,h analyses were compared to l.hose 

obt.ained by met.hod 3 CH3) of HENDERSON (1963). t.radit.ionally 

used in l,he estimation of genetic parame�ers in Brazil. 
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The body welght data were from 526 females and 599 

males Canchlm calves, born at the Ganchlm farm, 

carlos, State of São Paulo. The mathematic model 

ln São 

lncluded, 

ln addltion to the mean, the fixed effects of sex, year of 

bl rth, season of bi rth, year x season I nteractl on and age of 

dam and the random effects of sires. The relationship among 

slres ranged from O.O to 50.0 �. with a mean of 1.9 �. and 

the progeny faml I les were of paternal half-slbs. 

Conslderlng the computlonal aspects, the ML and 

REML methods converged ln the ANOVA with seven and six 

lteratlons, respectively, while in the MANOVA, the !HSM, ML 

and REML methods converged wlth 13, qo and qo lteratlons, 

respectively. The rg and h
2 

estimates converged faster than 

the varlance- covarlance estlmates, and this property is 

Importante for checktng the convergency or 

process at each iteratlon. 

The higher estimate of 9
11 

for Y
1 

ln

was obta I nect by the REML method, fo l I owed in 

order, by those obtained by the ML, H3 and 

ctivergency 

the ANOVA 

ctecreasing 

MIVOUE(o) 

methods, while for Y
2

, clecreasing 9
11 

values were furnished 

by REML, H3, ML and MIVOUE(o) methods. With the MANOVA, for 

both traits, the higher 9
11 

estimate was obtained by 

followed bythose from REML and ML. Heritability 
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estlmates obtalned wlth the ANOVA, based on Intra-classe 

correlation among paternal half-sibs, by the MIVOUE(o), H3, 

ML and REML methods were 
+ + 

0.49 - 0.10, 0.66 - 0.13, 0.74 

+ + 
O • 1 5 a n d O • 7 8 -o. 1 6 for Y 1 a n d , O • 2 8

+ 
O • 1 1 , 0.39 

+ 

O. 1 O, 
+ + 

0.38 0.10 and 0.43 - 0.14 for Y2, respectl vel y. 

Wlth the 

± O. 15 

. 
2 + 

MANOVA analyses, h values were 0.80 - 0.15, 0.72 

and 0.69 ± 0.14 for Y1 and 0.48 ± 0.12, 0.34 
+ 

+ 
0.11 and 0.37 -0.10 for Y2, as obtained by the 1 HSM, ML 

and REML methods, respectlvely. 

The r estimates were close to 1.0 in ali 
9 

snowlng that the same group of genes lnfluences 

cases, 

the two 

variables; the phenotypic correlations (rf) were close to 

0.72, except that obtained by the REML method in the MANOVA 

(rf = 0,87), and the residual correlatlons were the sarne in 

ai I the cases (0.68). 

Environmental correlations obtained by MIVOUECo), 

H3, ML and REML Wlth the ANOVA analyses, were 0.62, 0.51, 

0.34 and 0.29, respectively. Slnce tl1e rii estimates for

each tralt were similar for all methods, thls range in the 

values of r
E 

reflects the lnfluence of the underestimated 

91 i values obtalned by the ML and REML. Wlth the MANOVA,the

r
E 

values obtained from IHSM, ML and REML, were 0.45, 0.45 

and 0.68, respectively. 
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ln both analyses, the ratlo r
11

;g
11 

was close to 

4.5 for v
1 

and 9.0 for v
2

, explalnlng the lower h
2 

estlmates

obtalned for Y
2 

as compared to those that for Y
1

. These 

results showed that uncontrol lable environmental variatlons 

such as welght losses and/or absence of weight 9ains from 

weanlng to 12 months of age, affected v
2 

more intensively, 

masking posslble genetlc dlfferences among the individuais. 

The IHSM method produced overestlmated values of 

r and h
2 

as compareci to the others
1 i 

lts lteratlve nature, the IHSM method 

methods. 

demanded 

Despíte 

less 

computatlonal labor and the possiblltty of working wlth 

multlple traits, the control of blas due to selectlon and 

the use of relationships among sires, Justify additional 

investlgations before recommendatlon for practlcal use. 

Wlth the ANOVA and, more emphasized, with the 

MANOVA, the MIVOUE(o) and H3 methods estlmated lower values 

2 
of r and h as compared to the ones obtained by the ML and 

9 

REML metnoas. These results showea that deflclencles of tne 

H3 me t h o d I i k e t h e use o f ex p I i e i t s o I u ti o n, t h a t 9 e n era 1 1 y 

cto not maximize the I ikel lhood of the parameters, the 

uncontrolled blas due to selection and the impossibility of 

handl lng multlple tralts and the relationsh!p among sires, 

llmits lts use in animal breeding problems. The MIVOUE(o) 



method, besides the deflc!encles of 

pseudo-varlances rather than true 

the H3 method, 

var I ances, and 

XV 1 1 1 

uses 

lts 

efficlency reduces as the ratlo r
11

19
11 

gets away from zero. 

Wlth the MANOVA and the lnclusion of the numerator 

relatlonshlp matrlx among slres, the ML and REML methods 

produced slml lar results for the genetic parameters, 

dlsappearlng the dlfferences between them observed with the 

ANOVA. This showed that, with the multivariate analysis, 

approprlate varlances and covarlances are known, or at 

best, well estimated. Although the ML and REML are 

computatlonally demandlng methocts, there are severa! 1 i near 

models and pro9rammln9 techln!ques tl1at reduce the 

computatlonal labor associated wlth varlance components 

a19oritl1lms. So, hopefullY, these two methods, lncludlng 

multlple traits and the relatlonship among the individuais, 

may be spreadly used ln animal breedlng ln our Gountry. 
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1. INTRODUÇ�O

Estimativas de variincias E de covariincias sio 

fundamentais para a teoria e aplicaçio do melhoramento 

gené� ice anim�l, destacando-se os seguintes usos: cálculo 

de índices de seleçio T planejamento de programas de 

melhoramento, interpretaçio de mecanismos genéticos 

características quantitativas e estimativas de coeficientes 

de herdabil idade e de correlaç�es genética, fenotípica 

ambiental. 

O procedimento usual para a obtençio dessas 

estimativas, quando se utilizam dados balanceados, i a 

anilise de variincia. Iguala-se o quadrado médio residual de 

cada efeito à respectiva esperança e obtim-se a soluçio para 

os componentes de variincias e d� 
. " . 

covar1anc1as. No

melhoramento animal, entretanto 7 a situaçio típica i o uso 

de dados altamente desbalanceados r dentro dos efeitos fixos 

e aleatdrlos r e contrastes nio ortogonais. Neste caso r 

v�rias sio as formas de se obter as somas de quadrados dos 

efeitos e, conseqüentemente, a soluçio dos estimadores de 



No Brasil 7 a maioria das pesquisas na área de 

melhoramento animal utiliza os mJtodos de quadrados mínimos 

ordinários denominados de 1, 2 e 3, desenvolvidos por 

HENDERSON (1953> r que estio disponíveis em "software" em 

várias <HARVEY, 1979; 19821 1985). Estas 

metodologias, apesar de serem relativamente fáceis do ponto 

de vista computacional, tim sirios inconvenientes: não 

controlam vícios das estimativas decorrentes de sele;io; nio 

permitem a utiliza�io do parentesco entre os animais e nio 

sâo adequadas para características m�ltiplas. Como 

conseqUincia destas deficifnclas, o melhorista i obrigado a 

recorrer a ticnicas de anilise mais eficientes, afim de se 

obter dos dados as lnformaçies com maior rigor e preclsio. 

Ultimamente, devido ao aumento real de memória nos 

microcomputadores, grande infase tem sido dada a mitodos 

mais sofisticados de estimativas de variinclas e

covariincias, tais como, o mitodo da mixima verossimilhança 

- ML <HARTLEY 8 RAO, 1967); mixima verossimilhança restrita

REHL (PATTERSON & THOMPSON, 1971) e o mitodo da variincia

quadr�tica mínima não viciada - MIVQUE <RAO, 1971). Estes 

mitodos, apesar de serem extremamente trabalhosos sob o 

aspecto comput�cional, sio, no entanto, superiores aos de 

HENDERSON, 

viciados, 

pois proporcionam estimadores que 

assintoticamente eficientes 7 e de 

são não 

translação 

constante. Alim destas propriedades dos estimadores, estes 
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mltodos sio adequados para características mdltiplasp 

permitem a inclusio dos parentes dos animais envolvidos; 

aplicam-se a qualquer matriz de incldincia e controlam e/ou 

minimizam v{cios das estimativas devidos 

<ROTHSCHILD et ali i, 1979� 

1986b). 

HENDERSON, 1984; 1985c� 

O objetivo do presente trabalho foi comparar 

aproximado os mitodos de estimaçio, a saber: MIVQUE 

MIVQUE(o), ML e REML quanto aos aspectos computacionais, 

estimativas de componentes de variincia5 e de outros 

parimetros geniticos na anilise univarlada (ANOVA> do peso à 

desmama <Y
1

> e peso aos doze meses <Y
2

> obtidos de animais 

Canchim nascidos e criados na Fazenda Canchim, município de 

Sio Carlos, SP, no período de 1982 a 1988. O mitodo da ML, 

da REML e um segundo método de MIVQUE (IHSM) foram 

avaliados com Y
1 

e Y
2 

em um modelo multlvariado <MANOVA) e 7 

ainda, com a inclusio da matriz de parent�sco entre touros. 

Os resultados obtidos da AMOVA e da MANOVA foram comparados 

�queles obtidos pelo mitodo 3. 
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2n REVISÃO DE LITERATURA 

2 .. 1 Importância 

covariincia no melhoramento animal. 

As estimativas de componentes de variinclas e de 

covariincias sio ferramentas fundamentais CHENDERSON, 1986b) 

p;,.iral! 

interpretar mecanismos geniticoa quantitativos, como por 

exemplo, as variincias aditiva e de domlnincia, intera�io 

aditiva por aditiva, etc; 

- planejar programas dtimas de melhoramento;

- estimar herdabilidade, correlaçies genitlcas, correla�ies 

fenot(picas e correlaçies ambientais; 

- serem usadas no lugar de parimetros verdadeiros nas 

equaçies doa índices de seleçio e nas equa�ies de modelos 

mistos, para BLUP (
u

Best Linear Unbiased Predictor
n

). 

De acordo com FISHER (1918), uma popula�io é 

caracterizada pelas suas frequinciaG de genes r de 

gendtipos e pelos seus valores genotípicos. Por outro lado, 

a teoria da genitica quantitativa baseia-se em conceitos, 

tais como, efeitos midlos de uma substitui�io gfnica, 



valores genlticos, varilncia aditiva e 

efeitos epistáticos, entre outrom. Estes 

não 

dependem 

5 

freqU@ncias slnicas desconhecidas e de valores genotípicos 

de características quantltat ivas que somente foram 

aplicados ao melhoramento apds a estimativa de componentes 

de variincias seniticas obtidos da similaridade 

parentes. 

entre 

O progresso i dependente da fra,io da variincia 

total que é geniticap entretanto, o conhecimento da

magnitude relativa da parte aditiva e nio aditiva da

variincia genltica i essencial no planejamento de programas 

efetivos de melhoramento. De acordo com FREEMAN (1979) e 

HENDERSON (1985c), melhoramentos em muitas características 

bovinas tim sido feitos com base na variincia genitlca 

aditiva, através de modelos estritamente aditivos. 

Rntretanto r em muitas características de bovinos e outras 

espicies animais v a dominincia 1 

particularmente verdadeiro entre 

leiteiras 

important�. Isto 

irmios completos de 

tende a aumentar 

consideravelmente com a tecnologia de ovulaçio m�ltipl� e 

transfe�fncia de embrl�es, onde grande n�mero de famílias de 

lrmios completos pode ser produzido (HENDERSON, 

TEMPELMAN & BURNSIDE, i990a; i990b). 

í985c; 

Em suinos, por exemplo, esptcie em que grupos de 

irmios completos sio comuns, a heterose tem 

demonstrada em virias características individuais, 

sido 

com
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efeitos acumulados entre as características, o que revela a 

importincia da variãncia nio aditiva em adl�io à parte 

aditiva. No Estado de Iowa, EUA, por exemplo, 95 % dos 

suinos comercializados são cruzados (FREEMAN, 1979). Até 

mesmo a contribuiçio da endogamia e dos cruzamentos entre 

1 inhagens para o melhoramento, depende, em parte, da 

variincia genitica nlo aditiva (COCKHERHAM, 1954; HENDERSON, 

1985c; VENCOVSKY, 1987). 

Em muitas situa�ies, tais como, características de 

crescimento na fase pré-desmama e de produçio de leite em 

bovinos, características de carcaça em suinos, i essencial 

tambim a partiçio da variincia gendtica aditiva em seus 

efeitos direto e materno e a obtençlo de componentes de 

covariincias entrE estes efeitos <FREEMAN r 1979; SOUTHWOOD 

et al ii, 1989). Estes fatos demonstram, portanto, que a 

partiçio da variação total em componentes genit icos tlteis. 

de acordo com estimativas de variincias e de covariincias, 

tem papel importante na conduçio de programas efetivos de 

melhoramento. 

2.2 O modelo linear misto no melhoramento animal 

2.2.i Aspectos t€Óricos 

O uso do modelo misto nas avaliaçies geniticas de 

gado de leite e de corte iniciou-se com HENDERSON (1973). O 
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modelo geral adotado ida forma: 

Y ::: XfJ + Zu + tt ( :i ) 

f..'lll que: 

Y - vetor de dados <N x 1); 

X - matriz de valores conhecidos CN x p) de posto r· < 

mím(N,p), que asi;;oc ic\ os elementos de (3 ao vetor· d<�' 

d�-\dos Y; 

(3 -·· vE:t or de elenH::-ntos f i �-;OS desconhE"cidos (p >{ i) �

z ::: m.-:-d: ri z d€' e 1 eme,n t os f i �-;OS <N X CJ ) , CJUE.' assoei""' os 

elementos de u aos elementos de Y; 

u - vetor aleatório nio observável (q x 1), que inclui os 

valores geniticos que se deseja predizer, 

avaliar. Pode incluir outros fatores ao acaso de maneira 

a se avaliar os valores genitlcos com maior precisioF 

e :::, vEct or não observável CN x i). Inclui os 

efeitos geniticos nio aditivos, efeitos residuais p

ambiemtais permanentes. 

Propriedades de (1) admitindo-se que os vetores u e e tEm 

dlstribui�io normal. 

E [ : ] - [ :l Var [ : ] = [ 
ZGZ'+R 

Simé-trica 

0 

G : ] ( 2) 

A matriz de variincias e covariincias de Y Em (2), 
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dada por ZGZ'+ R r i uma função linear dos parimetros 

desconhecidos a serem estimados. Admitindo-se que as 

matrizes G E' 
,., 

St:\O conheci d;:\!:,, pelo nas 

proporcionalidades <HENDERSON, 1984) e, ainda a existincia 

então os melhores estimadores lineares nio 

viciados <BLUE) da funçies lineares estimíveis de � e os 

melhores preditores lineares nio viciados (BLUP) de u sio 

obtidos atravJs das soluçies das equaçies de modelos mistos 

(EMM) ababm: 

dos 

balanceados, <.-\ solução de rP 

:::: 

delineamentos 

( 
,., ur:,Oli a notaçao , .. 

(3) 

e omp 1 et anH�n t <·à' 

indica 

�.olução de � não I necessariamente dnica) e u em (3) 

requer algoritmos iterativos onde as formas quadr�ticas são 

funçies de variincias ou de razio entre estas. Na 

convergincia, as estimativas finais produzidas ,., sao

apenas dos dados e nio de estimativas privias fornecidas 

pelo usu,rio. Naturalmente quanto mais adequadas forem as 

matrizes G e R, escolhidas a priori, mais estreitamente os 

resultados das estimativas de �
J e u se aprm-t i mar ão de 

soluç:ies BLUE e BLUP, respectivamente. Dependendo das 

matrizes escolhidas e do algoritmo usado, o sistema de EMM 

em (3) poder� nio convergir, ou apresentar soluç:Õe�; 



9 

fora do espa�o de definição dos parimetros, como por 

exemplo, fornecer coeficientes de herdabilidade fora do 

intervalo de 0 v 0 a 1,0. Para a obten�ffo da solu�io em (3) é 

necessário a obtençio de uma inversa generalizada C da 

matriz de coeficientes: 

XvR ···ix X'R-:tz 
-·i

1 r c11 c12 l f ci. l :::: :::: -

zrR·-ix Z'R-iZ +G--1.J t c12 e,,,., J l e,., J 
t:.c;. 1: .. 

( 4) 

Para um dado vetor K 7 associado a (3, tal que o escalar 

linear dos elementos de (J, a matriz C 

proporciona as var!&ncias e covariincias necessárias para as 

funçSes lineares estimáveis (HENDERSON, 1973). 

de (3 e do BLUP de u. 

Var [ I{ 'f3
º 

] - K'c
11

K 

Cov e 1<' rs
º 

,u, J - 0

K 'fJ
º
, (uCov [ -- u)'J

Var e u l - G e,., ,., 
,::;.,::;. 

Var C u  - u J = C
,.,

� 
,::;.,:.. 

= 0 

( 5)

HENDERSON (1973) mostrou que as soluçies dos 

modelos mistos tem variincla mínima do erro de predi�io dada 

por Var (u-u), a qual i obtida atravis da inversa da matriz 

de coeficientes. Esta estatística mede a correla�io entre o 

valor genitico verdadeiro e o estimado do Indivíduo. 

O uso do modelo (i) considerando-se virias fontes 
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de variaçlo e características m�ltiplas d feito fazendo-se 

a partiçio dos vetores u e e como segue: 

•• • J e ••• J (6) 

Assim, as variinciaa e covarilncias para e caracter(sticas 

sio definidas porfl 

Zu :::: E.Z.u1 1 1 

V,i\l'" [ u. 
1 

] -

Cov [ui,. 
u�J

V.-.1.r [ e. ] ::: 

1 

Cov [ 
•

E.' j T 
e. 

Var- [Y.J ... z 

6i i 9 i 1
] - GI .9 . .J IJ

RI ir i i
] Ri/ .. ij

Var tu] z• -+ Var (e>= Z G
ij

Z'g ij 
+ R 1 Jrij

Uma fdrmula mais conveniente de expressar 

(7) 

variincias e covariinclas, quando se usa o numerador da 

matriz de parentesco (A) entre reprodutores ainda 

considerando características mtlltiplas (HENDERSON & QUAAS ,.

1976) d dada por: 

Var 

[ 
�

1 

e e

9 G 
ic ic 

l·[
9 i i t�

r.. '·- = R @R 
ri ,.�R i':>] 

r R C) 

CC CC: 

(8)
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A matriz G definida em (2) geralmente i muito 

grande para se inverter, porim, em muitos casos ela é 

diagonal. A--i Em outn,,s situações é do tipo A@g .. e 
1 1 

obtida diretamente da lista dos pais, sem a necessidade do 

cilculo de A CHENDERSON, 1976b>. Mais detalhes 

soluçio BLUP para mais de uma característica estio em 

HENDERSON & QUAAS (1976). 

A notaç:io "@" significa o produto direto de 

l<RONECl<ER; g .. é o ij··-isimo elemento da matriz de v .. uri�ncia 
1 J 

e covar-iância genêt ic.:, G 
C) 

populaç:ão 

conceituadamente de tamanho infinito (9 . .  ""' 1/4 da variância 
l 1 

genética aditiva, no caso de modelo considerando touros nio

�,elec ionados >; G .. uma matr i:;,: conhecida, que e91.1.ivale �,
\. J 

matriz A (HENDERSON, 1976b). De ( 3) , r . .  
IJ 

é o i j-·és i mo 

escalar de R ,  sro'ndo R .. (i,j == i, 2, ••• ,c) uma matriz que 
O IJ 

<::,'spec !fica a estrutura de 

amb i en ti:\ is r geralmente do tipo 

covariância 

I • n Além 

dos efeitos 

de efeitos 

aleatdrios desconhecidos r a matriz R inclui ainda as causas 

de varia�io permanentes do ambiente, 

genitlcos nio aditivos e epist�ticos. 

alim de efeitos 

2.2.2 Planejamento do modelo linear misto 

O modelo linear- misto descrito em (1), pode ser 

a lternativamente escrito na forma: 



Y - X O+ � Z.u. • e 
j ::::i 1 1 

<I -· :L2, •• .., e) 

Com a partlçio de u e Z em e sub-vetores do tipo 

u
r 

:m tu1,

Z" - [ z i ,

, 
• • • yU

Y

J u,1 7 
t:. ('" 

z:.., f • • • 1 z 1 

] ,:;. e 

12 

(9) 

(10) 

O vetor � inclui os efeitos fixos desconhecidos, 

enquanto que os termos Z.u. ( i 
1 1 

ocorrfncla de efeitos aleatdrios. 

2, ••• c) representam a

Na estimativa de componentes de variincias e de 

covarlincias, é usual absorver os efeitos fixos, pois 

deseja-se o ajuste apenas dos efeitos aleatdrios. Ct'l.da u. i 
1 

um sub-vetor (qi x 1), cujos elementos sio os níveis do

i-isimo fator aleatdrio. Por exemplo, um efeito de interaçio

AB com q1 observa�ies seria incluído em u1 com dimensio (qi

H U , um efeito aninhado C(B) 

incluido no vetor u2 de dimensio

diante. 

com q� observaçies seria 
e .• 

" ,·, i) ., assim por 

No melhoramento animal 7 o planejamento conveniente 

dos modelos lineares mistos permite a obten�io de uma 

variedade de estimativas e de predi�ies. Alguns exemplos 

pr�ticos sio dados a seguir: 

Na avaliaiio de vacas, com mais de uma observa�io, em um 

rebanho fechado <HENDERSON r 1982>. u
1 

representou os

valores genéticos aditivos e u� os efeitos permanentes do 
r.. 

ambiente; 
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admitindo-se uma populaç:ionio endosimica, com ausfncia de 

seleç:io e com equilíbrio de ligaç:io, HENDERSON (1985c) 

uma metodologia para a obb.::·nç:io do 

mirlto genitico total em seus componentes aditivos e nio 

aditivos. O subvetor ui representou o valor gen�tlco

aditivo )' u2 o valor genético de dominâru::la, u�3 .-,, eph;ta ·· 

sia aditiva x aditiva, e assim por diante; 

·- Em um f.-,�-:per i mento Pt-\ra est i m f:\ r a repeti b i 1 i d ,.-\ ele f.-� a 

he1··dabilidade do volume, a concentração e o to tal de 

espermatozdides na an�llse de simen (TAYLOR & EVERETT r

1985), o vetor u1 incluiu os mirltos geniticos desconhe -

e Idos e u� o mtr!to genit ico nio aditivo mais contribui -
, . ._ 

çies permanentes do ambiente; 

na avaliaç:io genitica atravis de um modelo .,\ n i ma 1 c o m 

origens> e com parentescos aditivos entre os animais e 

estes agrupamentos <DA et ai i, 1989), u
i

= A 
99 

i ncluiu

a matriz de parentesco aditivo entre os animais e os 

grupos U\1), s�"'ndo 9 um vetor (n x :1.) dt: E·feitos de grupo;

u,.> represE-nto1J 
,:_ 

os efeitos genéticos aleatórios não 

aditivos de animais desconhecidos e u3, o vetor de efeitos

genéticos aditivos ,aleatórios dos ancest 1··a is 

desconhec:idos; 

em um sistema de monta natural em um rebanho de corte, 

com o objetivo de melhorar geneticamente a �ertilidade 
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das vacas atravls da se1eçio indireta de alguns componen-

tes herdtlveis dos touros (HACKINNON et alli; 1990> v o 

or u1 
Incluiu os méritos geniticos aditivos aleatdrios

nâo observáveis dos touros para a 

filhas, e u� 
� 

representou os 

herdabilidade das 

méritos genitJcos 

aleatdrios nio observ�veis da fertilidade do touro no 

acasalamento. 

soluçio 

iterativos 

As estimativas dos subvetores ui obtidas da 

das EMM podem ser usadas nos v,rios mitodos 

de estimativas de de 

covarilncias- ML, REML r MIVQUE, entre outros. 

2.2.3 Usos da matriz de parentc�co entre touros 

A acuracidade de predlçio dos valores geniticos t 

aumentada pela adiçio nas EMM da inversa do numerador 

inclui o parentesco

entre os animais a serem aval lados e dos parentes mais 

prdximos destes, tais como, irmios, pais, avds maternos, 

entre outros (POLLAK et ali i, 1977F HENDERSON, 1975b; 1982;

JENSEN, 1980� TAYLOR & EVERETT, 1985). Detalhes sobre como 

utilizar esta matriz para a avalia�io de reprodutores e de 

machos e fimeas entre os rebanhos sio apresentados por 

HENDERSON Ci975c>. 

V�rios pesquisadores tim demonstrado a import5ncia 

do uso da matriz A na avaliaçio genitica. HENDERSON (1975c) 



demonstrou que a incluslo do parentesco entre reprodutores 

melhorou a precisio das estimativas de parãmetros geniticos 

e proprocionou erros significativamente menores dos 

componentes de variinclas residuais. O uso do parentesco 

entre touros e ainda a adi�io de algumas fimeas ancestrais, 

a umentou a acuracidade na avaliaçio de reprodutores 

Jovens com poucas ou mesmo sem proginie s ,  e ainda exigiu 

grupos menores para explicar mudan,as e diferen,as 

geniticas entre rebanhos. 

Segundo GUAAS (1976) o uso da matriz 

importante para o planejamento de acasalamentos como, por 

exemplo, para estimar o nível de consangUinidade da futura 

proginie considerando o parentesco entre os indivíduos a 

serem acasalados. 

De acordo com QUAAS & POLAK (1980) e POLAK & QUAAS 

(1981) o uso de A-
1 

nas EMM contribui para explicar mudanças 

geniticas entre rebanhos, e) iminando-se com isso, o efeito 

de grupo genttlco. Isto significa que comparaçies mais 

precisas podem ser feitas entre as geraçies r de modo que 

estas reflet irio o progresso realmente obtido por um 

programa efetivo de seleçio. 

Com a facilidade de obtençio de A-1 
diretamente do

pedigree <HENDERSON, i976b), algumas companhias dos 

Estados Unidos que avaliavam touros e vacas em programas 

separados (HENDERSON, i982r estão atualmente 

-1 
incluindo A em seus programas para a avaliaçio conjunta de
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vacas R touros. Este procedimento envolve uma açio combinada 

do teste de proginle do indivíduo em questio e do teste de 

proglnle de seus parentes, tais corno pais e irmios paternos, 

de modo que todas as informaçies disponíveis em um programa 

de teste de produçio sio usadas. 
-1

Calcula-se A de todos 

os animais que possuem informaçies, assim como para os 

animais adicionais que nio possuem registros, mas que 

precisam ser avaliados. 

Segundo HENDERSON (1982) estas informaçies eram 

normalmente incluidas em um conjunto �nico de equaçies, 

geralmente muito grande para ser solucionado com os atu,:1.is 

computadores� porim, atravis de uma propriedade 

da matriz 
.... i 

A ,. i!;;to é, que os Ünicos e1 emE:nt os d i fer ent t'S 

de zero r fora da diagonal, sio aqueles referentes a um 

ao 

pai-proginie (HENDERSON, 1982), esta matriz pode entio ser 

planejada adequadamente de modo que hi blocos diagonais 

grandes em qualquer das submatrizes da 

f. . ' 1 d , .. -··i (""UA<"� coe 1c1ences envo ven o �  � -�� & POLAK, 

associado ao fato a maioria, 

matriz de 

i 900). Isto, 

não todos º,:·.. , 

elementos de� sio peculiares ao rebanho individual, resulta 

que a matriz de coeficientes das EMM tem a forma de bloco 

diagonal, facilitando sobremaneira a solu�io do sistema de 

A soluçio do vetor de efeitos fixos� nas EMM 

não i necessariamente Ünica, porém a adi�ão de

-� i
A 



17 

na matriz de coeficientes, garante a unicidade da soluçio 

do vetor de efeitos aleatdrios u <HENDERSON, 1975a; 

MACKINNON et all I r 1990). 



-12.2.4 Procedimentos para obter A 

18 

A matriz de parentesco entre um grupo de animais 

é, por definição, uma matriz onde os elementos da diagonal 

6 o coeficiente de endogamia do 

1-islmo animal, e os elementos fora da diagonal são a .. 
1 J 

= 

parentesco 

de WRIGHT (1922) entre o animal e o animai J. 

HENOERSON (1976b) descreveu um método para 

calcular uma matriz triangular inferior L, tal que LL' = A e 

-1 -1 -1 
A = (L')(L) , obtendo-se A diretamente sem o cãlculo 

prévio de A. A matriz L pode tambim ser colocada na forma L 

= TO, sendo D uma matriz diagonal com os elementos iguais à 

diagonal de L, e a matriz T, triangular inferior, com 

'uns' na diagonal e zeros fora da diagonal, exceto para as 

colunas pertencentes aos pais dos indivíduos representados 

pelas I ínnas. HENDERSON (1976b) descobriu ainda que A-1 pode

ser calculada diretamente de uma I lsta de pais e mães e dos 

elementos diagonais de L. 

Quando hi presença de endogamia na popu!aç5o, este 

método é inconveniente, pois necessita armazenar os

elementos de L ou A, geralmente matrizes multo grandes. Uma 

modificação no método de HENDERSON (1976b), proposta por 

QUAAS (1976), possibi I ltou obter os elementos diagonais de L 

ou A, nio necessitando o armazenamento destas matrizes na 

memória, o que permitiu calcular com rapidez os coeficientes 
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de endogamia ou A-1 para um ndmero grande de animais.

Nos programas de melhoramento onde um grupo de

reprodutores i acasalado com um grupo de f&meas, de modo que 

o pai de uma determinada proginie nio pode ser identificado r

HENDERSON (1988) sugeriu um método para determina,,· 
-·· i

A r 

considerando-se as probabilidades específicas de cada 

de uma determinada 

proginie. Esta metodologia possibilitou a inclusão da matriz 

-·· j de parentesco A · para a aval iaiiD de touros no modelo

animal ou modelo animal reduzido.

QUAAS (1989) apresentou um algoritmo 

recursivo que permitiu utilizar as informa�ies da matriz de 

parentesco r nio necessitando o c�lculo privio 
·-1 A • o

algoritmo consiste em obter os dois passos seguintes:

-i -i tra�o [A (B+aA )J

( i i) 

(12) 

O produto matricial L 7 BL é obtido diretamente de 

uma lista de pais E mies (ou av6 materno). Este procedimento 

S€'ndo a :::: 

g . . Ir .. , usado nas EMM para a soluçio de u e e nas 
1 1 1 1 

estimativas de variinclas e covariincias. 



2.2.5 Propriedades BLUE e BLUP 

2.2.5.1 BLUE 

As propriedades abaixo (SEARLE, 1971) levam à defl 

nlçio ao BLUE - ''Best Linear Unblased Estimatlon". 

a) linearidade

20 

Seja o vetor a' de mesma dimensão de Y, então o 

estimador a'Y é uma função 1 !near das observações de Y. 

b) nio tendenciosidade

Admitindo- s e  que K'� seja estimável, então a'Y 

deve ser um estimador não viciado de K'/3, ou seJa: 

E (a'Y) = K'/3 ( 13) 

e 

a'X (3 = K '/1 ( 14) 

Se isto for verdade para todo /3, então: 

a'X = K' ( 15) 

e) melhor estimador

D a e ! asse d os e s t l ma d ores 1 1 n e ar e s não v i e i a d os 

obtidos a part l r ae K'/3, o melhor será o que apresenta a 

variância amostral mínima, sendo este o critério para obter 

a', ou seja: 

Var (a'Y) = a'V a ( 16) 

Para a'Y ser o melhor estimador, esta variância necessaria -

mente tem que ser mínima, portanto, deve-se escolher a de 

modo a minimizar a'V a sujeito à restrição a'X = K'. 
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Usando 2e como um vetor de multlpl icadores de Lagrange, tem

se: 

( 17) 

Derivando-se W em relação a e e Igualando-se a zero 

obtém-se: 

a'X = K' (18) 

Derivando-se (17) com relação a a obtém-se: 

V a =  X8 ou a =  V-1 X0 ( 1 9 ) 

Substituindo-se o valor de a de (19) em (18), tem-se: 

ou 

As s i m, d e ( 1 8) e ( 20) , tem-se : 

a' = 8'X'V
-1

= K'(X'V-1
X )-1 

X'V-1

O BLUE de K'� = a'Y é dado por: 

Das equaçõesde quadrados mínimos 

o -1 -1 -1 
tem-se: (1 = (X'V X ) (X'V Y) 

Conclul-se, portanto, que: 

BLUE (k' (1) = K' /1
º

genera I i zados 

Das proprlectades acima, verifica-se que 

estimadores obtidos através de quadrados 

(20) 

(21) 

(22) 

(GLS), 

(23) 

(24) 

os 

mínimos 

general lzados (GLS), de ML sob suposição de normal idade,e os 

obtidos através da solução BLUE são equivalentes (SEARLE 

1971). 



2.2.5.2 BLUP 
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A metodologla do BLUP ("Best Linear Unblased 

Predictlon"), que significa: o melhor predltor linear não 

viciado, é uma ferramenta poderosa para aval lar o valor 

genético dos animais. o melhorista, com base em um conJunto 

de dados Y, geralmente deseJa predizer futuros registros, e 

com base nestas predições, tomar decisões sobre um 

determinado programa de seleção, por exemplo, predizer a 

produção de leite de futuras progêntes de um grupo de 

touros, tendo como base a produção de leite de proginles 

atuais: 

Esta metodologla Iniciou-se a partir dos trabalhos 

de HENDERSON (1963). foram determinadas funções I lneares do 

tipo a'.Y para o 1-islmo animal, de modo que u seja o melhor
1 

predltor de u, e que a variância 

- �1)2, sujeita à restrição 

do erro de predição E(u1
E ( u 

1 
) = o , se J a m í n I ma .

HENDERSON (1963) provou que as estimativas u são BLUP de 

u, e podem ser estimadas através da função u = 

X(s), onde o vetor (3 é solução das equações de quadrados 

m í n I mos g e n e r a 1 1 z a ô os X ' V - , X(i = x ' v - 1 y .

O vetor u contim valores aleatórios com médias 

nulas representando o valor genético dos touros. Na prática, 

o preditor u é usado para selecionar animais para o

melhoramento futuro, de modo a maximizar o ganho genético 

esperado. 



Com a metodologia BLUP espera-se predizer dados 

futuros atravis de funç:ies lineares de (3 e u  desconhecidos, 

tal que E<a'Y) = E<K'(3 + H'u) = K'(3 seja uma estimativa não 

viciada. Dentre o conjunto destas estimativas, 

escolher aquele que apresenta a menor amostral, 

ou seja, o que minimiza E(a'Y 
'') 

1<'(3 + rVu>"· .. 

Sf..'Ja a sit:uaç:ão, os obJ et i vm; 

<HENDERSON, 1977) sâo: 

maximizar o valor esperado de informaç:ies futuras, qu.,\ndo 

os indivíduos sâo selecionados com base nas suai prediç:ies; 

determinar estimativas mais acuradas 

registros futuros. 

dos 

Algumas propriedades desej,veis de um Índice para 

seleçâo de touros sio: 

minimizar os erros de prediç:io, ou !:,ej a, o quadra d o ela

difere-nça entre o mérito total o índice; 

maximizar a correlação entre o mirito total e o índice; 

maximizar a midla dos valores genéticos de t ouror.; 

!:;elec ionados; 

maximizar a probabilidade de selecionar, dentro de um par, 

o animal de maior mérito.

O problema de predlç:io de dados t um caso especial 

de prediçio dos elementos do vetor aleatdrio u, nio 

observ�vel, com distribuição conjunta (u,Y), de modo que u 

representa alguma funçio dos dados futuros. Assim, pode-se 

prever o valor genit ico de um reprodutor atravis da soma de 
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estimativas de quadrados mínimos de K'� mais BLUP de M'u, 

ou seJau K'� + H'u. Por exemplo, na aval iaçio do touro 

dentro do grupo J (HENDERSON 7 1982), deseja-se predizer g, + 
1 

A 

s .. p.,\ra todo i. f:.' j 1'·1,:lacionados ,:\os .,mimais de:' 
1 ,) 

Na verdade, uma estimativa BLUP pode ser interpretada como 

um coeficiente de regressio que associa o vetor de dados Y 

(corrigido para efeitos fixos) ao vetor u, OU SE-ja ,. 

Y "'' f (u) • 

O cálculo de BLUP utilizando-se as mat r· i zes 

conhecidas G e R, pode ser facilmente obtido atravis das 
A 

equaç3es de modelos mistos em (3), onde � i uma soluçio GLS 

(HENDERSON, 1977) das 

(25) 

Desde quf.:: K'� s<�Ja €-��;timável, as variânt-:ias amostrais 

necessárias sio derivadas da matriz inversa generalizada C 

em ( 4):: 

Var (k • �) = 

Vcw oc�. u 

Var (u .... u)

l<'C
11

K 

·-u ) ·-

= e
")
,., 

e;., . ._ 

K 'C✓• '"> 
.t. ,:_ 

< 26) 

( 27) 

< 28) 

Caso as mat F i Z€:'S G p R sejam desconhecidas, uma 

alternativa i estimar as variincias e covariincias por 

mixima verossimilhança (HENDERSON, 1977). Introduzindo-se 

estas estimativass nos valores correspondentes nas EMM r

então a soluçio resultante para � é ML, e a soluçio para ui 

E (u/Y >. 



,-; r ... -
c .. .J 

A metodologia do BLUP é bem mais abrangente 

(HENDERSON, 1977) do que a de seus competidores: BP 

Predict ion) e BLP CBest Linear Prediction). No método BP, a 

prediçio de u. se di atravis da funçio f. CY) = u. onde o 
1 1 1 

mérito de um indíviduo pode ser função linear CH! não 

linear de certas características. No entanto, a forma da 

distribuiçio e de seus parimetros precisam ser cc;nhecidos. 

Uma restrição séria ao método BP i que os candídatos 

serem incluidos em um programa de seleção nio devem ser 

relacionados (u. independentes) 
1 

e precisam ter o mesmo tipo 

de informação e o mesmo n�mero de observaç8es. 

No método BLP r ou Índice de seleção, as prediç8es 

são restritas às funç6es lineares em Y do tipo u ªª 

i 
a.+ 

1 

li J'I --'!' �f-,' 

b.Y, sendo a um escalar e b um vetor de pEsos Escolhidos, 
1 

A '') 

de modo a minimizar E(u. - u.>�. Este mitodo de prediçio tem 
1 1 

propriedades interessantes, no entanto apresenta sérios 

inconvenientes quando comparado ao BLUP CHENDERSON, 1977).

As prediçSes pelo BLUP podem ser efetuadas em praticamente 

todas as situaçSes. Entretanto r nio tem tido prova de suas 

propriedades deseJiveis como predltor, 

feita entre animais oriundos 

quando a seleçio 

de diferentes 

popu]açSes e que as midias sejam desconhecidas. 



2.3 Métodos de estimativas de 

computacionais 

variâncias 

2.3.1 Métodos com soluções expl feitas. 

e 

Os métodos tradicionalmente usados 
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técnicas 

para 

estimativas de variâncias nos modelos mistos e aleatórios 

com so I uções exp I í c I tas são os denominadas de 1, 2 e 3, 

desenvolvidos por HENOERSON (1953). 

2.3.1. 1 Método 1 

É uti I izado para dados balanceados e sob suposição 

de normal idade. Uti I lza somas de quadrados tradicionais de 

correspondentes dados ortogonais, e exceto ao efeito médio, 

considera todos os elementos do modelo 

aleat6rios e não correlacionados. Para 

como 

se 

efeitos 

obter as 

estimativas de variâncias, Igualam-se os quadrados médios às 

respectivas esperanças. 

2. 3. 1. 2
Método 2 

É Indicado para modelos mistos que não incluem 

hierarquia de efeitos fixos e aleat6rlos e ainda com ausin -

la de interação entre estes efeitos. os efeitos fixos são 

estimados através de quadrados mínimos; corrige-se os dados 

para estas estimativas e, finalmente, apl lca-se o método 1 

aos dados corrigidos para estimar as variâncias. 
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3 1 3 Método 32. . . 

O método 3 também conhecido por método de ajuste 

de constantes T i utilizado para modelos aleatdrios e mistos, 

para estimar componentes de variincias nio viciados pelos 

efeitos fixos. Baseia-se em reduçies de somas de quadrados 

do modelo completo, as q1..1a is 
,.,

S,i\O iguale\das 

esperanças para estimar os componentes como numa an�lise 

convencional de q1.1adrados mínimos não ortogonais.Os 

requerimentos computacionais são idfnt icos a uma itera�io do 

porém com G • 0. 
o 

método 

tem sido sujeito a críticas devido ao fato que as somas de 

quB.drados são obtidas considerando o modElo como 

completamente fixo, enquanto que, as esperanças destas sio 

derivadas sob um modelo misto, o que pode tornar sério 

quando o modelo contém muitos efeitos aleatórios. 

2.3.2 Métodos com soluç8es iterativas 

Vários métodos que:· E.'St i mam e omp on entes d E.' 

variincias atravis de solu�io numérica das EMM sio usados. 

Dentre estes 7 a teoria dos métodos da HL 7 REML e MIVQUE está 

cdpresentada €-�m MATERIAL e MéTODOS, 

apresentados resumidamente a seguir: 

sendo os demais 
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2 , I HSM ( It eF itt i ve HENOERSON Si �P l e Met hod)
2. 3. . 1 

Método do MIVQUE aproximado, descrito inicialmente 

por HENDERSON (1980), citado em HENDERSON (1984), com o nome 

de HSM para a obtençio de solu�io explícita. Ultimamente 

as formas quadráticas obtidas da soluçio deste mitodo tem 

proct::-dimentos ite1··.:.:d: ivos considerando 

características simples e mdltiplas, e entio a versio 

iterada passou a ser denominada de IHSM (BERTRAND & 

BENYSHEK, 1987; BUTTRAM et alli 7 1988: BERTRAND & KRIESE, 

1990). Este método i computacionalmente fácil, pois envolve 

somente os elementos da diagonal principal da matriz de 

coeficientes para a solu�io de u, e requer a elimlna�io de 

todas as equaçies correspondentes a efeitos fixos. Parece 

convergir mais rapidamente que os outros métodos que envol -

vem pseudo-esperanças (OUWELTJES, et alli y 1988). 

2.3.2.2 PE CPseudo-expectation)

Método da pseudo-esperança, ou 

aproximado desenvolvido por SCHAEFFER 

método do REML 

(1986), tem por 

suposiçio de que os valores iniciais da razio de variincia 

(g .. /r .. ), são iguais aos valores verdadeir·os, e que os 
1 1 1 1 

elementos fora da diagonal são pequenos em relação aos 

elementos da diagonal principal. Este mitodo requer que os 

efeitos fixos sejam absorvidos dentro dos efeitos aleatdrios 



e ainda que a primeira característica nio apresente valor 

perdido. O m�todo i facilmente extendido a características 

m�ltiplas r e nio requer a inversio de matrizes grandes. 

Entretanto, converge mais lentamente quando comparado aos 

mitodos que usam esperan�as verdadeiras. 

2.3.2.3 THM (Tilde-Hat Kethod) 

O m�todo da pseudo esperança ou THM foi proposto 

por VANRADEN & JUNG (1988) para características m�lt iplas. i 

uma extensio do procedimento descrito inicialmente por 

HUDSON & VAN VLECK (1982) para característica simples. 

Metade dos elementos fora da diagonal i considerado por THM r

pois as formas quadr,ticas usadas incluem soluçies BLUP v que 

requerem o uso de elementos fora da diagonal principal e 

tambtlm as solu�ies aproximadas usadas por IHSM (BUTTRAM et 

alli, 1988) 

2.3.3 Ticnicas computacionais 

Devido �s dificuldades computacionais exigidas 

pelos métodos iterativos, várias técnicas visando simpl icar 

as solu,Ses das EMM estio sendo usadas, dentre as quais r as 

mais importantes sio descritas a seguir: 
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2.3.3.1 Transformaçio canônica 

Técnica proposta para obter um conJunto de 

variáveis canônicas, tal que a covarlâncla entre elas seJa 

nula. Com os elementos fora da diagonal nulos, das matrizes 

G e R, as análises de características múltiplas seriam 

transformadas em análises de características 

Independentes genética e ambientalmente. 

simples, 

As estimativas obtidas na escala canônica são 

retransformadas para a escala original sem perdas de 

Informação. Este procedimento tem sido discutido e apl lcado 

no melhoramento animal por vários pesquisadores (SCHAEffER, 

1986; LIN et alli 1887; JENSEN & MAO, 1988). 

2.3.3.2 Transformação nCHOLESKY" 

Sugerida no melhoramento animal por SMITH & GRASER 

(1986) com o objetivo de diagonal lzar a matriz A da 1-ésima 

variável canônica. Isto equivale a decompor A =  LL', onde L 

i uma matriz triangular inferior positiva definida e LL'=I. 

Com a transformação ncholesky• a matriz A não aparece nas 

express5es usadas para estimar os elementos de G e R. 



2.4 Alguns problemas de e�tlmativas de variâncids e 

e ovar i@.nc ias 

2.4.1 Problemas a�sociados aos modelos lineares. 

Os mitodos sugEridos por LUSH (1931• 1933) para a 

avalla�io de touros e tambim a teoria do índice de seletio 

de HAZEL (1943), proporcionaram estimativas de variincias e 

de covariincias na classe de BLP <"Best Linear Prediction"), 

que significa: o melhor preditor linear de um efeito 

aleatdrio. Estas metodologias foram muito importantes para o 

melhoramento animal, porim, apresentaram sirios problemas, 

principalmente no melhoramento de gado leiteiro. Valores 

desconhecidos de midlas, de variincias e de covariincias, 

alim de dados nio ort ogcma Is, as principais 

deficiincias destes métodos. 

HENDERSON (1973), desenvolveu a metodologia do 

BLUP, que foi de grande importincia nos métodos de avaliaç:io 

de vacas e touros. Devido ao desenvolvimento dos recursos 

computacionais ocorrido nos dltimos anos, esta metodologia 

est� tendo uma importincia cada vez maior nas avaliaç:3es de 

vacas e de touros7 como por exemplo, as avaliaç:Ses nacionais 

de touros de leite e de carne no Canad� e de touros 

leiteiros na regiio Nordeste dos Estados Unidos, como tambim 

de todas as vacas da Associaç:ão de Melhoramento de Gado 

leiteiro daquela região. 
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HENDERSON (1963; 1973; 1976a) e HENDERSON & QUAAS 

(1976), propuseram modificaçSes importantes do ponto de 

vista matricial e computacional aos modelos mistos da classe 

de BLUP. Mais recentemente, THOMPSON (1979) escreveu um 

excelente resumo a respeito do BLUP e outros mitodos de 

avallaçio de touros. 

2.4.2 Coaponente& de variincias negativos 

Embora os componentes de variincias sejam por 

deflniçio, positivos, nio i raro a obtençio de estimativas 

negativas r o que vem a complicar a conduçio da anilise. 

FREEMAN (1979) fez conslderaçies interessantes sobre as 

causas e possíveis soluç�es. 

- Existfncla de confundlmento parcial ou total entre os 

efeitos do modelo, principalmente em dados nio ortogonais. 

Neste caso, recomenda-se a el iminaçio de parte dos dados 

e/ou alteraçio do modelo, 

Estimativas de variincias negativas, quando o verdadeiro 

valor seria zero ou ligeiramente superior. A so)uçio seria 

aumentar o tamanho da amostra; entretanto este i um problema 

dificil de identificar na pr�t ica. 

que a 

como por 

Outras causas podem ocorrer ainda, como no caso em 

variincia dentro de uma subclasse nio i homoglnea, 

exemplo em suinos, onde a variincia do peso 

desmamai funçio do tamanho da leitegada. Pode ainda existir 
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correlaçio entre os elementos do modelo usado na an,lise 

de varilncia r como por exemplo entre u e e, o que se 

verifica quando os melhores Indivíduos recebem os melhores 

cuidados, ou os filhos dos melhores machos recebem 

tratamento 

estatísticas 

especial. Para este caso existem ticnlcas 

adequadas CFALCONER, 1981; HENDERSON, 1984). 

A obten�io de estimativas negativas no caso 

multlvariado, requer mais cuidados <HENDERSON, 

possibilidade i descartar os estimadores 

1984). Uma 

negativos p 

considerar apenas o subconjunto dos positivos. Uma outra 

alternativa seria eliminar do modelo as vari�veis que 

proporcionaram as estimativas negativas, e obter novos 

estimadores para as variiveis restantesi o processo devE 

continuar ati que a so]uçio esteja incluida dentro do espaço 

de parimetro. 

2.4.3 Heterogeneidade de variinctas 

A maioria dos procedimentos de aval iaçio genitica 

no melhoramento animal atravis das EMM considera a 

suposiçio de homogeneidade de variincias genlticas e 

residuais entre os tratamentos (rebanhos, níveis 

produçio, entre outros). Em muitas situaçies, no entanto, o 

que se verifica i uma correlaçio entre as midias e as 

variinclas, provocando alteraç3es dr,sticas nas estimativas 

de compnentes de variincias e de parimetros geniticos. Como 
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exemplo, vacas ou touros com grande n�mero de filhas 

pertencentes a rebanhos com variinclas grandes, tendem a 

ser superavaliados CBOLDMAN & FREEMAN, 1990). 

VArios pesquisadores tem se preocupado com o 

problema da heterogeneidade de variincias entre 

tratamentos e sua conseqUincia nas estimativas de 

parimetros genéticos. BOLDMAN & FREEMAN (1990) verificaram 

que vacas oriundas de rebanhos com baixo rendimento 

leiteiro, tenderam a SEF superavaliadas, quando 

utilizavam dados submetidos à transformaçio )ogaritmica. 

Segundo eles, o mais indicado nesta situa�io seria a antllise 

utilizando-se os dados originais. 

DONO & MAO (1990) utilizando-se a metodologia da 

REHL e o algoritmo EM analisaram dados de produçio leiteira 

de primeira lactaçio de vacas que tiveram partos dentro do 

biênio 1976-1977, no nordeste dos Estados Unidos. O 

procedimento considerando a estratifica�io dos dados de 

acordo com a variincia dentro do rebanho, pareceu ser o 

mitodo mais efetivo para se detectar estimativas 

heterogfneas de componentes de variâncias de 

herdabilidades. Assim, parece que o procedimento mais vi�vel 

seria a estrat ificaçio dos dados, de forma 

homogeneidade de variincia dentro de cada extrato. 

a obter 



2.4.4 Espaço de definiç:io dos parimetros 

O conjunto dos poss(veis valores das estimativas 

de variincias gentlticas aditivas e residuais i definido por 

o 

r . .  
1 1 

sf.fo, por d<�fin iç:ão, 

r��•··->, onde os elementos 
""' 

positivos. Uma condição 

requerida para a obtençio do espaço de parimetro dessas 

estimativas i que a matriz de variincia-covarilncia seja 

positiva definida ou positiva semi definida. Isto significa 

todas as r-aízes 

respectivamente, positivas e nio negativas. 

Mesmo os métodos de estlmat lvas de componentes de 

variincias usados atualmente, tais como o ML, REML e MIVQUE, 

que permitem a obtenção de estimadores quadriticos nio 

viciados e com boas justificativas tedricas, nio eliminam, 

contudo r a probabilidade de se obter valores negativos para 

estes estimadores. 

Quando se deseja escolher valores iniciais 9' . 
1 ' 

r- . .  para a obtenção de solução 111.rnHfrica t,través das EMM, é 
1 1 

necessirio, portanto, escolher valores positivos e, sempre 

que possível, prdximos dos parimetros populacionais. 

Nos procedimentos da HL e da REML, se as matrizes 

de covariincias dos valores iniciais G e R 
o o 

são definidas 

positivas 7 o algoritmo EM, descrito em 3.2.3.3, garante que 

a s·ol uç:ão destas permanece positiva def I n ida a cada iteração 

(HENDERSON, 1986b). Uma lnconveniincia do algor-itmo EM, 
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entFetanto, é a sua lentidio para as estimativas PFdximas � 

frontelFa do espaço de parlmetros, como por exemplo, quando 

uma variincia tende a zero. 

Mesmo que a solu�io da matriz de variincias e 

covariincias seja definida positiva, nio há gan.-\nt i ,:\ 

absoluta de que os parimetros genJt icos, obtidos em fun�io 

desta, estejam incluidos dentro do espaço de defini,io dos 

parimetros. Um exemplo é o coeficiente de herdabilidade 
''.) 

que, por definiçio, situa-se no intervalo 0 < h� < 

caso do modelo 
A 

genético aditivo para touros, 

1. No

onde 

E(g_ .J = i/4 da variincia genética adit lva, o coeficiente de 
1 1 

herdabilidade é dado por 
A'") " A A 

h"- = 4g .. /(g. + r .. ). Mt:.'smo que os
1 1 1 1 1 

A A 

componentes s .. e r . . sejam positivos, a estimativa de 
1 1 1 t 

''.> 

h� somente estará incluida no espaço de parimetro se a 
A A 

(9 .. /r . .  ) < 
1 1 1 1 

1/3 for satisfeita. 

entre -1 e ir somente estari inclulda no Intervalo de pará -

metro se se verificar as rela�Hes 
A A A A 

A 2 
g, . 

1 J 
< 

" A 

9 .. 9 .. 
1 1 JJ 

e 
",, 

"-
r .. 

lJ 
<

A 

r .. r .. , onde 9 . . e 9 . . represent;;un a v;:'lriânc:ia gerHHica, r .. 
11 JJ 11 JJ IJ 

e r .. a variância residual para ;:,s can,tcterísticas i f.-.' j, 
JJ 

respectivamente. Do ponto de vista estatístico, 
A A 

A A 

E r . .
1 l 

sejam estimativas nio viciadas, 

mesmo quei 

o quociente

g, .Ir .. se-r .. � sempre um f.,'stimador viciado de g .. /r .. e, da 
- 1 1 1 1 1 1 l l 

'") 

mesma fonna 4g .. /(9 .. + r .. ) será um estimador viciado de h
"'

·. 
1 1 1 l 11 

" A A 
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2.4.5 Seleção 

A sel eç�o é a t'er r-ament.,a principal pela qual o 

melhoramento genélico pode ser- realizado. Quando os dados 

são provenier1tes de rebanhos submet..idos à. seleção, vár-ias 

propriedades das EMM e porlanlo das conclusê:5es decor-renles 

destas são alter-adas CHENDERSON. 1984; 1G8ôb). Por- exemplo. 

a seleç�o pode alterar a proporcionalidade dos element.,os do 

numerador- da malr- i z de parentesco A. reduzir a variância 

genética adi li va e ainda provocar cor·relação entre os 

elementos do vetor u e do vetor e. Um exemplo de seleção 

que normalmente se verifica na prática é o caso de análise 

envolvendo várias caracLeristicas. quandc:, al guris animais 

podem não apresenlar informações sobre Lodas· elas 

CROTHSCHILD et alii. 1979; HENDERSON. 198ôb); por exemplo. 

quando se analisa dados de produção de leite muitas vacas 

podem ser eliminadas dur·ante a primeira lacLaçã'.o. 

Segundo GIANOLA & FERNANDO (1986), a magni'tude do 

vicio depende da espécie e-m questão, da sua taxa r-eproduti -

va. da intensidade de seleção e principalment..e do número de 

características erivolvidas. Este assunto 'tem sido discutido 

por HENDERSON C1975a; 1977; 1984) quanto às eslima'tivas de 

efeit,os fixos e de parâmetros genéticos; por- ROBERTSON 

(1977) no domínio de estimativas de parâmetros genéticos e 

ainda por GIANOLA & FERNANDO (1986) através de enfoque 

bayesiano. Segundo esses pesquisadores, as metodologias de 
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anillse tradicionais, tais como, os mitodos 1, 2 e 3 de 

HENDERSON (1953) proporcionam estimadores viciados quando 

aplicados a dados submetidos à sele,io, pois, as esperan,as 

das formas quadriticas associadas a estes mitodos são 

obtidas 7 por hipdtese, de uma popula�io base, ou seja, sem 

seleçio. Assim, devido à inefic�cia 

convencionais em proporcionar estimativas 

destes mitodos 

consistentes, 

mitodos mais sofisticados de an�l ise estio sendo usados, 

tais como, o MIVGUE, ML e REML, os quais apresentam controle 

nos vícios devidos à seleçio quando todas informaç�es sobre 

as quais esta tem sldo feita sio incluidasna an�lise 

(R0THSCHILD et ali i. 1979� HENDERS0N, 

1986b). 

1982; 1984; 1985c: 

O impacto da seleçio sobre as estimativas obtidas 

dos modelos mistos para características m�ltiplas tem sido 

bastante estudado. A remoção de vícios através desta 

metodologia se deve principalmente à incorporaçio da matriz 

A entre touros nas EMM e do uso da covarlincia residual 

entre características (LIN & McALLISTER, 1984). Segundo 

OUWELTJES et alli (1988>. devido ao fato destes mtltodos 

usarem a inversa da matriz de coeficientes e tambim 

esperanças verdadeiras, as soluçSes das equaçSes, Juntamente 

com os elementos da inversa da matriz de coeficientes, 

contribuem com 

seleção. 

informaçSes relevantes para o ajuste à 

Associados a estes métodos modernos existem 
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v,rios refinamentos de an�lise que contribuem a 

obtençKo de estimativas nio viciadas pela seleçio: THOMPSON 

(1979), por exemplo, descreveu o mitodo da ML na obtençio de 

�stimativas de parimetros genéticos em dados de primeira e 

de segunda lactaçio, porém com eliminaçio de animais na 

primeira lactaçio. SCHAEFFER & HENDERSON (1983), propuseram 

um mitodo alternativo de EMM que permite a util izaçio de 

covarlincla entre os elementos de u e de e. A dificuldade 

computacional para a execuçio do mitodo depende da estrutura 

da matriz de covarlincia entre u e e. 

Segundo SORENSON & KENNEDY (1984) r com base em 

resultados de slmulaçio, o uso correto da matriz de 

parentesco e de valores iniciais verdadeiros obtidos de uma 

amostra aleatória da p opulaçio base, conceitualmente de 

tamanho infinito, produziram estimativas de variincias e de 

covariincias nio viciadas pela seleçio. HENDERSON (1984) 

discutiu os vários aspectos da quanto 

propriedades do BLUP, BLUE e quadrados mínimos ordinários, 

fornecendo ainda tlcnicas para o manejo dE animais e de 

grupos de animais quando utilizados como efeitos fixos. 

GRASER et alli (1907) sugeriram um procedimento de como 

obter estimativas de componentes de variinclas que sejam nio 

viciadas pela seleção, quando esta ocorre antes 

durante a formação da popula�io base. 

e/ou 
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5 Aplica�So dos mitodos de e�timativas de variinclas e 2 

covariincias 

A partir de 1971, com o uso dos mitodos de 

estimativas de variinclas e de covariincias atravis de 

solu�ão iterat iva r as pesquisas na �rea de melhoramento 

animal envolvendo essas 

significativamente (Tabela 

metodologias 

i ) • Alim 

tem 

das 

crescido 

excelentes 

justificativas tedrlcas associadas �queles mitodos, a 

evoluçio de recursos computacionais tem possibilitado o uso 

grandes amostras, proporcionando conseqüentemente 

estimadores mais confl�veis. Como ser� demonstrado atravtls 

de revisio da literatura e da tabela 1, sempre que os 

mitodos que usam so]uçio analítica são confrontados com os 

tradicionais mitodos 1, 2, e 3 de HENDERSON 

estimadores mais precisos sio proporcionados por aqueles. 

THOMPSON (1973) derivou um procedimento REML para 

obter estimadores considerando características mdltiplas, 

com a exigincia de que o mesmo modelo seja utilizado para 

todas as características e estas observadas em todos os 

animais. 

SZKOTNICKI et ali i (1978) estimaram parâmetros 

geniticos da produ�io de leite e de gordura em tris raias 

leiteiras canadenses - Canadienne, Pardo Sui�o e Shorthorn 

atravis de um procedimento de ML descrito por SCHAEFFER 

(1976). Somente uma itera�io foi necessiria, indicando com 
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isto que os valores Iniciais eram próxlmos dos valores 

verdadeiros. Os valores dos coeficientes de herdabilidade e 

de repetlbil idade concordaram com as estimativas obtidas em 

outras raças leiteiras. 

Uma metodologia alternativa do mtltodo ML para duas 

características, e com a lnclusio da matriz de covarlincia 

residual foi proposto por ROTHSCHILO et ali i (1979). Atravis 

de dados simulados de primeira e segunda 

estimadores obtidos por este mitodo foram comparados aos 

obtidos pelo método 1 de HENDERSON (1953). Ambos os métodos 

proporcionaram estimativas nio viciadas para dados sem 

sele�So r ou seja, quando se incluiam na an�lise as vacas que 

apresentavam informaçies nas duas lactaçies. Entretanto, com 

uma eliminaçio severa de 50% de observaçies da segunda 

lactaçio, foram obtidas estimativas viciadas pelo método 1, 

enquanto que pelo método ML estas foram semelhantes em ambas 

as situaçBes, com e sem sele�io, indicando ser este método 

vantajoso em situaçies onde existe seleçio dentro de efeitos 

fixos. Posteriormente (SCHAEFFER, 1981), foi feita uma 

adaptaçio deste mitodo para estimar covariincla genitica 

entre pares de características de dados de proginie, de modo 

a considerar o n�mero de proginies na anilise 
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Tabela 1 - Algumas apllca�3es dos métodos de estimativas de 

variincias e de covariinclas. 

THOMPSON 

ANO 

1973 

EíCW-iEFFER i 97 6 

SZKOTNICKI et alli 1978 

ROT!·ISCHJLD et ;;J i i i 979 

GIJMS & POLAK 1980 

SCH:\ffFER i98i 

HUDSON t, VfiN VLECK �t 982 

DHíPFLE d ;;] i i 

LIN & HcALLISfER 1984 

UN et ali i \985 

TAYLOR & EVERETi '19Ki 

LYONS et a li i 1986 

SORENSON & KENNEDY 1986 

BERTRAND & BENYSHEK 1987 

UN et ali i 

BUTTRAM et al i i 

1987 

S988 

EUA 

CiU>lfü)Á 

EIJf.l 

SUlÇf.l 

Cr)NADÁ 

EUA 

EUr\ 

CAl#1DÁ 

EUA 

riL 

KL 

IH 

r,;r,.cti::·rí!J it.:.r. 

prod. kite 

REHL peso à desmama 
NJV(HJE 9,;nho PÓ!,-rkunmim 

líL 

H3 
HlSN 

prod. de leite e 
de gorura 

HJNQUE prod. dr leite 

1-13 

REML 
NJNQUE 

NL 
H3 

REML 

REHL 

prod. leite 

caracter Í�;t icas 
e,,peni;(i il,,!-

REML características 
TBri OP. !.-t\fl i d�dE-
rnm; 

SCHAEJFER 

ríIVÍ1Uf 
B3 

REML 
JHSn 
REl'll 

trmpo de corrida 
IHSX em equinos 

MIOSTRA 

1.098 observaçie� 

} 0e0, 000 ob!:. 

:L00t> vaca!; 

i(;fl lourO!: 

5 9. 386 ob•: .• 
;!93 t OlJrü•:, 

48i1 r G'hanhn·., 
i2{1 touro�. 
S. HJIJ vaca�;

994 novilho·; 

!jf. tourns

2216 daculados 
2M, touro!; 

2.206 proyên ic�; 
Bi' i ouro!:-
32 rebanho:; 



Taoe1a i - Cont. 

AIJTOR 

OUWELfJES et a1ii 

VMlRADEN & JUNG 

CARABÃNO d a 1 i i 

sournooo et a 1 i i 

ANO 

i.988

l9H8 

1989 

1989 

PAÍS 

ESPANl·l,) 
EUA 

CANr)OÁ 

RHíL 

:i HSl'i 
PE 
THl'í 

REHL 
THrí 
'.íCHM:fFER 
Jl-!SH 

Rf.rll_ 

RHIL dado'.; de ta. 
1,,di'.ç,f(o 

43 

8\ .692 ooservaç, íiw.:; 
H10 n:hanhc•!, 
�'it,, touro:; 
1606 vntab/r�hanho 

dado'.; ,;im1.1ladoi; 
:.;<1 n:per i mi:·nt O!; 
,100 rnb�nhfl'., 
:> 0e t O!Jrü!.:. 

ESPANHA: 18.789 obs. 
Hlli: li ro i hc,r!- obr .• 

BERTRAND '� KRIESE: t 99v) EU:\ IHSi'l �2•;0 à de·:;m;ama t?. 11011 11ro92n i f:"', 

PE g;.,nhn p1:!.-1k!:-m,�l!l;; 

OOLO/-lAN & fREEN!)N 1.990 flJ1\ RENL caracter ht ica·,, 1�'.l. 1.:u) 
produ,fio leite v�ti;� 

Ci�RA\ii)NO et a11 i 

GROENEVEU) & KOV1\C 

KLASSEN d a1 i i 

MACKlNNON et ali i 

TH\PELl"d1H li BtJxNSJDE 

KEELE et ali i 

1990 EUA 

1990 EUA 

1990 CANMÁ 

1990 AUSTRÁLIA 

j990b CflHWÁ 

1991 EUA 

RE!'!L 

REML 

REHL 

RENL 

PE 

t , t . car ac 11r 1 :, . ica·:; 
p rr.,({u{; ão if· íl e 

ganho diário e 
e!�. toucinho em 
:.;u ino·.; 

caracter ht i cai; 
r cproriul i V,;!, 

c;;r.,duid irni. 
rrod1.1do fr i l: e 
ganho dr Pt?:.iO 

1 � Os m�todos estio na ordem decrescente de efici&ncia; 
Hi "' !'iétoôo 5 ôe HENDERSON 09;:í3); 
H3 � Método 3 de HENOERSON <,9�3}; 
ML :, riRxima Vero�,r .. imilh,:n�;; 0-:f!RTLEY � RM, 5967); 
REML ,� rí,hima Veros,;imi1hança RE·strita {PfHTERSON a THONPSON, 1971.H 

H)./\3�) 
rcgidro! .. 

649 suino:.; 

i2i1 .00� var.a·; 
6,0(1e rd.rnnho�. 

500 touro:; 

MJNe!JE:c E!:.t imrtt iv,, nffo Vic Í,;d?, <vu,:dráti ca ôe- Norma Mínima (l)EMPFLE i:·t ali i, í9B3) 
ISHM :: Método Herat ivo Simp1es de HENúERSON <HENDERSON, 1'78li); 
MJV�l.lE== Et.timaUv« nífo Viciaô;; 0u,,ôr.:;Uv,, !le Vr1rif\.ncia riínima 0-:ENDERSOI�, í984) 
PE � Psrudo-Espuança <SCHAEFfER, 1.986); 
THN "' "TilôE·-Bat Method" {IJ1-íN RMEN & ,.lLIHG, 5988); 
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HUDSON & VAN VLECK (i9B2> r utilizando dados de 

produ�io leite, verificaram que o mitodo IHSM apresentou 

estimativas de variincias amostrais iguais ou menores •• 

obtidas através do mdtodo 3, sendo as estimativas de 

componentes de variincias similares para a maioria das 

características. Em algumas situa�ies, no entanto, 

estimativas negativas foram obtidas pelo mdtodo IHSM, quando 

estas eram positivas pelo mitodo 3 e vice-versa. 

DEMPFLE et ali i (1983) compararam as estimativas 

de componentes de variincias de características de produ,io 

de leite através do MINGUE ("Minimum Norm Quadratic Unbiased 

Estimation"), mitodo 3 e IHSM. A menor estimativa de 

variincia foi obtida pelo mitodo IHSM. 

LIN & McALLISTER (1984) compararam entre si mitodo 

3, ML, MINGUE e REML quanto à estimativa de parimetros 

genit icos atravis de dados simulados pelo mitodo de Monte 

Carlo considerando-se 5.100 vacas, 120 touros e 480 

rebanhos. Na ausincia de seleçio, as estimativas obtidas 

pelos mitodos 3 e ML concordaram mais estreitamente com os 

parimetros populacionais. O quadrado midlo residual dos 

componentes de variincias entre reprodutores foi maior para 

o mitodo 3 do que para modelos mistos. As estimativas de 

variincias do erro obtidas por ML foram viciadas para baixo 

resultando em superestimativa da herdabilidade. A seleçio 

dentro de efeitos fixos, no entanto, afetou os estimadores 

mais seriamente do que a seleçio atravis de efeitos fixos. 
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Utilizando-se dados de simula,io pelo mitodo de 

Monte Carlo, SORENSON & KENNEDY (1984; 1986) compararam 

entre si o MIVQUE e o método 3 quanto aos estimadores de 

variincias e covarlincias em experimentos envolvendo v�rlos 

ciclos de sele,io. Os resultados obtidos indicaram que se os 

valores iniciais sio confiáveis, os estimadores MIVQUE para 

a variincia aditiva sio nio viciados, mesmo considerando-se 

dados submetidos à sele,io. Se o valor inicial for maior 

que o valor verdadeiro, a estimativa i viciada para menos, 

ocorrendo o contrário quando o valor inicial for menor. O 

vício foi da magnitude de 10 ¼ quando a diferen,a entre o 

valor inicial e o verdadeiro valor foi de 40¼. Em todas as 

situa,3es os estimadores MIVQUE apresentaram variincias 

amostrais menores que o mitodo 3. 

Atravis de um procedimento REHL derivado do ML de 

ROTHSCHILD et alii (1979)� estimativas de parlmetros 

gen�ticos considerando duas características foram comparadas 

sob duas condiçies (WALTER & MAO 1985): com e sem a 

inclusio das matrizes de varllncia-covariincia 

residual, e ainda sob quatro níveis de seleçio: 

genitica e 

0, 20, 40 e 

60%. Sob qualquer intensidade de sele�io, a metodologia de 

an,1 ise multivariada com a 

residual foi a mais indicada. 

inclusão da covariâncla 

TAYLOR & EVERETT (1985) usaram o mitodo da REML 

atravis de solu�io numirica iterativa EM para estimar 

os componentes de varilncia genitica aditiva e dominante 
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considerando tris características esperm�ticas Individuais -

o volume, a concentraçio e o total de espermatozdides. Os 

valores iniciais dos componentes de variincia foram obtidos 

da literatura, considerando uma percentagem de 48% para a 

variância genética aditiva e 60% para a variância nio 

aditiva mais efeitos ambientais permanentes. 

LIN et alii (1987) estimaram parâmetros geniticos 

e fenotípicos de características de produçio de leite e 

medidas do �bere. O mitodo utilizado foi o de REML para 

características m�ltiplas com o uso transformaçio 

can&nlca conforme sugerido por THOMPSON (1977),e o algoritmo 

EM. As estimativas obtidas foram completamente consistentes 

paraos valores Iniciais de componentes de variâncias. 

CARABANO et ali i (1989) estimaram componentes de 

variâncias e de parlmetros geniticos através de REML e com 

soluçio numérica através do EM envolvendo modelos com duas 

características simultaneamente, rendimento de leite e de 

gordura, na Espanha e nos Estados Unidos, ou uma dessas 

característcas analisadas nos dois países. As técnicas da 

transforma�io can6nica, decomposiçio da matriz de parentesco 

por A =  L L e tridiagonal iza;io foram usadas permitindo 

analisar o modelo com duas características atravls de um 

sistema de equaçio para características simples. 

MACKINNON et alli (1990) utilizaram dados de seis 

grupos genéticos de bovinos em um sistema de monta natural, 

na Austrilia, com o objetivo de melhorar geneticamente a 
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fertilidade das vacas atFav�s da seleçio indiFeta de alguns 

e omp orH.m t es heFdávels dos touros, geneticamente 

corFelacionados com características de feFtllidade das 

fimeas e, preferencialmente avaliadas nos animais jovens. 

O mtltodo da REML, assumindo distribuiçio nonnal 

cbservaçBes, foiut illzado para estimar variincias e 

covarilncias para a fertilidade da vaca e do 

das 

t OUF C)

consideFando dados de natureza binomial: ausincia e presença 

de partos. A inclusio da matFiz de paFentesco no modelo 

possibilitou a separaçio dos efeitos ambientais (cerrado, 

curFal) dos efeitos geniticos aditivos e nio aditivos. 

Segundo os autores, a partição destes efeitos em condlç3es 

de acasalamentos naturais raramente tem sido feito .. 

O uso do procedimento REML em dados de natureza 

categdrlca tambím foi utilizado por KLASSEN et alii (1990), 

os quais estimaram coeficientes de herdabilídade 

repetibilidade considerando cinco categorias de facilidade 

de parto, com os efeitos aleatórios de pais e mies incluidos 

no modelo. O procedimento REML usado foi o de MEYR (1987) 

consideFando dois fatores aleatdrios <touros e vacas> no 

modelo F e ainda ausincla de parentesco entre os animais. 

TEMPELMAN & BURNSIDE (1990b) estimaram a varlincia 

genitica aditiva e de dominincla do rendimento de leite e de 

gordura, individualmente, considerando 550.281 registros de 

primeira lacta�io de vacas Holsteins. O procedi m €:� nto 

utilizado foi o de REML via EM, atravis do algoFitmo de 



48 

SMITH e GRASER (1986). Ambas as variinclas genlticas foram 

estimadas atravis de um modelo hier,rqulco com vacas dentro 

de reprodutores r considerando irrelevantes os efeitos 

geniticos maternos, citoplasrnit icos e epist�ticos. 

Em um segundo modelo, considerando classificação 

cruzada vacas x reprodutores, informaçio adicional de meio 

irrnios maternos foi incorporada. Para a produção de leite r

as estimativas foram similares em ambos os modelos, 

indicando que a varla�io genitica para esta característica i 

largamente aditiva. A estimativa da variincia de domlnincia 

para rendimento de gordura no modelo hierirqulco foi viciada 

para menos, sugerindo que efeitos importantes, tais como, 

efeitos maternos, citoplasmiticos e epist�ticos, nio foram 

ajustados. 

Devido às dificuldades computacionais associadas 

aos mitodos da ML e REML, �s vizes limitantes para grandes 

arquivos, muitas pesquisas tem sido feitas utilizando os 

mitodos aproximados 7 devido à simplicidade algébrica destes. 

Entretanto, 

necessidade 

quando se usam os mitodos PE e IHSM, 

de inclusio de ambas as matrizes r A e A-1,

formas quadráticas apropriadas e suas esperanças. 

há a 

nas 

SORENSON & KENNEDY (1984) e VANRADEN & JUNG (1988) 

verificaram que o uso da matriz de parentesco atravis do 

mitodo REML produziu estimativas livres de vfcios devido à 

sele�io de touros com base em seus prdprios registros ou nas 

informa,Bes das proginies. Por outro lado, mesmo com a 
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estimativas obtidas 

pelos mltodos aproximados foram substancialmEnte viciadas 

pela seleção. 

BERTRAND & BENYSHEK (1987) estimaram componentes 

de variinclas e de covariincias de pesos ao nascimento e � 

desmama atravis de um modelo que incluiu os efeitos fixos de 

grupo contemporineo ( rebanho, sexo e dados de pesagem à 

desmama) e efeitos aleatórios de pais e mies. 

similares dos estimadores foram obtidos 

mitodos REML e IHSM. 

Utilizando-se caracterfstlcas de 

Resultados 

através dos 

produçio de 

leite de primeira e de segunda lactaçio, OUWELTJES et alii 

(1988) compararam entre si os mitodos REML, PE r THM e IHSM. 

Estimativas de variincias e parimetros genéticos 

similares foram obtidas dos dados onde a seleçio nio era 

praticada e, estimadores de varilncias entre touros e entre 

vacas foram subestimados, e as varilncias entre erros 

superestimadas pelo mitodo IHSM, nos dados nio submetidos à 

seleção. o mitodo REML mostrou uma consider�vel 

superioridade na reduiio de vícios devidos à sele�io quando 

comparado com os demais mitodos. 

VANRADEN & JUNO (1988) compararam estes mitodos na 

anilise de características de sanidade em gado de corte. 

Na presen,a de seleçio, a ordem decrescente quanto à 

eficlincia destes mitodos foi REML, PE,THMeIHSM, sendo que 

os tris mitodos aproximados proporcionaram o maior quadiado 
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midio residual. 

BERTRAND & KRIESE (1990) compararam entre si o 

mitodo da PE e IHMS para estimar varlinclas e covarlincias 

de modelos para tourom envolvendo simultaneamente peso � 

desmama e ganho p6s-dEsmama de dados simulados de quatro 

conjuntos 

considerando 

de 6.000 vacas e 60 touros cada. Mesmo 

seleção, os estimadores de correlaçies 

geniticas e ambientais obtidos pelos dois mitodos foram 

semelhantes aos obtidos por REML; porim, as estimativas de 

correla�ies residuais foram viciadas. Segundo os autores, os 

mitodos aproximados podem ser �teis para manejar 

características mdltiplas em grande volume de dados em 

popula�ies submetidas a uma intensidade de seleçio pequena 

dentro de grupos contemporineos. 

A obten�ão de estimativas de variâncias e 

covarlincias residuais de grande volume de dados e que sejam 

nio viciadas pela sele�io I uma tarefa multo difícil. Um 

procedimento valioso seria o uso da transformaçio can6nica 

dos dados, de modo a obter 

observa�ies, possibilitando com 

independência entre as 

isto, utilizar as 

metodologias da ML, REML e MIVQUE usando as EMM para 

características simples, reduzindo o tempo de computaçio. 

JENSEN & MAO (1988), por exemplo, 

algoritmos de transformaçio passíveis de 

discutiram vários 

análises multivariada transformando-as 

univariada. 

serem usados em 

em análises 
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Com o crescente uso do mitodo da REML via 

algoritmo EM, algumas pesquisas tem sido realizadas com o 

prop6sito de investigar a ocorrincia de soluçSes m�ltiplas 

para as estimativas de varlincias e covarlincias, ou seja, 

a ocorrfncia de solu,io local ao invés global. 

GROENEVELD & KOVAC (1990) compararam entre si 

dois algorltmos v o EM e o OS (
n

Downhlll Slmplex
n

) atravis de 

REML em um modelo envolvendo simultaneamente duas 

características, ganho de peso diirio e espessura de 

toucinho, de 649 suinos da ra,a Landrace. Tris solu�ies 

foram obtidas atravis do EM e duas atravds do OS, revelando 

a existincia de m�ximo local ao invis de solu�io global,· 

Indicando, portanto superioridade do algoritmo DS. Segundo 

CARABANO et ali i (1989),um procedimento que garante a 

obtençio de miximo global para os estimadores, i usar 

diferentes valores iniciais de modo que estes convergem para 

a mesma soluçio final. 

Na maioria dos trabalhos, se considera como 

pressuposiçio a homogeneidade de varilncias entre os 

rebanhos e/ou níveis de produ,io. Entretanto, BOLDMAN & 

FREEMAN (1990) estimaram atravis do REML via EM,componentes 

de variincia genitica e ambiental de dados de primeira e de 

segunda lactaçio de 121.136 vacas Holstein e 526 touros 

considerando tres níveis de produ,io (baixo, médio e alto) e 

duas escalas de vari�veis (dados originais e transformaçio 

logarltmica) em um modelo cujos efeitos aleatdrios eram 
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touros e vacas dentro de touros. Os resultados indicaram 

que o mitodo da REML foi eficaz na redu�io de vícios devido 

à elimina�io de vacas. Foi observado ainda, que a avaliaçio 

destas foi mais afetada por variincias heterogineas do que a 

avalla�io de touros. A transforma�io logaritmica, com o 

propdsito de estabilizar as variincias nio foi recomendada 

por estes pesquisadores, pois, as vacas com baixo rendimento 

tenderam a ser superavaliadas. 

No Brasil, as estimativas 
. " ' 

var1anc1as e 

covariincias para a maioria das pesquisas no melhoramento 

bovino sio obtidas por quadrados mínimos com base no mitodo 

3 de HENDERSON (1953), cujas ticnicas de computa�io estio 

disponíveis em "software" desenvolvido por HARVEY em v�rias 

versies <HARVEY 1979, 1982, 1985). Da mesma forma, a 

metodologia usual para o cálculo do coeficiente de 

herdabil idade tem sido a correlaçio Intra-classe entre 

meio-lrmios paternos eliminando-se, desta forma, os efeitos 

devidos � dominincia, epistasia e efeito comum proporcionado 

pelo ambiente materno. 

De acordo com a 1 iteratura pesquisada e tambim 

atravis das Tabelas 1 E 2, verifica-se que nio há, no 

Brasil, uma preocupaçio por parte dos pesquisadores na 

investigaçio de mitodos mais eficientes de estimaçio, como 

está sendo feita atualmente nos países mais evoluídos, como 

os Estados Unidos e Canadá. Atravis da tabela 2, observa-se 

que o coeficiente de herdabilidade, que i funçio de 
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variinclas gEnJticas e ambientais, apresenta uma amplitude 

de varia,io multo grande para uma mesma característica; ou 

ainda intervalos de conflan,a que incluem valores negativos 

e nulos para este parimetro. 

exemplo, as estimativas de h2

Para o peso à desmama, por 

variam de 

machos e femeas Nelore (MORTARi r 1976) 

-0,15 
... 
-0,06 em 

em 

machos Canchlm (PACKER, 1977). Para esta característica, se 

considerarmos rebanhos Canchim criados em condi�Ões de 

manejo e de ambientes semelhantes, as varia,�es sio muito 

grandes e variam de 
+ 

0,04 - 0,04 nos machos e fimeas em 

+ 
conjunto (ALENCAR & BARBOSA, 1982) a 0,73 - 0,16 para machos 

(PACKER, 1977). 

Uma certa varia,io nos valores de 
A� 

h� obtida de 

rabanhos isolados i esperada, uma vez que esse parimetro 

depende da freqUincia de genes r que pode variar de rabanho a 

rebanho, seja por oscila�ão genética ou efeitos decorrentes 

de sele�io. Contudo, tais suposi�ies isoladas, nio sio 

suficientes para explicar os valores extremos observados na 

1 iteratura. 



Tabela 2 - Estimativas de coeficientes de herdabilidade e 

respectivos erros padrio do peso ao nascimento (Y
0

),

� desmama CY
1

> e aos doze meses <Y
2

> de animais

das ra�as zebuínas e Canchlm. 

f)UTOR

Ff.:LiCIO 

r!ONTf.IRO 

?ACKER 

ALENCAR et a l i i 

$ 97[; 

B ir 
Guzerá 

F 
M 
r+H 

1977 Canchim F 
Canr.him rl 
Canchim f+N 

1977 Canchim F+M 

1979 Canchim f 
Canchim M 

1979 Canchim F 
F+M 

1981 Canchim F 
M 

ALENCAR & BARBOSA 1982 Canchim F+M 

BARBOSA 

ELER 

1982 Charolesa F 
Charolesa rl 
Charo1esa F+M 

1985 Canchim F+M 

j 987 Ne 1 on· f+M 

1991 Canchim F 

0,89 

<1,76 ± e,;21 
0,42 ± 0,19 
f!,,l,7 ± 0,4$ 

v) , 34 ± ,, , Hl
�},37 ± 0,\7
0,J0 ± 1/),j,3

0,39±0,12 
0,31 ± 0,1�1 

0,37 ± 0,H 
0' 34 ± 0 7 ❖)8 

0 , :-m ± ,➔ , 09 
0,a3 ± v.1,10 

Yl 

0,v)� 
<'í t 5 3 
0,�-36 

(';,i/ ± 0,08 
(i,H; ± 0,09 

-(1 ' 15 ± 0. (118

f),§.9 ± 0,l.:'i 
0, 't6 ± ,, , 2�� 
0,�!'? ± 0, l3 

0,42 ± 0,08 

Y':>, ..

v>,:n ± 0,41_ 

0,27 ± 0,ll 0,36 ± 0,10 
8,62 ± 0,\6 0,70 ± 0,17 

e,16 ± e,0e e,21 ± e,99 
0,26 ± 0,07 9,3l ± 8,98 

0, 47 ± �), H➔ 
t),62 ± ❖),\;;_! 

0,04 ± 9,94 0,04 ± 0,94 

0,H ± ❖),\�) 

'1, ::'í6 ± ❖), 1. B 
0,50 ± 0, :u➔ 

0,03 

0 , ��9 .!: �) 1 14 
9,43 ± �.l.7 
0 ,?3 ± 9,1)0 

6,12 ± 6,03 6,24 ± 0,02 6,29 ± 0,93 

0,22 ± 8,l2 0,13 ± 0,11 0,39 ± 0,\3 



Os pesquisadores admitem que outros fatores podem 

ainda os erros altos associados tais 

como modelos e mtltodos de estlmaçio inadequados (PACKER, 

1977F OLIVEIRA, 1979; SILVA, 1982). Atravtls da Tabela 3, 

verifica-se que em uma mesma característica diversos 

modelos e tambim vários critirios de se analisar o mesmo 

efeito sio utilizados; o que nio raro pode conduzir a uma 

partiçio inadequada dos efeitos com conseqUentes problemas 

na estimativa dos componentes de variincias genrltlcas e 

residuais-

A amostragem insuficiente, em particular, tem tido 

uma grande influincia nos mitodos de estimação de acordo com 

vários pesquisadores CMORTARI, 1976: PACKER, 1977; ALENCAR & 

BARBOSA, 1982: ELER, 1987). De acordo com VAN VLECK & 

HENDERSON (1961) e HARRIS (1964), citados por SILVA (1982), 

uma maior precisio nas estimativas i obtida se se utilizar 

pelo menos i.000 indivíduos distribuídos em 50 familias. 

SILVA (1982) afirma ainda que deve-se utilizar um maior 

n�mero de reprodutores, mesmo que seja em detrimento de uma 

Recentemente, JENSEN et ali i (1991) afirmaram que 

as estimativas de componentes de variincias usualmente 

requerem uma grande quantidade de dados para possibilitar 

1..1.ma acurac idade razoável. Outros fatores, nio mc�nos 

importantes, tem sido citados, como, por exemplo, efeitos 
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decorrentes de seleçio (PACKER, 1977 ); coeficiente de 

consansUlnidade (MORTARI, 1976: SILVA, 1982); 

genitica (SILVA, 1982), entre outros. A seguir, 

deriva 

serio 

apresentados alguns exemplos de pesquisas efetuadas no 

melhoramento com os rebanhos nacionais, procurando-se 

elucidar a diversidade de situa�8es e discutir os fatores 

que podem ter influenciados os resultados obtidos. 

MIRANDA (1973) estimou a herdabilidade do peso ao 

nascimento de 368 machos e 380 �lmeas da ra,a Guzer, sob 

dois tipos de anil ise: dados ajustados para o efeito de sexo 

e, dados ajustados para sexo e mes de nascimento atravis de 

an,lise de varlincla em um modelo que Incluiu, alim da 

midia, o efeito do ano de nascimento e touros dentro de 

anos. Deve-se ressaltar nesta an�lise, que a amostragem nio 

representativa pode 

estimativas. 

ter in�luenciado na precisão das 

PACKER (1977), efetuou a anilise genitica do 

crescimento ati a desmama de i.818 bezerros da raça Canchim, 

de ambos os sexos, considerando-se as características: peso 

ao nascimento, peso aos 205 dias, ganho diário de peso no 

período de aleitamento e ganho di�rio por dia de 

desmama. A estimativa dos efeitos fixos, exceto a 

idade na 

idade da 

vaca, foi feita atravis do mitodo da ML considerando as 

estimativas de repetibilidade. As estimativas de variincias 

e de covariinclas no modelos para vaca e para touro foram 

obtidas atravis do mitodo 3. As estimativas da herdabilidade 
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foram maiores que as da repetibilidade (limite superior da 

herdabilidade), implicando em superestlmativa da 

herdabilidade e/ou subestimativa da repetibilidade. Como 

estes parimetros dependem das estimativas de variinclas e de 

covariincias, certamente o uso de metodologias mais precisas 

poderia corrigir estas distor�8es. 

A Tabela 4 apresenta alguns exemplos de estimativas 

de correla�Ses entre o peso à desmama e o peso aos doze 

mises. 



Tabela 3 - Exemplos de modelos matemiticos usados nas

MIRANDA 

MORTARI 

MONTEIRO 

OLIVEIRA 

PACKER 

OLIVEIRA 

ALENCAR E·t

LIMA 

ALENCAR et 

ALENCAR & 

ALENCAR 

BARBOSA 

* A = ano 

e stimativas de varllncias e de parimetros geniticos 

de animais das raças zebu(nas e Canchlm. 

ANO VARI�VEL
+

RAÇA MODELO* 

1973 y0 G1Jzer·á 

1976 Y0, yi Nelore 

1977 Y,., Nelore-
,: .. 

1977 Y0, yi Canchim 

1977 Y0, y
:1. 

Canchim 

1979 Y0,Y1,Y�;� Canchim 

ali 1 1·1a1 Y0,.Yi Canchim 

i </81 G<Y,�-Yi) Ne1ore 

ali i 1982 yi Charalês 

BARBOSA 1982 Y0,Yi C;-,rnch i m 

1985 Y0,Yi Canchim 

1991 Y0,.Yi,Y2 Canchim 

de nascimento; +
y0

A ., T 

S,A ,.M,I,T 

,.) 
,., 3 4 

A r A
L

rM,M
L

,M .,M ,O r S 

E,O,A,T,S 

A,M,I,S,AxS,MxS,IxS 

M,A,I ,, S,T 

A,M, I 

? 2 3 A,M,.A-,.M ,M ,O

M,S ,, F,T,MxF r SxF,SxT 

A,M ,. I,S,T 

A,I,S _. E,T,THE 

G r T,A,E,I ,, P 

::: peso ao rn:.\sC imt2nto; 

E ::: época de nascimento; y :::: peso à desmama; 

QM 

GM 

QM 

QM 

QM 

GIM 

QM 

QM 

GLM 

GLM 

GM 

QM 

F - fazenda; Y
,._., 

::: PE'SO aos doze meses; 

I :::: idade da vaca em anos; 

M :::: mes de nascimento; 

o :::: or-dem d€' parição; 
,., pariç:ao. 

·- se>m; 

::: touro; 

"'· 

G(Y --Y )0 i 
::: ganho de peso �'nt re 

y0 e Yi;
+• An�lise de varilncia atravis 

de quadrados mínimos(GM,GLM) 
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Tabela 4 - Estimativas de correla�3es geniticas 
...... 

(r ), 
g 

fenotípica c?f> e ambiental ctE > entre o peso

� desmama (Y1> e o peso aos doze meses (Y2> de

animais das raia• zebuínas e Canchim. 
---------------------------------------x------x------x ·--

AUTOR ANO RAÇA SEX8 r
9 

rF rE

FIGUEIREDO E.'t ali i 1978 Nelore F-t·M 0 ,. 85 0,. 93 

MARIANTE 1978 Nelore F+M 0r86 0v83 0, 8�! 

ROSA et ali i 1978 Nelore F+M 0,92 0,,93 

BARBOSA et al I i i979 Canc:him F+M 0,74 

OLIVEIRA 1979 Canc:h i m F 0,86 0,73 0,68 

0,83 0,70 0,49 
F+M 0,85 0 ,. 7:i 0,61 

ELER 1987 Nelore F+M 0,.76 0,65 
---------------------------------------------------------

* F :::: finHia s, M =macho1;. 



OLIVEIRA (1977) estimou 

60 

a herdabilidade e as 

correlaç3es geniticas, ambientais e fenot(picas entre os 

pesos ao nascimentor • desmama e o ganho midlo diário de 

peso do nascimento� desmama de 840 animais da ra,a Canchim, 

nascidos de 1958 a 1973. As estimativas de componentes de 

variincias e de covarlincias foram obtidas através de 

quadrados mínimos, sendo a herdabilidade estimada pela 

corre]açio entre meio-irmãos paternos. 

Posteriormente, (OLIVEIRA, 1979) obteve estimativas 

de correla,3es gendticas, fenotípicas e ambientais de pesos 

ao nascimento, aos 6, 12, 18 e 24 meses e ganho mddio diário 

nos vários períodos, de 1.290 animais da ra,a Canchlm. O 

modelo para touro incluiu altm do efeito deste, o mes e o 

ano de nascimento do bezerro, a idade da vaca e o sexo do 

bezerro, sendo os componentes de variinciase de covariincias 

obtidos através do mitodo 3 de HENDERSON (1953). 

ROCHA (1980) estimou o coeficiente

fenotípicas

de 

herdabil idade v corre1ações genéticas, e 

ambientalde características da desmama e sobreano de 183 

animais da ra�a Hereford. As est lmat ivas de variãncias e de 

covariincias foram obtidas pelo mitodo de quadrados 

mínimos, através de um modelo que incluiu os efeitos fixos 

rebanho, sexo, interaçio rebanho x sexo e o efeito 

aleatdrio touros/rebanho. Os intervalos de confian;a para os 

coeficientes de herdabilidade incluiramvalores negativos e 

nulos. Segundo o autor, fatores como o n�mero reduzido de 
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informaçSes, seleção dentro do rebanhov estratiflcaçio das 

vacas para o acasalamento com o, altlm da preclsio do mitodo 

de an�lise, influiram na precisio das estimativas. 

LIMA (1981) utilizando-se de regressio passo a 

passo "Stepwlse", corrigiu para os efeitos fixos r o ganho de 

peso de 583 machos e 559 fimeas Nelore, segundo um modelo 

para cada sexo, que incluiu o ano de nascimento e a ordem de 

pariçio ati o grau quadrjtico e o mes de nascimento ati o 

grau ctlbico. Para a estimativa de parimetros genit icos, 

apenas o efeito de touros foi considerado no modelo. 

Pode-se admitir, com base nas informaçies de SILVA (1982), 

que a amostragem usada foi insuficiente. 

Estimativas da herdabilidade atravis da correlaç:io 

intra-classe entre meio-lrmios paternos foram obtidas por 

ALENCAR & BARBOSA (1982), do peso ao nascimento e pesos aos 

270 dias ajustados pelo ganho médio di�rio e pela equaç:io de 

regressio de 1.404 bezerros da raça Canchim, 

touros e nascidos no período de 1971 a 1979. 

filhos de 29 

Os intE'rvalos 

de confianç:a para os coeficientes de herdabilidade incluiram 

valores negativos e nulos, sugerindo que causas de variaçio 

como a representatividade da amostra, e também metodologia 

inadequada usada nas estimativas 

covariânci.,,m, contribuiram para ocultar 

genéticas entre os indivíduos. 

variâncias 

as dif'erenç:as 

Utilizando-se 742 lacta�Ses, correspondentes ao 

primeiro, segundo e terceiro partos de 358 vacas da raç:a 
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Caracu, filhas de 55 touros acasaladas com 48 

reprodutores, TUPY (1985) atravis do mitodo 3. estimou

componentes de variinclas devidos ao pai do feto, 

considerando as lactaçies ajustadas para os efeitos de sexo 

do bezerro, ano, mes e ordem de parto. O componente de 

variincia devido ao efeito do pai do feto respondeu por 5.5% 

da variabilidade total na produ�io de leite. De acordo com 

TUPY (1985) o método 3 tem sido usado por vários 

pesquisadores em estudos dessa natureza. 

ELER (1987) analisou caracterist icas ponderais 

de 31.097 animais da raia Nelore, oriundos de 126 rebanhos 

do Estado de Sio Paulo, com o objetivo de avaliar os efeitos 

geniticos direto e materno. As caracter{sticas estudadas 

foram pesos ao nascimento ? pesos aos 205 dias e aos 365 dias 

de idade 7 sendo que os componentes de varlincias de touros e 

de vacas foram obtidos a partir dos pesos corrigidos para os 

efeitos de sexo, estaçio 7 ano de nascimento e idade da mie. 

O mitodo de WILHAM (1963), citado por ELER (1987), 

foi utilizado para estimar os componentes de variincias para 

as diferentes famílias disponíveis, atravis de quadrados 

mínimos. Valores negativos foram obtidos para os componentes 

de  varlincia devido aos efeitos diretos de do m i nincia, e 

componentes de variincia devidos aos efeitos permanentes na 

habilidade materna da vaca. Con�orme coment�rios do autor, 

estas estimativas negativas obtidas podem ser devidas � 

imprecisio no mitodo de WILHAM, que nio considera epistasia 
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e produz erros padrio altos, alim de imprecisio amostral, 

desbalanceamento dos dados, entre outros. 

Finalmente, BARBOSA (1991) trabalhando com fimeas 

da ra,a Canchim estudou, dentre outras características, os 

pesos nas seguintes idades: nascimento, desmama ajustado 

para 240 dias, 12, 18, 24 e 30 meses de idade. Cada 

característica foi analisada individualmente atravtls do 

mitodo 3 de HENDERSON (1953). Como virias características 

foram consideradas, certamente o uso dos mitodas da ML e 

REML considerando o modelo multivariado, proporcionariam 

estimativas mais precisas dos componentes de variincias, de 

covariincias e conseqUentemente dos demais parâmetros 

geniticos. 

Esta amostra dos resultados das pesquisas na área 

de melhoramento animal, realizadas no Brasil, quando 

analisada sob o aspecto metodoldgico, revela que os mitodos 

modernos de an�llse, tais como o HIVQUE, ML e REML, entre 

outros, que possuem Justificativas tedricas excelentes e são 

adequados para características mJltiplas, 

divulgados em nosso País. 

ainda não são 



64 

3. MATERIAL E MiTODOS 

3.1 Material 

3.1.1 OrganizaçJo dos dado� 

Os dados utilizados no presente trabalho foram 

p rovenientes de 1.125 animais da raça Canchim, nascidos e 

desmamados no período de 1982 a 1988, na Fazenda Canchim, 

município de Sio Carlos, SP, sede da Unidade de Execuçio de 

Pesquisa de Ambito Estadual - EMBRAPA. 

Para uso nas anil ise de variância 7 os animais 

foram organizados segundo as categorias abaixo, em que o 

r,Jmero entre parênteses indica os níveis. 

Efeitos fixos: 

sexo (2): machos e f0meas; 

ano de nascimento (7): 1982 a 1988; 

tlpoca de nascimento (2): tlpoca i (maio, junho e julho> e, 

(agosto a dezembro); 

idade da vaca ao parto em anos (8): 



> 

< 
... 

4 ..•

6 ·-

7 .... 

Efeitos alcatdrios: 

4 anoll;;

5 ano:;� 

l 

e.no'.:,; 

1. i ,:1.nos.

As m(dias de Y, e )� e o numero de progfnies por 
1 ,: .. 

touro estão na Tabela 5. 
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Tabela 5 - N1mcro de prog&nies CN) por touro, médias E erros 

padrio do peso à desmama <Y1> e aos doze meses

<Yr> de animais da ra�a Canchim.,.-.: 

í301. 
i 1 !:1:5 
J i7::'i 
:í.l80 
'ti9:3 
:í. 197 
t;:.>;=!6 
:t,=:r:? 
i ;:230 
i t�:3 i; 
t 30E: 
t :J?l¼ 
t •'{(:: o 
'i. ·124 
1 l!t:::is 
:í. 1.\3? 
:l. ,17 6 
1 �5:J 17' 
t :.:5�3:J 
:í. �'íB9 
:1. 67P 
.•' i.'7r; 
.1. ui .. :) 

i679 
t 6'7':3 
t 7 i 1. 
174-4
:í.75'.3
i7B4
1. 9i0
:i. 9:i i
'.l.957
t06i
r? 1. i::2
f)i28
;:.:� i :5�3 
r.: t�:.i?' 
(? 1. !5f.3 
r:tt.>'Y 
t�l.88 
i?24'.3 
í.:'2,16 
i:.�f.!�jf.?, 
r:28?. 
r�3f.)f.: 
r:2 4oa 
,.:'.426 
í:l.627 
;:.:� 6:➔�S 
;:_�697 
f.�7�3::�
f.=!76'.7 
,.:�95f.) 

M 

t:;' 
. .J 

7 

,·:,.• 

iO 
iO 
43 
ii� 
U3 
E1. 

e 
·->

i "½ 
1.7 
j_ 5 

y 
:i 

3, '
l :51. 7!5 J E:'.8 :t

i:.l08,:38 
i 91., (;,'�.) + 
i 9�:i, 7 4 + 
P 1. r.�, 09 :i� 
1.99,?6 + 
1.94,67 :t 
j_ 8 lt, �'j'.3 + 
j_ 97, ;;:_'.0 :!: 
1. 81., 6�3 :t
r.�0'.3, 61. -±.
1.76,:n +
í?OB, 96 :t
i'.10,39 t
l.77,50 :t
1. 9'.3, '.54 :t
:l.BO, tO ·:I: 
i 99, o;:� -.t 
if:,7, ()j_ + 

i: tO,B8 
6,'/6 
3, l 9 
3,67 
�i, 4f� 
4, ;�d. 
!5, .tl7

í f3f.:;!, ():3 t. 
t '::iB, '.30 + 
i 90, 6:í. + 
t:5;�,i33 + 
í. 4B, �.'.i:.3 + 

l::' ...--.,::· 
••• ) J .. ..:, .. J 

3, Bi?. 
6,6B 
5, O!.:i 
6, �:;6 
6, t :5 
,) , �'59 
�5, B4 
... , {') •""\ 
..,:) J '\.)C:. 

:5, Hí.:: 
�5, 77 
3 1 .43 
2,?7 
7,80 
1t, ◊ •1 
•1, B i
�3, 1.6
3,90
6,66
�i, 49
·4, 33
8,08
�i, 31

+ 7,43
± 14, 1.4 

i ;"jiJ, E::9 t 
1. 4\'.'i, 66 :t
i 9 •'¼, HB :t
1.73,BO ±
E�i3,H3 :t
i5B, 52 :t
i7i,72 ±
í.7:'L 72 
i:�07, í.?.'.3 
L/9, 40 ·.t 
iB:S, 7 4 :t 
2í.0,6? + 
180, 02 J: 
178,84 :t 
176,06 ± 
é:OS', 25 ± 
í 68, 30 1: 
,::: �:; i::? , 5-:S ± 
196,77 :t 
i 9-4, Oi:? :t 
207, :'56 ± 
í:�28, 34 :!: 
179,68 :t 
f2i2,71 ± 
l 'i,'2, 49 ±
209, 2i?. ± 
í:.�30, 57 ± 
i8B,26 + 

li, F.?. �=5 
6, !::i6 
? J. ·t:::8
7 ,t é� 1. 

18,98 
8,60 
3,B7 

l O, i 4
9,i•'t
7,5i
9, E!9
4, �35
5,98
5,08
5, r?O

13, 14 
7,03 
6,6B 
6 > �1(l 

y 

'1, 10 
1.4,07 
8,04 
3,98 
B 1 !5!3
:J, ::30 
7,00 
7,07 
7,97 
4,95 
(,', i �5 
1.1, S2 
7,91 
6,f3,) 
:5, 17 
:s, '17 
3,28 
!] 1 lt8 
6, 1:3 
4, }::�5 
3 } ()<,' 
7, :55 
4,87 
!'.'i, 44 
!:j, t6 
6,26 
8,84 
6,66 
5,76 

12, 3.4 
11, 35 
5,96 

1.4,64 
é 1 :3l� 
9 1 f38 
B, 4ó 
:5, './6 

15,83 
7,73 

1.93,32 + 
i.�í.?::3, 8 i t·
i 96, 90 :t
í?05, Ofl +
í.�:33, 7�5 :t
f.::li,0:1. +
E!.27, n.i ·t
í:::03, 99 ±
i 96, 27 :t
1. 96, 2:5 :t
r.� j_ :�; 1 :3f3 t.
:U3�S, 8B +
2 i .,'f, 0'.3 t 
t B3, 9'.':i :t 
181, r!.7 + 
E:02,94 + 
:l.B4, 40 t. 
r:: 11., 9::3 + 
1 íY?, 90 + 
194,7:] + 
l 7 l, 6�5 :t
E:07, :í.8 + 
1.f.d.,94 t
i73,77 1:
í.'57, 40 ±
1:57',!53 :t
ê.�iO, 70 :t
197,74 t
2 43, i i t
167,90 t
H36, 23 +
184, 9!5 ±
i.?.14,!'_'jl} '!.
184, r�O ±
L:.�f�?, t/ i-1 +
2T'.'i,7"l ±
1.94,76 +
l82, 03 ·.t
j_ 73, 03 :t
f.:'.ê:O, 07
i8í?., 49 
'i:::76, 16 
E::OS', B!:j ± 
E.::Ot:i, r�4 ± 
i?r::9 1 l14 ±. 
241,60 ± 
208, 47 ± 
i.?í7,�58 + 
iB5,04 ± 
E:: 1. 7, '7'9 ± 
é� �38, ,::�s ±. 
21 i, ()'7 + 

+ !:.t 1 2:9 
'i: t '.3, 50 
:t 14,10 

5,5E 
8, 6:::, 
7,19 
7,39 
7, 40 
7,68 

10,66 
t�i, 3;� 

8,09 
i0,33 



Uma descriç�o detalhada da formaç o do gado 

Canchim, bem como do manejo do rebanho na fase de formaç�o i

apresentada por VIANNA et ali i (1978). ALENCAR ( :l. �1(36)

sumarizou as lnformaçies obtidas recentemente, bem como as 

mud,:\nç: ,:\ i;;. no m,:1nej o v· ep l" ndut i vo d o I'. eb,,,nho .. 

As variáveis analisadas foram: 

Y = peso à desmama 
:t 

ajustado l lnearmente para 240 

Y
1 

= PN + (PD - PN)/1
1 

x 240 

peso ajustado linearmente para 365 dias; 

Y,,
r... 

� Y + (P � - PD)/(I� - I, 
__

> x1 1� � � 

PN - peso observado ao nascimento, em kg;

PD peso observado � desmama, em kg� 

idade à desmama, em dias; 

I ,,
"· 

idade à pesagem P
1�, em dias;

,: .. 

P
12 

- peso observado aos 365 dias, em kg:



ó8 

3.i.2 Descriçio da �azcnda

A Fazenda Canchim está situada no município de 

Estado de Sio Paulo. aproximadamente a 22
°

01

. ,

de latitude sul e 47° 53 de longitude a oeste de Greenwich. 

O clima da regiio ido tipo Cwbi na classificaçio 

de Koppen T ou seja, é umclimatropicaldealtitudede 

seco. No período estudado,de 1982 a1988. 

mínima do mfs mais frio (julho) foi de 12.a
º
c, F a máxima 

do mfs mais quente foi ''8 ".)
º

(
º
' e.. Y -.J -· (fevereiro, novembro F

dezembro). A maior precipita��º pluvial média foi 273,7 mm 

em dezembro e a mínima de 13,2 mm em julho C Figura 1 ) • o 

período de seca vai de abril a setembro e o de chuva de 

outubro a março. As m{dias mensais de temperatura, 

do ar e precipitaçâo pluvial, no período de 1982 t-\ i ?88 y 

sio apresentadas na Tabela 6. 

A Fazenda Canchim ocupa uma área de 2.668 hecta 

res, com topografia ondulada, com solos do tipo 1atosso1o 

vermelho amarelo (50,0%), 1atosso1o roxo ou terra roxa 

(30,0%) E arenito de Baur� (20,0%). As pastagens mais anti 

gas eram constituídas de capim pangola (Digitaria decumbens r

loniio CPanicum maximum, Jacq.), entre outras. Nos Ü1timo!:-, 

anos foram introduzidas as espicies de Brachiaria decumbens r

Andropogon gavanus r B. brizantha e Pennisetum purpur�um. 



35 , ___ " __ ,. ______________ _ 

ou 30

10 

-·- MÍN - - - MÉDIA ---- M.:�

.. - ... .. "' 

J F M A M J  J A S  O N D  

MftS 

300 --- ____ ,. _______ _ 

270 
---

lJMIDADE REIA'rIVA 
PR:OCIPrrAÇÃO 

J F M A M  J J  A S  O N D  

MÊS 

Figura 1 - MJdias mensais de temperatura (A), 

69 

Pl'ECipitcH;:âo 

pluvial, mm e umidade relativa do ar, % (B)p no

município de São Carlosr SP, no período de 1982 a 

j_ 988. 
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Tabela 6 - Midias mensais de temperatura do ar (mínima. 

j ;-.uH2 i r·o 

f f:.'VE'I'' f::· Í l" O 

mar ç: o 

;-,, bir i 1 

maio 

junho 

julho 

,,1901:,t o 

SEl embiro 

outubro 

nov�::-mbro 

d �::-;;..�embr o 

m/4xima F mldia), precipita��º pluvial e umidade 

relativa do ar, em Sâo Carlos. SP, no per iodo de 

1. ?B;? a i ?OB.

Temperatura do ar, e
º 

mínima mixima média 

i<i,2 ;;�8, 0 

i9,5 ;;i8 1 3 

'.\B,7 ;;�7 T 7 

i7,3 26,5 

t!
=

s ., ;J �:�i 1 0 

1:3, :3 23,9 

i�?. ,.B �:4, 0 

14,6 2.f.>,2 

i5,3 26,i 

i7,1 28,3 

iB,5 28,3 

iB,6 �27 7 0 

;,_'.:3 ,.0 

;;.!3, :1. 

r;r) a:,. .. 
t:... i.' •• ,.. -..J 

21.,1 

í9,i 

U3, 0 

iB,5 

i9,6 

20,3 

.,. • .,,; E.:' 
t:..t:.. , ,J 

��2 7 3 

�?�?, .<l 

Prec ipt":..ç:f(o 
•,::, 1 uv i t.-'11 . 

/ 

mm 

;;,'.31 r 9 

i �;3, 6 

i84,7 

68,8 

90,4 

�.�7 r 5 

i 3, �� 

37,7 

7 1,2 

80,7 

i37,5 

273,7 

Um i d,:\dE 
rE1atlv.:i 
do ,:\r, í; 

00 r \? 

76,9 

Bi ,. ;;_! 

:./8, 2 

74,4 

6ó,6 

ó6,4 

64, �? 

66,6 

66,8 

7 4, ::3 

B0,6 

Fonte: Posto nn2teo r ol Óg i co de São (, ] -,C) ,<.'li" os' / - Distrito do

Departamento Nacional de Me:-teoro1ogia 

Ministlrio da Agricultura 

(DINEMET),



3.1.3 O gado Canchim 

O rebanho Canchim i constituído 

bimEstiços resultantes do acasalamento de 

de 

71 

an i m,,\ is 

Chc1rolfr:; + :)/8 ZE.'bu com v;;\ca!:, t,:wibém 5/B Clic1r·olf..:-s + ::l/8 

Z e b 1.1 , eu j o p .:-d: r i m 6 n i o g e n é t i c o ,"'l. p l" o�-: i m ,J d o t em 6 ;;.! , 5 i� d €� 

genes de Charolis (Bos tauru¼) e 37,5 % de genes de Zebu 

(Bos indicus>. De acordo com VIANNA et a 1 i i (i97B) 

animais de bom desenvolvimento e de dtima conformaiio para 

açougue, parecendo reunir em sua constituição as qualidades 

deseJiveis do Charolfs conformei.<,:ão para 

precocidade, aliadas à grande rusticidade do Zebu. 

A formaçio do gado Canchim foi 

médico veterinário Antonio Teixeira Vianna, com 

COl'·te 

início em 

1940 na Fazenda Canchim, município de São Carlos, SP, 

que os primeiros mestiços nasceram no ano de 1953. 

sendo 

Os animais da raça Can him possuem pelagem de 

co]oraçio baia com matizes amarelas, 

branca; pele e mucosa de pigmentaçio escura com pe]os curtos 

Tem con�ormaçio t (pica de animal 

com linha dorsal reta. possuem temperamento ativo. porém de 

ficil manejo, adaptando-se bem ao regime de pastejo. Tem 

grande tolerincia ao calor e, apresentam boa resistfncia aos 

E�ctoparas> i tos. 



3.2 M f TO D OS 

3.2.i Teoria dos mitodos de soluç3es explícitas 

A seguir será apresentada uma descriçâo tedrica 

dos meftodos iterativos utilizados no presente trabalho: 

MIVQUE, ML e REML. 

3.2.1.1 KIVGUE "Minimu■ Variance Guadratic 

Unbiased Estimation" 

O mitodo MIVGUE desenvolvido por RAO (i 971) produz 

estimativas de variJncias e covarifincias com as propriedades: 

- quadráticas em Y;

- translaçio invariante�

não viciadas;

- localmente melhores;

- localmente melhores. Se G = G e R = R (onde G e R sâo 

matrizes de valores iniciais, 

mínima na 

o estimador MIVQUE tem 

variincia amostral classe dos estimadores 

quadráticos nâo viciados e com tanslaçâo constante. Este 

mitodo aplica-se a qualquer matriz de incidfncia, utiliza 

todos os parentescos entre os animais 

controla os vícios decorrentes de 

(HENDERSON, 1985c). 

e, alim 

sele�io seqUencial 

A teoria do MIVQUE baseia-se nas quadr�ticas de 

laMOTTE Ci971>r citado em HENDERSON <1984; 1986b). Inicial
mente reescreve-se a Var(Y) em (7) para: 
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( �:9) 

em que e. i uma estimativa de e .. O termo V.0. pode 
1 1 1 1 

ZGiZ i=J i i R.r ..• LaMOTTE provou que as
1 1 1 

k quadr�ticas seguintes quando igualadas às suas esperan�as 

produzem estimativas MIVQUE. 

nº , 1 onde ,. E qua quer

(1963) provou que= 
A ,..., / -·· i 

u == GZ V  (Y X,/i
º

) 

i e-o i,2, ••• ,k 

E como descrito em HENDERSON (1984): 
A N 

N••-i e :::: R V . ( Y .. _ X(,0 )

As matrizes G e R podem ser escritas na forma: 

G .... G 0 + 
i i G....,0,, +

t:... ,.._ 

R.., a,, + •••
e,., C-

onde e e a são v;;\lon.,-s iniciai!:;. d€' g_. E r ..• 
1 1 l l 

(30) 

(3i) 

(32) 

(33) 

(34) 

Consider-,,,ndo····!,H:' a invers;;\ generali:.-:ê\da C ele (4), 

HENDERSON (1986b) demonstrou que: 
A ~--:1 
u :;:.; C,.>W' R Y E' . ,

,:. 

C W 1 R-·iyVar (u) ·- [Var 

xr,
º 

-· y -· -· Zu :::: y -

Var (e) = T
r [Var (Y)J T 

~-1 .... WCW'R ) Y = T'Y

( 3�j) 

( 36) 

( 37) 

< 38) 



sendo W = [X lZJ e, I matriz identidade de ordem n.

N •-1 N ~-1 AtravJs de (4) e do fato que G G = I e R R = I, 
A A 
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HENDERf10N

(1984) desenvolveu quadráticas em u e e equivalentes aos 

resultados de LaMOTTE, nio necessitando de V-i r geralmente 

uma matriz de dimens�o muito grande. Essas quadriticas em u 

t� e Hif{o: 

A A 

u "' G.u
t 

A A 

e"P .e1 

As matrizes G. e P. sio dadas por: 
1 1 

"'·-i ~--iP. --- R R. R 
l 1 

( 39) 

( 40) 

( 41) 

( 42) 

Finalmente, no caso de i e j características em um 

modelo genit ico aditivo T com os animais ordenados dentro de 

características, e estas observadas em todos os animais as 

formas quadriticas resultam em (HENDERSON, 1984; 1986b): 

A F -•• 1 A u. A u. (43)
1 ,j 

A IA 

e. e.
1 J 

( 44) 

Os vet ore1;; u.1 u sio BLUP de valores genit icos
j 

A A 

�- e. 
1 

sâo BLUP de erros da i ··-ésima e j-ésima
A A 

característica, respectivamente. Considerando-se que u e e 

sio constituídos de elementos aleatórios com midias nulas. 

as estimativas de variincias sio obtidas quando se igualam 

as quadriticas de (43) e (44) �s suas esperan�as (SEARLE,



i?7i):: 
A I -·•1" :i A 

E (u A u):::: tr <A- ·v,,1r (u) J 
A / A 

F (e e ) 

O sistema de equa�8es para as 

(i,j �� 1.-�� •••• ,, e) fica:: 
•••• i A 

tr [A Var(u. )J 
A , -• i /\ .. - •.1. A u .

1 J
A ,-. A 

tr [ Var (�.) J - e� e .
1 1 J 

(45) 

(46) 

" A 

9. . E: F . .  r 1 J l J

( 47) 

( 48)
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O mitodo ML �oi desenvolvido por HARTLEY e RAO 

(1967) com o propósito de estimar os efeitos fixos e 

componentes de variSncias simultaneamente em um processo 

unificado .. Os ML

assintoticamente normais r e� cientes, e alim disso nio 

apresentam problemas de componentes negativos e de espa�o de 

par ânH,:·t r os. Para alguns tipos d e 1 i n E a nH:::· n t os 

desbalanceados (HARVILLE, 1977) existem estimadores ML que 

apresentam as seguintes propriedade�= 

melhores estimadores de soluçio local; 

transla�io constante; 

quadriticas nio viciadas; 

variincias uniformemente menores do que os estimadores de 

HENDERSON (1953). 

Admitindo-se no modelo (i) que os valores de

Y A Np 0((3 , V ) e , o determinante de U, Entio a fun�io

de m.;h: i ma verossimilhanç:a, L (0), para o vEtor e 

-i/2 
f:·�)-:p {·-i/;,�(Y-··X(1)' v-·i (Y.···X/$)) (49)

Exceto por uma constante, o logaritmo natural dE L(0) é dado 

por:: 

1 <0> = ·-i/��109 jvj .. _ i/2 <Y--·xrn ,. v-i <Y.···Xf3) (50)
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Por definiçio, um estimador de ML (0) é o valor de S r o qual 

maximiza a verossimilhança da amostra, ou seja, sio valores 

que satisfazem a L(0) = max 1(8), e e e O, ondE� O 

conjunto dos possíveis valores de 0. As 

deficiincias do ML sio� 

Nio considera a perda de graus de liberdade (g]) dos 

efeitos fixos nos modelos de anilise de vari&ncia ou 

modelos de rE:gre�r,:,i;âo do tipo Y :::: X(:I + .e. O est ímador é 

é dado por 
½f 

e( N -- p ) /N, de modo que a estimativa de é 

é viciad,:\ �f-

p ar a menos por uma quantidade p ·1N, 

ser significativa, se o nJmero de gl dos efeitos fixos 

for suficientemente grande� 

os estimadores ML são obtidos sob a suposiçio de 

distribuiçio normal para os erros e efeitos aleatórios. 

Entretanto, HARVILLE (1977) afirmou que os estimadores 

de ML podem ser razotlveis sob outras formas de distri 

para a maioria das situaç3es, a obtençio dos estimadores 

requer soluçio iterat lva. 

O mitodo ML descrito aqui baseou-se nas formas 

quadriticas em u e e descritas em HENDERSON (1984), cujas 

estimativas sio dadas por (35) e (36> r respectivamente, com 

variâncias: 

Var (u) - <z•R-iZ + G-i > -i
(51) 

Var (e) :::: R - Z(Z'R-iZ + �-i>Z' ( �.2) 

A vantagem computacional das equaçies (51) e (52) 
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comparado com a obtenção de uma inversa generalizada da 

matriz de coeficientes do modelo misto. 

3.2.1.3 REML _vREstricted Maxi■um Lik�lihood n 

O mltodo REHL desenvolvido por PATTERSON & 

THOMPSON (1971), tem o propdslto principal de eliminar 

vícios decorrentes de se]eçio apresentados pelo método ML 

na estimativa de�- O estimador REML de e. consiste de um 

valor de 0 que maximiza a função de verossimilhança baseada 

nos contrastes de erros dado por L
r

Y 7 que é independente dos 

efeitos fixos, em que L 7 i uma matriz (n - r) x n de posto 

(n - r). Maximizar o contraste L
r

Y significa obter um 

0 .. A 

diferença b�sica entre o mitodos REML e ML, l'f que o 

primeiro considera os graus de liberdade associados às 

estimativas de efeitos f i >lOS, i,;�nquanto o s�'91.rndo 

e>�emp lo, em ljffi modelo simpl2s do tipo: Y. 

( i = :\., ... ,n), c:om Vê\r (e):::: 1 e;,"- as e·st i mat i vas de 
e 

ML e REKL sio, respect i vament e, 

Â'") -- 2 
o

"-

= ( Y . -Y ) / < n ··- í ) , 
1 

respec ivamP-nte. 

2
( n·-i )o /n 

e 

não. 

·- µ + 

,.) 

o
"-

€.' 

e 

Por 

€. 

por 

2 
O' T 

e 

A execuçio do REKL � bastante trabalhosa e, com 

exceçio dos delineamentos completamente balanceados r requer 

procedimentos iterativos (HENDERSON, 1984; LIN, 1988), sendo 



o MIVQUE um dos algoritmos utilizados ( HENDElx SON , i9B6b) ., 

Sio usados valores iniciais para as matrizes G e R. sendo a 

soluçio considerada como novos valores iniciais, 

por diantE.', ati ocorrer a converg€ncia. 

No caso de características multivarladas, 

verificar em cada iteraçio se a matriz de covariincia 

estimada i positiva definida ou semi-positiva definida. Caso 

estes requisitos nio sejam atendidos, 

processo com novos valores iniciais. Neste trabalho, 

algoritmo utilizado foi o EM de DEMPSTER et 

que imais f�cil de programar do que o MIVGUE 

a l i i • (1977), 

i t e-r a t i VO.

Quando se utilizam vi'llores iniciais g . .  e r .. de uma matri�: 
l J I J 

positiva definida, a so)uçio destas matrizes permanecEri 

positiva definida em cada iteraçio, ati a convergincia. 

As esperanças das quadráticas sio definidas por: 

A ' A 

(u G u) :::: 

A 

var (u ) -·

A t A 

(e G e ) -

var ( e ) --

tr 8 var 

G ..... C,,'"> 
e:: 

t.: ... c... 

t r e 'v'ar

R ... wc,,v 

(u) 

E 
i 

( e) 

,)(, 

E G . .  g . .
·), 1 J I J 
J 1 

- e
,,
,,

l:-C .. 

No caso de duas características e com o uso de A. 

., • A. A r., 
A

r -i A 
quadrat 1cas em u e e sao u A u 

A ,", 

Con!:, i derando .... se

(53) 

< 54) 

( 5�;) 

( 56) 

as 

as 

esperanças e variincias descritas de (45) a (48), o sistema 

de equações par·a a estimativa de g, . fica: 
1 J 



€� para r .. 1s.ão: 
IJ 

A 

i" 1 
•·· u'A-- u + tr A-··c 2;.:.�

A A 

B0 

( �i7 > 

( 58)



Bi 

3.2.2 Anilise univariada do pe�o � d�smama e peso 

O modelo matem�t ico considerado na caso de an�lise 

de variância univariada i o seguinte: 

y i jk lmn "'' µ 

,j 

+ C' 
.:>. 

"" 1 r) , e.. 

i 7 . 

= i , •

. 

. 

·- 1 , •• 

..• 

• 7 / 

.. ,8 
,::,,-, 

• .,.J� 

"" 1. ' •• ., n ijklm

+ e 

i j k 1 mn 

Y .... peso à desmama <Yi) ou PE.'so aos doze me�;es <Y�?.); 

µ = efeito mefdio;

C' 
�> - efeito de sexo (fixo);

E - efeito de ipoca de nascimento (fixo);

A = efeito do ano de nascimento (fixo); 

I = efeito de idade da vaca (fixo); 

T = efeito de touros (aleatór1o); 

e = erro (aleatório). 

(59) 

Inicialmente, o efeito de gera�io (1, 2 e 3) foi 

incluído no modelo, e a an�lise de variância executada con -

siderando todos os efeitos principais e interaçies duplas. 

Os fatores que nio influenciaram <P }0,05) Y1 e Y2

desconsiderados, e a anilise reexecutada conforme (59). 

As estimativas de componentes de variincias de Y1

independentemente 7 foram obtidas considerando-se 

quatro mitodos: mtltodo 3, ML, REML e MIVQLJE(o). 
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a) Método 3

As estimativas de variâncias e covariâncias foram 

obtid a s  através do "software" HARVEY CHARVEY, 1G86).

considerando-se duas etapas CI. II) conforme a Tabela 7. 

Tabela 7 - Método 3 de HENDERSON em que CI) é a redução 

devida aos efeitos fixos ajustados para o efeito 

aleatório de louros; CII) obl-enç�o das eslima'li -

vas de componentes de variâncias entre touros e 

residuais. 

I) Estima'liva dos efeitos fixos CF) ajusl-ados para o efeito

aleatório de touros (D.

Causa de variaç�o 

Redução devida aos 

efeitos fixos 
- Y.

Sexo: s 

Anos: A

í::pocas: E

Idade da vaca: V

Interação A X E 

Resíduo Ci) 

Total 

G.L.

23 

1 

1 

6 

1 

8 

6 

1.102 

1.125 

S.Q. 

RCµ, T,F)-RCµ, D 
A _ -1 A _ 

Cµ-Y)C Cµ-Y) 

A -1 .... 
B" CS BS s 

.... -1 A 
BJ> CABAA 

A -1 ·"' 
B" CE BEE 

â ·�1 â 
V V 

A -1..,_
8AECAE8AE 

Y" y - RCµ,. F)

y•y 



B3 

II) As i--·eq1..1.:1.ç:Ões (µ + Touro.) são absorvidas dE.'ntro das
1

equaçSes para todos os efeitos fixos.

Causa de variaçio 

Redução devida aos 

efeitos f i :-tos 

Anos: A 

Épocas: E 

Idade da vaca: V 

Interação A >: E 

RE.'sÍduo (2)

Obs: 

51 

22 

i 

6 

i 

8 

6 

i.051

E«LM) 

Resíduo(i)--Resfduo(2) r .. +K5:.1 .. 
1 l 1 1 

R(µ,T,F)·-R(µ,T) 
A -·· 1"
13r 

cs 8s s 

A -·· i"
8 "'

CABAA 
A ·-· i"
B .. CE BEE 
A -1" 

8v'Cv 8v
A 

-·i A 8�ECAE8 AE 

Y'Y-IHµ, T ,F) r .. 
1 1 

S.G. touros = Resíduo(1) - Resíduo(2); 

A 

I" • . = ECG.M. do Resíduo(2)J; 
1 1 

A 

9 i l 
= (G.M.T. - rli)/l<i.

Nas estimativas acima G.M.T significa quadrado midio entre 

touros, sendo o valor de K1 obtido de acordo com HARVEY

(1985) .. 

O termo R ( • indica a redução na soma de 

quadrados devida ao ajustamento dos efeitos contidos em R 

( • ). A soma de quadrados para o i-isimo efeito fixo idada



A -i A 

por a �e. B., 
l 1 1 

A 

em que B� i o vetor linha das 
1 

84 

estimativas das 

"--1
constantes para o efeito 1 7 e C

i
a Inversa da sub-matriz de 

C, definida em (4) correspondendo em linhas e colunas ao 

1-ésimo efeito ..

b > ML 

As estimativas de varilncias de ML foram obtidas 

atravls do procedimento VARCOMP do SAS (SAS Instltute Inc.r 

1985, p.817), que utiliza a matriz de transformaçio W 

<HEMMERLE & HARTLEY, 1973) em conJunçio com o mitodo de 

NEWTON-RAPHSON modificado considerando as fdrmulas abaixo, 

para i :::: 1,2 .. 

A A A 

g . .
1 l 

r r .u i u i 

A 

+ 

A 

r .. tr(Z�Z-* 
1 l 1 1 

A 

A 

1/r .. 
1 1 

r .. ·- Y. (Y.- X.(3.- z
1
u

1 
> /n

1 1 1 1 1 1 

e) REML

A 

+ rii19ii*1n )J /q (60) 

(61) 

As estimativas são obtidas de maneira semelhante 

às de ML .. 

" A A 

g i i 
:::: (u�u. + 

1 1

A 

r .. ··- Y. <Y. ·-
1 1 1 1 

9 . .  t F
1 1 

,.. 
X. (3 .....

1 1 

e
,., ... >> /q 
�t:_ 

Z.u. )/[n-posto(X)J
1 1 

As fdr-mulas definidas de (60) 

(62) 

(63) 

a (63) são
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encontradas em vários trabalhos7 por exemplo <HARVILLE, 

A A A 

1977), em que os vetores e matrizes Y, X, �, Z, u e C�� sio 
�.e;. 

definidos em (1), (3) e (4); I i a matriz identidade den 

ordem n <n = ndmero de observaçies), q o n�mero de touros E 

"tr" significa a operação traço matricial. As estimativas 
A A 

q .. e r .. � esquerda das expressies sio obtidas na 
- li li 

de ordem k+1, e 

ordem k. 

aquelas à direita, obtidas na iteraçio de 

d) MIVQUE<o>

O MIVQUE(o) i um mitodo aproximado de variincia 

quadrática mínima nio viciada; em que se considera, por 

MIVQUE(o). As estimativas de componentes de varlincias foram 

obtidas atravis do procedimento VARCOMP do SAS, e usadas 

como valores iniciais dos mitodos ML e REML. Maiores 

detalhes sobre como estimar componentes de variincias por 

este m&todo podem ser vistos em HENDERSON (1984, p�g. 173). 



(Y,.;) foi:: 
t: .. 

[� y:l ] .... 
Y,') 

r .. 

O modc'lo 

( Y, ) e p e ',:.o ,,1us doze 
]. 

p ,,11'· <:\ 

:J [ �: ] ' [::.: ] 
,.. r... ( ... 

( Ó·'Í) 

Y,. ( Y,'> .... vct (W 
J. ,: .. 

de registros de pesos observados à 

(peso aos doze meses); 

à desmama (peso aos doze meses): mddia, sexo, Jpoca 

mcnto e idade da vaca ao parto (anos); 

f i :•:os 

de (1 ((1) Jnc111i 7 FrO"' 0' 11n", 1'·e1;;·1cion,:tdos "' nívci�, • i ;.:.� ff • , - A,.. •• • • d , _ -• 1 

diferentes de cada fator. 

cicsmama(pcso aos doze meses); 



Ul 

/ < 7 ) -· m "\ t r· i �". d t'. i n e i d f. n e i ,,\ e o n h E e i d ,., • r e 1 ,,\ e i o n ,, n d o 1:i e <:,. o ,;; ... •j X.,., , 
.• 1: .• 

à desmama (pesos aos doze meses) aos elementos de 

U., ( 
:1. 

) • A ::i 1 i I i h i:\ •;; d e Z !':• 

tes entre si, E das colunas de X; 

i ndepf:-:nden .. ·· 

tii; va1'·i3.nci;;\'" deu E e com c:acli:\ indivíduo ,,\'v'i:,lit1do 

p,Jl",,\ Y._1 (? Y,.i E t1.indt1 com o!;; r:'lnim a i "' ordcn,·,,do5; dFnt,,.o ele
1: .. 

[
u1

] [1v'i:tl" , ... 
u ... )

i: .• 

[ 
·: i] [l),·:\I,. .. _ 

€,.) 
r_ 

!.J G :l.i :U

g :\. �.'. G í ;.:� 

1'·u.Rti
!"1,)�ir)

e.. e .. 

q '')ü l. '') i ..... .1. r. .. 

g,v,G,.),.> 
c .. c.. e ... ,: .. 

v· i ,.>Ri'') 
e.. 1: •• 

r ,,,.>R,1 ... > 
r: .• r._ r. .. ,: .. 

De (ó5) e (66) obttm-se: 

.... i 
O 

·-·1
R :::: i,; 

�::-endo:: 

G
-·:t .... [ 

R
·-· í

.... [ 

·-í@ f1 

9:\. :I.A·-1.

�/l.2A·-i

l'.iiR-i

í2 .... i
I'

' R 

9 12.,,
--1

] 
'') '') "" 

9"··"-A i

,. '') j,'<R
-

] '') ") .... :íc.c .. 

R 
.. 

,... 
. 

] ..

. [ 
] .... R 

o 

g ,· ,./¼ 
J t: .. 

i:il R .. 
l J 

(' ,t_�) .:.J ·1· ')' j 
•• l.' •• 

] (' ,., /, , L , ... ) 
::: J. o 1]) ;·i, \ ,_) .:) 

(6ó) 

(67) 

( ótl) 

(ó9) 

(70)



A lil a t 1'' i :;,� A .... :l. d e o 1··· d em 6 5 f o i i n i e i ;::, 1 ri'i e n t e n b t i d <'� d e 

acordo com HENDERSON (i976b) r sendo a estrutura de parentesco 

arrcscntada na Tabela 8; .... :1 
,:1 matr i :.:•� A · de 01,·dcm '.'.i;�, U<;,.\:\dê\ n :;,\ 

análise mu]tivarlada r foi obtida atr·avis de partiçJo de matriz 

(\;FfiHLE, :í.97l). 



N 

947 

4 i!
[$;? 

;:_l\'59 
3:3�'.i 

3'.íü 
4:51 
�:.; i. i 
'.'.'í 1. ;.: 
'..i:í.3 
'..'.i 2ó 
769 

Ü¼;l:I, 
BEli 

i i. :':j�'j 
1175 
U.8(1
U.?3
:U.97
1.;.>26 
:1.;.>; .. ? 

N 

() 

(i976b) 

1'iNIM1'iL. 

.... ... () ....... . 
P riI 

...... N ....... 
P{'iI ...................... . 

............. '.'.>............................. . ...... ....... N ...................... Q .. . 

:í. 
,, 
·t: .. 

3 
4 
t:·· 
..:J 

6 
7 

n 

9 
1. 0 
ti 
1 ;! 
j_ 3 
i4 
15 
i6 
17 
18 
i? 
20 
��i 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
f) 
\? 
0 
0 
0 
1�) 

3 
0 
"-" 
,J 

4 
9 
9 

8 
7 
4 

1 ?:3(? ;:)3 

t;.rn4 ;:�: �4 

13(};_> ;_:.� !:j 
1.394 ;:_>6 
t4;:.:{? ,,.., .. .,

,: .. / 

j_ 4�::,4 �!.B 
:l. 4;_>;:j ;;29 

:l.43::.i 30 

:l.476 31 
J::i39 ::3;? 

i �:iü'.3 :n 

1. !':iB9 34 
167::! ::1 �:5 

:í.67�$ 36 

:\.679 37 
i69:1 30 
1711 39 

:!.744 40 
1753 4i 
1.7B4 42 

:í.910 43 

1. 91. i 44 

n0mcro original do animal; 

1;:· 

d 1. 9�'i7 4�5 

7 ;.�� f) I> 3. !.)(; 
"} ;:.f 22 47 ,: ..

i. ;?1;_:8 4B 
U. ;..� 1 �:.1 :3 49 

i ;? :t 7 :�i �:;o 

i 21.!:.:;B :51 

u 2169 !:_:_;;2 

7 ?1-GB �:í '.3 
7 224::l �S4 

4 ;?;?��j�:? 
t:·c 

,.J• .. J 

4 :??Bl 
t:· 1 

\ . ..l(.J 

j ,e
· 

. ,J �-�3,s;2 �:,i;l 

10 ;:.:4(}:3 �:iü 
i ;! �!.4�.16 59 

6 2627 60 

:l.0 ;.:.� l> :3 �:5 61 
!'

" 

\J ;.�697 (.);;� 
6 ;u3�3 63 

6 ;.!7 67 64 
6 �.'.956 6"'. ..... 

:i �i 

p i.'iI 

lü 
14 

:í.9 
;.:1 

17 
;:>1 
-1''') "} 
tr: .. 

1.8 

;;_� t 

:í.B 
;_> j_ 

i. B
1? 
14

;?�:_=_; 

34 
3

lf 

3? 
3ó 
3D 

41 

os animais sio ordenados pela idaciE E numerados con -

sccut ivamcnte de i a n • 
.; 

PAI - os pais desconhecidos sio identificados por zero; sio 

considerados nio relacionados e, representam a popu -



')() 

A solu��o dos parílmetros do modelo descrito em 

(64), de acordo com HENDERSON & GUAAS (1976) idada ror: 

'"·:í. 

[rP ] .... u 

c1 ?] [ t :1. ]e,.)•.·; t , .. r. .. '·- , ... � 

(/j_) 

e :l. :l.

c:1.2

l ,.>
r. .. 

I 

R
··••j_X.... X .... 

I 

R .... iz .... X .... 

. í / [" X X 1 1. , 1
.... ) ./ 

,. ic.x :X l 
') 'j , .....

r ilx'z I i .. i 
,,.. I ,. J.ç'x ... , l 

1. l'.. ;_:� 

j '") / , 'X X ]1 
" i ';_:_, 

"i .. ) ,. • i: .. ,..x X r , ,,.> ... ., 
1:.. I: .• 

, 1.''x , , ]
1 

1 .<.. ;? 
.--J '") ./ 

• 1: .. (;., �. ;P ··.y 
r .,\ •·>,.. •">

,:_ ,: ..

• ( '") .j '') .... � [r :l. :Í .... r z +cJ '.Í. i � ···· :l. 
, .... j .... :\ 1 L. j .. i .; 1 1 

.... Z R .. Z+G . :::: . ,1 

. 

,.) .\.e ..... ,... 1.,.-.. A····i

)·" .l. L" .. Z ' 7 + q J. ,: .. '1 .l. ] 
., i ,L;;,� .. li 

'1•'1 ''.) ') ·-,:.. "·· ... , r ... ., 1... , .•• .A. :1. 

I .... i 
···· Z R Y 

r , .. iL.2+'.,] 

r"}.-") 

,:..,: .. ,( r ,.> e .. 

r 1.. ,.> .t.. ,.) ...- 9 i·i 

r_ 1: •• 

(/3) 

(/4) 

(76) 

A matriz X cio modelo em (59) foi form:.,ida com 

restriçio sobre as equaçics de quadrados m{nirnos, gerando 

uma matriz de posto coluna completo de ordem 23 (nJmero de 

A 

·- E E 
j

j 



') :i 
A 

( E i':i) .... E (Eh) . ... 0, 
jl< 

I< 
jk 

variâncias considerando o modelo mult ivariado foram o IHSM 

(MIVOUE t,pro>:im,,1do), ML E r<EML. 

;:A) IHSM 

() mctodc)J.09ia do IHSM ut il i:?,'.\d,:\ nest€•: t,,.,,ibi:1lho 

do MilJGUE y 

apresentado em 4.2.1.1 E na metodologia de absorçâo dos 

efeitos fixos para duas características de acordo com 

BERTRAND & KRIESE (1990). 

O sistema de equaç�cs considerando a absorçâo dos 

cfEitos fixos resulta em= 

:í. 1 A··· 1

r

ii + 9

9
i2A·-:tGi2

+ 

Qi2 
+ 

Q,F) 
t;_r:.., 

+ 

1 ') .... � , ... A �.
9 • 

'')'.) ... i g"··"-A ] [
l.l i] (Z ?\ i y i

~•-i y ]

+ L i t i �! ;,:.!

��? "" Z?i :t �:.? ��

(77) 
+ z;> i"tn Y ... , 

(:,.. r. .. r... r: •. 

As matrizes que compJem o sistema de equaç3es acima sio obtidas 

i. 2
* r

... ) ... ) 
i: .. C-

. 

T 

G '.'.!? "" !(,.> * r ; 
•--� t: •. 

K
i 

K,')
r... 

K:3

-·· 

.... 

.... 

z1M1Z:t; 

Z�M,_,Z,.>; 
e.. r_ r: •. 

ZiMiY
:1.

; 

l :l. :l.+ { ... /li: r r 
1.· •• 



.... z:
)
M,.

1 
Y,., ;1 

1:.. r... 1: .. 

z'·1.1. Y K,,,.·l(· i 11 ;;! ;;!
.... 

,., 

z:}·\;;?•,;_ :li. 

Z"i,l Y . ·2 12;� 2 

K ., .. 
4

K._--·· 

1 �-1 
t" 

*
i.2

r 

*
;.�2

r· 

As estimativas de u1 

:Li 
r ; 

2 u� s�o obtidas atrav?s
, .... 

do sistema de equaçffes (78). As soluç�es s�o aproximadas, 

pois, usa-se a diagonal da matriz de coeficientes. 

+ 

(78) 

+ 

r
ii 0 i2] [º 11 º 1 �; 

r 
•·"---

i ") .-,�,l) L o"·"- 012 D22 

< 79) 

em que::

011
::::: ói-ag { Qii 

+ l 1.A-1
g ) 

diag ( �\.2
i2 -1 

)D ·- + 9 ,� 12 

º')") - diag ( G,,""> 
+ 9

22A-i 
L.C-- f_._,._ 



(i,j :::: i,;;_:) mfío dEfinido!:; em (ó9). 

tr,:1br,\1ho 

Y ,., V "-' 

·í '-'· • •"')' ". , .... 

todo1,; an i m,� i �,, 

o modelo foí

?3 

ti nh,':\m 

,,\dotado. 

Assim, foi ut i1izado as seguintes simp] ificaç�es matriciais: 

X� __ '"' X ... > ....
.r e .. 

zí :::: z") ....
r_ 

Z;; M :::: M,.) :::: 
1. t: .. 

e u
0 

obtidas de,.� ... (/B), 

est imatlvas de componentes de variSncias P covariJncias 

genit icas E residuais s�o obtidas por igualar as seis 

., y .. ;,1 y -�- <" 
(-:. .. , J ¼ ... ) i,.;� ·* 

e.. r: •. 

A .... j A 

u1A ··u��' Y�M Y 
:l 1 , 

tr A-1 C í E E t M . .  J 9_�_,_ + 
'.4 . 'ii:í.j :l.dJ .lJ 

1 .j 

[ ( E E t í i J. 2 Mii iJ' ) + <E E t. ''
)
-\.. '\ . i. 

i j j l,a .. 
J 

.l. J 

e E E t 1 
.. "

) 
Mi i ij ] g, .. ,,')

,; 
: • 1 J ,:,. 1::.c_ 

[ E E t :l . i. Ni.i. ] rii
j 

.. 1 J 1. J 

v 1_ ,_M Y 
1 ,, • ' '') 

.... r._ 

+ 

e < E E t' .. '"> N
:í

. i. > + <E E t .. ,., . Ni. - . 
j .llJr. .. . 1 J 

j 
lc..).J ll.J 

.1 J r; '") 
J. f: .• 

+ 

e E E t ,t .. ,')
• • .1. 1 J e.. 
1 J 

�,i 
··1

"ííij .. 



tª ·1. M4 .. ,.> J gí:l +
. .1. 1 J .f. 1 J t.·.. : • •  

. .) 
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r E

1 J 1 ,J 
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E t 
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[ E E t.�-� N
j

. -� ] 
Í j 
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I'' '') '') 
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+
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A ··-1 A 

i l 1) F [u�A u�J = 
t:.. i:-

iv) E

V ) E 

vi ) E 
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E t t . . '1 M . '') . '') ) + ( E t . ") , . M . ,.) . '') ) J 8 i •'") 
j .1.IJ,: .. l,: ... J,.-_ j lr. ... tJ lc .. J,.-.. t: .• 

E t M. ,.>. ,, ] g '')'.) + • -'1 • r) J r. .. Jr. .. f r. .. J e.. l: .. t.'.. 

E t N. ">. ,.> ::i r 1. ij i i ij 1 ,· .• J e.. 

[ ( E E t •.. ,, N.'1.,, ) + <E E t.,,1. N.,,.,, )J ri',.?
j j .1. 1 J e.. l r: .. J ,:.. j j Ir... J I c .. J ,.._ _

[ E t -�-- N.,,.,, J r�,, 
. l,.c.Jr.!. li: .. Jc. r. .. c .. 

,J 

+ 

+ 

( Y l ríY i} - t I" 
( A···· 1.ZMZ) q .: :í. i

(Y i NY,.) 
,:.. 

( Y ,1MY,.>) 

·-

-· 

... 

·-

e... r._ 

i i 
,� r 

i i  
r ,,. 

i i 
r ,,. 

i ;; 
r 1

r 

U. 

i ''),:_ 

,.),, 
l: •• r. .• 

j_ �! 

·-

-·

,. 

}! 

;. 

; 

j '1 r) '') .... F . t:.:.ri-..c .. 
V 

ii u. ... r I
r .. 

t l'' (A·-·JZHZ)

t r· <A ... :'í.zMZ >

Miiii 
. ... tr

�'Íiii2 
.... tt·

M 1 i ;!2 
.... tr

Mi ... >i', .... tr
e_. e.. 

M1 ,.>,.>'1 nn tr 
.t: .. �t:.. 

M,1 ,)ri-, 
.... tt,·

r. .. r. .. t:-t:;. 

.. i�?.

�:! ,.) ,.) 
1:. •• t: .. 

1'.\~·iD i iPDU.
;: 

A-·:l.Di i POi2
;: 

' i j ,.)'1 

tt
-··10 ·po,:··"-,

:1 i'1 1··> 
,,-.. o· c:...PO 1: .. ; 

i j'1 ")''} A ..
.. D · c .. PO"·"" l! 

-•i '1'1 r) r) 

A D"_,...,PO ............ ll

N . ..
iii:í . 

Nj_ iir?. ....

N :í. :l��;.:.� 
. ...

Ni2i;.�� . ...

Ni22�? 
....

N,.),.V)") 
.. .. 

t:.�,:,;.,:_ (.'-

tt· 

fr 

tr 

tr 

tr 

tr 

A--i0
i iGDi i

A-· i D i i GD i �!

j i' 'Y1 
A 

... ·o J.G,D':: .. c:...

f:1--:!.0 i 2QD:!.2

-i 1" ,.,,.)
A D "··oo"-C.. 

--i 22 22A D GO 

Os Elementos 
i j i j 

r- r ( i ,j "" 1,2)
r, 

definidoi:-. (70).!..:;c,o em 



?6 

Com a soluçio do sistema de equaçies acima, 

estimam-se os componentes de varifincias genética e residual, 

à direita das equaçJes. Estas estimativas sio utilizadas na 

formaçgo dos sistemas de (77) a (79)p novas estimativas 

obtidas, E o processo continua atd a convergfncia. 

b) ML

O algoritmo de ML utilizado 
A A 

baseou-se nas formas quadráticas em u P � 

nc-:·st E

,., 
!'\,:'\O 

HENDERSON (1984). As duas características: peso à desmama 

e peso aos 12 meses 

correlacionadas, uma vez que as duas observaç�es foram 

feitas nomesrno indivíduo. Atravis das notaçies em (51} P 

( �,2) e o algcwitmo dt'sc:r·ito por· ROTHSCHILD d: ,:\lii (1979), 

definiu-se a matriz T: 

T .... (R ó) Z'Z +G a}o 
-1 -1

A ) [
Tii Ti•"> 

]
l.' .. 

-· (80) 

Ti2 T "''> 
/:_(.' ..

A matriz T corresponde à inversa da submatriz C�? definida
1:.... '•H 

em (74) .. 

As estimativas para 9 i j -· i,2), na

k -·ésima com o uso da matriz numf,Tador de 

parentesco A, s�o dadas por: 
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(81) 

(82) 

Z, u, l l sendo

(1. e u. sol uçõE:-,,s do si st...Gma de equações C 71); 
l. l. 

"q" é a ordem 

de u. e "n" o número de obsecvações. 

e) REML

As estimativas para g .. e r .. obtidas através do 
1 J l. J

algoritmo EM C DEMPSTER et ali i • 1977) na k -ésima iteração

sao: 

9i j C k +1) 

e 
A A A 

rijCk+i) = (ei�k)ejCk)
+ tr BijCk))/Cn -posto CX))

Em C83), * . � � 
Cij= rc22 - c12cc11) c12J • em que 

(83) 

(84) 

as 

ma'lrizes c
11

• c
12 

e c
22 

são definidas em (72). C73) e 

(74). B,. é uma submatriz de WCW. 1 J correspondente ao

ij-ésimo par de caracteristica onde C é a inversa 

generalizada da matriz de coef'icienl.es de C71), sendo 

W = [X :ZJ; em que as matrizes X e Z são expandidas para 

duas caracteris+-icas cor1f'orme o modelo (64). As estimativas 
A A 

u. • e. e as contantes "q" e "n" são defini das no método ML.
J. l 



?B 

O cálculo matricial envolvido na execuçJo dos 

mftodos mult ivariados: IHSM, ML F REML foi 1,.�'Bl izado de 

acordo com o software uSOC" (EMBRAPA/NTIA>. 

dos 

1 1 

1 1 

A norma da matriz de diferenças das 

p ,:\l" B.mct l" O!,; 

i--<k+1.) 
1 

A(k+j) R . 
6 ( k ) 

R ( k) 

foi 

1 11 

1 11 

1J<;;;;;.da como um crit<frio de 

1 1 
A ( k) 
6 1 1 < 10 

.... 4 

1 1 f� ( k ) 1 1 < 10

···A

3.2.4 Justificativas dos efeitos fixos 

no modelo 

conve:1,.9Ê:-nc: í,:1. 

(B�:j) 

(Dó) 

incluídos no 

O dimorfismo sexual sobre o peso em bovinos tem 

sido verificado por muitos pesquisadores. Uma possível 

explicaçio i açio de horm6nios sexuais diferentes e o 

período de gesta�io mais longo nos machos (MORTARI, i976) y

proporcionando conseqüentemente maior peso ao nascimento, 

vantagens que tendem a se manter nas idades subseqüentes do 

Superioridade do desenvolvimento pondE.'ra1 

machos nas raças zebuínas e Canchim tem sido verificado para 

várias idades. No peso ao nascimento (TORRES, 1961; FELiCIO, 

1975; MORTARI, 1976; FIGUEIREDO et ali i, 1978; OLIVEIRA, 

:í.977) para a raç:a NelorÊ', TORRES (i96i) para a raça 

Indubrasil; TORRES (1961); MIRANDA (1973), FELiCIO (1975) 

para a raç:a Guzerá e Gir; OLIVEIRA (i977); PACKER (1977) e 
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OLIVEIRA (1979) para a raça Canchim. No peso ao desmame, 

OLIVEIRA (1977)p PACKER (1977) e OLIVEIRA (1979) para a raça 

C8nchim f..' f'1LENCAR ,,'1 j i 

Charo10s-Ne1ore. Para o peso a um ano. FREITAS (1975) para a 

raça Guzerá; FIGUEIREDO et ali i, (1978); MONTEIRO (1977) 

para a raça Nelore E OLIVEIRA (1979) para a raça Canchim. No 

peso aos 18 meses FIGUEIREDO et a 1 i i , 

(1977) para a raça Nelore e VIANNA et ali i 

(1978)� MONTEIRO 

<1970) para a 

raça Canchim. Para o peso aos 24 meses, FIGUEIREDO et alii, 

(1978) para a raça Nelore e OLIVEIRA (1979) para a raça 

Canchim" 

b) lrno de nasc. i hi(:;.'nto

O efeito do ano de nascimento sobre o peso de 

animais das raças zebulas e Canchim tem sido verificado em 

v�rios trabalhos. No peso ao nascimento, TORRES 

FELiCIO (1975) e MORTARI (1976) para a raça Nelore; 

(1961) e FELiCI0 (1975) para a raça Guzer�; OLIVEIRA 

e PACKER (1977) para a raça Canchim. No PESO � 

(1961); 

TORRES 

(1977) 

OLIVEIRA (1977); PACKER (1977) e OLIVEIRA (1979) para a raça 

Canchim. 

e) Efeito de mis e/ou época de nascimento

Efeitos significativos de mfs e/ou época de 
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nascimento nos pesos de bovinos zebuínos e da raça Canchim 

tambim tem sido encontrados por vários pesquisadores. No 

peso ao nascer r TORRES (1961); MIRANDA (1973) e FELíCIO 

(197�:;) para a 1�;;\ç:a Gu:�0,n\; TORRES (1961) p;.:i.r·a as t"c\<;:as 

Indubrasil e Gir; FELÍCIO (1975) e MORTARI (1976) pava '" 

para a raça Charo1fs; 

OLIVEIRA (1977) e PACKER (1977) para a raça Canchlm. No peso 

� desmama, FELiCIO (1975) para as raças Guzerá e Gir; PACKER 

(1977), OLIVEIRA (1979); ALENCí➔R e.'t ali í (i9Bi) p;;;ixa a 

raça Canchim e ALENCAR et ali i (1982) para a raça Nelore. No 

peso a um ano, VIANNA & MIRANDA (1948) para mestiços 

Charo1is-Zebu; MONTEIRO (1977) E FIGUEIREDO et al il, (í97ü) 

para a raça Nelore. 

d) Efeito da idade da vaca e/ou ordem de pariçio

Os efeitos de idade da vaca e/ou ordem de pari�io 

sobre o desenvovirnento ponderal de bovinos têm sido 

verificado em v�rios estudos. H� uma certa uniformidade dos 

resultados em relação ao peso ao nascimento e � desmama, 

entretanto, para as idades subseqUentes os resultados sio 

controvertidos. Efeitos significativos da idade da vaca 

sobre o peso ao nascimento foram verificados por FELiCIO 

(1975) para a ra�a Gir e MORTARI (1976) para a raça Nelore; 

OLIVEIRA (1977> r PACKER (1977) e OLIVEIRA (1979) para a raça 

Canchim. Pava o peso � desmama, FELfCIO (1975) E MORTARI 
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(1976) para a raça Nelore; FELiCIO (1975) para as raças 

GuzEr� E Gir; OLIVEIRA (1977), PACKER (1977) e OLIVEIRA 

(1979) para a raça Canchim. Para o peso a um ano, FREITAS 

(1975) para a raça Guzeri e MONTEIRO (1977) para a raça 

NP)ore. 



3.2.5 ValoFes iniciais dos 

102 

As estimativas iniciais das variâncias usadas nos 

m(todos univariados foram obtidas através do MIVQUE(o) 

descrito em HENDERSON (1984). Admitindo-se, por h i p ót E:'Sf:�, 

que a verdadeira razio de cada componente de variância entre 

touros em rela,io ao componente residual é nula, isto é, 

g . .Ir .. :::: 0v as estimativas obtidas por MIVQUE(o) t€·m 
1 1 1 1 

convergfncia local, porém sio as melhores quadriticas nio 

viciadas obtidas. 

As estimativa de varilncias obtidas pelo método 3, 

foram usadas como va 1 orei;; para os 

multivariados, sendo os valores iniciais dos componentes de 

( y ")) ] /2" 
,:.. 

As matrizes dos componentes de variincias entre 

touros e residuais G e R �oram: 

G 
o 

-·· [
i18, 174000 

100,400000 

o o 

i 00, 400(:)00 

95,335300 ], R
C) 

... [
5 <t4 ,. 800000 

494,770000 

493, 770000 ] 

886 7 3::i620\') 



3.2.6 O algoritmo EH 

DEMPGTER ali i (1977) um 

procÊdlmento geral de técnicas iterativas para o cálculo de 

estimativas de m�xima verossimilhança, quando o vetor de 

observa�6es Y pode ser considerado como dados incomplEtos. 

Cada iteraçio deste algoritmo consiste de uma etapa i n i e i .:d 

que envolve esperança matemática (Expectatlon), 

uma etapa de maximizaçio (Maximization), daí o nome EM. 

Os autores verificaram que na classe dos modelos 

lineares mistos, as estimativas de componentes de variâncias 

obtidas por ML e REML, calculadas atrav?s do 

algoritmo EM, considerando-se os efeitos aleat6rios como 

dados perdidos. 

Para a sua implementaçio o EM transforma uma 

funçio de verossimilhança complicada em uma seqUfncia de 

problemas simples denominados de pseudo-completos, isto por 

que a cada iteraçio, estimadores atualizados são obtidos. 

Este algoritmo usa uma estimativa inicial 
( o) 

e r que tem no 

passo seguinte a solução maximizante denominada de e<i)_ 
T !-:: 

o pro esso continua atique na iteração < k +1) , t em-··se 

mddulo I e<k+i l e <k> 1 significativamente pequeno, de tal 

�orma que a convergincia é assumida. A t eor i a g E.'r a 1 

apresentada por DEMPSTER e colaboradores mostra que a cada 

passo do algoritmo, incrementa a verossimilhança de modo que 

um míximo local é atingido no limite. 



Além de sua simplicidade de uso em relaçâo a 

outros algoritmos. tais como, o Newton-Raphson, MÉ-todo de 

quasi-newton ou Método de Newton modificado, o algoritmo EM 

� muito estive] numericamente, ou sempre converge, 

mesmo que valores iniciais adequados nâo tenham sido usados. 

Os estimadores obtidos pelo EM sio i dfnt i CDS c\OS de 

PATTERSON & THOMPSON (í97i); CORBEIL & SEARLE (1976) P 

HARVILLE (1977). 

Como exemplo de apl icaçio do 

considerando o m0todo REML, seja a funçio �r

,.) 

a 1 gor í t mo EM 

) 

estimativas df: �· ... 
( ct""

s 
), e as formas quadráticas 

-i
t' = (u'A u, e'e). O REML leva em conta a perda de graus de

liberdade na estimativa de efeitos f Í )·,OS ( S) 

maximizaçio do contraste de erro K'Y, onde K tem dimensio N 

x (N - s). Assim, uma forma de usar o EM,de modo que na 

v-és i ma i ter ação
A A', A

'") 

�• = (a� , a� ) seja a melhor estimativa 
V S E 

de�• consiste no seguinte: 

Passo E: obter t = E [t/K'Y,8 J;
V V 

Pas.so M: obter A. 

"+'v+i 
como solução de E [ t/- J = t 

k



:1.05 

3.2.7 Critirios de comparaçio entre os método5 

a) Critérios estatísticos

N�mero de iteraç:Ões requerido para a converg&ncia; 

- espaço de definiç:io dos parâmetros; 

- erros padrio dos estimadores� 

ra;-::ão var iânc ,i\ residual/v.:-1.r iânc: ia gEn ética E1.tre os 

métodos .. 

b) Critérios bio16gicos

·- t,st imat ivas de correlações genét ica,fen o t: Ípica, amb ienta1

e residual entre o peso� desmama e peso aos doze meses� 

variaç:f{o percentual elos E:stimador es dE: variâncias e dE 

covariincias de cada característica em relação �s suas 

médias; 

estimativas de coeficientes de herdabi1idade; 
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3.2.8 Estimativas de outros parâmetros genéticos e 

f'enotipicos: 

a) Herdabilidades

As esti mat.i vas par-a a herdabi 1 id a de no sen'l i do 

restrito Ch�) para a caracterist.ica i Ci = 1 
]. 

para peso à 

desmama e i=2 para peso aos 365 dias). !'oram estimadas 

através da fórmula de BECKER (1975). 

"2 
h. 

]. 

= ----------

A A 

sendo: 

gii = estimativa do componente de variância entre touros

para característica i.considerando a correlação entre 

é a 

estimativa de variância genética aditiva.Por hipótese 

os acasalamentos s�o ao acaso e os 

interações gênicas alélicas despreziveis); 

= estimativa do componenle de variância 

assoei ada à car acler i st.i ca i; 

efeitos de 

do erro 

"2 h12 = eslimat.iva da co-herdabilidade envolvendo as duas 

caracterist.icas simultaneamenle; 
A 

= 

g12 
= estimativa de covariãncia genética entre Y1 e Y

2
;
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r
12 

= estimativa de covariância residual entre Y1 e Y
2 

Os erros padrf:':i'.o aproxima.dos para as estima.tivas de 

herdabilidade foram calculados conforme fórmula de SWIGER 

et alii (1964), descrita em BECKER (1976). 

b) Correlações

As estimativas dos coeficientes de correlaç�o 
A A 

genética Cr
9

). fenolipica Cr
f

). residual Cr ) e ambiental 
e 

A 

Cr
E

) entre o peso à desmama Ci = 1) e peso aos doze meses 

Ci= 2) for-am obtidos CBEC K ER, 

abaixo: 

A 

r = 

r
f' 

=

r = 
e 

A 

A A 

1
12 

------------

"' "' 
1/2 

C r-11 . r 
22

? 

1976) através das fórmulas 
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e) coef•icient.es de var-:laç�o gené'lico-adi 'li va

As esl,imal,ivas dos coef'icienl.es de variação 

genética aditiva CCVA). variância fenotipica (CVF) e da 

variância ambiental r1a for-ma de percentagens em relação à 

média para a caracl,erist.ica CY
1

) foram obt..idas por: 

CV
Ai = 

J4;ii
X 100; 

cv
i=-

; 
......... 

CV e.
l. 

+ r ..
11 

X 100 

j; ii - 3�ii
= ------------ X 100 

F 
ll = -------------

X 100
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d) Coeficientes de covariação genético-aditiva

As est.imati vas dos coeficient. e s de covariação 

genético adi ti v.a C CCA). fenot.1 pica CCCF). residual CCCe) e 

ambiental (CCE) ria forma de percer1tagens em relação à média 

são obtidas por: 

�4912 
= -------- X 100 

Y1.Y2 

l 
,, A 

A 912 
+ r12 

CCVF = -----------
X 100 

Y1.Y2 

A J ;12 CC = -----------
X 100 

�\ y2 

A J ;12 - 39
1 2

= ------------ X 100 
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4. RESULTADOS e DISCUSSÃO

4.i Estatística descritiva

As midias aritmiticas de Y1 e Y2 considerando-se

as combinaçies dos efeitos fixos estio representadas nas 

figuras 2 e 3. Embora se trate de valores observados, ngo 

ajustados para os demais efeitos fixos, 

erros padrio situaram-se em torno de 2,5%, 

os respectivos 

possibilitando 

inferir sobre os efeitos com relativa precisio através da 

análise gráfica. 

machos, 

O dimorfismo sexual. a favor dos animais 

e v� i verificado em todos os anos de 
� 

nascimento <Fig. 2 a,b), nas várias idades da vaca ao parto 

(Fig. 2 c,d) e dentro de cada epoca e ano de nascimento 

(Fig. 3). Os efeitos de ipocas e anos de nascimento para am-

bas as características (Fig. 2 a,b; Fig. 2; Fig. 3) sio mais 

pronunciados do que as idades da vaca ao parto (Fig. 2 c,d). 
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4.2 Anil ise de varilncia dos efeitos fixos 

Os quadrados médios referentes à an�lise de 

variância dos efeitos fixos inclu(dos no modelo (59), 

ajustados para os efeitos de touros, sio apresentados na 

tabela 9, separadamente para peso à desmama e peso aos 

doze meses. 
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Tabela 9 - An�lise de variância dos efeitos fixos ajustados 

para u + touros, de acordo com o mitodo 3 de 

HENDERSON (1953) <Y1 = peso� desmama;Y2 = peso

aos d o:;.:e mes<�s) • 

Causa M� 
var i aç:ão 

Dentro 1073 

Redui;ão 

SE}·{O: 

Ano: 

, 
.EPOCa• 

:( ôarii:· 

s 

A 

eia

total 

E 

vaca (anos)::

X E 

22 

i 

6 

1 

I 8 

6 

Resíduo i.051

* P < 0, 0�j

** P < 0,01

ns P > 0,05

Como 

S.G. 

y 'Y -- R<u,T>

R ( lj, T T F} -R (li' T) 
, 

···i
8!:.Zr.B t·

-.1 

8?lABf-l 
-·�

(�:ZEBE 
-·i

B1ZIBl 
-i

,I 8{\E2?1E8 AE

Y'Y-R(u,T,f) 

pode 

r 

Y1

** ** 

7 .7-44,67 :!. L837 ,01 i3,02 13,36 
+-=* 

21.783,7�) 4.449,�H 36,b�! 5,0�! 
H, f.i! 

12.?93,�)4 12.875,43 2·3,67 14,5a 
f: f. f. 

;.!. 48b, i8 78.71>8,53 4,i8 08,87 

f.f. IH-

?.038,93 t.610,34 3T43 1,8�� 

H� ** 

3.645,76 3.303,04 6, i3 3,7�� 

594,80 886,3:j 

observado, não houve 

significância apenas para o efeito de idade da vaca ao 

parto para y,,. "-
Os efeitos mais importantes para o Y1_ foram

C) e o ano de nascimento do bezerro, e para y,.., a"-

ipoca E ano de nascimento. 
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Como a intera�io ano x É:poca de nascimento foi 

é.; i g n i f i e a t i va, a análise de variância da Tabela 10 deveria 

ser td ter ada no sE·nt ido de e�;.t. udar o efe i t. o de épocas dent r- o 

de anos. Este procedimento, entretanto, nio foi adotado por 

nio ser considerado relevante para o presente estudo. 

f�s const I,1.nt es adi t i va !:> ª
e· 

-> ambas as 

características associadas aos efeitos fixos incluídos na 

análise de variância estio na tabela 10. 



:l.14 

Tabela 10 - Ntlmero de observa�ies (N), constantes aditivas 
(kl) e midias ± erros padrâo do peso obtidos da 
analise de var1ancia segundo o mcitodo 3 de 
HENDERSON (1953) (Y 1 - peso à desmama; Y

2 
- peso 

aofü dozri' mf.:SES) 

Fêmc,·,!; 
machos 

rlpoca d1:-: 
r1,1r:.c i m1mto 
1 (maio n Julho)

2 (agosto a dPzembro) 

/)no de 
n,{!,C imcnto �t 9B2 

:1.98:i 
l9H4 
i 9B:'í 
i?B6 
i 'tB7 
J.9BB 

Td;:;11:il? da vaca 
,·,o p,&r·tr.J (;·,no!;) 

< 4 
4 l -- �i 
;:; l-- 6 
6 :---- 7 
7 l-- 8 
B :-- 9 
9 :-- :í.0 

i0 :--- : li 
} H 

Interaçâo Ano x {poca 
5. 982 >: i::porn
i 982 X EPOCa ;2 
i 983 >: Época 1 
1983 >: ú>oca 2 
1984 J-: É:poca 1 
198-4 >: Época 2
i985 >: Época i 
i 985 >: É:poca 2 
i 986 }� tfpoc:a J. 
1986 x Época 2 
i 987 >: Época 1 
1987 >: Época �: 
1988 >: époc;,, 1 
1988 ;< i:poca 2 

N 

�:i:26 
;i99 

H37 

163 
l'.."i6 
135 
164 
u�-;

H5 
124 
141 
142 
106 
:1.08 
115 
Bi 

167 

87 
10�) 

li 
134 
98 
6!5 
90 
66 
9l 
H 

U.7
47
81
34

1<1 

--A,54
Ji, ;i4 

... ;: T�j�J 
�� 7 0�:i 

�l ,BB 5 0,\:,9 
-1 ,HB -H>,�'if/

:3,fü 
6,38 

-·1.4 ,37
-HL�::-;

B,24
;D,t6
·-B r 98

-3,30
-��, �)a 

... ) ')r.· 
l!.11:-d 

i. ' fJ7
6,36
5,53 

0,29 
-3,0i
-6,66

,1:.,79
-6,/9

:-3 T \8
-3,rn
---4 1 72

4,7;2 
·-3, 51

5,51
-6,V

6,1.7
7,7.l

-7,71
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A discussio separadamente para cada efeito 

será feita como segue. 

4.2.i EFEITO DE SEXO 

Conforme pode ser verificado na Tabela 9, o efeito 

de sexo foi significativo para as duas características 

estudadas. As diferenças a favor dos machos, com base nas 

constantes aditivas e nas médias obtidas por quadrados 

mínimos (Tabela 10), foram de 9,87 kg para o peso � desmama 

(194,05 ± 2,25 versus 184,18 ± 2,21 kg)e 4,10 kg para o peso 

aos 365 dias (204,62 ± 2,23 versus 200,52 ± 2,26 kg ). 

Como o mesmo tipo de manejo e al imentaçâo 

foram dispensados aos animais do presente estudo, durante a 

fase do nascimento � desmama, as possíveis expl icaçies 

fisiológicas para a ocorrência do dimorfismo Já foram 

descritas no item 3.2.4a. A diferença de peso nas duas 

características, a favor dos machos, independe da troca e do 

ano de nascimento (Fig. a,b; Fig. 3) e da idade da vaca ao 

parto (Fig. i C r d>. 

Pesos significativamente superiores de machos da 

raça Canchim r nascidos em anos diferentes dos considerados 

no presente trabalho, porim, submetidos a 

semelhantes de manejo, tambim foram relatados por 

condiç,Ões 

outros 

pesquisadores. OLIVEIRA (1977) analisou dados de 371 machos 

e 378 fimeas de primeira geraçio, nascidos no período de 
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i956 a 1973, cujas médias para os pesos observados a 

desmama, padronizados para 205 dias, foram 228,10 ± 1,99 e 

183,52 ± 1,28 kg, respectivamente. Pesos � desmama de 

1.818 bezerros Canchim, nascidos tambim de 1956 a 1973, 

porém 

PACKER 

incluindo várias gera�fes, foram analisados por 

(1977). As médias do peso à desmama ajustado para 

205 dias para machos e f0meas foram 193,70 ± 1,30 e 178,50 ± 

1,30 kg, respectivamente. 

OLIVEIRA (1979) analisou dados de 579 machos e 711 

ffmeas da ra�a Canchim onde os pesos observados aos seis 

meses foram 175,92 e 160,72 kg, e aos doze meses foram 

255,64 e 220,36 kg rara machos E f&meas, respectivamente. 

Como pode ser verificado, há uma consistente 

superioridade no peso de machos em relacio ao peso 

ffmeas e ainda uma variaçio nas médias do peso em uma mesma 

idade. As médias dos pesos obtidos aos doze meses, 

associados ainda a um erro padrio maior, certamente 

refletem a perda de peso pós-desmama, uma vez que 56,4 % dos 

animais considerados neste estudo (635) nasceram de maio a 

julho e desmamaram de janeiro a fevereiro, 

pastagens abundantes, completando um ano de 

período de 

idade nos 

meses de maio a julho r época de e scassez de pastagens. 
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4.2.2 EFEITO DO ANO DE NASCIMENTO 

Como pode ser verificado através dos 

médios residuais da análise de variância, o efeito do ano 

de nascimEnto foi o de maior i mport ânc ia panõ\ as duas 

c;;-..r,,\cte1·· íst i c:as estudadas. Uma an,1 ise m,,\ is 

fator v 

das const.:-\ntr.:S aditivas 

mostra os 

e onst ant é'S negativas 

de 

associadas a este 

i984 i9B5 

ambas 

enquanto que nos anos de 1986 a 1988 

o apostou

O efeito do ano de nascimento em características 

de crescimento d e ,:\n i ma i s , t<�m si do e>:aust i vamf2nl<-:c 

investigado e sua significância comprovada na maioria dos 

trabalhos. Na verdade, este resultado i esperado, uma vez 

que este fator representa uma somatdria de causas difíceis 

de serem isoladas em uma an�l ise de variância, tais como 

Fatores ambiEntais temporários, fatores ambientais 

pen-nanentes, mudanç:as no patrim&nio genético. entFe 

01..1tras. Um outro fator a ser considerado t o erro na

amostragem de gendtipos, devido à concentraçio em alguns 

anos de touros e vacas com maiores potencialidades 

hereditirias em relaçio às características consideradas e 

t ambim a uma distribuiçio irregular, nos diFerentes anos, 

das vacas nas virias classes de idades. Ati mesmo a ticnica 
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de análise dos dados podE sEr um efeito aditional, pois com 

o decorrer dos anos há uma disponibilidade de metodologias 

ma i is 

que 

adequadas, além de melhores recursos computacionais, 

contribuem para uma maior eficifncia das anil ises e 

consequentemente no genético esperado. 

técnic21 da inseminaçio artificial, por quando 

<.1. e omput ac i on;:'\ i i:=,, t<:::-m 

possibilitado o desenvolvimento de métodos mais precisos 

para avaliar o potencial genético de reprodutores. 

Através dos valores da tabela 10, verifica-se que 

a influência do ano de nascimento foi da magnitude de 

% para ambas as características estudadas. Animais nascidos 

de 1983 a 1985 (Fig. 2ab; Fig. 3 c-f) p t:SC)::; 

for<":,m os 

das fêmeas. 

mais 

meses. sendo que os rne\chos 

ü 1 t i m,:\ 

uma vez que as médias foram inferiores as 

Animais mais pesados l desmama e tambim aos 

365 dias foram obtidos para aqueles nascidos no per{odo de 

1906 a i9ü8, o que permite inferir que estes anos 

mais fr:,.voráve is ?.OS c 1 i nd t i e o'.;; , 

sanitários, de manejo, etc. 

TORRES (l961), ccms i der;;,ndo peso � desmama de 

zebuínos, atribuiu a escassez de chuva, uma das causas res -

pensáveis pelo efeito significativo do ano de nascimento. 

Constantes negativas foram observadas por OLIVEIRA (1979), 

0�m Canchim, o qual atribuiu o fato como um reflexo da 



i2i 

reduzida precipltaçio pluviomitrica do ano de 1963. 

Influincias significativas do ano de nascimento 

sobre as características de crescimento em bovinos tem sido 

comprovadas por vários pesquisadores (OLIVEIRA, 1977; 

PACKER, 1977; OLIVEIRA, 1979; ALENCAR et ali i, 1981; ALENCAR 

& BARBOSA, 1982; BARBOSA, 1991) e Nelore (TORRES, 1961; 

FELiCIO, 1975; MORTARI, 1976; MONTEIRO, 1977, ELER, 1987). 

4.2.3 EFEITO DE ÉPOCA DE NASCIMENTO 

Da mesma forma que o efeito de ano, a 

significativa da tpoca de nascimento tem sido 

influincia 

verificada 

Effi um grande de envolvendo o

desenvolvimento pondera) de animais. A divisio do ano em 

apenas duas tpocas elimina o efeito das variaçSes mensais, 

entretanto, devido ao fato de reduzir o n�mero de classes, 

aumenta-se o n�mero de observaçSes dentro destas, permitindo 

detectar este efeito, o que nio ocorre muitas vizes quando 

se inclui o efeito de mis. Atravis da anilise de 

variincia (Tabela 9) verifica-se que este fator foi o mais 

importante para o peso aos 365 dias. Valores negativos 

para as constantes foram obtidos para a ipoca 2 (agosto a

dezembro) em ambas as características. 

A superioridade observada para os pesos de 

animais nascidos na época i (maio-Julho) foi 



respectivamente de 2 r 0¼ para o peso� desmama e 11,10% para 

o peso aos doze meses. Esta influfncia a 1 t. amf:,n te 

significativa para este efeito 0, 01) ,. 

pode ser melhor interpretada através das figuras 3 a,b, onde 

se observa uma superioridade da Época 1, i ndf:,pf:,ndente de 

SE'►�O e de anos de nascimento. Uma explicacio r- .. .\.zoáve 1 

os animais nascidos na época i (maio, junho e 

julho) iniciam a fase pós-desmama no m&s de outubro, 

período que coincide com o início das chuvas, portanto de 

disponibilidade crescente de pastagens. Esse período 

favorável, ou seja de abundincia de alimentos se estende 

até abril, permitindo portanto que os animais atinjam um 

;-;\no de Idade sem experimentar 

Estes resultados confirmam os de 

escassez de alimentos. 

OLIVEIRA (1979) 

animais Canchim de mesma procedencia dos utilizados neste 

onde os bezerros nascidos no bimestre maio-junho 

foram os mais pesados aos 12 meses. Ao contrário ,. os 

animais nascidos na ipoca 2 (agosto a dezembro) desmamam 

a partir de abril, justamente na ipoca que coincide com 

a escassez de pastagens, a qual peirmanece até 

outubro. Neste período, há crescimento estacionário ou 

mesmo perda de peso em muitos animais, implicando r

portanto, em um peso signi�icat ivamente inferior dos 

anlnais nascidos nesta época. Segundo MILAGRES (1987) 7

bezerros desmamados no início da seca completam um ano de 

idade com praticamente o mesmo peso, caso nio seja fornecida 
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nenhuma raçio suplementar. Ele enfatiza ainda que os animais 

leves aos doze meses, que passaram por um período de seca,

podem apresentar desempenhos idinticos aos 

pesados. 

animais mais 

Resultados opostos. ou seja, a 

deste efeito, pode ser uma consequincia 

não 

dos 

influincla 

distintos 

manejas, alimentação, entre outros, aplicados a cada rebanho 

em particular. Admitindo-se também que mes, época 

ano de nascimento são aninhados, nessa ordem, muitas 

vezes quando se estuda o efeito de mes. h' uma redução dos 

níveis dos efeitos e do n�mero de animais e, muitas vezes 

o efeito, embora presente, não i detectado. Mesmo assim, 

efeitos de mis ou estação de nascimento tim sido comprovados 

por vários autores em animais da raça Canchim (OLIVEIRA 

1977; PACKER, 1977; OLIVEIRA, 1979; ALENCAR, 1985). 

4.2.4 EFEITO DA IDADE DA VACA AO PARTO 

O efeito da idade da vaca sobre o crescimento 

de bezerros até os doze meses tem sido bastante documentado. 

Acredita-se que modiflca�aes morfoldgicas e fisioldgicas 

associadas com a idade da fimea e ainda um alto grau de 

confundimento de outros fatores r tais como. mudança de 

ambiente, de manejo, entre outros, provocam mudan�as na 

capacidade produtiva das vacas. Atravis da tabela 10, 

verifica-se que constantes negativas para este efeito 



foram obtidas para o peso� desmama em 

cinco anos em ambas as características, 
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vacas com ati 

e nas idades 

superiores a 10 anos. Pode-se, portanto, inferir que valores 

menores para caracter(st icas de crescimento em bezerros sio 

obtidos nas idades extremas da vaca, ou seja, no início e no 

final de sua vida reprodutiva. Estes podem estar associados 

a um desenvolvimento incompleto de seus drgios reprodutores 

1961), devido a uma competiçio pelos nutrientes 

dispon{veis para o seu prdprio desenvolvimento e de seu feto 

<HAFEZ, citado por OLIVEIRA, 1979) e ainda a uma menor 

produçio de leite. Uma diminuiçio no peso de bezerros � 

medida que a idade da vaca aumenta pode ser devida a uma 

reduçio na habilidade materna associada com a velhice. 

destacando-se uma menor produçio de leite. 

A figura 2 (c,d) mostra que, independentemente do 

sexo do animal e da característica, bezerros mais pesados 

são 

figura 

produzidos na faixa de idade de 6 a 9 anos, 

exibindo uma forma polinomial quadritica. 

com a 

Segundo 

MONTEIRO (1977) pesos de animais aos doze e 18 meses foram 

maiores para os filhos de vacas com aproximadamente 9 a 10 

anos de idade. PACKER (1977> analisou dados de 1.818 animais 

Canchim de mesma procedincia e manejo dos utilizados neste 

trabalho e, atravis de ajuste polinomial quadritico e 

c�bico, verificou-se efeito significativo da idade da vaca 

sobre o crescimento ati a desmama. 

OLIVEIRA (1979) verificou que o efeito da idade da 



vaca no peso de bezerros Canchim aos seis meses, 

sexo isoladamente E em conjunto, foi melhor interpretado por 

uma regressio quadr�tica. Este autor verificou ainda efeito 

significativo da idade da vaca para o desenvolvimento 

corporal 

residual 

p6s-desmama, 

da influincia 

o que foi atribuído como o efeito 

materna ati o desmame, o qual

influenciou o peso dos animais nas idades posteriores. 
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4.3 Componentes de variincias - caso univariado 

4.3.1 Aspectos teóricos 

As estimativas dos coeficientes de variincias 

entre touros, residuais e coeficientes de herdabilidade 

obtidos da ANOVA estio na tabela ii. O critério de 

convergincia para os componentes de variincias dos mitodos 

da ML e da REML foi assumido quando ocorreu mudania apenas 

no quarto dígito significativo das estimativas. O método ML 

convergiu com sete e oito y 
i 

e y ,.) 7 
r: •. 

respectivamente, enquanto que o da REML convergiu com seis 

iteraçies para ambas as características, porém, com apenas 

tris iteraçies as estimativas de parimetros geniticos tinham 

precisio de duas casas decimais. A Figura 4 ilustra 

o comportamento das estimativas em 

Estes resultados, apesar de serem informativos, 

nio devem ser interpretados como critirios definitivos para 

a convergincla destes métodos. Pesquisas realizadas por 

ROTHSCHILD et ali i (1979) revelaram que soluçies 

componentes de variincias para diferentes conjuntos de dados 

convergem a diferentes velocidades. Fatores como a natureza 

dos dados, qualidades dos valores iniciais, o mitodo de 

estimativa e ainda o algoritmo usado, devem ser analisados 

conjuntamente para se tentar 

convergincia destes mitodos. 

estabelecer crítirios de 
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Tabela 11- Resultados de soluç:ies explícitas e iterativas 
considerando peso à desmama <Y1> e peso aos doze 

J 

86,248963 

HB,174078 

0 82,6161t28 
i 135,035864 
2 132,804674 
3 132,267171 
4 132,537639 
5 132,110638 
6 i32,iM989 
7 132,103807 
B 

0 84,340727 
i 163,680495 
2 148,743085 
3 145,285423 
4 144,537340 
5 144,502242 
6 144,500452 

meses (Y2> , sendo gi i= variância genitica, r11= 

variância n,�sidual e h2
ii = ht:�rdabi lidade (i = 

1,2), I = iteração .. 

2 2 

MIVGUE(o) 

622,742698 �.486600 67,662923 91.v),617128 'n,276669... 69,198i35 9l2 o� 

"' r12 � 525,142766

Kétodo 3 de HENDERSON 

594,803544 0,662989 95,335392 886,3�i6240 6,3B8454

H>0,40087li912 :: 
,,.. 

r1�i "- 493,77í892 

Káxima verossiailhan�a 

596,514736 6,486660 65,857562 886,320320 e,276666 
584,804591 0,750365 85,189288 879,450499 0,353248 
585,163336 e,739891 89,2i4S86 878,234819 6,368863 
585,251085 0,737359 90,682552 877,806549 0,374532 
585,272309 0,736748 91,089486 877,689244 0,376100 
585,276337 0,736620 91,199098 877,657748 0,376522 
585,277664 0,736594 95,228389 877,649338 (t,376635 
585,277858 0,736558 91,236200 877,647097 0,376665 

91 ,238285 877,646499 0,376673 
t,,, = 122,B140ee 

,l "-

'r\ '1 :e 485 1 H 2006 "· 

Káxi•a verossimilhan�a restrita 

608,964681 6,486600 67,232081) 964,8í8839 ll>,276660 
593,4tl3532 0,864794 105,496838 892,663999 0,422764 
595,375510 0,799566 106,464201 892,424680 0,426330 
595,874817 0,78,i997 106,740476 892,356799 0,427347 
595,985178 6,78i73S 166,846643 892,33i768 0,427738 
595,990377 0,780573 106,852769 892,329267 0,i2776t> 
595,990642 &,780565 106,853119 892,329281 0,427762 

Íi2 = 1347660200 
rl2 'º 494,14066$ 

-----------------------------------------------------------------·----------
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Figura 4 - Estimativas de variincias geniticas <A> e variin

cias residuais (8), obtidas por ML e REML, em que 

os índices "i" e "2" referem-se aos pesos� des -

mama e aos doze meses, respectivamente. 

----= = REML
2

; - -

Virios exemplos discutidos na literatura servem 

para elucidar a dificuldade de se estabelecer compara�ões 

entre o mitodo da ML e da REML quanto aos critérios de 

convergência, um dos fatores importantes para a escolha de 

métodos, uma vez que traduz as dificuldades computacionais 

€�>: i st entes. 

HEMMERLE & HARTLEY (1973) analisando uma amostra 

pequena de dados em um experimento fatorial verificaram que 

as estimativas para os efeitos fixos convergiram em 10 
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itera�ies e a dos componentes aleat6rios em 13, resultados 

divergentes do� encontrados no presente trabalho. De acordo 

com pesquisas realizadas por ROTHSCHILD et ali i (1979) na 

anilise de dados de produção de leite de primeira e segunda 

lactação, cerca de 30 iterações através da ML foram 

necessirias para estimar parâmetros da popula�ão livres de 

vícios devidos à seleção. 

Nas estimativas de componentes da variância 

genÉ'tica aditiva, não aditiva e residual, além 

herdabil idade e repetibilidade de características 

espermiticas, através do mitodo de REML <TAYLOR & EVERETT 

i 985), cerca de ii iteraçies foram necessirias; resultados 

semelhantes aos obtidos por HEMMERLE & HARTLEY (1973), porim 

mais lento do que os obtidos aqui. 

Com base na literatura, fica difícil estabelecer 

comparação quanto aos critÉ'rios de convergincia, uma vez que 

hi uma diversidade de tamanhos de arqui�os, de valores 

iniciais usados, de tipos de variiveis, entre outros. Dos 

algoritmos usados um dos mais simples de implementar É' sem 

d�vida o EM, porÉ'm um dos mais lentos. Atravis de uma 

demon�traçio te6rica com o REML feita por HENDERSON (1986a), 

converg&ncias foram assumidas com sete iteraçies atravis do 

algoritmo MIVQUE e 19 atravÉ's do EM. Em uma outra anilise r

considerando-se um arquivo com 115.474 observaçies com a 

variivel dias em teste na lactaçio, SMITH & GRASER (1986) 

usaram virios conjuntos de valores iniciais de g · · e r • • de 
1 1 1 1 
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modo a corrigir possíveis deficiincias destes valores e, 

mesmo assim, cerca de 100 iteraç:ies foram requeridas para o 

crltirio de convergincia atravis do EM. Segundo OUWELTJES et 

alii (1988) cerca de 70 
convergência por REML 

iteraç:ies foram necessar1as 
e métodos correlatos que 

pseudo-esperança <IHSM, SCHAEFFER e THM). 

para a 
usavam 

A rapidez de convergência obtida no presente 

trabalho, no entanto, está de acordo com o 

teoricamente para caracter{sticas univariadas, uma vez que 

foi usado o algoritmo de Newton-Raphson, o qual permite 

localizar um valor maximizante dentro de poucas iteraçies, 

quando o valor inicial está na vizinhança do verdadeiro 

valor, ou seja, a verossimilhança por este método incrementa 

monotonicamente quando est� próxima do m�ximo (JENNRICH & 

SAMPSON, 1976; HARVILLE, 1977>u 

Mesmo que os mitodos ML e REML convirjam para 

estimativas dentro do espaço de parimetros, um problema 

existente i saber se a estimativa obtida representa uma 

soluç:ão m�xima global ou se i apenas 1 oca 1 

(HENDERSON, i976b; GROENEVELD & KOVAC, 1990). Na verdade, 

apenas para a anilise de variincia com dados balanceados e 

ainda para estimativas dentro do espaço de parimetro, i que 

o miximo global pode ser garantido. Para o caso de dados 

desbalanceados, como os utilizados neste trabalho, tem-se 

uma garantia de uma solução mixlma global quando se usam 

diferentes valores iniciais e estes convergem para a mesma 

solt..tç:.ão. 
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Com exceçio do componente de variincia residual 

obtido por HIVQUE(o) para Y1, todos os mitodos apresentaram

estimativas de covariincia e de herdabilidade menores do 

que as obtidas por REML, para ambas as características 

(Tabela 11) 

A maioria dos estudiosos de componentes de 

variincias i uninime em afirmar que sob condiçies de 

recursos de computaçio ilimitados variáveis com 

dlstribuiçio normal, o mitodo escolhido seria o da REML, 

devido �s suas excelentes Justificativas tedricas, conforme 

apresentadas em Material e Mitodos. Como esta condiçio 

ideal está muito distante da nossa realidade, o que se busca 

nestas metodologias que usam soluçies iterativas, i que 

mesmas proporcionem estimativas tio prdximas quanto possível 

das obtidas por REML e, que sejam de ficil implementaçio e 

uso pelos melhoristas, ao contr�rio do REML que i muito 

complexo do ponto de vista computacional. 

o mitodo da ML apresentou estimativas de 

componentes de variincias entre touros e de herdabilidades 

mais consistentes com os obtidos por REML para v1, enquanto

que o mitodo 3 foi o mais consistente para As 

estimativas dos componentes de variincias residuais obtidos 

por ML para ambas as características foram viciadas para 

menos em cerca de 2,0% em relaçio �s obtidas por REML. Como 

J� era previsto teoricamente, o mitodo da ML produz 

estimativas de componentes de variincias residuais viciadas 
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para menos, pois este método nio leva em conta o ndmero de 

efeitos fixos associados ao modelo. Assim, este mitodo 

somente deve ser recomendado quando o ndmero de observaçies 

for infinitamente grande em relaçio aos elementos do vetor 

B, visto que a teoria da distribuiçio do ML se baseia em 

resultados assintóticos, ou seja, quando o tamanho amostral 

tende ao infinito. 

CORBEIL & SEARLE (1976) e Hl�RVILLE (1977) 

elucidaram, com clareza, a comparaçio dos quadrados midios 

residuais entre ML e REML e apresentaram propriedades gerais 

desses estimadores. Em ambas as caracte,r íst icas, as 

estimativas obtidas atravis do mitodo 3 foram inferiores �s 

do REML. A diferença, para menos, foi maior para os 

componentes de variincias entre touros. 

O método 3, conforme discussio de HENDERSON (1953) 

e DEMPFLE et ali i (1983), produz estimativas nio viciadas de 

componentes de variincias entre touros quando as esperanças 

sio consideradas sob a suposi�io de que Var (u) = Ig11, isto

é, que os touros nio sejam relacionados. Como nos trabalhos 

de melhoramento, geralmente h� parentesco entre os touros, 

este mitodo, apesar de ser um dos mais utilizados no Brasil, 

�ica bastante limitado. Outra deficiincia deste mitodo é nio 

proporcionar estimativas livres de vícios devido à seleçio. 

Conforme demonstrado por DEMPFLE et ali i (1983), o método 3 

estima componentes de variâncias cons i derando·-se º, .. .:, 

parimetros de uma populaçio base, porém, quando é usado em 
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populaçies submetidas à seleçio, as estimativas obtidas sio 

viciadas para menos. 

No presente trabalho todos os animais apresentaram 

informaçies em ambas as características e, em decorrincia 

deste fato, a mesma matriz de informaçio foi utilizada em 

cada vari�vel. Com isto, uma fraçio do v{cio devido à 

seleçio, provocada pelo descarte de animais entre as 

avaliaç8es subsequentes, foi eliminada. Assim, com base nos 

resultados da tabela 11, pode-se inferir que os vícios, 

para menos, das estimativas dos componentes de variincia e 

consequentemente dos coeficientes de herdabil idade obtidos 

pelo método 3, em relaçio aos obtidos por ML e REML podem 

ser explicados principalmente pela nio inclusio de efeitos 

decorrentes do parentesco existente entre os touros, e 

também por vícios devido à seleçio. Os métodos da ML e da 

REML apesar de nio utilizar, no caso univariado, a matriz de 

parentesco, conforme j� discutido, tem as propriedades de 

estimar parimetros populacionais 1 ivres de sele�io. 

4.3.2 Estimativas 

fenotípicos 

de outros parimetros genéticos 

As estimativas dos coeficientes de herdabilidade, 

coFrelações, coeficientes de variação genitico-aditivas 

obtidos das anil ises univaFiadas v estão na tabela i2. 

Atravis das tabelas ii e 12, obseFva-se que 
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valores crescentes das variâncias geniticas e estimativas de 

herdabilidade foram proporcionados por MIVGUE(o), H3, ML e 

REML, nessa ordem. Estatisticamente i compreensível estes 

resultados, uma vez que as estimativas de variâncias 

residuais r exceçio �s obtidas por MIVQUE<o> r nio foram m uito 

divergentes e os coeficientes de herdabilidade sio mais 

influenciados pelos componentes de variâncias entre touros, 

os quais sio multiplicados por 4 no numerador e sio 

adicionados � variância residual no denominador. 



Tabela i2··-

Herdabllidades 

Correlaç:Ões 

genética 

fenotÍpica 

residual 

Coeficientes de 

Estimativas de parimetros genéticos 
an,1 ise univariada, em que o índice 
se ao peso� desmama e o "2" ao peso 
meses. 

rHVt�UE(o) H3 ML. 

j_ 35 

obtidas da 
"i" 1�efere

aos doze 

REMI.. 

0,49 ± 0,Si 0,66 ± 0,S3 0 r74 ± 6,S6 0,78 ± 0,SB 

0,28 ± 6,S0 0,39 ± 6 7 S0 0,38 ± 6,Si 0,43 t 0,14 

0,90 6,95 I, 12 :, ,08 

0,7i 0,71 0,73 0,7:i 

0,62 0 ,::·1 , , ,JJ (? ,34 0,29 

0,69 0,68 0,69 0,6B 

variaç:ão, 7.

genitico-aditiv�(S) 9,78 Li, i 4 $ 2 r í(t, i '1 '1:· 
)t...76,J 

genético-aditiva<2> 8,08 9,59 9,38 10, 1.::; 

fenot Ípica(i) 14,02 14,M U,Hi i4, ::i2 

fenotÍpica(2) 15,36 15,38 15,28 1. r: •�r;
.J, .J,c. 

,:i.mb i enta l( 1 ) :í0,00 e,�6 7,24 6,71 

ambienta1(2) 13,06 12,-03 12,07 H,74 

n:sióual O) i3, :\ 4 12,84 �l2,73 i2,8!:i 

re�;idua1 (2) 14,82 í4,62 14, �-;4 l.4,67

Coeficientes de covariaç:ão, %

genitico-aditiva 8,45 rn,19 1 i, 27 �$,86 

fenotípica i2,3�i, 12,39 12,53 12,ni 

ambiental 9 ,(10 7 .�,5 5,49 4,83 

residual H,é>0 H,3v) 1.i,20 1.1., Ht., 
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Como a mesma amostra de dados foi 1Jt i 1 i zada 

a análise, os diferentes valores obtidos para 
'") h''·· são 

devidos exclusivamente às propriedades dos estimadores 

associadas a cada método. Em uma raça sintética de bovinos 

como i a Canchim, certamente durante a sua formação e 

consolidação, a seleção tem atuado de alguma forma, tendo, 

portanto, consequfncia direta na precisão das estimativas 

obtidas .. 

HENDERSON, 

Na presença de seleção <DEMPFLE et 

1984; CARABANO et a 1 i i , 1989) 

a l i i , 1983; 

sobre ª,::_, 

características de desenvolvimento e ainda a não Inclusão da 

matriz de parentesco <CARABANO et ali i, 1989; CUE, et ali i 

j_ 990; WOOD et ali i, 1991) há uma tendincia de se obter 

valores menores para os componentes de variincias entre 

touros. Como os m�todos da ML e da REML controlam e/ou 

minimizam vícios das estimativas decorrentes da seleção 

(ROTHSCHILD et ali i, 1979; HENDERSON, i986b; OUWELTJES et 

a 1 i i , 1988; VANRADEN & JUNG, 1988; isto E>tPl ica, em parte, 

os valores maiores obtidos para as variincias genéticas e 

consequentemente: 
,-, 

das estimativas de h� proporcionadas por 

estes métodos; sendo o da REML mais indicado visto que este 

considera os efeitos fixos associados ao modelo para estimar 

a variincia residual, enquanto que o ML nio o faz. 

Além da influincia da seleçio. do grau de 

parentesco existente entre os reprodutores e da metodologia 

de anilise usada para estimar os componentes de variincias, 
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outros fatores podem influenciar estas estimativas e conse -

quentemente os valores de h2 para uma dada caracter(st ica de 

uma raça, rebanho ou cruzamento, entre os quais destacam-se, 

o processo de amostragem e o tamanho dos arq1.1 i vos, 

decorrentes do fato de serem tais estimativas obtidas de 

amostras finitas de dados (CARABANO et ali i, i989; SILVA,

i982), as condlçies de manejo e de ambientes, as quais podem 

1 imitar ou favorecer o potencial genit ico de reprodutores 

superiores <OLIVEIRA, 1979; CARABANO et ali i, 1989).

Os in�meros fatores componentes do ambiente estio 

constantemente interagindo entre si e modificando as fontes 

de variaçio ambiental. Como a herdabil idade i dependente da 

variincia residual, quaisquer mudanças deste componente 

podem provocar alteraçies dristicas nos valores de 
'") 

h"-. 

CUNNINGHAM & HENDERSON (1965) citam virias exigincias no 

cilculo de estimativas de herdabilidade, ou sejam, ação 

epist�tica dos genes desprezível, ocorrincia de acasalamento 

ao acaso com respeito aos genes em questio, frequincia dos 

genes estáveis, e os efeitos dos genes, como desvio da 

midia, estáveis de geração para geração. O n�mero de animais 

dentro de cada subclasse de efeitos fixos i um outro fator 

que deve ser levado em conta. 

Segundo WOOD alii (i99U à medida 9UE� se 

aumenta o ntlmero de animais dentro de cada nível de efeito 

aumenta-se proporcionalmente a acuracidade na 

estimativa 
'") 

de h�· ..• Quando se ut i 1 i za correl aç:ão ent r€ meio--
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irmios paternos, um outro ponto a ser considerado i ntlmero 

de graus de 1 iberdade entre as famílias de progênies. 

Segundo SILVA (1982), deve-se sempre utilizar um maior 

ntlmero de reprodutores mesmo que às custas de uma redu;io no 

ntlmero de progfnies. De acordo ainda com HARRIS (1964) F

VAN VLECK & HENDERSON (1961), citados por SILVA (1982), o 

tamanho amostral i de grande importincia na precisio das 

estimativas de parimetros genit ices; segundo eles pelo 

menos 1.000 indivíduos distribuídos em 50 famílias devem ser 

utilizados. 

No presente trabalho foram utilizados i.125 animais 

e 52 reprodutores, portanto, uma amostra dentro dos padries 

aceitáveis de confiabilidade. Dentre outras causas que 

podem interferir nas estimativas de praticamente 

impossíveis de serem isoladas em uma an�lise de variância, 

pode-se citar o confundimento de reprodutores e anos, tal 

acontece quando os filhos de um determinado touro 

concentram-se em um determinado ano. 

Segundo WOOD et ali (1991) a estrutura de 

parentesco entre as famílias utilizadas na an�l ise pode 

influenciar a precisão das estimativas de Considerando 

que nas famílias de irmãos completos(IC) e meio-irmãos 

(MIP), as proporçies esperadas de genes comuns por 

descendência são, 

nas famílias não 

respectivamente, 1/2 e i/4, enquanto que 

relacionadas é zero, obviamente a 

acuracidade nas estimativas de valores genéticos é maior 
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para famílias de IC do que MIP e, 

animais nio aparentados. 

estas maior do que para 

No presente trabalho, tentou-se padronizar os 

fatores que 

variâncias, 

influenciam as estimativas de componentes de 

de modo a facilitar a comparaçio entre os 

diversos mitodos de anilise. Assim, as estimativas de 

obtidas para Y1 E Y2 foram comparadas com os resultados da 

literatura para estas características com o rebanho Canchim 

e outras raias (Guzeri, Gir, Nelore e Charolesa), sempre 

que possível para animais submetidos a condi�ies de manejo e 

de ambientes semelhantes. Estimativas de h2 obtidas por

virios pesquisadores com o rebanho Canchim e raças zebuínas, 

revelam ser este parâmetro bastante variivel para 

características de crescimento. Para Y1, que normalmente e

padronizado para a idade de 205 dias, os valores de 

apresentaram uma amplitude de variaçio grande segundo a 

amostra e o sexo considerado. Os valores extremos de h2

<Tabela 2) foram 

± 0,08 (ALENCAR et ali i, 1981) para machos da raça Canchim, 

0,47 ± 0 7 10 (ALENCAR et ali i, 1981) e, 0,039 ± 0,36 (ALENCAR 

& BARBOSA, 1982) para fimeas e 0,34 ± 0,09 (OLIVEIRA, 

para machos e fimeas em conjunto. 

1979) 

0 

As estimativas de h� obtidas no presente trabalho 

para Y
1 

considerando machos e fimeas em conjunto foram 0,49;

0,74 e 0,78 para MIVQUE<o), H3, ML e REML, 

respectivamente. Destes, os dois primeiros valores estio 
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dentro do intervalo de acordo c om a literatura, porim, 

quanto aos valores altos proporcionados por ML e REML, nio 

h' uma explica;io convincente. Algumas causas que podem ter 

influenciado estas estimativas, em adiçio às citadas 

anteriormente, pode-se citar uma melhoria das condiçies 

ambientais e do manejo ou mesmo o reflexo de uma mudança na 

média do valor genético da populaçio para esta 

característica, como um resultado da utilizaçio de touros e 

de matrizes superiores, ou, ainda, a um incremento na 

variincia genitica aditiva. Outras causas que podem estar 

relacionadas com os altos valores de no presente 

trabalho e/ou com valores subestimados da literatura i que a 

herdabilidade e dependente da �ariincia genitica aditiva, 

que por sua vez i funçio de frequincias ginicas, as quais 

estio sujeitas à ação da oscilação aleatória de genes 

(deriva genitica), efeitos de seleção, mutação e migração. 

Segundo TEMPELMAN & BURNSIDE (1990b), pouca 

atenção tem sido dada aos efeitos genéticos de domlnincia 

direcional que podem afetar a produçio, principalmente em 

cruzamentos. Neste caso, os métodos de estudo podem ser 

seriamente afetados por amostragem de gen6tipos e mudan�a 

genitica aleat6ria. Segundo os autores, apenas com o 

processo de ovulaçio mJltipla e transferincia de embriio é 

possível a utiliza�io potencial de qualquer efeito genético 

de dominância. Estes componentes juntos podem provocar 

alterações consideráveis na variincia genitica e nos valores 
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de hr..., como Ji comprovado em camundongos e em Trlbolium de 

acordo com relatos de SILVA (1982). 

Outro fator que pode influenciar as estimativas de 

quando se considera correlaçio entre meio-i rmios 

paternos, como no presente trabalho. i que sob suposiçio de 

acasalamento ao acaso e ausincia de endogamia, o componente 

de variinclas entre touros i multiplicado por 4, o que pode 

superestimar a variincia genética aditiva, ou seja, usa-se 

911=4c!, quando na vErdade giipode ser 

o componenteQii além de C1/4)a! inclui

a menor do que 40' A , pois 

ainda os termos (1/16) 

2 2 
ªAA .; < 1/64) ªAAAl que podem nio ser 

desprezíveis. Embora nio seja devidamente conhecido, em um 

rebanho fechado como o Canchim, pode-se prever uma certa 

quantidade de acasalamentos entre parentes, contribuindo 

para obter valores de 
,, 

hr... superestimados. Assim, mesmo 

considerando o modelo adequado e amostragem representativa, 

nio i surpreendente encontrar estimativas de h2 que estio 

alim dos limites extremos encontrados na literatura, uma vez 

que sio virias os fatores que podem influenciar. Quanto aos 

valores extremos deste parimetro proporcionados por ML e 

REML r em comparaçio aos mitodos de MIVQUE(o) e mitodo 3 de 

HENDERSON, possíveis causas sio atribuídas às qualidades 

destes mitodos em controlar os vícios devidos à seleçio, e 

consequentemente estimar valores maiores para as variincias 

genit icas. 

ROTHSCHILD et ali (1979), analisando produçio de 



leite de primeira e de segunda lacta�io, compararam o mitodo 

1 E o método da ML. Na presença de sele�io, o estimadores de 

,.) 

h� obtidos por ML apresentaram valores maiores E erros 

padrio menores do que os obtidos pelo método 1. 

L YONS E:-t a 1 i i ( 19B6) comp ,:H· ""
r am o R EML E- três métodos 

<IHSM, SCHAEFFER F 

THM) na anil ise de características de sanidade em um arquivo 

com 2.206 prog�nies, 87 reprodutores e 32 rebanhos. 

r) 

Estimativas crescentes de h� foram obtidas pelos métodos de 

SCHAEFFER, IHSM, THM e REML, nessa ordem. 

o peso aos doze meses, as estimativas de

obtidas da 1 iteratura variaram de 0,38 ± 0,13 (SIU)A d 

a 1 i í , 1979) a 0,70 ± 0,17 (OLIVEIRA, 1979) para machos; a 

(OLIVEIRA, 1979) para fêmeas e 0,31 ± 0,08 

(SILVA et ali i, 1979) a 0,46 ±. 0, 11 (OLIVEIRA, 

machos e 
'') 

fêmeas em conjunto. Os valores de h� obtidos no 

prEsente trabalho, ou sejam, 0,28 ± 0,10; 0,39 ± 0,10; 0,38 

r esp E.'C t i vamerd: e-, estão si t.1.1ados dE.'ntro do inter va 1 o 

consultado na 1 iteratura. 

Os valores obtidos para a correlação genética 

foram em torno de 1,0 em todos os mitodos, indicando que o 

mesmo conjunto de.- genes e de fat OrE.'S fisiológicos 

influenciam Y e Y�- Esses valores são ligeiramente maiores i e.. 

aos otidos por ROSA et alii (1978) com animais Nelore e 

SILVA et alii (1979) e OLIVEIRA (1979) pan:t animais Canchim 
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criados em condiç3es de manejo e de ambientes semelhantes �s 

do presente estudo. Ci.·..nch i m, BARBOSA (i99í) 

encontrou o valor de 0,67 ± 0,23 para a estimativa de 

correlaçio genética entre pesos � desmama E aos doze meses 

de idade. 

Estas corre1aç3es sio �unç3es de variincias e de 

covariincias genit icas, as quais tendem a ser 

(CARABANO et alii, i9i39� CUE et i.-1lií, 1990; �JOOD et a l i i , 

i99i.) em rebanhos onde a seleçio tenha atuado sobre os 

reprodutores para as características em estudo. Em rebanhos 

fechados como os do Canchim e das raças zebuínas, certamente 

a seleçio tem operado nas mais di�erentes intensidades sobre 

os reprodutores para as características de crescimento. 

Assim, possível admitir- que os valores 

proporcionados pelos mitodos MIVQUE(o), mitodo 3 

consultados na literatura tenham sido subestimados 

comparados aos valores obtid os por ML e REML 

comprovadamente <ROTHSCHILD et ali i, 1979; DEMPFLE et 

rg 

quando 

que 

a l i i , 

1983; HENDERSONv 1984; VANRADEN & JUNG, 1980: Ct�RABANO et 

ali i, 1989) controlam vícios devidos à seleçio. Com exceçio 

ao MIVQUE(o) v as estimativas r .. 
1 1 

foram bastante semelhantes; 

consequentemente, os valores de rE variaram de acordo com os 

valores de gi jv ou seja, para o mitodo 3 que tende a 

subestimar os componentes de variincias genit ica, o valor 

de rE (0,51) foi superior aos obtidos por ML e REML (0,34 e 

0, 29). Visto de outra forma, a correlaçio ambiental envolve 
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a variaç:io de origem nio genética (manejo e 

c1ím,Hicos), o que significa que as flutuaç:8es nos valores 

de rE r para uma mesma amostra. estio associadas à precisio 

dos métodos quanto à estimativas dos componentes de 

variâncias entre touros. Raciocínio semelhante envolvendo os 

valores de gi i e r1 i, explica a uniformidade observada para

As estimativas de coeficientes de variaç:âo (CVA) e 

de e ov ..... r i aç: âo ( CCA), genética-aditiva, 

percentagens em relaç:io às médias estio na Tabela 12. 

coeficientes sâo �teis para determinar o comportamento da 

variaçâo genética e ambiental r principalmente quando sio 

r....na 1 i �;.adas várias características simultaneamP.nte. 

valores de CVA e CCA, em ordem crescente para Y1,

proporcionados por MIVQUE(o), método 3 r ML e REML, 

que para Y� foi MIVQUE(o), método 3, ML e REML. 
r. .• 

4.4 Componentes de variincias - caso multivariado 

4.4.i Aspectos teóricos 

Os 

As estimativas dos componentes de variincias, de 

herdabi1 idades e de correlações genéticas obtidas através do 

IHSM, ML E REML estão na Tabela 13. No mitodo IHSM. a 

convergincia com precisio de seis casas decimais ocorreu com 

iterações para os parâmetros geniticos P. 13 para as 
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estimativas de variâncias e de covariincias; entretanto, na 

terceira iteraçio todas as estimativas tinham precisio de um 

dígito. A Figura 5 ilustra o processo iterativo ati a 

convergincia, em que se observa uma estabilizaçio das 

variincias geniticas a partir da quarta iteraçio no IHSM, e 

a partir da dicima nos mitodos da ML e REML, n5o existindo, 

praticamente, alteraçies nas varlincias residuais a partir 

da quarta iteraçio. HUDSON & VAN VLECK (1982) usando este 

mitodo na estimativa de variâncias e de parâmetros gen�t icos 

da produçâo de leite e de gordura obtiveram converg&ncia com 

quatro iteraçies, o que comprova a simplicidade do mitodo. 
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Tabela 13 - Resultados do processo iterativo considerando o 

modelo multivariado com peso à desmama (Y1> e

peso aos doze meses <Y2 >. onde gi 1= variância

0 

i 
2 
3 
4 
,:· 
,J 

6 
7 
8 
9 

10 
ii 
12 
13 

9E-�nét i ca, ri i - var i ânc ia r· es i dua 1 ,

herdabilidade e r9 = correlaç5o genética ( i

i,2), ond�' I =• iteraç:ao. 

9'1•} 
"-'-

. i2n 

MÉTODO ,_ rns11 

rg 

118,17400 100,40000 95,33530 594,8f>000 4?3,77iH)0 886,3!)620 0,66299 0,38845 0,94390 
146,82836 i20,fí5224 119,74254 585,28826 487,56758 875,60308 0,8G22$ 0,48S2í 0,909!7 
148,19245 121,78439 ii8, 12855 584 ,25972 486, 238:)3 87 6 ,82005 0 ,80929 0, 47 491 fJ, 92045 
S48,;'.6i24 i2i,73678 iS8,58244 584,20785 486,27442 876,47781 0,80965 0,47668 0,9i811 
148,25821 121,751:57 118,48244 584,21014 486,26328 876,55322 0,80963 0,47629 0,91862 
i48,2�.í918 i2L748i:I ii8,51367 584,21949 486,26588 876,53720 0,80964 0,47637 0,9i851 
148,25887 i2i ,74882 iiB,49899 584,20964 486,26535 876,54W3 8,80964 0,47635 t},91853 
148,25892 121,74866 íiB,50111 584,20965 486,26547 876,53997 0,80964 0,47636 0,9i853 
148,25891 121,7487w 118,49978 584,28962 486,26344 876,54814 �,80964 0,47636 1,91853 
548,25891 i2i,74869 iíB,49983 584,2196i 486,26545 876,54151 1,86964 0,47t.36 (1,,91853 
148,2.5891 121,74869 118,49982 584,20961 486,26545 876,54011 8,80964 8,47636 l,918l3 
148,25891 12.i,74869 ií8,4S'982 584,2196i 486,26545 876,540ii 0,80964 0,47636 6,9:,853 
148,25891 121,74869 H8,49982 584,289M 486,26545 876,54111 1,88964 9,47636 1,91853 
i48,2589i i2i,74B69 iSB,49982 584,26965 486,26545 B76,540ii 0,80964 0,47636 0,91853 

0 118,17400 100,40000 95�33530 594,80000 493,77010 886,35620 0,66299 0,38845 0,94590 
1 125,03867 106,51590 99,24555 560,i438i 466,i497i 855,62994 0,72995 0,41574 0,956i7 
2 132,19423 113,08708 114,13062 558,50049 464,38947 855,70799 0,76557 0,43395 1,96386 
3 136,78513 i18,iS407 107,88081 558,67366 463,58379 862,58373 0,78741 0,44465 0,97232 
4 140,21281 HB,85741 98,73253 557,31559 463,94923 879,4H22 0,80418 9,40379 i,01018 
5 i4i,625i9 120,40840 100,85982 556,00754 462,5i672 860,4S081 0,8$i68 0,41969 1,00745 
6 142,58336 12.1,47849 102,34216 556,43218 462,49741 859,10575 0,81591i,425781,00562 
7 143,58079 122,66306 i04,0766$ 555,24045 465,39530 856,65546 0,82184 0,43332 1,00343 
8 138,46621 118,56394 101,15022 576,41990 479,47032 871,17011 0,77460 0,41611 i,00183 
9 i34,08779 114,87448 98,iS116 577,64235 480,57054 87i,98334 0,75358 0,40454 1,00154 
10 131,57997 112,77534 96,40965 577,98888 480,89298 872,15095 0,74174 0,39815 1,00128 
iS 128,37066 1í0,i6722 94,45030 578,4i39� 481,28001 872,15684 0,72650 0,39085 1,00050 
21b 128,15742 110,03958 94,44637 578,44450 481,30300 872,05024 0,72548 0,39088 i,00019 
25 i28,í4943 ii@,05424 94,49988 578,44555 48i,30í84 872,00045 0,72544 0,39ii0 í,00007 
30 128,15185 110,06469 94,52477 578,44521 481,30068 871,98055 0,72545 0,39120 i,00002 
35 i28,15320 ii0,069ii 94,53476 578,44502 481,30017 871,97277 0,72546 0,39123 i,00001 
40 128,15378 110,07107 94,53910 5/j,44498 481,29998 871,96940 0,72546 0,39125 t,00000 
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Tabela 1� - cont" 

0 
1 

2 

3 

4 
5 

6 
7 
8 

9 

i0 
i5 
20 
25 

30 
:35 

40 

HB, 17400 100,40000 
1?5,63867 166,51590 
129,56357 110,09234 
i31, i 72;!2 H3,17366 
131,60905 112,95399 
131,73384 1 i2,i,7326 
i3i,77954 H2,•'H957 
i3i,76728 H�'.,i7Bi7 
131,72525 112,95581 
S31,6706i 1 U ,75638 
131,61279 iii,58071 
131,3999) í i S ,(12037 
131,27992 110,76215 
i3í,22200 110,65750 
131,18968 U.0,58845 
131,18047 110,56025 
131,17683 110,55038 

rg 

Mi.:TODO ::: REKL 

95,33530 S?4,BíHH)0 493,77000 886,35620 0,66299 0,38845 0,94590 
99,24555 595,3i498 501,87413 883,3S997 0,69431 0,40402 0,956i7 

102,25843 609,57906 501,05632 918,53159 0,70115 0,40070 0,96340 
i01,�i568 623,45294 518,62878 933,79587 0,69529 0,39221 0,98074 
100,02828 628,13704 514,27747 910,60558 0,69291 0,39590 0,98445 
98,9f.458 627,70253 5i4,12i05 9i0,66i99 0,69385 0,39i86 &,98710 
98,01619 627,65451 514,21089 911,05387 0,69409 0,38854 0,98916 
97,27447 627,65403 5�4,3i972 9ii,44f.26 0,69404 0,38573 0,99084 
96,64688 627,66388 514,42284 911,79147 0,69384 0,38335 1,00110 
96,11377 627,67693 5i4,5í714 9$2,50681 0,69359 0,38i32 0,99342 
95,66050 627,69089 514,60232 912,38838 0,69333 0,37958 0,99442 
94,25101 627,7í4i2 5i4,862i3 9i2,55015 0,69238 0,37445 0,9976i 
93,63661 627,76688 515,84631 913,852?9 8,69181 1,37176 1,99980 
93,406i4 627,79212 5i5,$Si33 914,04700 0,69153 1,37086 l,9995i 
93,28089 627,79868 515,13774 91'4,12876 0,69139 1,37137 1,99968 
93,21597 627,79965 5i5,i5674 914,16037 0,69135 0,37013 0,99981 
93,19012 627,81146 515,15411 914,18521 1,69133 1,37903 9,99987 

Nos mitodos da ML e REML cerca de 40 iterações 

foram necessirias em ambos os mitodos para se obter uma 

precisio de 10-5 nas estimativas; entretanto, apenas 13

Iterações foram suficientes para se obter o valor 

nos componentes de variâncias e dois dígitos de 

inteiro 

precisão 

nos parimetros geniticos. Como Ji foi observado tambim nas 

anil ises univariadas por ML e REML, h� uma maior rapidez de 

dos parimetros geniticos em relação às 

estimativas de variâncias, sendo esta característica 

importante para monitorar o processo de convergincia e/ou 

divergincia. Como pode ser observado nas Figuras 4 e 5, h� 

uma convergincia mais r�pida das estimativas de variâncias 

residuais em rela�io às variâncias geniticas, o que concorda 

com os resultados obtidos por DONG & MAO (1990). 
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Estimativas de variâncias obtidas por IHSM, ML 

REML, g- · = variância l l 

variância resi�ual, onde í= i,2 

genét i ca e ri i =

referem-se.' aos 

pesos� desmama e aos doze meses, respectivamente. 
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Alguns pesquisadores (TAYLOR & EVERETT, 1985; 

GRASER et ali i, 1987) usaram como critérios de convergincia 

no mitodo da REML através do algoritmo EM dois ou tris 

dígitos 

genéticos a 

significativos na estimativa dos parimetros 

A velocidade de convergincia dos parimetros 

genético atravis do EM tem sido observada por outros 

pesquisadores. Segundo TAYLOR & EVERETT (1985), cerca de ii 

iteraçies foram suficientes para se obter estimativas de 

parimetros geniticos de características espermit icas de 

simen bovinos com precisio de 0,01; resultados 

concordantes com os obtidos no presente trabalho para ML e 

REML. Como pode ser observado na Tabela 13 nos mitodos da ML 

e REML, o processo de convergincia com o EM segue uma 

progressio geomi trica, ou seja, as trocas nos elementos de 

G R ficam cada vez maiores, indicando que a 

verossimilhança incrementa a cada itera�io ati atingir o 

limite do erro estabelecido; porim envolvendo um n�mero 

grande de iteraçies. Segundo JENSEN & MAO (1988) o ntlmero de 

iterações para a estimativa de parimetros genéticos por REML 

através do EM variou de 100 a 4.800. 

Conforme mencionado no caso univariado, os 

resultados de convergência obtidos nesta seção para a 

análise multivariada nio são conclusivos. O nJmero de 

iterações necessário varia para os diferentes modelos, 

algoritmos usados v natureza dos dados, outros 
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<ROTHSCHILD et ali i, 1979; SMITH & GRASER, 1986).

As estimativas obtidas nos tris métodos 
multivariados sio resultados de convergincia considerando 

tris conjuntos de valores iniciais, o que permite inferir 

que se trata de miximo local ou mesmo global. O uso de 

diferentes valores iniciais tem sido preocupaçio de virios 

pesquisadores, embora sob critérios diferentes: usar valores 

abaixo e acima dos obtidos na primeira convergincia (TAYLOR 

& EVERETT,

(HENDERSON, 

1985), usar diferentes 

1985c; SOUTHWOOD et ali i, 

valores iniciais 

1989; GROENEVELD & 

KOVAC, 1990), e usar diferentes valores iniciais, de modo 

que estes sejam no miximo 15 % dos valores verdadeiros 

<THOMPSON & SHAW, 1990).

4.4.2 Estimativas de outros parimetros genéticos 

As estimativas de h� correlaçies, coeficientes de 

variaçio e de covariaçio genético-aditivos associados aos 

tris mitodos mult ivariados estio na Tabela 14. Os valores de 
� 

h� obtidos dos mitodos IHSM, ML e REML, respectivamente

situam-se 

nos extremos da literatura para o rebanho Canchim, sendo as 

possíveis razies aquelas de ordem bioldgica j' apresentadas 

na anilise univariada. As estimativas de h2 atravis de IHSM 
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proporcionadas por ML e REML para Y
1 

e, 21,0 e 28,0 % em 

Através da Tabela 14, verifica-se que os 

valores altos de h 2 obtidos de IHSM sio decorrentes de uma 

superestimativa dos componentes-de variincias entre touros. 

De acordo com a literatura, o uso do IHSM em anilises 

univarladas e multivariadas nio incluiu o uso da matriz de 

parentesco entre touros, o que dificulta uma comparaçio com 

os resultados obtidos deste método no presente trabalho. 

Todavia, as informaçies encontradas, revelam, alim de sua 

facilidade computacional, alguns resultados biológicos 

desejiveis. DEMPFLE et ali i (1983), utilizando-se de dados 

de produçio de leite, percentagem de proteína e de gordura, 

verificaram que a eficiincia do IHSM foi alta quando os 

valores 
� 

de hL eram próximos dos valores verdadeiros, sendo 

nos demais casos, inferior ao mitodo 3. 



Tabela 14- Estimativas de parâmetros genéticos considerando 

a anilise multivariada, em que o índice 
n

i
n

refe
re-se ao peso i desmama e o n2

n 

ao peso aos doze 
meses. 

Parâmetro 

Herdabilidades 
':) 

,. ,:_ 
h� 
Ac.. 
h,"> 

e.. 

li 
2 

h12 

Correlaç:Ões 

9enét i ca 

fenotípica 

ambiental 

residual 

IHSM 

0,7i 

0,68 

Coeficientes de variação, 7. 

genético-aditiva(1) 12,82 

genético-aditiva(2) 10,69 

fenotípica(l) 14,25 

fenotípica(2) 15,49 

ambienta1(1) 6 ,, 22 

amb i en t a 1 ( 2) ii,21 

residual{i) 12,72 

residua1(2) 14,54 

Coeficientes de covariação, % 

9+mét i co-ad i tiva 

f'enotípica 

ambiental 

residual 

ii,22 

12,54 

5,59 

ML REML 

0 ,, 69 ± 0,14 

i,00 

0,71 

0 ,. 61 

0r6B 

11,92 12 .. 06 

9,55 9,48 

13,99 14,50 

15,26 15,58 

7,33 8,06 

11,91 12,37 

i2,66 13 ,. 19 

14,50 14,84 

10,68 10,69 

12,72 

6 ,.89 

11 7 15 11 ,.54 
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No estudo de um modelo multivariado envolvendo 

peso à desmama e ganho pds-desmama em bovinos, BERTRAND & 

BENYSHEK (1987) compararam entre si o IHSM, PE e REHL com os 

dados submetidos a tris intensidades de sele,io: 0,0; 33,0 e 

66,0 %. Na ausincia de sele�io, os mitodos foram igualmente 

eficientes na estimativa de variincia entre touros e de 

parimetros geniticos. Na presença de sele�io (33,0 e/ou 66,0 

¼>. os componentes de variincias e de covariincias residuais 

foram subestimados, especialmente ao nível de 66 r 0 %, sendo 

o método IHSM superior ao PE, porim, ambos foram inferiores

ao REML. 

Utilizando-se caracter(st icas de sanidade em bovi

nos, VANRADEN & JUNG (1988) tambim verificaram que as esti -

mativas obtidas por IHSM eram mais concordantes às obtidas 

por REML do que aquelas proporcionadas por PE; porém, tanto 

o IHSM quanto o mitodo PE produziram estimativas viciadas

para menos (30,0 a 45,0%) em dados simulados, na presença de 

seleçio. Mais recentemente, KRIESE et ali i (1991) analisaram 

atravis do IHSM 7 o peso à desmama e o ganho de peso pós

desmama de quatro ra,as bovinas, em um modelo multivariado, 

cujo efeito aleatório incluiu touros e avós materno. As es -

timativas dos parimetros genéticos foram similares �s da li

teratura para as mesmas raças bovinas, o que vem comprovar a 

eficiência do IHSM. Com base nos resultados obtidos neste 

trabalho com o uso do IHSM, verifica-se que mais pesquisas 

sio necess�rias para a aplica,io deste método quando se 
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utiliza modelo multivariado e ainda a inclusio da matriz 

numerador de parentesco entre os animais. 
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5. CONCLUSÕES

1. As estimativas de correlaçies genitica e de herdabilidade

convergiram primeiro do que as estimativas de variincias

e covariincias, sendo esta propriedade 

conferir a velocidade de convergência;

divergência;

importante para

2. A razio variincia ambiental/variincia genitica de Y� foi 
� 

duas vezes maior que a obtida em Y1, indicando que 

variaçies nio control�veis devidas ao ambiente, tais como, 

pesos estacion,rios ou perdas de peso pds-desmama, entre 

outras, afetaram mais Intensamente v�, 
� 

diferença genética entre os animais; 

mascarando a 

3. O método IHSM7 comparado com os mitodos ML e REML, 

superestimou as estimativas de covariincias genéticas e 

de herdabil idades. Embora seja iterativo, o mesmo exigiu 

poucos recursos de computaçio, apresentando-se, ainda, ? 
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como adequado para o estudo de caracteres m�ltiplos E 

para a inclusio do parentesco entre touros. 

constatação Justifica estudos adicionais. antes 

recomendi-lo em situaç6es priticas. 

Esta 

de 

4. Na análise univariada e, mais acentuadamente, na análise

mult ivariada, os estimadores obtidos do mitodo da ML e

da REML foram superiores aos obtidos de MIVOVE(o) e H3 na

anál ÍSE univariada. Estes resultados mostraram 

deficiências do MIVGUE(o) e H3, tais como, 

que 

o não 

controle de vícios devidos � seleção, impossibilidade 

de utilização de caracteres m�ltiplos e do parentesco 

entre touros,limitam o uso destes mttodos no melhoramento 

animal; 

Na análise multivariada e, mais ainda, com a 

parentesco entre touros,os mitodos da ML E da REML foram 

equivalentes 

geniticos, 

quanto �s estimativas de parimetros 

eliminando-se, inclusive, as distorções 

existentes entre os mesmos na anil lse unlvariada. Isto 

mostra que, na anilise multivariada variincias 

covariincias apropriadas sio estimadas e, consequente-

temente, os outros parimetros genéticos; 

6. Os mitodos da ML e da REML �oram extremamente exigentes

em recursos entretanto, tais

exig&ncias sio minimizadas pelo uso adequado de ticnicas

de modelos lineares de programa�io existentes e 

reduzem muito o tempo de processamento.

que
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