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RESUMO 

Objetivou-se com este estudo estimar parâmetros genéticos e fenotípicos para probabilidade 

de prenhez nas idades 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 e 43 meses (PP_15, PP_19, PP_23, PP_27, 

PP_31, PP_35, PP_39 e PP_43), em novilhas da raça Sindi, via modelo de limiar em 

regressão aleatória utilizando os polinômios ortogonais de Legendre de segunda, terceira e 

quarta ordem, considerando a homogeneidade e heterogeneidade de variância residual. Os 

componentes de covariância foram estimados por abordagem Bayesiana, utilizando o 

programa THRGIBBS3F90. Foram incluídos os efeitos fixos de criador, fazenda do criador, 

ano de nascimento, estação de nascimento e como covariável (de efeito linear) foi 

considerado o peso da vaca na idade em que ela concebeu. Além desses efeitos para todas as 

idades estudadas, foram considerados os efeitos aleatórios genéticos aditivos, de ambiente 

permanente e residual. O melhor modelo para a análise RRTM foi o LEG_4441 que obteve as 

seguintes estimativas de herdabilidade 0,34; 0,41; 0,45; 0,41; 0,37; 0,32; 0,32; 0,33 para 

PP_15, PP_19, PP_23, PP_27, PP_31, PP_35, PP_39, PP_43, respectivamente. As estimativas 

das correlações genéticas obtidas entre PP_15 com PP_19, PP_23, PP_27, PP_31, PP_35, 

PP_39 e PP_43 foram 0,1; -0,39; -0,65; -0,83; -0,93; -0,81; -0,71, respectivamente. As 

estimativas das correlações fenotípicas para PP_15 com PP_19, PP_23, PP_27, PP_31, 

PP_35, PP_39 e PP_43 foram respectivamente 0,12; -0,09; -0,17; -0,22; -0,26; -0,25; 0,40. A 

análise que utilizou modelo LEG_4441 foi a mais indicada para estimar os parâmetros 

genéticos para a probabilidade de prenhez em diferentes idades em novilhas da raça Sindi, 

indicando que a prenhez precoce possui variabilidade genética para ser incluída como 

característica alvo de seleção em programas de melhoramento, com potencial para se obter 

ganhos genéticos satisfatórios.  

Palavras-chave: Correlação genética. Inferência bayesiana. Modelo threshold. Prenhez 

precoce.



ABSTRACT 

Our aim with this study was estimating genetic and phenotypic parameters for pregnancy 

probability at 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 and 43 month old (PP_15, PP_19, PP_23, PP_27, 

PP_31, PP_35, PP_39 and PP_43) in Sindhi heifers, by using threshold model in a random 

regression framework, adopting Legendre orthogonal polynomials of second, third and fourth 

order, considering homogeneity and heterogeneity of residual variance. Covariance 

components were estimated by Bayesian approach using THRGIBBS3F90 program. The 

model included the fixed effects of herd, herd of the farm, year of birth, birth season and as a 

covariate (with linear effect) was considered the weight of the cow at the age when she 

calved. In addition to these effects for all ages studied, additive genetic, permanent 

environmental and residual random effects were considered. The best model for the analysis 

was the RRTM LEG_4441 which obtained the following heritability estimates: 0.34; 0.41; 

0.45; 0.41; 0.37; 0.32; 0.32; 0.33 to PP_15, PP_19, PP_23, PP_27, PP_31, PP_35, PP_39 and 

PP_43, respectively.  Genetic correlation estimates between PP_15 with PP_19, PP_23, 

PP_27, PP_31, PP_35, PP_39 and PP_43 were 0.1; -0.39; -0.65; -0.83; -0.93; -0.81; -0.71, 

respectively.  Phenotypic correlation estimates for PP_15 with PP_19, PP_23, PP_27, PP_31, 

PP_35, PP_39 and PP_43 were respectively 0.12; -0.09; -0.17; -0.22; -0.26; -0.25; 0.40. The 

analysis by using LEG_4441 model was the most appropriate to estimate genetic parameters 

for pregnancy probability  at different ages in Sindhi heifers, indicating that early pregnancy 

has genetic variability to be included as a goal trait selection in breeding programs, with the 

potential to achieve satisfactory genetic gains. 

 

Key words: Bayesian inference. Genetic correlation. Threshold model. Early pregnancy. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL    

 

O Brasil possui um rebanho com mais de 212 milhões de cabeças, sendo que 80% 

desse rebanho é composto por animais zebuínos (ASSUMPÇÃO et al., 2013). Uma das raças 

pertencentes a essa estatística é a raça Sindi, originária da região da Ásia, hoje pertencente ao 

Paquistão, onde seu contingente é de aproximadamente três milhões de indivíduos, o que a 

torna a mais criada entre todas as raças (SANTIAGO, 1985; SANTOS, 1990; LEITE et al., 

2001; KHAN et al., 2008). No Brasil, a maior parte do rebanho está presente no nordeste 

brasileiro, devido à sua grande capacidade de adaptação ao clima semiárido local. 

A maior parte da produção de bovinos de corte brasileira caracteriza-se pelo 

sistema extensivo de produção, gerando baixos índices de produtividade, sobretudo no que diz 

respeito aos índices reprodutivos e às taxas de natalidade com valores próximos a 55% 

(CATTELAM, 2014). 

A falha na reprodução é um dos mais importantes fatores que limita o 

desempenho da pecuária de corte brasileira. O baixo índice de desfrute do rebanho brasileiro, 

nos últimos anos, é resultado principalmente da elevada idade ao primeiro parto e baixa taxa 

de gestação das matrizes (FREITAS et al., 2011). 

A eficiência reprodutiva e melhoria no desenvolvimento ponderal são as 

principais metas na pecuária de corte. Para atingir estes objetivos de seleção é necessário 

atentar para vários fatores, tais como o manejo, a sanidade, o peso corporal nas várias idades, 

a taxa de prenhez, a idade à primeira cria e a seleção, os quais refletirão na rentabilidade e na 

competitividade da pecuária bovina (FREITAS et al., 2011). 

O conhecimento do desempenho fenotípico e genético de uma população tem 

importância na realização de ajustes necessários ao processo seletivo, isto é, na avaliação dos 

critérios estabelecidos no processo de seleção, bem como nos resultados dos programas de 

melhoramento genético aplicados. Por meio do conhecimento de parâmetros genéticos é 

possível realizar o acompanhamento e estabelecimento de diretrizes que guiem os programas 

de melhoramento genético, apreciando o ganho genético ao longo do tempo para que os 

resultados sirvam de elementos orientadores de ações futuras (GONÇALVES et al., 2011; 

SANTOS et al., 2012). 

Um método para selecionar fêmeas para precocidade sexual é a utilização da 

característica probabilidade de prenhez em determinada idade, geralmente, 14-18 meses. A 

probabilidade de prenhez expressa a chance das fêmeas estarem prenhes após constatação, 
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através de diagnóstico de gestação, 60 dias antes do término da estação de monta (TANAKA, 

2010). 

Com o objetivo de se obter resultados mais precisos, Notter (1988) sugeriu o 

critério do limiar para valores previstos para as fêmeas que não pariram. Johnston & Bunter 

(1996) penalizaram as fêmeas que não conceberam com um valor fixo. Sorensen et al. (1998) 

descreveram um modelo com o uso de amostragem de Gibbs para os dados censurados, com o 

objetivo de incluir as fêmeas que falharam. 

Apesar de existirem, na literatura, estudos sobre a avaliação da probabilidade de 

prenhez, ainda não existem trabalhos que avaliam essa característica por meio dos modelos de 

limiar em regressão aleatória, bem como são escassos os trabalhos com animais da raça Sindi 

avaliando a precocidade sexual.   

Dessa forma, torna-se necessária a avaliação genética da precocidade sexual por 

meio dos modelos de limiar em regressão aleatória em bovinos da raça Sindi manejados no 

Brasil. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A Raça Sindi  

  

A raça Sindi pertence ao Grupo III de tipos básicos indianos, onde o principal 

representante é o gado Gir (JOSHI & PHILIPS, 1954). Esse Grupo é caracterizado por 

animais de constituição pesada, compacta e com ampla barbela, mas que apresentam como 

principal componente racial a diferenciação marcante de sua fronte, que é convexa e com 

inserção de chifres laterais que se projetam caudalmente e encurvam-se no sentido dorso-

medial.  

A raça, cuja denominação original é Red Sindhi, é originária da Ásia, região de 

Kohistan na província de Sindi, hoje pertencente ao Paquistão. Esta é uma região de clima 

semiárido, com temperaturas médias de 17 a 20º, precipitação anual média entre 250-300 mm, 

possui solo arenoso e pedregoso, característicos de uma região de vales, cercados por grandes 

cordilheiras que se estendem no sentido norte sul (SANTIAGO, 1985; SANTOS, 1990; 

LEITE et al., 2001).  

Os animais Sindi apresentam como características principais pelagem vermelha, 

que pode variar em tonalidades, de acordo com o sexo do animal, em geral são de pequeno 

porte, com cabeças pequenas de perfis subconvexos, chifres grossos e curtos, orelhas de 

tamanho médio, largas e um pouco pendentes. Apresentam boa eficiência reprodutiva, aptidão 

tanto para corte, quanto para leite e é adaptada a condições adversas, como temperaturas 

elevadas e escassez de alimentos (FARIA et al., 2001). Graças a essas características se 

espalhou pela Ásia, Oceania, África e Américas (FARIA et al., 2004).  

A raça tem sua chegada ao Brasil em importações comerciais ocorridas em 1930 

e, de uma importação oficial, no ano de 1952, quando foram importados 31 animais pelo 

diretor do Instituto Agronômico do Norte (IAN), Felisberto de Camargo. No IAN se formou o 

rebanho que se manteve por cerca de 20 anos (FARIA et al., 2004). Atualmente, a maior parte 

do rebanho Sindi está presente no nordeste brasileiro, devido à sua boa adaptação às 

características edafoclimáticas locais (LEITE et al., 2001). 

A raça Sindi vem respondendo perfeitamente aos estímulos de seleção genética, 

tanto no que se refere ao desenvolvimento ponderal, fertilidade, rusticidade, e outras 

características de ordem econômica (MOURA et al., 2009). 

 

2.2 Prenhez Precoce 
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A medida atual de precocidade sexual em fêmeas é a probabilidade de prenhez aos 

14 meses, a qual tem expressão fenotípica discreta, com resposta de sucesso (1) ou fracasso 

(0). Entretanto, para a obtenção desta característica, faz-se necessário submeter novilhas à 

monta em idades variando de 12 a 16 meses, manejo ainda pouco comum mesmo entre 

criadores envolvidos em programas de melhoramento genético de bovinos (MATTAR et al., 

2007). 

A capacidade de a novilha ficar gestante precocemente tem um componente 

genético aditivo de média a alta magnitude, sendo favoráveis para a implementação de índices 

de seleção que contemplem esta característica na seleção de touros e novilhas. Muitos autores 

relatam que as raças zebuínas apresentam puberdade tardia quando comparada à taurina, 

entretanto, existem animais tardios e precoces, sendo necessário e importante identificar e 

selecionar esses animais (BORBA et al., 2011; MONTEIRO, 2011; ARAÚJO et al., 2012). 

A prenhez precoce pode responder rapidamente à seleção, em virtude das altas 

estimativas de herdabilidade que têm sido obtidas, de 0,50 a 0,73, para novilhas expostas ao 

touro pela primeira vez entre os 14 e 18 meses de idade na raça Nelore (BORBA et al., 2011). 

Garcia et al. (2012), trabalhando com novilhas da mesma raça, também obtiveram altas 

estimativas de herdabilidade (0,64 e 0,68), para probabilidade de prenhez aos 15 e 21 meses 

de idade, respectivamente. Terakado (2011) estimou a herdabilidade (0,54±0,03) para 

ocorrência de prenhez aos 16 meses de idade e a correlação genética entre perímetro escrotal 

aos 12 meses de idade e prenhez aos 16 meses de idade (0,35±0,12) para a raça Nelore. Silva 

et al. (2005) estimaram herdabilidade (0,52) para a mesma característica (prenhez aos 16 

meses de idade) e obtiveram correlação (-0,32) entre prenhez aos 16 meses de idade e idade 

ao primeiro parto em novilhas Nelore. Esses resultados sugerem que a prenhez precoce 

apresenta variabilidade genética para ser incluída como característica alvo de seleção em 

programas de melhoramento, com potencial para se obter ganhos genéticos satisfatórios.  

Mattar et al. (2007) realizaram um estudo sobre a probabilidade de prenhez 

precoce em fêmeas da raça Caracu com média de idade de 18 meses. No presente trabalho 

estimaram a herdabilidade (0,13) para essa característica, que, embora baixa, evidenciou a 

presença de ação gênica aditiva na determinação da característica, o que possibilitaria a 

obtenção de progresso genético na mesma. 

Considerando que probabilidade de prenhez é fundamental para a manutenção e 

seleção do rebanho, e que, os ganhos obtidos pelo melhoramento genético para a 

probabilidade de prenhez serão permanentes, pode-se justificar o investimento na seleção de 
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animais geneticamente superiores. Assim, estudos da associação genética das características 

reprodutivas obtidas em fêmeas, com outras de importância econômica em áreas tropicais 

podem trazer informações para melhor planejar os critérios e os objetivos de seleção, de 

acordo com cada sistema de produção. Além disso, pode-se melhor entender os fatores que 

afetam o desempenho sexual de fêmeas jovens da raça Sindi (YOKOO et al., 2012; 

FERRIANI et al., 2013). 

A ocorrência de prenhez precoce possui facilidade de mensuração, variabilidade 

genética, estimativas de herdabilidade de moderada a alta e a possibilidade de se obter 

medidas em todas as contemporâneas, o que justifica a aplicação dessa característica no 

melhoramento genético animal. No entanto, por ser uma característica categórica, existem 

algumas dificuldades para estimação e predição dos parâmetros genéticos, por necessitar de 

métodos estatísticos específicos que considerem a distribuição discreta dos dados (SILVA et 

al., 2005). 

 

2.3 Regressão Aleatória  

 

  A teoria associada à regressão aleatória foi apresentada inicialmente por 

Henderson Jr. em 1982 como uma alternativa para superar o problema da 

superparametrização das análises multicaracterísticas. Para os modelos de regressão aleatória 

(MRA), são estimadas variâncias e covariâncias entre os coeficientes de regressão para os 

efeitos aleatórios, que dependem da função ajustada. Tais modelos são muito convenientes, 

pois permitem predizer valores genéticos e estimar a produção e componentes de variância em 

qualquer idade dentro do intervalo analisado (HENDERSON JR., 1982; RESENDE et al., 

2001; SILVA, 2011).  

Segundo Robbins et al. (2005), como nos MRA os dados não necessitam de 

ajustes, a qualidade destes é preservada e evita-se a eliminação das informações, como por 

exemplo, medidas coletadas em idades distantes das definidas como padrão, além disso, os 

MRA possibilitam a obtenção de estruturas de covariância entre diferentes medidas por meio 

de funções de covariância para os efeitos aleatórios (EL FARO & ALBUQUERQUE, 2003).  

Nos modelos de regressão aleatória é necessário estimar curvas com uma parte 

fixa, uma aleatória ambiental e outra aleatória genética aditiva. A parte fixa é relativa ao 

efeito médio da população e a parte aleatória de ambiente evidencia os efeitos ambientais 

correlacionados entre as medições. As curvas relativas ao efeito aleatório genético-aditivo são 

desvios atribuídos ao valor genético dos animais e, de um modo geral, são desvios da 
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produção dos animais em torno da curva fixa ajustada, de modo a permitir a variação 

individual na forma da trajetória em um nível genético (HALLANDER et al., 2010; SILVA, 

2011).  

Assim, o modelo animal de regressão aleatória pode ser representado 

matricialmente por: 

                

 

em que: 

  é o vetor de observações; 

  é o vetor de coeficientes da regressão fixa do modelo; 

  é o vetor de coeficientes da regressão genética aditiva; 

  é o vetor de coeficientes da regressão de ambiente permanente; 

  é a matriz de covariáveis para fatores fixos; 

  é a matriz de covariáveis de efeito genético para cada animal; 

  é a matriz de covariáveis de efeito de ambiente permanente para cada animal; 

  é o vetor de efeitos residuais não explicados pelos outros termos do modelo. 

 

Os modelos de regressão aleatória abrangem todo o intervalo contínuo em que as 

medidas forem tomadas, possibilitando predizer o valor genético dos animais em qualquer 

ponto desse intervalo (KIRKPARTRICK & HECKMAN, 1989). Outra vantagem é a 

possibilidade de calcular as variâncias para cada idade e as covariâncias entre quaisquer pares 

de idades. Kirkpartrick et al. (1990) afirmaram que nos modelos de regressão aleatória as 

variâncias e covariâncias podem ser estimadas de forma mais suave e menos viesada 

comparados aos modelos multicaracterísticos.  

Primeiramente, para aplicação dos MRA popularizou-se a utilização de funções 

paramétricas, a exemplo de Wilmink e Ali & Schaeffer (ALI & SCHAEFFER, 1987). 

Posteriormente, priorizou-se a utilização de funções não paramétricas nos processos de 

estimação de funções de covariância, como os polinômios ortogonais de Legendre que, em 

decorrência de serem regressões ortogonais, possuem a vantagem computacional de 

possuírem menor correlação entre os coeficientes estimados, facilitando a convergência 

(POOL et al., 2000; SCHAEFFER, 2004).  

Contudo, é válido lembrar que polinômios muito complexos dificultam a 

convergência dos algoritmos, podendo inviabilizar a obtenção de resultados ou reduzir a 
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acurácia das análises. Além disso, é possível que a interpolação polinomial resulte em um 

polinômio que apresente oscilações nas extremidades do intervalo interpolado que tendem ao 

infinito. 

Diversos estudos, utilizando modelos de regressão aleatória, têm sido realizados 

para estimar parâmetros genéticos de características como produção de leite e seus 

constituintes (BIASSUS et al., 2011; COBUCI et al., 2011), características de crescimento 

em gado de corte (NOBRE et al., 2003; ALBUQUERQUE & MEYER, 2001; MEYER, 2004; 

NEPHAWE, 2004; ARANGO et al., 2004; BOLIGON et al., 2010; PALHARIM et al., 

2013), características de crescimento em codornas de corte (GONÇALVES, 2011); em ovinos 

(SARMENTO et al., 2010) e análise de interação  genótipo-ambiente (CORRÊA et al., 2009; 

PÉGOLO et al., 2009; PÉGOLO et al., 2011).   

   

2.4 Modelos threshold  

 

No melhoramento genético aplicado à produção animal, a maioria das 

características de interesse econômico sobre as quais se pretende atuar tem uma distribuição 

fenotípica contínua. Contudo, algumas características de grande importância no sistema de 

produção são expressas fenotipicamente como sendo características categóricas, como as 

características morfológicas de posicionamento do umbigo dos machos, escores visuais de 

carcaça, que compreendem a avaliação da conformação, precocidade e musculosidade dos 

animais, e sexuais com a prenhez precoce de novilhas (GARCIA et al., 2012). 

Apesar de sofrer menor influência do ambiente quando comparada às 

características métricas, as características categóricas também apresentam, em sua maioria, 

herança poligênica. Dessa forma, Segundo Land et al. (1983), apesar de serem consideradas 

características categóricas, as características citadas exibem considerável variação genética, 

entre e dentro de rebanhos, que pode ser explorada por meio da seleção. 

Assim, dados categóricos em melhoramento animal devem ser analisados por 

meio de metodologias especificas que considerem a natureza dos dados. Uma das principais 

metodologias desenvolvidas para analisar dados categóricos é através dos modelos de limiar 

(também conhecidos como threshold models) que assumem conjuntamente ao fenótipo 

expresso de forma categórica, o qual frequentemente não apresenta distribuição normal, 

repousa uma postulada base genética e ambiental normalmente distribuída. Valores na escala 

observável são ligados por uma escala subjacente, não visível, por intermédio de pontos de 

limiar entre categorias consecutivas (GIANOLA, 1982). 
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As características de liminar podem ser definidas, segundo Falconer & Mackay 

(1996), como aquelas que apresentam variação descontínua, mas que quando submetidas à 

análise genética, mostram-se influenciadas por muitos genes, de maneira semelhante às 

características quantitativas.  

O conceito de limiar demarca o limite de uma determinada expressão fenotípica. 

O princípio do modelo de limiar para características categóricas é baseado na pressuposição 

de que a expressão fenotípica da característica está associada a uma variável contínua 

subjacente que não é observável (MARCONDES et al., 2005). Assim, o modelo de limiar 

assume que a expressão categórica de uma característica, por exemplo, taxa de prenhez, é um 

reflexo de uma “Predisposição” de tornar prenhe.  

A escala subjacente contínua é conhecida como escala de predisposição, ou 

liability, e é contínua, enquanto a escala observável é descontínua. Contudo, as duas escalas 

são conectadas pelo limiar ou ponto de descontinuidade de forma que os animais cujos 

valores fenotípicos na escala subjacente ultrapassam o limiar aparecerão numa classe visível, 

enquanto os animais abaixo desse limiar aparecerão na outra classe (GIANOLA & 

FOULLEY, 1983). 

A prenhez precoce se distribui como uma binomial, assumindo apenas dois 

valores, 1 e 0, que representam, respectivamente, fêmeas prenhe e não prenhe. Desta forma, a 

modelagem da probabilidade de prenhez precoce considerando efeitos fixos e aleatórios, 

depende da função de ligação utilizada, pois diferentes funções podem gerar estimativas 

distintas de parâmetros genéticos. No melhoramento animal a função de ligação mais 

difundida é a probit, conhecida como modelo threshold (GIANOLA & FOULLEY, 1983; 

ABDEL-AZIM & BERGER, 1999; KADARMIDEEN et al., 2000; SILVA et al., 2005; 

SHIOSTSUKI et al., 2009). 

O modelo threshold para a estimativa dos parâmetros genéticos de dados 

categóricos poderá proporcionar maiores ganhos genéticos, pois se obtêm maiores estimativas 

de herdabilidade na escala subjacente, o que proporciona melhor identificação de animais com 

valores genéticos superiores (VAN TASSEL et al., 1998).  

Kadamideen et al. (2000) estimaram parâmetros genéticos para ocorrência de 

doenças e fertilidade em vacas holandesas utilizando os modelos lineares e de limiar. Eles 

encontraram melhores estimativas de herdabilidade (0,12) para as características quando 

utilizaram modelos de limiar, sendo esse o mais indicado.  

Os modelos de threshold descritos na literatura trabalham com diferentes raças 

analisando as características reprodutivas (LEE et al., 2002; CHANG et al., 2006; 
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BENNEWITZ et al., 2007; TSURUTA et al., 2009; TUSELL et al., 2011) a produção de leite 

(JAKOBSEN et al., 2003; KÖNIG et al., 2008; TSURUTA et al., 2009), a sanidade do 

rebanho (HERINGSTAD et al., 2003; REKAYA et al., 2003; HERINGSTAD et al., 2004; 

HINRICHS et al., 2005) e características de conformação (KIZILKAYA et al., 2002; FARIA 

et al., 2009). 

 

2.5 Modelos threshold em Regressão Aleatória (RRTM) 

 

  Na produção animal muitas características de importância, como resistência à 

doenças, fertilidade, tamanho de leitegada, presença ou ausência de qualquer órgão ou 

estrutura, entre outras, podem ser classificadas como características categóricas, ou seja, como 

características que apresentam distribuição descontínua. Segundo Abdel-Azim & Berger 

(1999), a avaliação genética para as características categóricas devem ser analisadas por meio 

de metodologias especificas que considerem a natureza dos dados. 

  Um dos métodos de avaliação para dados categóricos é por meio dos Modelos 

threshold em Regressão Aleatória.  

Buaban et al. (2015) estimaram parâmetros genéticos para taxa de concepção em 

vacas tailandesas utilizando três modelos threshold em regressão aleatória (RR-THM). Os 

autores concluíram que modelo RR-THM de ordem dois, apresentou melhores estimativas de 

herdabilidade (0,032), quando comparado com modelos de terceira e quarta ordem dos 

polinômios de Legendre. 

Averill et al. (2006) utilizaram dois tipos de modelos RRTM para verificar a 

fertilidade de um rebanho da raça holandesa durante o período de lactação. A inseminação 

artificial foi utilizada como a característica categórica nesse estudo, sendo atribuído 1 

(sucesso) e 0 (fracasso). Pela inferência bayesiana, o modelo que continha três parâmetros 

foi o mais indicado para representar os dados. As estimativas de herdabilidade foram 0,035 e 

0,032 para produção de leite aos 50 e 140 dias de lactação, respectivamente. A correlação 

genética entre o sucesso na inseminação e a produção de leite nos dias de lactação variou de 

0,83 a 0,99, e esse valor decresceu à medida que se aumentou o intervalo entre as 

inseminações.  

Gernand & König (2014), trabalhando com vacas da raça holandesa utilizaram os 

modelos RRTM para estimar os componentes de variância genética para ocorrência de mastite 

clínica (MS). Foi atribuído o valor 0, para os animais saudáveis, e 1 para os doentes. Eles 

estimaram herdabilidade de 0,15 para a MS e 0,70 para a correlação genética entre MS e a 
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contagem de células somáticas (CCS), mostrando que a CCS tem correlação alta com a 

incidência MS. Sendo assim, a avaliação genética para a resistência à mastite pode ser 

realizada usando a contagem de células somáticas (CCS), uma vez que estas características 

apresentam alta correlação genética.  
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ARTIGO 1- AVALIAÇÃO GENÉTICA DA PROBABILIDADE DE PRENHEZ EM 

NOVILHAS DA RAÇA SINDI VIA MODELOS DE LIMIAR EM REGRESSÃO 

ALEATÓRIA 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se com este estudo estimar parâmetros genéticos e fenotípicos para probabilidade 

de prenhez nas idades 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 e 43 meses (PP_15, PP_19, PP_23, PP_27, 

PP_31, PP_35, PP_39 e PP_43), em novilhas da raça Sindi, via modelo de limiar em 

regressão aleatória utilizando os polinômios ortogonais de Legendre de segunda, terceira e 

quarta ordem, considerando a homogeneidade e heterogeneidade de variância residual. Os 

componentes de covariância foram estimados por abordagem Bayesiana, utilizando o 

programa THRGIBBS3F90. Foram incluídos os efeitos fixos de criador, fazenda do criador, 

ano de nascimento, estação de nascimento e como covariável (de efeito linear) foi 

considerado o peso da vaca na idade em que ela concebeu. Além desses efeitos para todas as 

idades estudadas, foram considerados os efeitos aleatórios genéticos aditivos, de ambiente 

permanente e residual. O melhor modelo para a análise RRTM foi o LEG_4441 que obteve as 

seguintes estimativas de herdabilidade 0,34; 0,41; 0,45; 0,41; 0,37; 0,32; 0,32; 0,33 para 

PP_15, PP_19, PP_23, PP_27, PP_31, PP_35, PP_39, PP_43, respectivamente. As estimativas 

das correlações genéticas obtidas entre PP_15 com PP_19, PP_23, PP_27, PP_31, PP_35, 

PP_39 e PP_43 foram 0,1; -0,39; -0,65; -0,83; -0,93; -0,81; -0,71, respectivamente. As 

estimativas das correlações fenotípicas para PP_15 com PP_19, PP_23, PP_27, PP_31, 

PP_35, PP_39 e PP_43 foram respectivamente 0,12; -0,09; -0,17; -0,22; -0,26; -0,25; 0,40. A 

análise que utilizou modelo LEG_4441 foi a mais indicada para estimar os parâmetros 

genéticos para a probabilidade de prenhez em diferentes idades em novilhas da raça Sindi, 

indicando que a prenhez precoce possui variabilidade genética para ser incluída como 

característica alvo de seleção em programas de melhoramento, com potencial para se obter 

ganhos genéticos satisfatórios.  

Palavras-chave: Correlação genética. Inferência bayesiana. Modelo threshold. Prenhez 

precoce.
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GENETIC EVALUATION OF PREGNANCY PROBABILITY IN SINDHI BEEF 

HEIFERS BY USING THRESHOLD MODELS IN A RANDOM REGRESSION 

FRAMEWORK 

 

ABSTRACT 

 

Our aim with this study was estimating genetic and phenotypic parameters for pregnancy 

probability at 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 and 43 month old (PP_15, PP_19, PP_23, PP_27, 

PP_31, PP_35, PP_39 and PP_43) in Sindhi heifers, by using threshold model in a random 

regression framework, adopting Legendre orthogonal polynomials of second, third and fourth 

order, considering homogeneity and heterogeneity of residual variance. Covariance 

components were estimated by Bayesian approach using THRGIBBS3F90 program. The 

model included the fixed effects of herd, herd of the farm, year of birth, birth season and as a 

covariate (with linear effect) was considered the weight of the cow at the age when she 

calved. In addition to these effects for all ages studied, additive genetic, permanent 

environmental and residual random effects were considered. The best model for the analysis 

was the RRTM LEG_4441 which obtained the following heritability estimates: 0.34; 0.41; 

0.45; 0.41; 0.37; 0.32; 0.32; 0.33 to PP_15, PP_19, PP_23, PP_27, PP_31, PP_35, PP_39 and 

PP_43, respectively.  Genetic correlation estimates between PP_15 with PP_19, PP_23, 

PP_27, PP_31, PP_35, PP_39 and PP_43 were 0.1; -0.39; -0.65; -0.83; -0.93; -0.81; -0.71, 

respectively.  Phenotypic correlation estimates for PP_15 with PP_19, PP_23, PP_27, PP_31, 

PP_35, PP_39 and PP_43 were respectively 0.12; -0.09; -0.17; -0.22; -0.26; -0.25; 0.40. The 

analysis by using LEG_4441 model was the most appropriate to estimate genetic parameters 

for pregnancy probability  at different ages in Sindhi heifers, indicating that early pregnancy 

has genetic variability to be included as a goal trait selection in breeding programs, with the 

potential to achieve satisfactory genetic gains. 

 

Key words: Bayesian inference. Genetic correlation. Threshold model. Early pregnancy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os bovinos da raça Sindi, são originados da Ásia, mais precisamente na região de 

Kohistan, no Paquistão. Seu contingente local está por volta de três milhões de indivíduos, o 

que a coloca como a raça mais criada entre todas as de seu grupo (LEITE et al., 2001). Os 

animais dessa raça apresentam elevada rusticidade, pequeno porte, pelagem avermelhada e 

são altamente adaptados às condições adversas. Atualmente, a raça no Brasil passa por 

transformações produtivas e crescimento populacional, principalmente na região Nordeste, 

onde se agrupam a maior parte do rebanho brasileiro, provavelmente devido à semelhança de 

características edafoclimáticas com sua região de origem. Os trabalhos desenvolvidos com a 

raça Sindi no Brasil ainda são incipientes, principalmente para características reprodutivas, 

por isso há necessidade de explorar essa raça que apresenta um importante recurso genético, 

visando obter animais mais precoces, com boa produção leiteira e ótimo acabamento de 

carcaça.  

As características reprodutivas relacionadas à precocidade sexual das fêmeas são 

determinantes para a eficiência econômica do sistema de produção de bovinos de corte. Neste 

sentido, a prenhez precoce se destaca, pois é uma característica de fácil mensuração e 

aplicável a todos os rebanhos, independentemente do nível e sistema de produção. De forma 

geral esta característica recebe o valor 1 (sucesso) para as que conceberam e 0 (fracasso) para 

as que não conceberam em um dado intervalo de tempo. 

Um dos maiores desafios para a utilização de características binárias em 

programas de melhoramento genético é o desenvolvimento de métodos estatísticos adequados 

para a estimação de parâmetros e predição de valores genéticos, pois essas variáveis não 

satisfazem a condição de normalidade, geralmente requerida pelos modelos de avaliação 

genética. Geralmente para características binárias (ou categóricas) utilizam-se os modelos de 

limiar (ou “threshold”), os quais estão baseados na generalização dos modelos mistos para 

uma variável latente (geralmente denominada “liability”) que determina a probabilidade 

genética de um individuo assumir sucesso ou fracasso.  Na presente aplicação, esta é a 

probabilidade de ter prenhez precoce. 

Em novilhas da raça Nelore, as estimativas de herdabilidade para probabilidade de 

prenhez expostas aos 14 e 18 meses de idade variam de 0,50 a 0,69 (ELER et al., 2002; ELER 

et al., 2004; SILVA et al., 2005; SHIOTSUKI et al., 2009), esses valores mostram que a 

característica deve responder à seleção, possibilitando um ganho genético em um curto 

período de tempo. Mas essa não é a realidade para a maioria dos rebanhos zebuínos, de forma 
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que o tempo utilizado para determinar o sucesso (prenhez precoce) não precisa ser 

necessariamente 14 meses como postulado. Na verdade, faz-se necessário o desenvolvimento 

de estudos propondo e comparando diferentes tempos para os quais esta probabilidade possa 

ser calculada.  

Uma forma de testar várias idades de limiar continuamente é por meio da 

regressão aleatória. Mas por ser uma característica binária deve-se assumir Random 

Regression Threshold Models (RRTM). Embora alguns estudos já tenham sido realizados 

com esta classe de modelos na área de Melhoramento Animal (REKAYA et al., 2003; 

AVERIL et al., 2006; TSURUTA et al., 2009; BUABAN et al., 2015), não há relatos na 

literatura de sua aplicação à probabilidade de prenhez.   

Devido a sua complexidade, os RRTM geralmente são ajustados via inferência 

Bayesiana, a qual dispõe de total flexibilidade para comportar modelos com distribuições não-

normais e diferentes estruturas de regressão, tais como polinômios de Legendre, splines, e 

outras. A inferência Bayesiana também possibilita a construção de intervalos de credibilidade 

exatos para as estimativas dos parâmetros genéticos (diferente da inferência frequentista 

baseada em intervalos de confiança aproximados). Em geral, estimativas obtidas via 

inferência Bayesiana apresentam menores desvios padrão que o método da Máxima 

Verossimilhança Restrita (REML) e como já mencionado, permite ajustar modelos complexos 

de difícil aplicação via abordagens frequentistas (CASELLA & GEORGE, 1992; VAN 

TASSEL et al., 1995). 

A importância deste trabalho reside no fato de que há poucos estudos com a raça 

Sindi no Brasil e nenhum utilizou a inferência bayesiana com RRTM, principalmente 

abordando a probabilidade de prenhez em diferentes idades via modelos de regressão 

aleatória. Assim, objetivou-se estimar parâmetros genéticos para a probabilidade de prenhez 

aos 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 e 43 meses de idade por meio da inferência bayesiana utilizando 

o modelo RRTM.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Dados 

 

Foram utilizados registros produtivos e reprodutivos de 4.828 vacas da raça Sindi 

provenientes da Associação Brasileira de Criadores de Zebu – ABCZ, criadas nas regiões 

Nordeste, Centro-oeste, Sudeste, além do Distrito Federal, nascidas entre os anos de 1964 a 

2013.  

A organização e consistência do arquivo de dados para as análises foram 

realizadas utilizando o programa estatístico SAS 9.1 (2003). Somente foram consideradas 

informações de animais que atenderam requisitos pré-estabelecidos, dentre os quais: a) 

animais com identificação diferente aos pais, b) animais em que os pais e as mães tinham 

idade superior à data de nascimento do filho, c) animais que possuíam data de nascimento, 

informações de peso e data da idade ao primeiro parto.  

Os grupos de contemporâneos (GC) foram formados pelos efeitos de criador, 

fazenda do criador, ano de nascimento e estação de nascimento. Foram consideradas quatro 

estações (1- dezembro a fevereiro; 2- março a maio; 3- junho a agosto e 4- setembro a 

novembro). 

 A baixa conexidade dos dados, principalmente o uso de dados totalmente 

desconectados, reduz a acurácia das avaliações genéticas. Visando garantir a acurácia da 

estimação dos parâmetros genéticos, realizou-se uma análise para detectar o grau de conexão 

entre os animais. A conexidade entre os dados foi mensurada para cada ligação genética direta 

entre GC em função dos touros e vacas em comuns (FRIES & ROSO, 1997; ROSO et al., 

2004), a conexidade foi calculada utilizando o programa AMC proposto por Roso & Schenkel 

(2006). Para o presente estudo, aplicou-se 2,5 desvios-padrão em relação à média, para a 

remoção de outliers e foram eliminados os GC que continham menos de três animais. O 

banco de dados utilizado para testar a conexidade continha 661 GC com 4.840 animais. Após 

a análise, o AMC encontrou quatro GC e doze animais que estavam desconectados. Esses 

grupos de indivíduos desconectados foram eliminados para aumentar a acurácia das 

avaliações genéticas, restando para a análise, um banco de dados composto por 4.828 animais 

formados por 657 GC com 99,75% de conexidade. 

 

2.2 Análise dos dados 
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A característica probabilidade de prenhez (PP) foi obtida utilizando um modelo 

threshold em regressão aleatória (RRTM). A nomenclatura para a PP segue a seguinte 

notação: PP_X, sendo X referente à idade da novilha em meses. 

Foram analisados dezoito RRTM, cada um considerando como fenótipo a 

probabilidade de prenhez em uma idade específica (15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 ou 43 meses). 

Na análise RRTM se a novilha concebeu na idade X, ela recebeu 1 nessa idade e 

nas idades subsequentes, por exemplo, quando foi detectada prenhez aos 15 meses, o 

indivíduo recebeu 1 aos 15 e nas demais idades (19, 23, 27, 31, 35, 39 e 43). Para a análise 

somou-se 1 a esses escores, ou seja, 1 passou a ser fracasso e 2 passou a ser sucesso.  Dessa 

maneira, foram organizadas as informações de limiar (1 ou 2) para cada indivíduo, dentro das 

oito idades. Todas as fêmeas que tiveram a mesma oportunidade de estarem na estação de 

monta foram consideradas na consistência dos dados. 

Buscando garantir um bom ajuste aos dados, testou-se a segunda, terceira e quarta 

ordem dos polinômios ortogonais de Legendre (POL) para modelar as curvas fixas, genética 

aditiva e de ambiente permanente. Assim, todos os RRTM testados consideraram o efeito fixo 

do GC, a covariável (de efeito linear) peso da novilha na idade PP_X, os efeitos aleatórios 

genéticos aditivos, de ambiente permanente e residual. Além disso, duas formas de variância 

residual foram testadas: uma considerando homogeneidade e outra considerando 

heterogeneidade, sendo que nesta última considerou-se uma classe para cada idade estudada. 

A nomenclatura utilizada para os modelos RRTM seguiu a seguinte notação: LEG_XYZW de 

forma que X representa a ordem do polinômio para a curva fixa, Y para a genética aditiva, Z 

para a de ambiente permanente e W para a curva de variância residual. Os valores de X, Y e Z 

variam de 2 a 4, dependendo do modelo a ser adotado. Neste trabalho, os efeitos genéticos 

aditivos e de ambiente permanente foram modelados empregando a mesma ordem de POL. 

Para W atribuiu-se 1 quando se testou a homogeneidade de variâncias e 2 quando considerou 

a heterogeneidade. 

Assim, sendo a variável latente (liability) representada pelo vetor l, o modelo pode 

ser descritos matricialmente, como: 

 

                 

 

em que l é o vetor de probabilidade de prenhez assumido como                       

           , onde            são as matrizes de covariância genética, de ambiente 

permanente e residual, respectivamente.   é o vetor de soluções para os efeitos sistemáticos 
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que inclui as soluções para o grupo de contemporâneos (657 níveis) e para a covariável peso 

da vaca quando emprenhou, assumido como             , com     sendo uma matriz 

diagonal com valores de 1x10
10

 para representar priori não informativa. a e p são os vetores 

de soluções para os coeficientes de regressão aleatória genético aditivo e de ambiente 

permanente, respectivamente, onde assume-se que                  e 

              , sendo A a matriz dos numeradores do coeficiente de parentesco. X é a 

matriz de incidência que associa o vetor de efeitos sistemáticos ( ) ao vetor de observações 

(l) e Z e W são as matrizes de incidência associadas aos efeitos aleatórios genéticos aditivos 

(a) e de ambiente permanente (p), respectivamente. e é o vetor de coeficientes residual, 

assumido como               . Além disso, foi assumido que        e    seguem a 

distribuição chi-quadrado invertida.   

O mesmo modelo RRTM pode ser declarado de forma algébrica: 

 

             ∑   

 

   

      ∑         ∑              

 

   

 

   

 

 

Em que: lijk é o vetor de probabilidade do indivíduo i emprenhar na idade j; Sistk é o efeito 

sistemático do grupo de contemporâneo k; Fm é o coeficiente de regressão da curva média de 

ordem m; Gim é o coeficiente de regressão aleatória de ordem m para o efeito genético aditivo 

do indivíduo i; APim é o coeficiente de regressão aleatória de ordem m para o efeito de 

ambiente permanente do indivíduo i; Lijm é o m
th 

polinômio de Legendre para o indivíduo i na 

idade j; e eijk é o efeito residual. 

A variância residual foi considerada assumindo             
  , onde h=1 e h=2 

representam, respectivamente, a homogeneidade de variância residual e a heterogeneidade de 

variância residual (considerando uma classe para cada idade). 

 

2.3 Parâmetros genéticos 

 

As estimativas dos componentes de covariâncias foram obtidas via inferência 

Bayesiana, utilizando-se o programa computacional THRGIBBS3F90 (MISZTAL, 2012), que 

permite o estudo de características categóricas, no qual se encontra instalado o método de 

amostragem de Gibbs. 



35 
 

As inferências sobre os parâmetros de interesse foram realizadas a partir das 

correspondentes amostras das distribuições marginais posteriores. Para cada modelo avaliado 

foi gerada uma cadeia com 800.000 iterações, com um descarte inicial (burn-in) de 300.000 

amostras - sendo determinado um intervalo de coleta (thin) de 10 amostras, totalizando assim 

50.000 amostras para a realização das inferências. Uma priori não informativa foi utilizada, 

assim há uma mesma probabilidade para cada um dos possíveis valores da variável.  

A verificação da convergência das cadeias geradas para os parâmetros baseou-se 

em análise gráfica, Heidelberger & Welch (1983) e Geweke (1992), disponíveis no pacote 

Bayesian Output Analysis - BOA (SMITH, 2007), disponível na plataforma estatística R. 

Posteriormente à obtenção dos coeficientes da função de covariância para cada componente, 

foram calculadas as variâncias e seus respectivos intervalos de alta densidade posterior 

(HPD95%), admitindo-se todas as amostras possíveis. Na etapa pós-gibbs foi utilizado o 

programa POSTGIBBSF90 (MISZTAL, 2012).  

Para os modelos RRTM a herdabilidade foi calculada da seguinte maneira: 

 

   
   

   
 

   
       

      
    

 

Onde:    
  é a herdabilidade na idade i;    

  é a variância genética aditiva na idade i;     
  é a 

variância de ambiente permanente na idade i e    
  é a variância residual na idade i. 

As correlações genéticas entre as oito idades avaliadas são descritas a seguir para 

os modelos RRTM: 

 

          
          

√  
           

     
    

 

 

Onde          é a correlação genética entre as idades i e j;            é a covariância entre as 

idades i e j;    
      e   

     são as variâncias genéticas aditivas na idade i e j, respectivamente.  

A correlação fenotípica para as idades é descrita da seguinte forma:  

 

          
                     

√[  
         

     ]    [  
         

    ] 
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Onde:          é a correlação genética entre as idades i e j;            e            são as 

covariâncias genética aditiva e residual, respectivamente, para as idades i e j;    
      e 

  
     são as variâncias genéticas aditivas na idade i e j, respectivamente;   

      e   
      são 

as variâncias residuais nas idades i e j, respectivamente. 

 

2.4 Comparação dos modelos 

 

A escolha do melhor modelo para a análise RRTM foi realizada com base na 

adoção do critério de informação da deviance (DIC) e pela probabilidade a posteriori (PMP). 

O DIC, apresentado por Spiegelhalter et al. (2002), é representado da seguinte 

maneira:  

       ̅̅̅              ̅̅̅        ̅  
 
em que   ̅̅̅          [    ] (esperança da distribuição a posteriori da deviance bayesiana) 

e   ̅̅̅                 representam a qualidade de ajuste do modelo. O número efetivo de 

parâmetros representa a penalização para o incremento da complexidade do modelo: 

      ̅̅̅        ̅  , onde 𝜃 é o vetor de parâmetros do modelo e   ̅̅̅    é a deviance 

bayesiana avaliada com base nas médias da distribuição a posteriori dos parâmetros. Com o 

objetivo de facilitar a interpretação dos valores do DIC a PMP foi utilizada. Ela mostra a 

superioridade de um modelo em relação ao outro, em termos de porcentagem e é calculada a 

partir dos valores do DIC, usando a aproximação presente no trabalho de Silva et al. (2011) 

descrita como: 

                      ∑             

 

   

   

onde         é a probabilidade a posteriori para o modelo t;    é a diferença do DIC entre o 

modelo de t e o melhor modelo. Quanto menor o valor de DIC, melhor será o modelo. 

 

3 RESULTADOS 

 

O número de animais e as porcentagens destas fêmeas que são precoces aos 15, 

19, 23, 27, 31, 35, 39 e 43 meses de idade foram, respectivamente, 42 (1,02%), 387 (9,44%), 

549 (13,39%), 861 (21,01%), 919 (22,42%), 556 (13,56%), 422 (10,30%) e 363 (8,86%), 

representadas pelo Gráfico 1. Dentre as 4.828 fêmeas avaliadas nesse estudo, 4.099 (84,90%) 
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fêmeas apresentaram prenhez entre 15 e 42 meses. A idade que apresentou um maior número 

de fêmeas precoces foi aos 31 meses.  

 

 
Gráfico 1 – Número de animais em cada uma das oito idades avaliadas. 

 

Na Tabela 1 são mostrados os valores de Critério de informação da deviance 

(DIC) e a probabilidade a posteriori (PMP) para cada modelo via RRTM, seguindo a notação 

LEG_XYZW, com base na segunda (2), terceira (3) e quarta (4) ordem dos polinômios 

ortogonais de Legendre, para a curva fixa (X), genética (Y) e de ambiente permanente (Z), 

respectivamente, considerando homogeneidade (1) e heterogeneidade (2) de variâncias (W). 

Entre os dezoito modelos testados, o modelo LEG_4441 (modelo de limiar em regressão 

aleatória de quarta ordem para a curva fixa, genética e de ambiente permanente) considerando 

a homogeneidade de variância, obteve o menor valor de DIC (-3.447.793,99). Sendo assim, o 

mais recomendado, além disso, a PMP para esse modelo foi 100%, o que significa que o 

modelo é o mais indicado dentre todos testados. 
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Tabela 1- Critério de informação da deviance (DIC) e probabilidade a posteriori do modelo (PMP) testados via 

modelos de threshold em regressão aleatória considerando a homogeneidade e heterogeneidade de 

variância.
 

Modelos
1
 DIC PMP 

LEG_4441 -3.447.793,99 00,0

LEG_3441 -3.380.695,99 

LEG_2441 -3.374.810,88 

LEG_4331 -2.600.137,20 

LEG_2331 -2.598.419,13 

LEG_3331 -2.568.241,67 

LEG_4442 -2.205.113,99 

LEG_2442 -2.044.458,68 

LEG_3442 -2.036.944,21 

LEG_3221 -1.912.702,16 

LEG_4221 -1.905.029,58 

LEG_3332 -1.825.290,45 

LEG_4332 -1.805.149,02 

LEG_2221 -1.768.328,06 

LEG_4222 -1.662.787,69 

LEG_3222 -1.605.325,46 

LEG_2332 -1.506.151,91 

LEG_2222 -825.568,43 
1
Modelo LEG_XYZW, onde X é a ordem do polinômio de Legendre para a curva fixa, Y  para efeito genético 

aditivo, Z para efeito de ambiente permanente e W para número de classes de variância residual. 

 

Na Tabela 2 estão apresentados os componentes de variância genética aditiva 

   
  , variância de ambiente permanente     

 ), variância residual    
   e herdabilidade (  ) 

para cada idade (15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 e 43) em meses, com os seus respectivos intervalos 

de confiança, para a análise RRTM considerando o melhor modelo (LEG_4441). 

As estimativas de herdabilidade e os seus limites inferiores e superiores (FIG. 1) 

para as oito idades analisadas via RRTM para o melhor modelo (LEG_4441) apresentaram 

uma tendência de crescimento da PP_15 até a PP_23, na qual se observa um maior valor 

(0,45). A partir dessa idade há uma queda e os valores estabilizam na PP_35 (0,32).  
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Tabela 2 - Componentes de variância genética aditiva    
  , variância de ambiente permanente     

  , variância 

residual    
   e herdabilidade (  ) para cada idade (15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 e 43) em meses, com os 

seus respectivos intervalos de maior densidade posterior (HPD 95%)  por meio do modelo threshold 

em regressão aleatória. 

Idade (meses) Parâmetro LEG_4441 HPD (95%) 

15 

  
  2,85  2,31 a 3,47 

   
  4,62  4,15 a 5,10 

  
  0,92  0,90 a 0,94 

h² 0,34  0,28 a 0,39 

19 

  
  5,73  4,66 a 6,86 

   
  7,41  6,58 a 8,27 

  
  0,92  0,90 a 0,94 

h² 0,41 0,34 a 0,46 

23 

  
  9,76  8,19 a 11,45 

   
  11,21  10,04 a 12,42 

  
  0,92  0,90 a 0,94 

h² 0,45  0,38 a 0,50 

27 

  
  13,96   11,74 a 16,39  

   
  19,02   17,28 a 20,78  

  
  0,92   0,90 a 0,94  

h² 0,41   0,35 a 0,46  

31 

  
  14,68   12,23 a 17,33  

   
  24,56   22,49 a 26,64  

  
  0,92   0,90 a 0,94  

h² 0,37   0,31 a 0,41  

35 

  
  12,70   10,35 a 15,27  

   
  25,84   23,71 a 27,95  

  
  0,92   0,90 a 0,94  

h² 0,32   0,27 a 0,37  

39 

        
  11,52   9,25 a 14,07  

         
  23,60   21,51 a 25,71  

  
  0,92   0,90 a 0,94  

h² 0,32   0,26 a 0,37  

43 

        
  3,84   3,05 a 4,69  

         
  7,00   6,28 a 7,69  

  
  0,92   0,90 a 0,94  

h² 0,33   0,26 a 0,38  
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Figura 1 – Valor de herdabilidade ( ___ ), limite superior (----) e limite inferior (._._.) para cada classe de idade 

das novilhas em meses. 

 

As correlações genéticas (acima da diagonal) e fenotípicas (abaixo da diagonal) 

para a PP_X em novilhas são representadas pelo “heatmap” na Figura 2. Nota-se que, para as 

correlações genotípicas, quanto mais próximas da diagonal (1,00), mais escuro é a tonalidade 

de cinza, indicando que nessas idades houve uma maior correlação.    

 

 

PP_15 PP_19 PP_23 PP_27 PP_31 PP_35 PP_39 PP_43 

PP_15 1,00 0,10 -0,39 -0,65 -0,83 -0,93 -0,81 -0,71 

PP_19 0,12 1,00 0,75 0,31 -0,06 -0,36 -0,46 -0,51 

PP_23 -0,09 0,25 1,00 0,86 0,59 0,22 -0,16 -0,31 

PP_27 -0,17 0,06 0,27 1,00 0,91 0,60 0,15 -0,03 

PP_31 -0,22 0,06 0,17 0,30 1,00 0,86 0,49 0,32 

PP_35 -0,26 -0,15 0,06 0,22 0,32 1,00 0,86 0,75 

PP_39 -0,25 -0,18 -0,06 0,08 0,22 0,34 1,00 0,98 

PP_43 -0,40 -0,34 -0,20 0,02 0,28 0,53 0,53 1,00 

Figura 2 – Correlações genéticas e fenotípicas, acima da diagonal e abaixo, respectivamente, para a 

probabilidade de prenhez (PP) em diferentes idades em meses. 

 

A variância genética aditiva    
   e ambiente permanente     

  ,  estão 

representadas na Figura 3. Um comportamento ascendente é observado nos dois gráficos até a 
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idade 31 e 39 meses para a    
   e     

  , respectivamente. Após essas idades houve um 

declínio, sendo que aos 43 meses, para os dois gráficos houve uma queda abrupta.  

     

Figura 3 – Valores observados para a variância genética aditiva e para ambiente permanente ( ___ ) para o 

modelo RRTM com os seus respectivos valores de limite superior (----) e limite inferior (._._.) para 

cada idade das novilhas em meses. 
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4 DISCUSSÃO 

 

  De acordo com os valores estimados para o DIC (TAB. 1) e pela probabilidade a 

posteriori do modelo, o LEG_4441 considerando homogeneidade de variâncias, foi o melhor 

modelo para descrever os dados, pois apresentou melhores valores de deviance bayesiana 

(parâmetro para definição do grau de ajuste do modelo) e de PPM. Isso ocorreu devido ao 

DIC ter penalizado os modelos mais complexos, que consideraram a heterogeneidade de 

variância. Logo, o uso desse modelo garantiu uma maior acurácia nas estimações dos 

parâmetros genéticos quando comparado aos demais. 

  As estimativas de herdabilidade a posteriori para a PP foram de média a alta 

magnitude, nas idades avaliadas para a raça Sindi pelo modelo LEG_4441 (TAB. 2). A Figura 

1 mostra que de 15 aos 23 meses de idade, os valores de herdabilidade aumentam com o 

avançar da idade da novilha, chega ao valor máximo (0,45) aos 23 meses, a partir dessa idade 

decrescem até os 35 meses e tende a estabilizar entre os 0,32 a 0,33, para as idades 39 e 43 

meses, respectivamente. Borba et al. (2011) encontraram valores de herdabilidade de alta 

magnitude (0,50 e 0,73) para novilhas Nelore expostas ao touro pela primeira vez entre os 14 

e 18 meses de idade por meio de um modelo animal limiar‑linear. Resultados semelhantes 

(0,64 e 0,68) foram encontrados por Garcia et al. (2012) por meio dos modelos lineares 

generalizados na avaliação da prenhez precoce aos 15 e 21 meses na mesma raça. Esses 

resultados indicam que a característica responde eficientemente à seleção e a sua utilização 

como critério de seleção deverá promover progresso genético na precocidade sexual de 

novilhas da raça Sindi. Além disso, altos valores de herdabilidade indicam grande 

variabilidade genética existente nestas idades com relação à capacidade de concepção. Sendo 

assim, expor as fêmeas em idades mais jovens é fundamental para que a característica 

responda eficientemente à seleção.  

As variabilidades genéticas das características reprodutivas são de natureza 

quantitativa e podem ter a sua expressão influenciada por alguns genes ou blocos de genes 

Garcia et al. (2012).  

No que se refere ás correlações genéticas (FIG. 2), pode-se verificar na PP_15 

uma correlação baixa e negativa com as demais idades, indicando que a PP_15 é determinada 

por diferentes conjuntos de genes.  

Outro fato que pode ser observado é quanto mais próximo são os eventos, maiores 

as estimativas de correlação, pois quanto mais perto, imagina-se que mais próximos serão os 
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“estados fisiológicos” do animal, como é observado na PP_23, que apresenta uma maior 

correlação com PP_27 do que PP_31.  

O maior valor de correlação foi observado entre PP_39 e PP_43, nessas duas 

idades a correlação genética obtida foi de 0,98, a magnitude da associação genética entre elas 

sugere que os genes atuantes aos 43 meses são os mesmos que atuam aos 39 meses. Isso 

ocorre também para PP_31 e PP_27; PP_27 e PP_23 e PP_35 e PP_31; PP_39 e PP_35 que 

apresentam altas correlações (0,91; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86, respectivamente).  

O comportamento das correlações entre PP_19 com as demais idades é 

interessante. Nota-se que a correlação sai de 0,10 com PP_15, vai a 0,75 com a PP_23 e 

depois começa a diminuir, muda de sentido e começa a crescer, chegando a -0,46 e -0,51 com 

PP_39 e PP_43, respectivamente. Esses valores indicam que há uma significativa associação 

genética entre PP_19 e PP_23 (+0,75) e entre PP_19 e PP_39 (-0,46), porém, em diferentes 

direções. A associação entre PP_19 e PP_23 é esperada, pois os eventos são próximos, mas 

entre PP_19 e PP_39 os eventos são distantes, logo este fato pode ser explicado pela 

“genética” por trás de PP_19 ser antagônica à genética por trás de PP_39. Ou seja, os animais 

que apresentam capacidade de emprenhar cedo são diferentes do animal tardio. Assim, se 

selecionarmos para a PP_39, estaremos selecionando um animal que apresenta uma genética 

não compatível com a prenhez precoce.  

Em relação às correlações fenotípicas que são mostradas na Figura 2 (abaixo da 

diagonal) para o modelo LEG_4441 observa-se baixa correlação (0,12) para a PP_15 e PP_19 

chegando a serem negativas e crescentes nas demais idades. Assim, quando há probabilidade 

de prenhez aos 15 meses há pequenas chances de sucesso para prenhez aos 19 meses e menos 

ainda para as demais idades. Com o avançar da idade do animal essas correlações tendem a 

aumentar, chegando até 0,53 para PP_43 com PP_35 e PP_39.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Os modelos de limiar em regressão aleatória (RRTM) podem ser indicados e 

utilizados satisfatoriamente, para a avaliação da probabilidade de prenhez em diferentes 

idades em novilhas da raça Sindi.  

As herdabilidade estimadas para as diferentes idades indicam que a prenhez 

precoce possui variabilidade genética para ser incluída como característica alvo de seleção em 

programas de melhoramento, com potencial para se obter ganhos genéticos satisfatórios. A 

idade mais indicada para se realizar a seleção de novilhas da raça Sindi para a característica 

prenhez precoce é aos 23 meses, pois é a idade que possui uma maior estimativa de 

herdabilidade. 
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