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Utilização da conectabilidade em avaliações genéticas de bovinos de 

corte 

 
Lúcio Flávio Macedo MotaI 

Aldrin Vieira PiresII 

Cristina Moreira BonaféIII 

Tobyas Maia de Albuquerque MarizIV 

 
 

Introdução 

 

O princípio básico de programas de melhoramento baseados em seleção, 

com o objetivo de aumentar a média de um rebanho para uma característica 

qualquer, é utilizar na reprodução os animais com os maiores valores genéticos 

(ou habilidade de transmissão) reais para a característica. A avaliação genética 

de animais para obtenção das DEPs (Diferença Esperada na Progênie) não é o 

objetivo final de um programa de melhoramento, mas uma ferramenta para que 

se possa escolher animais que serão utilizados na reprodução, ou seja, realizar 

a seleção utilizando-se como critério as DEPs. 

O principal trabalho do melhorista em um programa deste tipo é obter 

estimativas de DEPs que se aproximem da verdadeira habilidade de 

transmissão dos animais. Geralmente o grau de aproximação entre a DEP e a 

habilidade de transmissão é medida pela correlação entre as duas e 

denominada acurácia da DEP. Neste sentido, grande parte dos esforços dos 

pesquisadores em melhoramento genético têm se voltado para obtenção de 

metodologias que permitam obter DEPs com maior acurácia. 

A disponibilização de sumários de touros com resultados das avaliações 

genéticas diferentes apresentam questões como: as DEPs dos touros dos 

sumários são comparáveis? Pode-se comparar DEPs de sumários diferentes?  

Estas questões poderão ser respondidas se os dados utilizados nas 

avaliações forem submetidos a uma análise para verificar o grau de 

conectabilidade entre os grupos contemporâneos1. 
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A metodologia geralmente utilizada nas avaliações genéticas dos 

programas de melhoramento é baseada no BLUP (Best Linear Unbiased 

Prediction). Dentre as principais qualidades desta metodologia está a 

possibilidade de comparar as DEPs de animais criados ou testados em 

diferentes ambientes, através de grupos de contemporâneos (GCs), tanto 

dentro quanto entre rebanhos7. 

A acurácia das comparações, entretanto, depende do grau de 

conectabilidade genética entre os GCs. Com poucas ligações genéticas entre 

os GCs, a acurácia das comparações é menor e pode resultar em incorreto 

ranqueamento dos animais. A rigor, animais em diferentes GCs somente 

podem ser comparados se estes grupos forem conectados ou quando é 

possível assumir que não existe diferença genética entre a média dos GCs, 

mesmo que a acurácia dentro dos grupos seja alta8. 

Infelizmente a maioria dos “pacotes” disponíveis para avaliação genética 

não avisam quando existem GCs desconectados ou fracamente conectados. 

As DEPs são geradas indistintamente para todos os animais (conectados ou 

não) impondo-se a restrição de que as DEPs dos animais pertencentes a 

grupos desconectados não apresente efeito dentro do grupo. Isto faz com que 

problemas sérios de conectabilidade passem despercebidos e induzam a 

comparações inadequadas entre os animais em muitos programas de 

melhoramento genético1. 

Animais de GCs desconectados têm suas DEPs sub ou superestimadas, 

dependendo deles estarem em GCs com média genética superior ou inferior, 

respectivamente. A falta de conectabilidade também gera problemas na 

estimação de componentes de variância, resultando por exemplo, estimativas 

de herdabilidade e correlações genéticas sub ou superestimadas. 

Objetivou-se com este trabalho apresentar a influencia da conectabilidade 

de dados na avaliação genética de bovinos de corte e como formar e avaliar 

grupo de contemporâneos. 

 

Formação de grupos de contemporâneos 

 

Contemporâneos são animais que foram submetidos ao mesmo ambiente 

para à expressão de uma determinada característica avaliada. Para uma 
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característica de crescimento em gado de corte, por exemplo, são 

contemporâneos os animais que apresentam o seu desempenho no mesmo 

local, são de mesmo sexo, têm idades semelhantes e são manejados da 

mesma forma. Assim, com a formação dos grupos, cada animal é comparado 

com outros animais criados nas mesmas condições, sujeitos a um mesmo 

ambiente para que possam expressar o seu potencial genético. 

Geralmente, para definição dos grupos de contemporâneos em gado de 

corte, são levados em consideração o rebanho, a estação e o ano de 

nascimento, o tipo de manejo e o sexo. Via de regra, a idade da vaca ao parto 

é incluída na análise como um efeito a parte, já que a interação entre este e 

outros fatores é considerada de pequena importância6, 8. 

A formação dos grupos de contemporâneos, embora seja uma atribuição 

do melhorista, pode ser facilitada e mais eficiente se contar com informações 

precisas da pessoa responsável pelas decisões de manejo na propriedade. 

Esta pessoa pode identificar corretamente os grupos de animais submetidos a 

um mesmo manejo ou que estão colocados em um mesmo lote desde o 

nascimento até o momento em que são tomadas as medidas. 

É importante para o progresso genético de um programa de seleção, que 

os animais pertencentes a diferentes grupos de contemporâneos possam ser 

comparados entre si e não apenas dentro dos grupos. Para tal é necessário 

que exista algum tipo de ligação entre os grupos de contemporâneos. Esta 

ligação é dada pelos genitores de cada grupo. Grupos de contemporâneos em 

que os animais são filhos de touros e vacas que não têm descendentes em 

outros grupos da mesma análise (desconexos), não têm validade para a 

avaliação dos outros dados por não poder ser comparado com os outros 

grupos animais e os resultados da avaliação são de baixa acurácia.  

O processo de formação dos grupos de contemporâneos é, portanto, de 

suma importância para a avaliação genética dos animais e para o sucesso de 

um programa de melhoramento baseado em seleção. Erros na formação dos 

grupos de contemporâneos têm como consequência o aumento da variância 

ambiental e a redução da correlação entre a verdadeira habilidade de 

transmissão dos animais e as DEPs obtidas nas avaliações genéticas, com 

consequente redução no progresso genético. Mesmo com o uso dos métodos 

mais avançados para avaliação genética, o limite superior da acurácia é 
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definido pela qualidade dos dados e pela formação dos grupos de 

contemporâneos. 

Erros na identificação de grupos contemporâneos podem levar os 

melhoristas a ignorar diferenças de manejo, gerando valores genéticos 

superestimados dos animais que tiveram melhores condições de poderem 

expressar o seu potencial genético na criação, e subestimados daqueles que 

tiveram piores chances de expressar seu potencial genético4. Assim, pode-se 

dizer que a qualidade das avaliações genéticas depende, fundamentalmente, 

da formação dos grupos contemporâneos. 

A Tabela 1 ilustra as falhas que podem ser geradas a partir do uso de 

dados incorretos para a formação dos grupos contemporâneos, foi estimados 

DEPs considerando e desconsiderando o grupo de contemporâneos na 

avaliação de touros. Na situação correta, o touro B é o melhor reprodutor, 

enquanto que nas situações falsas, ele perde sua posição para o touro A que, 

na realidade, ocupa a penúltima posição quanto à classificação com base na 

diferença esperada na progênie (DEP). 

 

Tabela 1. Avaliação genética de quatro reprodutores, utilizando-se o método 

BLUP através do modelo de touro, considerando os diferentes 

grupos de manejo e desconsiderando o grupo de manejo. 

 

Touro Animal Manejo 
Peso aos 
205 dias 

Desempenho Esperado das 
Progênies e Classificações dos 

Touros 

    
Correta 

 
Falsa1 

A 

A1 2 205 

-0,78 (3) +1,84 (1) A2 2 198 

A3 1 130 

B 
B1 1 156 

2,80 (1) +1,54 (2) 
B2 1 200 

C 
C1 2 195 

+0,39 (2) +0,31 (3) 
C2 1 165 

D 

D1 2 185 

-1,99 (4) -2,40 (4) D2 2 195 

D3 1 145 
1
Animais A1 e A2 foram informados como recebendo o manejo 1. 

Fonte: COBUCI et al., 2006. 
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Se a coleta de dados das informações de “campo” não for adequada, 

pode-se obter resultados semelhantes aos apresentados na Tabela 1, 

ocasionando a diminuição na credibilidade das avaliações genéticas e também, 

a alteração no valor comercial do sêmen dos reprodutores. 

 

Conectabilidade de dados 

 

O conceito de conectabilidade depende do modelo considerado, fixo ou 

misto. Em modelos fixos de classificação cruzada, a conexidade entre dados 

existe quando existe animais que possuem filhos ou parentes que pertencem a 

grupos contemporâneos distintos gerando com que os dados dos diferentes 

grupos de manejo fazendo com que a estimação das características genéticas 

possam ser estimadas e comparadas entre eles. Nos modelos mistos, a 

conectabilidadedade entre os dados é definida em termos da correlação entre 

os efeitos aleatórios relativos às observações efetuadas em diferentes níveis 

de efeitos fixos9. Existindo esta correlação, novamente as comparações são 

passíveis de predição não-viesada, mas a variância do erro de predição destas 

comparações é afetada pelo grau de conexidade dos dados2, 9. 

A conectabilidade genética que ocorre pelas ligações genéticas entre as 

populações de diferentes rebanhos ou regiões, pode ser desenvolvida pelo 

parentesco entre os animais explorados em diferentes ambientes. Assim, as 

observações de um mesmo grupo contemporâneo estão conectadas por 

compartilharem o mesmo ambiente3. 

A conectabilidade entre os grupos de contemporâneos é necessária na 

medida em que a sua perda determina uma redução na acurácia das 

avaliações. Grupos de contemporâneos isolados (sem pais e mães que tenham 

filhos também em outros grupos) não têm nenhuma utilidade para a avaliação 

dos animais de outros grupos. Além disto, as avaliações dos animais destes 

grupos isolados são de baixa acurácia e pouco úteis6.  

Quando existem conjuntos isolados, como por exemplo, rebanhos que 

não utilizem reprodutores de fora em seu rebanho e que não tenham seus 

reprodutores sendo utilizados em outros rebanhos na análise, os diferentes 

conjuntos de dados isolados não contribuem uns para os outros, ou seja, 

apesar dos dados serem avaliados conjuntamente o resultado é o mesmo que 



Boletim Técnico PPGZOO UFVJM, v.2, n°2, Maio/2014 

 

10 
 

seria obtido em análises isoladas. Podem também existir conexões fracas entre 

os grupos, quando existem poucos filhos de touros de I.A. (Inseminação 

Artificial) em comparação com touros de monta natural nos rebanhos 

analisados. Nestes casos a consequência é uma redução considerável da 

acurácia, em comparação com conjuntos de dados onde a conexão é mais 

forte. 

Os grupos contemporâneos são considerados conectados se: (1)um 

animal tem dados de produção nos dois grupos, (2) um animal tenha progênie 

com dados nos dois grupos ou (3) um animal tenha dados de produção em um 

grupo e progênie com dados em outro. 

A inseminação artificial desempenha um papel fundamental na 

conectabilidade porque permite a distribuição de progênies entre os grupos de 

diferentes rebanhos, regiões e anos, e promove ligações entre todos os 

fatores1, 6. 

O problema da conectabilidade em estatística, é que vai ser definida 

como uma característica discreta, de qualidade com respeito a cada 

observação. Assim, não existindo um procedimento padrão para avaliar se uma 

determinada estrutura de dados é capaz de bem explorar o potencial de uma 

determinada metodologia de avaliação genética ou não (e viceversa)5. 

A medida adequada do grau de conectabilidade dos dados e seus efeitos 

sobre as avaliações genéticas ainda não está definida claramente. No entanto, 

existem vários métodos para medir a conectabilidade dos dados2. 

Uma unidade de medida de conectabilidade é o laço genético direto, ou 

seja, existe um laço genético direto entre um grupo contemporâneo e outro, 

quando existe um touro (ou vaca) estimável (com vários filhos em diferentes 

GC) com pelo menos uma progênie controlada em cada um destes grupos. O 

grande problema das análises de dados desconectados, é que as funções de 

efeitos fixos não são estimáveis e a predição de efeitos aleatórios (valor 

genético) são de baixa acurácia. 

Na tabela 2 observa-se que os valores fenotípicos observados 

aumentaram com o acréscimo do número de progênie e da herdabilidade de 

determinada característica quantitativa. A magnitude do efeito da 

conectabilidade dos dados sobre os valores fenotípicos observados foi 

influenciado pelo número de progênies e pela herdabilidade da característica. 
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Os maiores efeitos da conectabilidade foram observados para o conjunto de 

dados com baixa herdabilidade e menor número de progênies. 

A baixa conectabilidade dos dados, principalmente o uso de dados 

totalmente desconectados, reduziu o valor fenotípico médio e, 

consequentemente, os ganhos genéticos obtidos. No entanto, a partir de 

determinado grau de conectabilidade, dependendo da herdabilidade da 

característica e do número de progênies, as respostas da seleção sobre o valor 

fenotípico médio tornaram-se semelhantes, com aumentos no grau de 

conectabilidade. 

 

Tabela 2. Acurácia média do teste de progênie em dez gerações, considerando 

arranjos de dados com 0, 15, 30, 60, 90 e 100% de conectabilidade. 

 

 
Grau de conectabilidade 

 
0% 15% 30% 60% 90% 100% 

Herdabilidade 9 progênies 

0,10 14,30 17,49 23,12 27,78 27,01 28,31 

0,30 31,18 33,72 40,82 45,83 47,71 46,02 

0,60 39,46 46,57 49,22 55,97 53,98 58,09 

Herdabilidade 54 progênies 

0,10 47,21 57,77 58,32 66,32 65,41 67,07 

0,30 57,53 71,34 75,28 78,92 79,73 79,91 

0,60 65,62 76,04 78,63 80,93 83,28 83,69 

Herdabilidade 90 progênies 

0,10 46,09 63,49 65,94 67,34 67,46 68,51 

0,30 61,17 78,01 77,51 80,88 80,4 82,29 

0,60 73,36 81,45 84,85 84,37 84,71 84,57 
Fonte: CARNEIRO, et al., 2001. 

 

A herdabilidade da característica avaliada e o número de progênies 

tiveram maior influência no valor fenotípico médio do que a conectabilidade dos 

dados. A importância da conectabilidade foi maior nas avaliações genéticas de 

animais com número reduzido de informações de parentes (descendentes ou 

colaterais) e para características de baixa herdabilidade. Nestes casos, devem-

se tomar medidas que aumentem a conectabilidade dos dados, tais como 

elevar a troca de material genético entre os rebanhos, ou analisar 

separadamente os conjuntos de dados desconectados. 

O efeito da conectabilidade dos dados sobre a variância genética aditiva 

foi pequeno. Apenas os dados com 0% de conectabilidade apresentaram 
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redução da variância genética aditiva, que diferiu dos demais graus de 

conectabilidade. 

A Tabela 3 apresenta a distribuição de progênies de quatro touros em três 

rebanhos, em duas diferentes estruturas de dados: conectados e 

desconectados. Na primeira estrutura, os dados formam um único conjunto 

conectado em que touros podem ser comparados entre si e o mesmo touro 

comparado em rebanhos diferentes. Já na segunda, os dados são 

desconectados, conectabilidade igual a zero, portanto nem todas as 

comparações entre os efeitos fixos são estimáveis ocorrendo apensas a 

comparação de touro com touro e não entre rebanhos. 

 

Tabela 3. Distribuição das progênies dos touros em diferentes rebanhos 

 
Touro 

Conectado 1 2 3 4 

Rebanho 1 3 ........... 6 .......... 0 0 

Rebanho 2 0 4 .......... 3 ........... 0 

Rebanho 3 0 0 7 ........... 5 ........... 

Desconectado 
    

Rebanho 1 3 .......... 0 0 0 

Rebanho 2 0 4 .......... 0 0 

Rebanho 3 0 0 7 ........... 5 ........... 
Adaptado: COBUCI et al., 2006 

 

No dado desconectado existe um subconjunto isolado de dados 

conectados, progênies dos touros 3 e 4 no rebanho 3. As comparações entre 

os efeitos fixos pertencentes ao subconjunto isolado de dados conectados não 

são estimáveis. Portanto neste exemplo, apenas as comparações (t3 - t4) são 

estimáveis. 

Na tabela 4 considerando cinco touros (A, B, C, D e E) e quatro grupos 

contemporâneos, em que ‘x’ representa os grupos contemporâneos em que os 

touros possuem progênies. Os touros A, B e C possuem progênies no grupo 1, 

e os touros B e D no grupo 2. Considerando que o touro B possui progênies 

representadas em ambos os grupos, comparações justas podem ser feitas 

entre o touro D no grupo 2, e os touros A e C no grupo 1. O touro B é no caso, 

o “touro referência” devido ser o touro que conectada os outros dados dos 

touros. 

 



Boletim Técnico PPGZOO UFVJM, v.2, n°2, Maio/2014 

 

13 
 

 

Tabela 4. Distribuição dos touros em diferentes grupos contemporâneos 

  Touro 

Grupo A B C D E 

1 X X X 
  2 

 
X 

 
X 

 3 
  

X X 
 4 

    
X 

Fonte: TROVO (1995) 

 

O grupo contemporâneo 3 contêm progênies dos touros C e D. Esses 

touros já possuem progênies em outros grupos que estão conectados e, 

portanto, os dados do grupo contemporâneo 3, estão também conectados aos 

outros dois grupos. Observa-se, que no grupo contemporâneo 4, um único 

touro possui progênie nesse grupo e, portanto, está desconectado com relação 

aos outros grupos. 

Neste caso, as comparações entre o touro E e os outros touros, não 

possuem nenhuma base em comum. Assim, os filhos do touro em questão 

seriam comparados apenas entre si, não fornecendo, dessa forma, 

informações a respeito de seu pai com relação a outros touros. Provavelmente, 

em uma avaliação genética, tais dados seriam eliminados. 

 

Considerações finais 

 

Problemas de conectabilidade entre grupos contemporâneos (GCs) 

podem resultar em comparações inadequadas e, consequentemente, 

comprometer a escolha correta dos animais geneticamente superiores devido a 

super ou uma subestimação do valor genético do animal. 

Antes da avaliação genética, deve-se realizar uma análise de 

conectabilidade dos grupos de contemporâneos para que possam ser 

classificados em conectados e desconectados e assim as avaliações genéticas 

serem conduzidas separadamente para cada GCs desconectados. Da mesma 

forma, os resultados devem ser apresentados e/ou publicados separadamente 

para não induzir os usuários a fazerem comparações inadequadas.  

A importância da conectabilidade é maior nas avaliações genéticas de 

animais com número reduzido de informações de parentes e para 
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características de baixa herdabilidade. Neste caso, deve-se tomar medidas que 

aumentem a conectabilidade dos dados, tais como aumentar a troca de 

material genético entre os rebanhos, ou analisar separadamente os conjuntos 

de dados desconectados. O efeito da conectabilidade sobre a variância 

genética aditiva é pequeno. 
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