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RESUMO 

OLIVEIRA, M.H.V. Estimativas de tendências e parâmetros genéticos e fenotípicos 

para escore visual de úbere, habilidade materna e peso à desmama em bovinos da 

raça Nelore. 2017, 47f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade 

Federal de São João Del Rei, São João Del-Rei, 2017. 

Objetivou-se estimar as tendências e os parâmetros genéticos e fenotípicos para peso à 

desmama do bezerro (PD), escore visual de úbere da matriz (UBE) e habilidade materna 

(HAB), em bovinos da raça Nelore. Foram realizadas análises genéticas uni e bi-

características e os componentes de (co) variância foram estimados pelo método da 

Máxima Verossimilhança Restrita. As tendências foram estimadas por regressões, com 

base no valor fenotípico e genético de cada animal. As herdabilidades para UBE, PD e 

HAB foram 0,23; 0,13 e 0,11, respectivamente. As correlações genéticas foram positivas 

e de moderada a alta magnitude, 0,48 para UBE e PD, 0,32 para UBE e HAB e  0,43 para 

PD e HAB. Já as correlações fenotípicas também apresentaram valores positivos, porém 

de menores magnitudes, os quais foram 0,23 para UBE e PD, 0,20 para UBE e HAB e  

0,21 para PD e HAB. Os coeficientes da equação polinomial de primeiro grau foram 

significativos para o UBE, PD e HAB. As tendências fenotípicas representaram um 

aumento no UBE (0,0455 pontos) e PD (1,03 Kg) por safra. Já as tendências genéticas 

representaram um aumento no UBE (0,0067 pontos), PD (0,1870 Kg) e HAB (0,0477) 

por safra. A característica UBE pode ser utilizada como critério de seleção nesta 

população de bovinos Nelore e tem uma maior capacidade de resposta à seleção. 

Recomenda-se novos estudos envolvendo UBE, a fim de observar o impacto da seleção 

para esta característica sobre outras variáveis de interesse econômico em bovinos de corte.  

Palavras-chave: bovino de corte, correlação, efeito materno, herdabilidade, máxima 

verossimilhança restrita 
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ABSTRACT 

OLIVEIRA, M.H.V. Estimates of genetic and phenotypic parameters and trends for 

udder visual score, maternal ability and weaning weight in Nellore cattle. 2017, 47s. 

Final paper (Undergraduation) - Federal University of São João del Rei, São João Del-

Rei, 2017. 

This study was conducted in order to estimate genetic and phenotypic parameters and 

trends for calf weaning weight (WW), udder visual score (UVS) and maternal ability 

(MA) in Nellore cattle. One-trait and two-trait genetic analysis were performed and (co) 

variance components were estimated by the Restricted Maximum Likelihood method. 

Phenotypic and genetic trends were estimated by regressions analysis, using the 

phenotypic and the genetic values of each animal, respectively. The heritabilities 

estimates for UVS, WW and MA were 0.23; 0.13 and 0.11, respectively. Genetic 

correlations were positive and of moderate to high magnitude, 0.48 for UVS and WW, 

0.32 for UVS and MA, and 0.43 for WW and MA. Phenotypic correlations also presented 

positive values, however, with lower magnitudes, which were 0.23 for UVS and WW, 

0.20 for UVS and MA, and 0.21 for WW and MA. The coefficients of the first-degree 

polynomial equation were significant for UVS, WW and MA. The phenotypic trends 

represented an increase in UVS (0.0455 points) and WW (1.03 kg) per crop. Genetic 

trends represented an increase in UVS (0.0067 points), WW (0.1870 kg) and MA (0.0477) 

per crop. UVS may be used as a selection criterion in this population of Nellore cattle and 

has a greater response ability to selection. Further studies involving UVS are 

recommended in order to observe the impact of selection for this trait on other variables 

of economic interest in beef cattle. 

Keywords: beef cattle, correlation, heritability, maternal ability, restricted maximum 

likelihood 
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1. INTRODUÇÃO 

O aumento da demanda mundial por proteína animal, ocorrido ao longo das 

últimas décadas, fez com que os países buscassem melhorarias em suas tecnologias para 

maximizar a produtividade dos animais. Uma das formas de maximizar essa produção é 

a realização do melhoramento dos índices zootécnicos, por meio da seleção dentro dos 

rebanhos, o que possibilita um aumento na produtividade e consequente multiplicação 

dos melhores genótipos em conjunto com condições ambientais adequadas. Isso é 

possível devido às ferramentas utilizadas nos programas de melhoramento, que 

envolvem, dentre outros elementos, o conhecimento das tendências e parâmetros 

genéticos. 

As estimativas de tendências e parâmetros genéticos e fenotípicos das 

características de interesse econômico, utilizadas em programas de seleção de bovinos de 

corte, tem como objetivo orientar e auxiliar na decisão dos critérios de seleção a serem 

aplicados, bem como, observar se a população apresenta progresso fenotípico e genético 

ao longo dos anos. 

Pressupondo a existência de uma relação entre o escore visual de úbere e a 

habilidade materna, espera-se que em função da seleção para esse tipo de variável, ocorre 

um impacto no peso à desmama da população selecionada, uma vez que a habilidade 

materna pode ser determinante para o ganho de peso do bezerro até a desmama. 

Evidenciando-se a existência de variabilidade genética e de associação das 

características, o processo de seleção direta aplicado ao peso à desmama e, possivelmente, 

a seleção indireta sobre a habilidade materna e escore visual de úbere, poderá ser melhor 

compreendido e as estratégias de seleção nesta população poderão ser definidas com mais 

propriedade. Faz-se necessário, portanto, estimar as tendências e os parâmetros para as 

características peso à desmama, escore visual de úbere e habilidade materna nas 



 

2 

 

populações de bovinos da raça Nelore. Esse tipo de investigação, tem como finalidade a 

proposição do uso critérios de seleção e estratégias de melhoramento genético para uma 

população de bovinos da raça Nelore sob seleção, visando o aumento dos ganhos 

genéticos e fenotípicos para as variáveis estudadas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Melhoramento genético em bovinos da raça Nelore 

A bovinocultura no Brasil é uma atividade de grande representatividade e tornou-

se um dos principais destaques do agronegócio brasileiro no cenário mundial. No ano de 

2016 o Brasil, segundo IBGE (2016), atingiu a marca recorde de 218,23 milhões de 

cabeças, sendo a raça Nelore a que mais se destaca, com aproximadamente 80% deste 

número (OKAMURA et al., 2012), em razão de sua adaptabilidade, rusticidade, resistência 

aos parasitas e boa produtividade em clima tropical (SILVA et al., 2012). 

Em função da grande quantidade de informações quantitativas, o melhoramento 

genético é um instrumento de grande importância para a pecuária de corte nacional, por 

intermédio do qual, os criadores podem aumentar a eficiência de produção e a 

lucratividade dos seus rebanhos, por meio de duas ferramentas disponíveis: 

acasalamentos e seleção (CARDOSO, 2009).  

O cruzamento é um sistema de acasalamento entre indivíduos não aparentados, 

como linhagens, raças ou espécies visando à produção de descendentes mais produtivos 

(PIZZOL, 2012). Os cruzamentos são realizados com a finalidade de reunir em um só 

animal as características desejáveis de duas ou mais raças, assim como explorar a 

heterose que é observada na maioria das características de importância econômica. Outra 

forma de realizar o melhoramento dos índices zootécnicos dos animais é a seleção dentro 

do rebanho, possibilitando aumento na produtividade e consequente multiplicação dos 

melhores genótipos em conjunto com condições ambientais adequadas (PEREIRA, 

2008).  

2.2 Máxima verossimilhança restrita  

Em bovinos de corte, o modelo animal representa a base das avaliações genéticas, 

podendo ser descrito como um modelo misto. Sua metodologia de análise tem como 

objetivo fornecer a predição dos valores genéticos dos animais, por meio de equações, 
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ajustando-se os dados, concomitantemente, aos efeitos fixos e ao número desigual de 

informações nas subclasses (HENDERSON et al., 1976). Dentre os diferentes 

estimadores, o mais utilizado nas avaliações genéticas em programas de melhoramento 

animal é o método da Máxima Verossimilhança Restrita (PATTERSON & THOMPSON, 

1971; HARVILLE, 1977). Este método tem como principal característica a estimação dos 

efeitos fixos e dos efeitos aleatórios, de maneira que a função densidade de probabilidade 

das observações é dada pela soma das funções densidade de probabilidade de cada parte 

(PARTTERSON & THOMPSON, 1971). A metodologia permite a inclusão das 

informações da matriz de parentesco, tornando possível a obtenção dos componentes de 

(co) variância para uma população base não selecionada e a predição de valores genéticos 

de indivíduos de qualquer geração (VAYEGO, DIONELLO & FIGUEIREDO, 2008). 

A pressuposição de distribuição normal dos dados é crucial para o procedimento 

de estimação dos componentes de (co) variância pelo método Máxima Verossimilhança 

Restrita, de forma que a não-normalidade dos dados e a assimetria influenciam as 

inferências obtidas, podendo influir na estimação dos efeitos fixos e na heterogeneidade 

da variância do erro (AZZALINI & VALLE, 1996).  

2.3 Peso à desmama, escore visual de úbere e habilidade materna 

Dentre as características de interesse zootécnico ligadas à produção, estão os pesos 

corporais, normalmente tomados nas fases iniciais do desenvolvimento animal, tal como 

o peso à desmama, o qual apresenta uma correlação genética alta com pesos às idades 

futuras (FERRAZ FILHO, 2002). O peso ao nascimento e à desmama são os primeiros 

pesos de importância econômica em um sistema de produção, sendo registrados ao 

nascimento e ao redor dos 210 dias de idade em bovinos de corte. A partir das análises 

genéticas do peso à desmama, pode-se calcular as DEPs (diferenças esperadas na 
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progênie) direta, materna e maternal total, o que permite selecionar os animais com maior 

potencial de crescimento até essa idade (NELORE QUALITAS, 2016). 

Diante dos diversos fatores de interesse zootécnico que influenciam o peso dos 

animais, o potencial de produção de leite da mãe é uma característica que tem relação 

direta com o crescimento dos bezerros, sendo o leite materno o principal alimento até o 

momento do desmame (CAMPELO et al., 2004; VARGAS et al., 2014). Quanto maior 

for a produção de leite da vaca durante os primeiros meses de vida, melhor tende a ser o 

peso do bezerro na desmama. A partir disso, a produção de leite da mãe pode representar 

grande variação no peso ao desmame do bezerro, o qual parece estar relacionado, 

portanto, à maior habilidade materna (VARGAS et al., 2014), que expressa a capacidade 

da vaca em criar suas progênies (LOPES et al., 2008) e pode ser estimada pela variância 

do efeito genético aditivo materno do peso à desmama. Por isso, esta assume grande 

importância nos programas de seleção.  

A avaliação da habilidade materna em vacas de corte no Brasil ocorre, com raras 

exceções, em função do desempenho do bezerro aos 4 meses e também à desmama, 

valorizando-se as vacas e touros que originam os bezerros com maiores ganhos de peso 

(SCHMIDEK, 2004). Assim, torna-se importante a seleção para habilidade materna, uma 

vez que CERDÓTES et al. (2004) reportam alta correlação entre a produção de leite das 

progenitoras e o ganho de peso dos descendentes.  

O escore visual de úbere pode ser atribuído na idade ao sobreano das novilhas em 

programas de melhoramento genético, sendo seu objetivo identificar fêmeas com melhor 

úbere, tendo em vista que a novilha avaliada se tornará uma matriz, a qual deverá 

apresentar boa habilidade materna e, consequentemente, um maior ganho de peso à 

desmama de seus bezerros. PAPUTUNGAN & MAKARECHIAN (2000) investigaram 



 

6 

 

os escores visuais de úbere após 24 horas da parição em bovinos de corte sintéticos, 

encontrando relação entre tal escore e o peso ao nascimento e à desmama.  

As avaliações por escores visuais podem ser utilizadas como critério de seleção e 

não simplesmente como critério de descarte, pois permitem identificar mães de animais 

com maior desenvolvimento ponderal e que, ao mesmo tempo, tenham melhor 

conformação morfológica, sendo um indicativo eficiente de precocidade de acabamento 

(KOURY FILHO et al., 2003).  

Há uma limitação de trabalhos sobre escore visual de úbere e habilidade materna 

em bovinos de corte, o que justifica ainda mais a obtenção de evidências da associação 

destas variáveis com o peso à desmama. Essas informações podem ser de grande valia 

para o entendimento do processo de crescimento dos bezerros nessa fase, não só para a 

raça Nelore, a qual é predominante no sistema de produção brasileiro, em razão de sua 

adaptabilidade, rusticidade, resistência aos parasitas e alta produtividade em clima 

tropical (SILVA et al., 2012), mas para a pecuária nacional. Com isso, o processo de 

seleção direta aplicado ao peso à desmama e, possivelmente, a seleção indireta sobre a 

habilidade materna e escore visual de úbere, poderá ser melhor compreendido e as 

estratégias de seleção nesta população poderão ser definidas com mais propriedade. 

2.4 Parâmetros genéticos 

A seleção é um dos métodos de melhoramento genético e se fundamenta 

basicamente na variação genética aditiva da característica de interesse. A herdabilidade 

(ℎ2) é de fundamental importância para a definição dos métodos de melhoramento 

genético mais adequados, sendo representada pela fração da variância fenotípica total que 

se deve à ação genética aditiva direta.  

Para eficiência da seleção faz-se necessário o conhecimento de estimativas de 

herdabilidades das características de importância econômica, bem como, estimativas de 
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correlações genéticas entre elas, uma vez que estes parâmetros não são constantes na 

população (PEREIRA, 2008). A correlação genética (𝑟𝑔) mede o grau de inter-relação 

entre as variáveis, o que se deve à pleiotropia e/ou ligação entre genes (FALCONER, 

1987). 

Os parâmetros genéticos são definidos pelos componentes de variância nas 

diversas populações, ou seja, são específicos para determinada população. 

2.5 Tendências fenotípicas e genéticas 

As tendências fenotípicas e genéticas das características de interesse econômico 

em determinada população podem ser estimadas por meio de regressão dos valores sobre 

um período (SANTOS et al., 2012) e, quando observadas periodicamente, permitem a 

avaliação da eficiência dos programas de melhoramento genético (BOLIGON et al., 

2005) ou de efeitos de seleção indireta.  

As regressões representam a eficiência e a direção em que têm ocorrido as 

mudanças genéticas ou fenotípicas. Portanto, ao se analisar os gráficos, podem-se 

identificar os pontos fortes e fracos do rebanho, o que é de fundamental importância para 

a escolha correta dos animais que serão utilizados nos próximos acasalamentos de modo 

a complementar ou corrigir as deficiências do rebanho (NELORE QUALITAS, 2016).  

Por meio do conhecimento de parâmetros genéticos e de estimativas de mudança 

genética e fenotípica 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 (SANTOS et al., 2012). 
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3. HIPÓTESES 

- Existe variabilidade genética aditiva para as características escore visual de 

úbere, habilidade materna e peso à desmama em uma população de bovinos Nelore. 

- Existem ganhos correlacionados entre as características escore visual de úbere e 

habilidade materna, escore visual de úbere e peso à desmama e peso à desmama e 

habilidade materna. 

- A população sofreu seleção direta ou indireta ao longo das safras. 

4. OBJETIVO GERAL 

Estimar as tendências e parâmetros genéticos e fenotípicos para as características 

peso à desmama do bezerro, escore visual de úbere da matriz e habilidade materna, de 

forma a auxiliar na decisão da escolha dos critérios de seleção a serem aplicados no 

programa de melhoramento genético da população de bovinos da raça Nelore. 

4.1 Objetivos específicos 

- Estimar os componentes de (co) variância das características avaliadas, 

aplicando-se o método da Máxima Verossimilhança Restrita, a fim de estimar 

herdabilidades e correlações genéticas e fenotípicas. 

- Recomendar critérios e estratégias de seleção direta e indireta para esta 

população, visando o aumento dos ganhos genéticos e fenotípicos para as variáveis 

estudadas. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

5.1 Origem dos dados 

Os dados utilizados nesse estudo foram fornecidos pelo Grupo de Melhoramento 

Animal da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP, Campus 

Botucatu, totalizando 186.151 registros de rebanhos da raça Nelore, nascidos entre 1995 

e 2014. Os dados foram coletados durante 20 anos em 65 propriedades participantes do 

Programa Nelore Qualitas. Essas propriedades encontravam-se situadas nos Estados de 

Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, São Paulo e Minas Gerais. 

A matriz de parentesco continha 289.301 animais, com informações de mãe 

(224.301 animais) e pai (136.540 animais). A base de dados continha registros da 

propriedade, data de nascimento dos animais, safra, sexo, situação reprodutiva, regime 

alimentar ao nascimento, regime alimentar ao desmame, regime alimentar aos 450 dias, 

idade do animal à desmama, data do registro de peso à desmama, peso à desmama, data 

do peso aos 450 dias, idade do animal na avaliação do úbere, escore visual de úbere, idade 

da mãe, número do animal, número da mãe e número do pai. 

As características estudadas foram: 

 Escore visual de úbere (UBE), avaliando-se subjetivamente a matriz em 

perspectiva caldo-cranial, verificando o desenvolvimento dos tetos e a presença 

de pele solta na região do úbere, atribuindo-se notas de 1 a 6, sendo 1 a menor 

nota, e o escore 6 identificando o melhor animal para a variável; 

 Peso à desmama (PD), correspondente ao peso corporal do bezerro; 

 Habilidade materna (HAB), dada pela variância do efeito genético aditivo 

materno do peso à desmama, obtida a partir das soluções das análises bi-

características de PD. 
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5.2 Análises estatísticas 

Os dados foram processados no Laboratório de Melhoramento Animal do 

Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de São João del-Rei, em São João 

del-Rei – MG e no Departamento de Melhoramento e Nutrição Animal da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, em Botucatu – SP. Por intermédio do 

software Visual Fox Pro® (VIDAL, 1994) foi realizada a manipulação e a checagem dos 

dados, eliminando-se informações incompletas ou duvidosas.  

Com base nos dados pré-existentes das datas de nascimento dos animais, 

incluíram-se as informações de estações do ano ao nascimento (primavera, verão, outono 

e inverno) para cada registro. Foram então calculadas as estatísticas descritivas (número 

de observações, média, mediana, moda, desvio-padrão, coeficiente de variação, valores 

mínimo e máximo) para as características estudadas, obtidas por intermédio do pacote 

estatístico Statistical Analysis System® (SAS INSTITUTE, 2008) pelo procedimento 

PROC MEANS. Foi estipulada como amplitude aceitável o valor da média para a variável 

PD mais ou menos 3 desvios-padrão (x̅ ± 3σ). Registros de PD fora desta amplitude foram 

removidos do banco de dados.  

A avaliação das fontes de variação não-genéticas e das co-variáveis (idade à 

avaliação do úbere e à pesagem à desmama) foi realizada pelo método dos modelos 

lineares generalizados (PROC GLM) do pacote estatístico Statistical Analysis System® 

(SAS INSTITUTE, 2008). Assumindo-se o nível de significância estatística de 5%. 

Para a montagem dos grupos de contemporâneos, foram considerados os que 

continham mais que cinco indivíduos e com pelo menos dois pais diferentes, sendo os 

demais eliminados e não sendo computados nas análises genéticas. Foram testadas as 

seguintes fontes de variação: propriedade, safra, sexo, estações do ano, regime alimentar 

ao nascimento, regime alimentar ao desmame, regime alimentar aos 450 dias e data do 
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peso à desmama. Adicionalmente, a idade da mãe foi testada como fonte de variação não-

genética para a característica PD.  

5.3 Análises genéticas 

Foram realizadas análises genéticas uni e bi-características e os componentes de 

(co) variância foram estimados pelo método REML (Máxima Verossimilhança Restrita), 

por intermédio do software AIREMLF90, desenvolvido por MISZTAL et al. (2002).  

O modelo completo utilizado pode ser representado como:  

𝒚 = 𝑿𝒃 + 𝒁𝟎𝒂 + 𝒁𝟏𝒎 + 𝒁𝟐𝒑 + 𝒆 

em que:  

𝒚= vetor das variáveis dependentes; 

𝒃= vetor dos efeitos fixos; 

𝒂= vetor do efeito aleatório genético aditivo direto; 

𝒎= vetor do efeito aleatório genético aditivo materno; 

𝒑= vetor do efeito aleatório ambiente permanente materno; 

𝒆= vetor de efeito aleatório do resíduo;  

𝑿,𝒁𝟎, 𝒁𝟏 𝒆 𝒁𝟐= matrizes de incidência associando 𝒃, 𝒂, 𝒎 e 𝒑 com 𝒚. 

Assumindo que: 

𝒚 [

𝒂
𝒎
𝒑
𝒆

] =  

[
 
 
 
𝑨𝜎𝑎

2 𝑨𝜎𝑎𝑚
2 𝟎    𝟎

𝑨𝜎𝑎𝑚
2

𝟎
𝑨𝜎𝑚

2

𝟎

𝟎  
𝑰𝜎𝑃

2
𝟎
 𝟎 

𝟎 𝟎   𝟎   𝑰𝜎𝑒
2]
 
 
 
, 

em que : 

𝒚=vetor das variáveis dependentes; 

𝝈𝒂
𝟐= componente de variância genética aditiva direta;  

𝝈𝒎
𝟐 = componente de variância genética aditiva materna;  
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𝝈𝒑
𝟐= componente de variância genética aditiva de ambiente permanente materno;   

𝝈𝒂𝒎= componente de covariância genética entre os efeitos diretos e materno; 

𝝈𝒆
𝟐= componente de variância residual; 

𝑨= matriz de parentesco entre os animais;  

 𝑰= matriz identidade de ordem igual ao número de animais com observações. 

além disso, 

(𝒂
𝒎

|𝑨, 𝑮) ~ 𝑵 ((𝟎
𝟎
), 𝑮 ⊗ 𝑨), 

onde 

𝑮 = (
𝝈𝒂

𝟐 𝝈𝒂𝒎
𝟐

𝝈𝒂𝒎
𝟐 𝝈𝒎

𝟐 ), 

e 

𝒑 | 𝑰, 𝝈𝒑
𝟐 ~ 𝑵 (𝟎, 𝑰𝝈𝒑

𝟐),  

e 

𝒆 ~ 𝑵 (𝟎, 𝑰𝝈𝒆
𝟐).  

Já para a característica UBE o modelo utilizado não incluiu o efeito aleatório 

genético aditivo materno e de ambiente permanente materno. 

As estimativas dos parâmetros genéticos (herdabilidades, correlações fenotípicas 

e genéticas) e a predição dos valores genéticos obtidos pelo método REML, por meio da 

análise bi-característica, por intermédio do software AIREMLF90, desenvolvido por 

MISZTAL et al. (2002).  

5.4 Critérios de convergência 

O critério de convergência assumido foi quando a variância da simplex alcançou 

10-9 e isto ocorre quando a variação do valor do log da função do ciclo anterior e do 

presente for menor que 10-9. Foram realizadas várias reinicializações com os parâmetros 

estimados na rodada anterior até que não houvesse a variação nas duas casas decimais 
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depois da vírgula do log -2Λ, evitando desta forma que a convergência fosse estimada em 

máximos locais e não no máximo global. 

5.5 Estimativas de herdabilidades 

5.5.1 Herdabilidade direta 

A estimativa de herdabilidade direta (ℎ𝑎
2) é a fração da variância fenotípica total 

que se deve à ação genética aditiva direta e pode ser estimada através da seguinte fórmula 

(FALCONER, 1987): 

𝒉𝒂
𝟐 = 

𝝈𝒂
𝟐

𝝈𝒑
𝟐

 

em que: 

𝝈𝒂
𝟐= componente de variância genética aditiva direta; 

𝝈𝒑
𝟐= componente de variância fenotípica total. 

5.5.2 Herdabilidade materna 

A estimativa de herdabilidade materna (ℎ𝑚
2 ) é a fração da variância fenotípica total 

que se deve à ação genética aditiva materna e pode ser estimada através da seguinte 

fórmula (FALCONER, 1987): 

𝒉𝒎
𝟐 = 

𝝈𝒎
𝟐

𝝈𝒑
𝟐

 

em que: 

𝝈𝒎
𝟐 = componente de variância genética aditiva materna; 

𝝈𝒑
𝟐= componente de variância fenotípica total. 

5.6 Estimativas de correlações 

5.6.1 Correlação genética 

O coeficiente de correlação genética (𝑟𝑔) pode ser estimado através da seguinte 

fórmula (FALCONER, 1987): 
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𝒓𝒈 = 
𝒄𝒐𝒗𝒈𝟏𝟐

√𝝈𝒈𝟏
𝟐  ×  𝝈𝒈𝟐

𝟐

 

em que: 

𝒄𝒐𝒗𝒈𝟏𝟐
= componente de covariância genética entre a característica 1 e a característica 2; 

𝝈𝒈𝟏
𝟐 = componente de variância genética aditiva direta da característica 1; 

𝝈𝒈𝟐
𝟐 = componente de variância genética aditiva direta da característica 2. 

5.6.2 Correlação fenotípica 

O coeficiente de correlação fenotípica (𝑟𝑝) pode ser estimado através da seguinte 

fórmula (FALCONER, 1987): 

𝒓𝒑 = 
𝒄𝒐𝒗𝒑𝟏𝟐

√𝝈𝒑𝟏
𝟐  ×  𝝈𝒑𝟐

𝟐

 

em que: 

𝒄𝒐𝒗𝒑𝟏𝟐
= componente de covariância fenotípica entre a característica 1 e a característica 

2; 

𝝈𝒑𝟏
𝟐 = componente de variância fenotípica da característica 1; 

𝝈𝒑𝟐
𝟐 = componente de variância fenotípica da característica 2. 

5.7 Tendências  

Foram estimadas por regressões, para o valor fenotípico e genético de cada animal, 

para as variáveis UBE, HAB e PD, em função das safras, utilizando-se o pacote estatístico 

Statistical Analysis System® (SAS INSTITUTE, 2008) pelo procedimento PROC REG. 

As regressões foram testadas de modo linear, assumindo-se o nível de significância 

estatística de 5%. A equação utilizada foi: 

𝒚 = 𝒂 + 𝒃𝒙 

em que: 
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𝒚= valor da variável dependente;  

𝒂= coeficiente linear (ponto do intercepto vertical da linha de regressão linear com o eixo 

y quando x = 0); 

𝒃= coeficiente angular (inclinação da reta); 

𝒙= valor da variável independente. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 Estatística descritiva 

As estatísticas descritivas das características analisadas, após a manipulação do 

banco de dados, são apresentadas na Tabela 1. A média, mediana e moda encontradas 

para a característica UBE foram próximas, 2,02; 2,00 e 2,00, respectivamente, indicando 

que o conjunto de dados possui pouca dispersão, ou seja, indicativo de baixa variabilidade 

fenotípica para essa variável. 

Tabela 1. Número de observações (N), média (M), mediana (ME), moda (MO), desvio 

padrão (DP), coeficiente de variação (CV), valores mínimo (MIN) e máximo (MAX) das 

características analisadas  

CARACTERÍSTICAS N M ME MO DP CV (%) MIN MAX 

UBE (pontos) 48.890 2,02 2,00 2,00 0,64 31,48 1 6 

PD (kg) 59.999 178,17 178,00 200,00 28,54 16,02 75 320 

UBE= escore visual de úbere; PD= peso à desmama. 

O valor médio observado para a característica PD foi próximo aos descritos por 

BOLIGON et al. (2008), LAUREANO et al. (2011) e KOURY FILHO et al. (2010), de 

178,42 kg, 171,15 kg e 172,60 kg, respectivamente, estando, dentro do esperado para 

bovinos da raça Nelore. Por sua vez, o coeficiente de variação para PD foi próximo ao do 

estudo de KOURY FILHO et al. (2010), que reportaram 14,21% de coeficiente de 

variação, nesta mesma raça. Não são encontrados na literatura trabalhos com a 

característica UBE em bovinos da raça Nelore, ressaltando a importância deste estudo. 

Os coeficientes de variação encontrados para as características estudadas estiveram 

dentro dos limites biológicos esperados e foram indicativos da presença de variabilidade 

fenotípica na população de bovinos em estudo, em maior ou menor grau. 
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6.2 Formação de grupos de contemporâneos e análise de co-variáveis 

Durante a manipulação dos dados foram detectadas algumas inconsistências, 

dentre as quais, citar-se a existência de animais sem nenhuma informação, de animais 

duplicados e de animais com problemas de identificação, registros estes que foram 

retirados do banco de dados, além da remoção dos registros com mais ou menos 3 

desvios-padrão (x̅ ± 3σ) da média para a característica PD.  

Os efeitos lineares das co-variáveis idade do animal na avaliação do úbere 

(I_UBE) para UBE e idade do animal à desmama (I_PD) para PD apresentaram efeito 

significativo (p<0,05), e foram incluídos nos modelos como forma de ajuste das variáveis. 

Depois de identificadas as fontes de variação não-genéticas significativas 

(p<0,05) para as características estudadas, foi realizada a montagem dos grupos de 

contemporâneos para cada uma delas. Para a características UBE foram formados 1.875 

grupos de contemporâneos que incluíam os efeitos de propriedade, safra, época, regime 

alimentar ao nascimento, regime alimentar ao desmame, regime alimentar aos 450 dias e 

data do peso à desmama. Já para PD foram formados 2.256 grupos de contemporâneos 

que incluíam efeitos de propriedade, sexo, safra, época, regime alimentar ao nascimento, 

regime alimentar ao desmame, regime alimentar aos 450 dias e data do peso à desmama. 

Além disto, também foi incluída a fonte de variação idade da mãe. As fontes de variação 

não incluídas nos grupos de contemporâneos foram não significativas (p>0,05).  

6.3 Convergência das cadeias 

Considerou-se a convergência atingida quando a variância da simplex alcançou 

10-9, até que não houvesse a variação nas duas casas decimais depois da vírgula do log -

2Λ, para cada análise uni e bi-característica, utilizando o software AIREMLF90, 

desenvolvido por MISZTAL et al. (2002). 
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6.4 Análises genéticas 

6.4.1 Componentes de (co) variância 

Os componentes de (co) variância obtidos pelo método REML são apresentados 

nas Tabelas 2 a 4. 

Tabela 2. Estimativas de variâncias para escore visual de úbere (UBE) e peso à desmama 

(PD) por meio de análises uni-características nos bovinos Nelore da população estudada 

CARACTERÍSTICAS 𝜎𝑎
2 𝜎𝑚

2  𝜎𝑐
2 𝜎𝑒

2 

UBE 0,08±0,00 - - 0,27±0,00 

PD 49,12±4,81 44,22±4,77 83,62±4,08 214,38±3,55 

𝜎𝑎
2= variância genética aditiva direta ± erro padrão; 𝜎𝑚

2 = variância genética aditiva 

materna ± erro padrão; 𝜎𝑐
2= variância devido ao efeito de ambiente permanente materno 

± erro padrão; 𝜎𝑒
2= variância ambiental ± erro padrão. 

 

Tabela 3. Estimativas de variâncias para escore visual de úbere (UBE) e peso à desmama 

(PD) por meio de análises bi-características nos bovinos Nelore da população estudada 

CARACTERÍSTICAS 𝜎𝑎
2 𝜎𝑚

2  𝜎𝑐
2 𝜎𝑒

2 

UBE 0,08±0,00 - - 0,27±0,00 

PD 52,10±0,30 43,26±0,25 78,65±0,45 215,03±1,33 

𝜎𝑎
2= variância genética aditiva direta ± erro padrão; 𝜎𝑚

2 = variância genética aditiva 

materna ± erro padrão; 𝜎𝑐
2= variância devido ao efeito de ambiente permanente materno 

± erro padrão; 𝜎𝑒
2= variância ambiental ± erro padrão. 

 

Tabela 4. Estimativas de covariâncias para escore visual de úbere (UBE) e peso à 

desmama (PD) por meio de análises bi-características nos bovinos Nelore da população 

estudada 

CARACTERÍSTICAS 𝜎𝑎𝑚
2  𝜎𝑎𝑎

2  𝜎𝑒𝑒
2  

UBE 0,61±0,01 
1,00±0,01 1,48±0,04 

PD 20,55±0,21 

𝜎𝑎𝑚
2 = covariância genética entre efeitos direto e materno ± erro padrão; 𝜎𝑎𝑎

2 = covariância 

genética entre os efeitos direto ± erro padrão; 𝜎𝑒𝑒
2 = covariância ambiental entre os efeitos 

direto ± erro padrão. 
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6.4.2 Estimativas de herdabilidades 

  As estimativas de herdabilidade direta para as características estudadas, obtidas 

pelo método REML, são apresentadas na Tabela 5.   

Tabela 5. Estimativas de herdabilidades para as características analisadas por meio de 

análise bi-características nos bovinos Nelore da população estudada 

CARACTERÍSTICAS UBE PD HAB 

UBE 0,23 - - 

PD - 0,13 
 

- 

HAB - - 0,11 

UBE= escore visual de úbere, PD= peso à desmama; HAB= habilidade materna. 

  A herdabilidade direta para UBE foi de magnitude moderada (0,23), o que sugere 

uma moderada variabilidade genética desta característica atribuída ao efeito aditivo dos 

genes. Este valor encontrado é indicativo de que esta característica pode apresentar uma 

resposta à seleção satisfatória nesta população, desde que a variância fenotípica para essa 

característica seja diferente de zero. Não existem trabalhos na literatura para comparar e 

observar como essa característica se comporta em outras populações de bovinos da raça 

Nelore. STEFANI (2016) descreveu em seus estudos, com características lineares de tipo 

em bovinos leiteiros da raça Holandês, herdabilidades para largura de úbere posterior 

(0,18), colocação de tetos posteriores (0,22), profundidade de úbere (0,30), textura de 

úbere (0,16), ligamento médio (0,24), inserção de úbere anterior (0,24), colocação de tetos 

anteriores (0,29), comprimento de tetos (0,39) e altura de úbere posterior (0,24), 

indicando resultados semelhantes ao encontrado no estudo, porém respeitando-se as 

diferenças entre as raças e o padrão de avaliação das características. 

  A magnitude da herdabilidade direta para PD (0,13) esteve abaixo dos valores 

descritos na literatura para bovinos de raças zebuínas, que variam de 0,16 a 0,37 (FORNI 

& ALBUQUERQUE, 2005; PEREIRA et al., 2005; BOLIGON et al., 2008). Essa 
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magnitude indica uma maior influência da ação genética não aditiva e do ambiente sobre 

a expressão desta característica nesta população. 

  A estimativa de herdabilidade para HAB (0,11) foi igual e próxima à amplitude 

de 0,11 a 0,14, reportada na literatura (DIAS et al., 2005; BOLIGON et al., 2008). 

Segundo DIAS et al. (2005) e FERREIRA et al. (2017) a não-inclusão dos efeitos 

maternos nos modelos de análise genética para PD pode fazer com que a variância 

genética materna seja incluída na variância do efeito genético direto, resultando na 

superestimação desse efeito, evidenciando, assim, a importância do estudo desses efeitos.  

  Portanto, as características avaliadas apresentaram influência de efeito genético 

aditivo direto sobre a sua expressão, o que poderia vir a contribuir para a resposta à 

seleção, caso se tenha o interesse em utilizá-las como critérios de seleção na população 

de bovinos Nelore em estudo. Entretanto, a escolha de um critério de seleção não depende 

somente do quanto a superioridade da característica é passível de transmissão à progênie, 

deve-se considerar também sua correlação com outras características e sua importância 

econômica, além de sua variabilidade fenotípica e sua viabilidade de coleta. 

6.4.3 Estimativas de correlações genéticas e fenotípicas 

  As estimativas de correlações genéticas e fenotípicas entre as características 

estudadas, obtidas pelo método REML, são apresentadas na Tabela 6. 

Tabela 6. Estimativas das correlações genéticas (acima da diagonal) e correlações 

fenotípicas (abaixo da diagonal) entre as características analisadas por meio de análise bi-

características nos bovinos Nelore da população estudada 

CARACTERÍSTICAS UBE PD HAB 

UBE - 0,48 0,32 

PD 0,23 - 0,43 

HAB 0,20 0,21 - 

UBE= escore visual de úbere; PD= peso à desmama; HAB= habilidade materna. 
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Os valores estimados de correlações genéticas entre UBE e PD (0,48), UBE e 

HAB (0,32) e PD e HAB (0,43) sugerem associações genéticas de moderadas a intensas 

magnitudes entre as características em questão, ou seja, essas características estão 

relacionadas geneticamente, o que se deve à pleiotropia e/ou à ligação entre os genes 

(FALCONER, 1987). A correlação genética de sinal positivo é indicativo de que esta 

associação se dá no mesmo sentido, ou seja, quando uma variável aumenta, a outra 

aumenta também (ELER, 2014). 

A partir dos resultados apresentados, é possível esperar que a população estudada 

responda à seleção direta para UBE, PD e HAB, ou ainda à seleção indireta, que ocorre 

quando as características possuem algum grau de correlação genética, de maneira que o 

progresso alcançado em uma característica X ocorre em função da seleção na 

característica Y, levando, por consequência, a uma resposta correlacionada (ELER, 

2014).  

A correlação genética encontrada entre UBE e HAB (0,32) sugere que uma vaca 

produzirá quantidades de leite necessária para o aleitamento, devido a inserção do úbere 

e qualidade dos tetos (FERNANDES, 2012), pois o úbere bem inserido e com tetos de 

qualidade irá possibilitar uma maior produção de leite e por mais tempo e, 

consequentemente, haverá desmame de bezerros mais pesados, o que se confirma pela 

correlação estimada entre UBE e PD (0,48). 

O valor da correlação genética entre PD e HAB (0,43) esteve acima do valor e em 

sentido oposto do encontrado por LACERDA et al. (2014), de -0,25, para bovinos da raça 

Nelore, o que indica que, de acordo com LOPES et al. (2008), quanto maior for a 

capacidade da vaca em criar seus bezerros, traduzida aqui em sua habilidade materna, 

maior será o PD do bezerro nesta população estudada. 
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Já os valores estimados para as correlações fenotípicas UBE e PD (0,23), UBE e 

HAB (0,20) e PD e HAB (0,21), se apresentaram bastante similares, divergindo em 

pequeno grau de magnitude, indicando que existe uma moderada associação fenotípica 

entre as variáveis, ou seja, estas características estão relacionadas também 

fenotipicamente, o que se deve a fatores genéticos e ambientais, sem que se possa 

identificar, neste caso, qual dos dois fatores prevalece (ELER, 2014). 

6.5 Tendências  

6.5.1 Tendências fenotípicas 

Os coeficientes da equação linear (𝒚 = 𝒂 + 𝒃𝒙), com seus respectivos valores de 

p, juntamente com o coeficiente de determinação (R²) dos modelos de regressão dos 

valores fenotípicos para UBE e PD em função das safras dos bovinos avaliados estão 

descritos na Tabela 7. Os gráficos que representam essas equações e a linha de tendência 

para cada modelo são apresentados na Figuras 1 e 2, respectivamente, para UBE e PD. 

Tabela 7. Coeficientes de regressão linear com seus respectivos valores de p e coeficientes 

de determinação (R²) dos modelos dos valores fenotípicos dos indivíduos em função das 

safras para as características de bovinos Nelore da população estudada 

CARACTERÍSTICAS a (valor p) b (valor p) R² 

UBE -90,0522 (0,05)* 0,0455 (0,05)* 0,0366 

PD -1892,4291 (0,05)* 1,0300 (0,05)* 0,0273 

UBE= escore visual de úbere; PD= peso à desmama; a= intercepto; b= coeficiente de 

regressão; *= significativo a 5%. 

A tendência fenotípica para o UBE foi significativa (p<0,05), com um valor 

estimado de 0,0455 Pontos/Safra, representando um aumento de 2,23% da média da 

característica por safra. Para PD a tendência fenotípica também foi significativa (p<0,05), 

com um valor estimado de 1,03 Kg/Safra, representando um aumento de 0,58% da média 

da característica por safra, ou seja, os animais desta população estudada estão obtendo 
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ganhos fenotípicos a cada safra, o que indica um progresso significativo para ambas 

características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tendência fenotípica para UBE (escore visual de úbere) em pontos/safra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tendência fenotípica para PD (peso à desmama) em KG/safra 

Segundo LACERDA et al. (2014) as tendências fenotípicas refletem as mudanças 

totais, devido ao genótipo do indivíduo estar relacionado ao ambiente, no decorrer de um 

determinado período. Assim, pode-se inferir que houve uma adequação de genótipos e 

ambientes na população estudada e, para que não ocorra diminuição ou estabilização da 
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variável, é importante a realização ou manutenção de seleção para essas variáveis, bem 

como o monitoramento destas tendências. 

Portanto, considerando-se a ocorrência de seleção direta ou indireta para UBE e 

PD, o que se confirma pela correlação fenotípica estimada entre essas variáveis, verifica-

se a importância do controle dos efeitos ambientais para a expressão adequada destas 

características. 

6.5.2 Tendências genéticas 

Os coeficientes da equação linear (𝒚 = 𝒂 + 𝒃𝒙), com seus respectivos valores de 

p, juntamente com o coeficiente de determinação (R²) dos modelos de regressão dos 

valores genéticos para UBE, PD e HAB em função das safras dos bovinos avaliados estão 

descritos na Tabela 8.  

Tabela 8. Coeficientes de regressão linear com seus respectivos valores de p e coeficientes 

de determinação (R²) dos modelos dos valores genéticos dos indivíduos em função das 

safras para as características de bovinos Nelore da população estudada 

CARACTERÍSTICAS a (valor p) b (valor p) R² 

UBE -13,5507 (0,05)* 0,0067 (0,05)* 0,0424 

PD -373,1069 (0,05)* 0,1870 (0,05)* 0,0427 

HAB -94,7943 (0,05)* 0,0477 (0,05)* 0,0048 

UBE= escore visual de úbere; PD= peso a desmama; HAB= habilidade materna; a= 

intercepto; b= coeficiente de regressão; *= significativo a 5%.   

Uma maneira de se promover o monitoramento da seleção genética nos rebanhos 

é por meio da avaliação do progresso genético ao longo do tempo. Desta forma, não 

apenas com o objetivo de se avaliar o progresso genético que vem sendo alcançado, mas 

também que os resultados sirvam de elementos orientadores de ações futuras, torna-se 

obrigatório avaliar a tendência genética ao longo do tempo (EUCLIDES FILHO et al., 

1997). 



 

25 

 

y =  0,00678X - 13,55077

R² = 0,0424

-0,005

0,015

0,035

0,055

0,075

0,095

0,115

1999 20002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132014V
a
lo

r 
G

en
ét

ic
o
 p

a
ra

 E
sc

o
re

 

V
is

u
a
l 

d
e 

Ú
b

er
e

Safra

Equação de Regressão para Tendência Genética UBE

Tendência Média: 0,00678 Pontos/Safra

Tendência Média: 10,68%/Safra

A tendência genética para o UBE foi significativa (p<0,05), com um valor 

estimado de 0,0067 Pontos/Safra, representando um aumento de 10,68 % da média da 

característica por safra. Já para PD e HAB as tendências genéticas também foram 

significativas (p<0,05), com valores estimados de 0,1870 Kg/Safra e 0,0477/Safra, 

representando um aumento de 7,51% e 4,26% da média de cada característica por safra, 

respectivamente.  

Diante disto, o estudo das tendências genéticas para as características UBE, PD e 

HAB indica um aumento do mérito genético dos indivíduos ao longo do tempo, ou seja, 

se existe a ocorrência de seleção direta ou indireta para UBE, PD e HAB nesta população 

de bovinos Nelore, esta seleção está sendo eficiente e favorável proporcionando 

incremento a essas variáveis ao longo das safras avaliadas, como pode ser observado nas 

Figura 3,4 e 5.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tendência genética para UBE (escore visual de úbere) em pontos/safra 
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Figura 4. Tendência genética para PD (peso à desmama) em KG/safra 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tendência genética para HAB (habilidade materna) /safra 
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7. CONCLUSÃO 

A característica escore visual de úbere pode ser utilizada como critério de seleção 

nesta população de bovinos Nelore, tendo uma maior capacidade de resposta à seleção 

dentre as variáveis estudadas. Recomenda-se a utilização desta característica como 

critério de seleção, uma vez que a seleção para escore visual de úbere poderá trazer um 

incremento nas características peso à desmama e habilidade materna, o que é desejável 

dentro do sistema de produção.  

Novos estudos envolvendo escore visual de úbere devem ser realizados, a fim de 

observar o impacto da seleção para esta característica em outras variáveis de interesse 

econômico. 

As tendências fenotípicas e genéticas crescentes para as características estudadas 

revelam que a seleção direta ou indireta aplicada pelo programa de melhoramento 

genético na população de bovinos avaliada tem sido eficiente e com progressos 

fenotípicos e genéticos ao longo dos anos. 
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