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RESUMO 

 

PAIVA, J.T. Parâmetros genéticos da conversão alimentar e das características de 

qualidade de carne em linhagem macho de frangos utilizando abordagem 

frequentista e bayesiana. 2014, 92f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – 

Universidade Federal de São João Del Rei, São João Del-Rei, 2014. 

 

Um banco de dados pertencente a um programa de seleção de uma linhagem macho de 

frangos de corte foi utilizado para estimar a herdabilidade e as correlações genéticas da 

variável conversão alimentar (CA) e as características de qualidade de carne, que foram: 

pH inicial (pHi), pH final (pHf), luminosidade (L*), teor de vermelho (a*), teor de 

amarelo (b*), perdas por exsudação (EXSU), perdas por descongelamento (CONG), 

perdas por cozimento (COZ) e força de cisalhamento (FC). Foram realizadas análises 

genéticas uni e bi-características. Os componentes de (co) variância e os parâmetros 

genéticos foram estimados pelos métodos da Máxima Verossimilhança Restrita e 

Bayesiano, utilizando os softwares AIREMLF90 e GIBBS3F90. A estimativa de 

herdabilidade encontrada para a variável CA foi de 0,52, em ambas as metodologias, 

indicando alta influência de fatores genéticos aditivos diretos na expressão desta 

característica, o que contribui para sua resposta à seleção. Para as características pHf, 

L*, a* e CONG, foram estimados coeficientes de herdabilidade moderados, variando de 

0,26 a 0,37, enquanto para as demais características estes coeficientes foram baixos, 

variando de 0,12 a 0,18, os quais se apresentaram bastante similares em ambos os 

métodos. As estimativas de correlações genéticas obtidas foram indicativas de 

associações importantes entre a CA e as características de qualidade de carne. A seleção 

contra a CA pode trazer prejuízos à indústria avícola, diante das estimativas de 

correlações genéticas encontradas, em maior ou menor grau, às características L*, 

EXSU, CONG, COZ e TEXT, em ambos os métodos, uma vez que estes são fatores 

relevantes para a qualidade da carne. Desta forma, recomenda-se o monitoramento das 

consequências do uso da conversão alimentar como critério de seleção sobre as 

características de qualidade de carne na linhagem de frangos avaliada. 

 

Palavras-chave: aves, correlações genéticas, herdabilidade, melhoramento animal, 

seleção 
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ABSTRACT 

 

Paiva, J.T. Genetic parameters feed conversion and meat quality traits in male line 

of chickens using frequentist and bayesian approach. 2014, 92f. Final paper 

(Graduation) - Federal University of São João del Rei, São João del-Rei, 2014. 

 

A database belonging to one of a male lineage broiler selection program was used to 

estimate the heritability and genetic correlations feed conversion variable (CA) and 

meat quality traits, which were: initial pH measure (pHi), final pH measure (pHf), 

lightness (L*), redness (a*), yellowness (b*), weep losses (EXSU), drip losses (CONG), 

shrink losses (COZ) and shear force (FC). Genetic analysis uni and bi-characteristics 

were performed. The (co) variance components and genetic parameters were estimated 

by the methods of Restricted Maximum Likelihood and Bayesian, using the softwares 

AIREMLF90 and GIBBS3F90. The heritability estimate found for AC trait was 0.52, in 

both methodologies, indicating high influence of genetic factors in additive direct 

expression of this feature, which contributes to its response to selection. For pHf, L*, a* 

and CONG traits, moderate heritability were estimated ranging from 0.26 to 0.37, while 

for the other traits these coefficients were low, ranging from 0.12 to 0.18, which 

performed quite similar in both methods. Genetic correlation estimates were indicative 

of significant associations between CA and meat quality traits. A selection against CA 

can bring losses to the poultry industry, given the genetic correlation estimates, to a 

greater or lesser extent, the L *, EXSU, CONG, COZ and TEXT traits, in both methods, 

as these are relevant factors for the quality of meat. Thus, it was recommended to 

monitor the consequences of the use of feed conversion as selection criterion on meat 

quality traits in broiler line evaluated. 

 

Keywords: animal improvement, birds, genetic correlations, heritability, poultry, 

selection 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A indústria avícola apresentou um grande desenvolvimento nas últimas décadas, 

se destacando no mercado interno e externo da agroindústria. Esse avanço é decorrente, 

principalmente, do intenso processo de seleção realizado nos programas de 

melhoramento genético e do uso de cruzamento entre raças, originando linhagens 

específicas com características próprias. A seleção é uma importante estratégia de 

melhoramento aplicada, tendo como efeito básico a alteração das frequências alélicas 

nos loci que controlam a característica de interesse, objetivando o ganho genético sobre 

esta característica.  

Os resultados do melhoramento genético trouxeram impactos expressivos na 

dinâmica da cadeia produtiva de frangos, por meio do aperfeiçoamento de 

características, como ganho de peso, conversão alimentar e rendimento de carcaça, 

permitindo a produção de aves altamente eficientes na conversão do alimento 

consumido em ganho em peso corporal e avanços na taxa de crescimento dos animais. 

Com o objetivo de agregar valor ao produto e atender a demanda do consumidor, 

associado a um maior rendimento de carne e de cortes nobres, estas características se 

destacam nos programas de melhoramento genético de frango. 

De acordo com Aggrey et al. (2010), a conversão alimentar é uma característica 

importante em um programa de seleção, uma vez que os gastos com alimentação 

representam boa parte dos custos na avicultura de corte, sendo economicamente 

importante a disseminação de material genético capaz de converter mais eficientemente 

o alimento. No que diz respeito às linhas macho de programas de melhoramento, a 

conversão alimentar recebe grande ênfase dentro de uma indústria de frangos. 

Contudo, em decorrência do intenso processo de seleção para características de 

desempenho e carcaça em aves, tem-se observado alterações na qualidade da carne nos 

frangos, determinando a inclusão destas características como objeto de estudo nos 

programas de melhoramento genético (Felício et al., 2013). Dessa forma, as 

características relacionadas à qualidade da carne vem tendo crescente importância no 

mercado, interferindo na qualidade dos produtos processados e na escolha do 

consumidor, tornando-se um dos principais aspectos a serem considerados pela indústria 

da carne de frango atual. O entendimento dos efeitos da seleção para conversão 

alimentar sobre estas características, em genótipos utilizados comercialmente, é de 



 

 

24 

 

grande importância dentro de um programa de melhoramento de frangos, uma vez que 

isso pode representar muitas perdas para a indústria processadora. Portanto, faz-se 

necessário um estudo de parâmetros genéticos da conversão alimentar e avaliar a 

associação genética entre esta característica e as características de qualidade de carne 

em aves.  

 Os parâmetros genéticos (herdabilidade e correlações genéticas) das 

características utilizadas em programas de seleção em uma linhagem macho de frangos 

tem como objetivo orientar e conduzir a seleção nessa linhagem, e identificar se a 

seleção está sendo adequada às exigências atuais do mercado e da indústria (Eler, 2008). 

Assim, estudos sobre parâmetros genéticos de características de importância econômica 

em frangos podem contribuir para a escolha mais acurada dos critérios de seleção 

utilizados, o que poderá vir a melhorar a oferta e a qualidade do produto final para o 

consumidor.  

Para a obtenção dos parâmetros genéticos é necessário estimar os componentes 

de (co) variância da população. A precisão e acurácia dos estimadores são essenciais 

para identificar o método estatístico adequado e que melhor descreve o comportamento 

biológico das características em estudo. Nesse contexto, vários procedimentos de 

estimação dos componentes de (co) variância já foram propostos para aplicação no 

melhoramento animal. Dentre os vários métodos existentes, o método da Máxima 

Verossimilhança Restrita (REML) é o mais usado nos programas de melhoramento, no 

entanto, um outro método vem sendo amplamente utilizado para obtenção dos 

componentes de (co) variância e para avaliação genética, que baseia-se na inferência 

bayesiana.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 O crescimento da avicultura e o melhoramento genético em frangos de corte 

 

A avicultura é a atividade da pecuária que apresentou os maiores índices de 

evolução nos últimos anos, e, segundo Campos & Pereira (1999), os pilares do 

desenvolvimento avícola estão sustentados na utilização de genética avançada. Os 

programas de melhoramento genético aplicados na avicultura brasileira contribuíram 

para que a cadeia produtiva de frangos aumentasse drasticamente sua produção. O 

melhoramento genético de frangos teve um grande avanço, notadamente nas quatro 

últimas décadas, onde a taxa de crescimento nesse período foi praticamente triplicada. 

Nos últimos 10 anos (2003 a 2013), o Brasil aumentou em 56,88% a produção 

(passando de 7,84 milhões de toneladas para 12,3 milhões de toneladas) e em 98,47% a 

exportação (de 1,961 mil toneladas para 3,892 mil toneladas) de carne de frango. O 

Brasil se encontra como o terceiro maior produtor de carne de frango do mundo com 

cerca de 12,3 milhões de toneladas produzidas em 2013, sendo o primeiro maior 

exportador mundial de carne de frango com 3,9 milhões de toneladas exportadas 

(UBABEF, 2014). 

O principal objetivo da indústria avícola é a obtenção de produtos de qualidade a 

custos mínimos. O aumento do potencial genético das aves tem respondido às 

necessidades do produtor, permitindo o crescimento da produção, aliado ao 

desenvolvimento de produtos diferenciados e de qualidade diferenciada. Dentre os 

resultados proeminentes deste crescimento, ressalta-se a taxa de conversão alimentar, 

que tem uma relação direta com o desenvolvimento genético. Em 1930 eram 

necessários 3,5 kg de ração para produzir 1 kg de carne de frango, enquanto no ano de 

2010, estudos apontam uma redução de aproximadamente 50%, sendo necessários 1,7 

kg de ração para cada quilo de carne produzida (Moraes & Capanema, 2012).  

A ênfase no melhoramento animal ocorre nas linhas puras, em que se busca 

promover características específicas de forma a garantir a diversidade genética. 

Segundo Zuanon et al. (1998), as melhoras significativas de produtividade registradas 

na avicultura foram obtidas por meio do desenvolvimento de novas linhagens e 

consequente aumento do potencial genético dos frangos de corte. As características de 

interesse econômico que são selecionadas em cruzamentos devem ser testadas, para que 

seja possível reunir informações do desempenho das linhagens e verificar, assim, o seu 
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potencial. Dessa forma, a avaliação periódica do material genético é de extrema 

importância para registrar a evolução dos programas de melhoramento de frangos.  

A indústria avícola irá definir o produto a ser utilizado baseado nos benefícios 

que este proporcionará em toda a cadeia produtiva, desde a reprodução até o 

processamento pós-abate. Como resultado deste processo, o estabelecimento de critérios 

de seleção adequados e eficientes torna-se o principal objetivo e um grande obstáculo ao 

desenvolvimento de programas de melhoramento genético de aves (Gaya et al., 2006). 

A intensa pressão de seleção sobre as características relacionadas ao 

desempenho e carcaça permitiu um crescimento rápido destas aves, reduzindo os custos 

de produção e aumentando a lucratividade deste setor (Leeson & Summers, 2000). Os 

ganhos genéticos para a conversão alimentar geraram um impacto econômico 

significativo na indústria de frangos, uma vez que pequenas alterações nesta taxa de 

conversão gera um impacto substancial nas economias do produtor.   

 

2.2 Características de qualidade da carne 

  

Recentemente, foi observada alteração na qualidade da carne em decorrência do 

intenso processo de seleção para características de desempenho em aves e, além disto, 

existe atualmente uma maior exigência pelos consumidores por atributos de rendimento 

e qualidade da carcaça, provocando mudanças nos programas de melhoramento 

genético de frangos (Gaya et al., 2011). Dessa forma, embora a seleção de frangos de 

corte objetivando o aumento da produção de carne de peito, baixa conversão alimentar e 

bom rendimento de carcaça tenha sido bem sucedida, tem-se dado maior atenção 

também às características de qualidade de carne, com o intuito de utilizá-las nos 

processos de seleção dentro de um programa de melhoramento de frangos, sendo 

necessário avaliar a associação genética entre a característica conversão alimentar e as 

características de qualidade de carne em aves. 

 A cor é um dos fatores mais importantes na percepção do consumidor quanto à 

qualidade da carne, pois é uma característica que influencia a escolha e a aceitação do 

produto no momento do consumo (Fletcher, 1999). Segundo Olivo et al. (2001), a cor 

que observamos na superfície da carne é resultante da absorção seletiva da luz pela 

mioglobina e hemoglobina, fibras musculares e suas proteínas, e também pela 

quantidade de líquido livre presente na superfície. A carne é um complexo sistema ótico 
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e a mioglobina é considerada o seu principal agente de cor, sendo a intensidade da cor 

vermelha diretamente relacionada com o teor de mioglobina da carne. Além disso, a cor 

da carne indica o estado de oxigenação ou oxidação na superfície do músculo, uma vez 

que a mioglobina é o pigmento muscular que retém o oxigênio nos tecidos.  

Para a avaliação da cor da carne são utilizados alguns parâmetros que se baseiam 

no Sistema CIELab (sistema colorimétrico), os quais consistem em luminosidade (L*), 

teor de vermelho (a*) e teor de amarelo (b*). A luminosidade é o principal parâmetro 

determinante da análise da cor da carne e é um indicativo de sua palidez. A dispersão de 

luz de uma superfície muscular é diretamente proporcional à sua quantidade de 

desnaturação proteica e isso interfere na aparência física da carne, influenciando a 

quantidade de luz que lhe é refletida (Le Bihan-Duval et al., 2003). E quanto maior o 

grau de desnaturação proteica, menos luz é transmitida através das fibras e mais luz 

acaba sendo dispersa, causando a palidez da carne (Olivo et al., 2001).  

A capacidade de retenção de água está entre as propriedades funcionais mais 

importantes da carne, uma vez que influencia seu aspecto, sua palatabilidade e está 

diretamente relacionada às suas perdas de água antes e durante o cozimento. Ela se 

define como a capacidade do músculo e dos produtos cárneos em manter a água ligada a 

si durante a aplicação de forças, tais como cortes, aquecimento, trituração e prensagem 

(Bressan, 1998). Segundo Honikel (1998), os métodos de referência para determinar a 

capacidade de retenção de água da carne consistem nas perdas de água por exsudação da 

carne crua e as perdas de água durante o cozimento.  

A maciez é outro atributo avaliado pelos consumidores quanto à qualidade da 

carne, de modo que quanto maior o conteúdo de água fixada no músculo, maior a 

maciez da carne, portanto, está intimamente relacionada à quantidade de água 

intramuscular (Anadón, 2002).  A maciez da carne pode ser determinada através de sua 

força de cisalhamento. O aumento da maciez da carne ocorre após a instalação do rigor 

mortis, quando acontece a degradação de proteínas responsáveis pela estrutura 

miofibrilar. Segundo Dransfield & Sosnicki (1999), a instalação do rigor mortis em 

frangos leva cerca de uma hora, entretanto, a velocidade de queda de pH pode variar 

entre linhagens e indivíduos. A maciez seria consequência de uma maior capacidade de 

retenção de água das proteínas musculares, bem como do estado de intumescimento das 

fibras musculares devido ao pH elevado. 

Dessa forma, faz-se necessário conhecer o comportamento destas características 

de importância econômica em frangos e avaliar a associação genética destas com as 
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demais características usualmente utilizadas como critérios de seleção nos programas de 

melhoramento, a fim de minimizar as perdas ocorridas neste setor. 

 

2.3 Carne PSE  

 

A carne PSE (das iniciais das palavras da língua inglesa pale, soft e exudative) é 

um dos maiores problemas enfrentados pela indústria processadora, por se tratar de uma 

carne pálida, flácida e exsudativa. Segundo Brossi et al. (2009), a seleção genética 

intensiva, que é utilizada na obtenção de taxas de crescimento acelerado para frangos e 

aumento de produção, contribuiu para que as linhagens melhoradas sejam mais 

suceptíveis aparecimento de defeitos tecnológicos, como é o caso da condição PSE. 

Na prática, as condições de manejos ante-mortem mal conduzidos e estressantes 

a que são submetidos os animais provocam um rigor mortis acelerado, desencadeando 

os sinais de ocorrência da carne PSE. Este fenômeno é prognosticado pela presença de 

alterações nas características relacionadas à qualidade da carne, como cor, sabor, 

capacidade de retenção de água e força de cisalhamento, podendo existir um fator 

genético importante no seu desenvolvimento nas aves (Oda et al, 2004). A carne PSE 

apresenta as propriedades funcionais comprometidas face à rápida glicólise post 

mortem, a qual acelera a queda de pH muscular enquanto a temperatura da carcaça 

ainda está alta, e a combinação destas duas variáveis pode levar à desnaturação de 

proteínas musculares e consequentemente, à grande perda de água, causando a palidez 

da carne (Molette et al., 2003).  

A ocorrência do fenômeno PSE está relacionada com o acúmulo excessivo de 

fluido em carnes embaladas, devido à sua menor capacidade de retenção de água, o que 

diminui a aceitação do produto pelo consumidor (Fletcher, 1999).  De acordo com 

Fernandez et al. (2002), a velocidade da queda de pH post mortem influencia o 

rendimento da carne após o seu processamento, de modo que uma diferença de uma 

unidade a menos no pH aferido aos 20 minutos post mortem corresponde a cerca de 2% 

a menos no rendimento da carne. Segundo Anadón (2002), é importante analisar 

características de qualidade em genótipos de aves utilizadas comercialmente, com a 

finalidade de obter resultados que possam levar à eliminação da condição PSE.  
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2.4 Componentes de (co) variância 

 

Dentre as principais utilidades do emprego de estimativas de componentes de 

(co) variância em melhoramento animal destaca-se a estimação acurada do valor 

genético e dos parâmetros genéticos populacionais. A partir dos parâmetros genéticos, 

torna-se possível a descrição da estrutura genética de uma população e a compreensão 

dos mecanismos hereditários envolvidos na expressão de determinada característica. No 

entanto, os componentes de variância precisam ser estimados de forma acurada para que 

as diferenças entre o valor predito e o verdadeiro sejam minimizadas (Faria et al., 2008).  

Neste contexto, é importante a aplicação de métodos que possibilitem maximizar a 

acurácia das estimativas dos componentes de (co) variância apresentados no modelo 

genético. De forma geral, verifica-se que a evolução dos métodos de estimação é 

determinada pelo avanço computacional. Considerando-se que existem vários métodos 

de estimação dos componentes de (co) variância e por serem bastante complexos, 

optou-se por apresentar e descrever brevemente os dois métodos utilizados neste 

trabalho. 

2.4.1 Máxima Verossimilhança Restrita (REML) 

 

O método de Máxima Verossimilhança Restrita (REML) vem sendo utilizado 

por muito pesquisadores da área de Melhoramento Animal para estimação de 

componentes de (co) variância em modelos lineares mistos. 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. A metodologia permite a inclusão das 

informações da matriz de parentesco, possibilitando a realização de avaliações genéticas 

em grande escala e avaliação para características múltiplas em modelos com dois ou 

mais fatores aleatórios (Partterson & Thompson, 1971).  

De acordo com Resende (2004), o método REML produz estimativas ou 

predições mais acuradas de efeitos de tratamentos quando existem dados perdidos e as 

predições dos efeitos aleatórios são forçadas em direção à média geral, penalizando 

estimativas baseadas em pequenas amostras. Além disso, o autor reporta que esse 

método permite considerar variâncias heterogêneas para os vários efeitos do modelo sob 

análise. 
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No entanto, os resultados da estimação de componentes de (co) variância pelo 

REML, assim como em todos os métodos frequentistas de estimação, são pontuais, ou 

seja, o valor do parâmetro que se quer estimar é um valor fixo determinado e não 

permitem que outras inferências, além daquelas proporcionadas pelo valor da estimativa 

e de sua variância, sejam realizadas. Além disso, o método propicia apenas valores de 

intervalos de confiança aproximados para os componentes de variância, através do uso 

de aproximações de tendência à normalidade, podendo oferecer distribuições apenas 

quando se repetir, por infinitas vezes, o experimento (Gianola e Foulley, 1990). 

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

de estimação dos componentes de (co) variância pelo método REML, 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). Segundo Gianola et al. (1992), assumir a hipótese de 

homogeneidade de variância por meio dos efeitos fixos na estrutura de dispersão dos 

dados, quando a mesma não é atendida, implica em prejuízos na resposta à seleção dos 

animais.  

 

2.4.2 Inferência Bayesiana 

  

Em virtude das limitações apresentadas pelo método frequentista, tem-se 

verificado que a inferência bayesiana surge como uma alternativa para a estimação de 

componentes de (co) variância. Atualmente, a abordagem bayesiana vem sendo 

utilizada amplamente por muitos pesquisadores nas análises genéticas. De acordo com 

Sun et al. (1996), a inferência bayesiana é uma alternativa de grande flexibilidade tanto 

em relação aos modelos que podem ser utilizados nas análises, quanto às inferências que 

podem ser realizadas a partir dos resultados, com menor custo computacional. 

Os métodos bayesianos baseiam-se no ajustamento de um modelo probabilístico 

a um conjunto de observações, resumindo os resultados numa distribuição de 

probabilidade atribuída aos parâmetros do modelo (inferência) ou a dados não 

observados (predição). Na metodologia bayesiana os parâmetros são tidos como 

variáveis aleatórias detentoras de distribuições a priori que refletem o estágio de 

conhecimento sobre eles, antes mesmo de se obterem os dados, e conduz a estimativas 

que maximizam uma função densidade de probabilidade a posteriori (Beaumont & 

Rannala, 2004).  
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Assim, objetiva-se descrever toda a informação sobre o valor de determinado 

parâmetro, utilizando-se da probabilidade como uma medida condicional da incerteza. 

A aplicação da inferência bayesiana em análises genéticas permite a obtenção de 

densidades posteriores dos parâmetros estudados em uma amostra determinada e pode 

ser utilizada tanto em pequenos ou grandes conjuntos de dados, e também em modelos 

mais complexos, não sendo necessário o conhecimento da distribuição inicial do 

parâmetro que se deseja estimar. Ainda de acordo com Gianola & Fernando (1986), a 

estatística Bayesiana não requer uma distribuição normal dos dados e as variâncias não 

precisam ser conhecidas, uma vez que estas são estimadas a partir dos dados pelos 

métodos iterativos. 

Alguns autores questionam a inferência Bayesiana no que diz respeito à escolha 

da distribuição a priori, e consideram esta bastante subjetiva, já que em alguns casos, a 

distribuição a posteriori é muito sensível à escolha da distribuição a priori, podendo 

levar a distribuições a posteriori impróprias. O conhecimento a priori é mais importante 

quando as informações disponíveis são escassas ou pouco informativas, pois em 

situações de grande volume de dados, as informações a priori tendem a ser dominadas 

pela função de verossimilhança (Gianola & Fernando, 1986).  

  Observa-se que a verossimilhança é utilizada na realização das estimativas dos 

parâmetros em ambas as metodologias, frequentista e bayesiana. Na inferência 

Bayesiana, a verossimilhança assume um papel central como uma função que expressa 

toda a informação proveniente dos dados, e o método da Máxima Verossimilhança 

Restrita apresenta interessantes propriedades frequentistas, como mencionado 

anteriormente. Blasco (2001) reporta que quando se realiza uma análise em um conjunto 

de dados suficientemente grande, os resultados advindos dos dois métodos, REML e 

Bayesiano, são bastante similares na maioria dos casos.  

 

2.5 Parâmetros Genéticos 

 

A variabilidade das populações pode ser evidenciada através da estimativa dos 

componentes de (co) variância das características estudadas, o que permite a obtenção 

dos parâmetros genéticos (herdabilidade e correlação genética), que são fundamentais 

em um programa de melhoramento genético quando se pretende incluir um novo critério 

de seleção (Eler, 2008). Segundo Campos & Pereira (1999), a quantificação da variação 
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genética das características e as associações genéticas entre estas, permite estabelecer 

estratégias de melhoramento animal e predizer a evolução genética das aves.  

A herdabilidade (h
2
) constitui a expressão da proporção da variância fenotípica 

total que é atribuível aos efeitos médios aditivos dos genes, ou seja, à variância genética 

aditiva (Falconer, 1960). Desta forma, sua principal função é seu caráter preditivo, que 

expressa o grau de confiança do valor fenotípico como indicador do valor genético do 

animal. De acordo com Eler (2008), o conhecimento do coeficiente de herdabilidade das 

características é fundamental na predição do valor genético, na formulação de 

programas de melhoramento genético e na predição do potencial seletivo (resposta 

esperada à seleção ou progresso genético) de uma característica. Assim, características 

que possuem herdabilidade de moderada a alta são características mais capazes de 

responder à seleção (Pereira, 2004). 

A correlação genética (rg) entre duas características é a correlação entre os 

efeitos dos genes que as influenciam. De acordo com Falconer (1960) ela representa a 

correlação entre os valores genéticos de um indivíduo para as características sob 

consideração. Segundo Van Vleck et al. (1987), se algum gene afeta duas 

características, então estas características são correlacionadas geneticamente, e esta 

propriedade de um gene afetar duas ou mais características é denominada de pleitropia, 

sendo uma das principais causas da correlação.  

De acordo com Pereira (2004), a correlação mede a probabilidade de duas 

características diferentes serem afetadas pelos mesmos genes, ou seja, é a correlação 

entre o valor genético de duas características. Dessa forma, a correlação genética é outro 

parâmetro muito utilizado nos programas de seleção. O conhecimento da associação 

entre caracteres quantitativos é de grande importância nos trabalhos de melhoramento 

genético, principalmente se a seleção de um caráter implica, por via indireta, na seleção 

de outros caracteres associados a esse (Van Vleck et al., 1987), podendo-se desta 

maneira utilizar-se de seleção indireta na população ou identificar respostas 

correlacionadas indesejadas. 
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2.5.1 Estimativas de herdabilidade e correlação genética para conversão 

alimentar e características de qualidade de carne 

 

Estimativas de herdabilidade para a conversão alimentar em frangos de corte 

podem ser encontradas na literatura. Zhang et al. (2003), Gaya et al. (2006) e N’dri et al. 

(2006), em estudos com linhagens comerciais e populações diferentes de frangos, 

reportaram estimativas de herdabilidade para a conversão alimentar de 0,03, 0,16 e 0,33, 

respectivamente. Também foram apresentadas herdabilidades variando de moderada a 

alta para a conversão alimentar nos estudos de Aggrey et al. (2010), Verdal et al. (2011) 

e Howie et al. (2011), com valores variando de 0,21 a 0,49. Desta forma, parece haver 

um relevante papel da genética no controle da conversão alimentar em frangos, 

indicando que esta característica pode apresentar uma boa resposta à seleção, o que é 

muito importante dentro do setor avícola. 

 A qualidade da carne das aves é influenciada por um grande número de fatores, 

mas principalmente pela genética, uma vez que estimativativas de herdabilidade foram 

obtidos para várias características de qualidade em recentes estudos (Gaya e Ferraz, 

2006). De acordo com Chabault et al. (2012), a estimativa de herdabilidade para pH 

aferido em 15 minutos após o abate em linhagem caipira foi de 0,34 e para o pH aferido 

em 24 horas após o abate foi de 0,48. Enquanto Gaya (2006) e Felício et al. (2013) 

encontraram uma estimativa de herdabilidade para o pHi em frangos próxima de zero 

(0,03).  Em relação aos parâmetros de cor da carne de aves, Felício et al. (2013) e 

Chabault et al. (2012) encontraram estimativas de herdabilidade para luminosidade de 

0,33 e 0,44, para o teor de vermelho as herdabilidades foram de 0,21 e 0,39 e para o teor 

de amarelo foram 0,19 e 0,30, respetivamente. 

Para as perdas de água por exsudação da carne de frangos, Felício et al. (2013) e 

Chabault et al. (2012) reportaram estimativas de herdabilidade de 0,15 e 0,30, 

respectivamente. De acordo com Felício et al. (2013), em aves no músculo Pectoralis 

major, foi encontrada estimativa de herdabilidade para perdas por descongelamento de 

0,16 e para perdas por cozimento de 0,12. As estimativas de herdabilidade para força de 

cisalhamento reportadas na literatura foram de 0,19 (Felício et al., 2013), 0,22 (Chabault 

et al., 2012) e 0,20 (Gaya et al., 2011). Desta forma, parece haver uma variação do 

papel da genética no controle do pH, da cor e da capacidade de retenção de água da 

carne, indicando que estas características podem apresentar uma satisfatória resposta à 

seleção. 
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Não foram encontrados trabalhos que descreveram a associação genética entre a 

conversão alimentar e características de qualidade de carne em frangos. 

3.  HIPÓTESES 

 

- Existe variabilidade genética aditiva para a característica conversão alimentar e 

para as características de qualidade de carne em frangos. 

- Existe associação genética entre a conversão alimentar e as características de 

qualidade da carne em frangos. 

- Os métodos frequentista e bayesiano são eficientes e podem ser utilizados para 

estimação dos componentes de (co) variância em variáveis de interesse econômico em 

uma linhagem macho de frangos. 

4. OBJETIVO GERAL 

 

Estimar os parâmetros genéticos (herdabilidades e correlações genéticas) para a 

variável conversão alimentar e características de qualidade de carne, e definir as 

estratégias de seleção para as variáveis analisadas em uma linhagem macho de frangos 

de corte. 

 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Estimar os componentes de (co) variância, utilizando-se duas metodologias, 

Máxima Verossimilhança Restrita e a Inferência Bayesiana. 

- Avaliar o comportamento das cadeias geradas via amostrador de Gibbs 

(convergência e número de amostras efetivas) para a Inferência Bayesiana. 

5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Origem dos dados 

  

As análises foram realizadas a partir de um banco de dados já existente de 

frangos de linhagem macho, desenvolvida no Brasil, cedido pelo Grupo de Estudos em 
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Melhoramento Animal e Biotecnologia da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos da Universidade de São Paulo. Os dados foram coletados em aves de uma 

linhagem macho de frangos de rebanho elite, no qual é realizado o processo de seleção 

com ênfase para características de peso e tamanho de músculo peitoral, durante o 

período de janeiro de 2002 e março de 2006. Foram utilizadas também informações dos 

irmãos completos dessas aves, os quais têm seus desempenhos de carcaça avaliados, 

podendo, assim, auxiliar no processo de seleção dos seus irmãos, programa este que é 

denominado sib test. O arquivo de pedigree das aves também foi fornecido pela 

empresa, com um total de 107.154 animais, compondo a matriz de parentesco da 

população. 

 As aves do rebanho elite passaram na granja por um processo de seleção juvenil 

e foram dirigidas ao teste de conversão alimentar (CA), variável que é correspondente à 

quantidade (em kg) de alimento ingerido em relação à quantidade (em kg) de ganho de 

peso, entre a 5ª e a 7ª semana, durante 14 dias. Para este teste, as aves foram mantidas 

em boxes individuais. As aves do sib test foram submetidas às mesmas condições de 

criação que o rebanho elite e, ao atingirem 44 dias de idade, foram transportadas ao 

Matadouro-Escola do Campus da USP, em Pirassununga, São Paulo, registrando-se o 

peso ao abate dos frangos. Após o abate, as carcaças foram armazenadas em câmara fria 

a 0ºC, onde permaneciam até o dia seguinte, quando acontecia a desossa e o registro do 

peso do peito (PPEI) em gramas, desossado e sem pele. 

 A aferição de pH da carne foi realizada no músculo Pectoralis major em sua 

porção crânio-ventral e metade superior, utilizando-se um peagâmetro digital (modelo 

TCO-01, marca Onda Científica), em 15 minutos após o abate, registrando-se assim o 

pH inicial (pHi) da carne, e em 24 horas após medida de pH inicial (pH final ou pHf). 

Após a aferição do pHi, as carcaças foram submetidas a um resfriamento por imersão 

em tanque de inox contendo água e gelo, com temperatura padronizada a 10ºC e 

armazenadas em câmara fria a 0ºC, para depois ser realizada a aferição do pHf.  

A luminosidade (L*), teor de vermelho (a*) e teor de amarelo (b*) 

correspondem aos parâmetros de cor da carne avaliados pelo Sistema CIELab. A 

determinação da cor foi realizada com o auxílio de um colorímetro portátil (modelo 

MiniScan XE, marca HunterLab) em 24 horas após o abate, também no músculo 

Pectoralis major em sua superfície ventral, tomando-se três pontos de leitura por 

amostra e registrando-se a média como o valor determinado.   



 

 

36 

 

Em 24 após o abate, uma amostra do músculo Pectoralis major foi pesada, 

sendo a seguir apoiada em uma malha, e envolta e suspensa por um saco plástico repleto 

de ar. A amostra foi submetida à refrigeração (0ºC) e após 24 horas foi pesada 

novamente. A diferença em porcentagem entre o peso inicial e o final correspondeu à 

perda por exsudação da carne (EXSU). Outra amostra do mesmo músculo foi 

acondicionada em saco plástico e armazenada em freezer a -18ºC, sendo descongelada 

em refrigerador a 4ºC e pesada. A diferença em porcentagem entre o peso inicial e o 

final correspondeu à perda por descongelamento da carne (CONG). A mesma amostra, 

após ser descongelada e pesada, foi assada em forno elétrico. Em seguida, foi resfriada 

em temperatura ambiente e pesada novamente. A diferença em porcentagem entre o 

peso inicial e o final correspondeu à perda por cozimento da carne (COZ). As mesmas 

amostras utilizadas para determinação de perdas de água ao cozimento, depois de 

assadas e resfriadas em temperatura ambiente, foram utilizadas para análise de força de 

cisalhamento (TEXT). Destas amostras foram retirados quatro paralelepípedos de 2x2x1 

cm, que foram cisalhados com uma lâmina tipo Warner Bratzler. 

 

5.2 Análises Estatísticas 

  

Os dados foram processados no Departamento de Zootecnia da Universidade 

Federal de São João del-Rei, em São João del-Rei, MG. Por intermédio do programa 

Visual Fox Pro
®
 (Vidal, 1994) foi realizada a manipulação e checagem dos dados, 

eliminando informações incompletas ou duvidosas. A conferência dos dados é uma 

etapa importante de qualquer análise genética e é fundamental a confiabilidade dos 

registros com a correta identificação dos animais.  

Os outliers foram identificados para cada característica através do uso do gráfico 

tipo box-plot, utilizando-se o pacote estatístico Statistical Analysis System
®
 (SAS 

Institute, 2008), os quais foram removidos do banco de dados. Os outliers 

frequentemente são informações de qualidade duvidosa, podendo consistir em falhas 

tanto no momento da coleta como na entrada dos dados no sistema computacional.  

 Foram calculadas as estatísticas descritivas das características estudadas 

(número de observações, média, desvio-padrão, coeficiente de variação, valores mínimo 

e máximo), obtidas também por intermédio do pacote estatístico Statistical Analysis 

System
®
 (SAS Institute, 2008) pelo procedimento PROC MEANS.  



 

 

37 

 

5.3 Análises genéticas 

  

Foram realizadas análises genéticas uni e bi-características. Os componentes de 

(co) variância e os parâmetros genéticos foram estimados pelo método REML e 

Bayesiano, por intermédio dos softwares AIREMLF90, GIBBS3F90 e 

POSTGIBBSF90, respectivamente, desenvolvidos por Misztal et al. (2002). 

 O modelo estatístico utilizado nas análises uni-características para a metodologia 

REML foi: 

y = Xb + Zu + e 

 

em que: 

y = vetor das variáveis dependentes (observações); 

X = matriz de incidência dos efeitos fixos, associando elementos de b a y; 

b = vetor dos efeitos fixos; 

Z = matriz de incidência do efeito aleatório genético aditivo direto, associando 

elementos de u a y; 

u = vetor do efeito aleatório genético aditivo direto; 

e = vetor de efeitos do resíduo, NID (0,σ
2
) para cada variável dependente. 

 

O modelo estatístico utilizado nas análises bi-características para a metodologia 

REML foi:   

 

 

 

em que: 

y1 = vetor dos registros de medidas da característica 1; 

y2 = vetor dos registros de medidas da característica 2; 

b1 = vetor de efeitos fixos para a característica 1; 

b2 = vetor de feitos fixos para a característica 2; 

u1 = vetor de efeitos aleatórios de valor genético para a característica 1; 

u2 = vetor de efeitos aleatórios de valor genético para a característica 2; 
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X1(X2) = matriz de incidência associando elementos de b1(b2) a y1(y2); 

Z1(Z2) = matriz de incidência associando elementos de u1(u2) a y1(y2); 

e1(e2) = vetor de efeitos do resíduo, NID (0,σ
2
) para cada variável dependente.  

 

Sob o enfoque bayesiano, o modelo adotado seguiu as seguintes pressuposições, 

assumindo que a distribuição dos dados (b,a,e) é normal: 

 

𝑦|𝑏, 𝑎, 𝑒 ~ 𝑁(𝑋𝑏 + 𝑍𝑎 + 𝐼𝑒); 𝑎|𝜎²𝑎 ~ 𝑁(0, 𝐴𝜎²𝑎 ); 𝑒|𝜎²𝑒 ~𝑁(0, 𝐼𝑁𝜎²𝑒) 

 

Em que 𝜎²𝑎 e 𝜎²𝑒 são componentes de variância genética aditiva direta e 

variância residual; A é a matriz de numeradores do coeficiente de parentesco e I é a 

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

Na análise bayesiana, os parâmetros inclusos no modelo são considerados 

variáveis aleatórias. Para o valor de b, assumiu-se priori não informativa sobre os 

parâmetros. 

 

5.3.1 Efeito aleatório, efeitos fixos e covariáveis testados 

 

Como efeito aleatório foi considerado o efeito genético aditivo direto para as 

características em estudo. 

A avaliação dos efeitos fixos (grupos de contemporâneos) e das covariáveis das 

características estudadas foi realizada pelo procedimento PROC GLM do Statistical 

Analysis System
®
 (SAS Institute, 2008). Para tanto, assumiu-se um nível de 

significância estatística de 5%. 

 Para a montagem dos grupos de contemporâneos para as características 

analisadas foram testados os efeitos fixos de sexo, lote, classe de idade da mãe à eclosão 

e tipo de ração fornecida (peletizada ou farelada). Cada lote possuía as mesmas 

condições de criação e data de abate, que representaram as condições ambientais a que 

esses lotes foram submetidos durante sua vida e ao abate. As diversas idades das mães à 

eclosão das progênies, dadas em semanas, foram testadas como efeito fixo para todas as 

variáveis. A estação do ano ao abate foi testada como efeito fixo para todas as variáveis 
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de qualidade da carne, com o objetivo de isolar os possíveis efeitos de estresse das aves 

provenientes de condições climáticas.  

 Foram testados os efeitos lineares das co-variáveis temperatura inicial e final, 

pH final, perdas por cozimento e por congelamento inicial e final da carne. Para o pHi 

foi testada a temperatura inicial da carne; para o pHf foi testada a temperatura final da 

carne, para a L*, a* e b* foram testadas a temperatura final e o pH final da carne; para 

EXSU foi testada a temperatura final da carne; para CONG foi testada as perdas por 

descongelamento inicial da carne; para COZ foi testada as perdas por descongelamento 

final da carne e para FC foram testadas as perdas por cozimento e pH final da carne.  

 

5.3.2 Critérios de Convergência 

 

O critério de convergência assumido para o método REML 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 depois da vírgula do log -2Λ, evitando desta forma 

que a convergência fosse estimada em máximos locais e não no máximo global. 

Para a utilização dos softwares GIBBS3F90 e POSTGIBBSF90 (Misztal et al, 

2002), por meio do método bayesiano, admite-se a convergência da cadeia quando o 

processo estocástico alcança um estado de estacionariedade (equilíbrio), significando 

que as condicionais completas estão próximas das distribuições marginais a posteriori 

(Nogueira et al., 2004). Desta forma, existem diferentes critérios de convergências que 

podem ser utilizados para verificar a convergência da cadeia. 

Empregando-se o software GIBBS3F90 (Misztal et al, 2002), inicialmente 

rodou-se uma amostra piloto com uma cadeia total de 100.000 ciclos e um período de 

descarte (burn-in) de 1.000 ciclos. As amostras foram armazenadas a cada 100 ciclos 

(thin). Todos esses valores foram estabelecidos empiricamente. Para definir a 

quantidade ideal de iterações necessárias para que o Amostrador de Gibbs apresentasse 

convergência à distribuição estacionária, foi utilizado o critério de Raftery & Lewis 

nestas amostras piloto (Raftery & Lewis, 1992).  

O diagnóstico de convergência da cadeia gerada pelo Amostrador de Gibbs foi 

monitorado por meio de inspeção visual (análise gráfica) e por intermédio dos 

diagnósticos de Gewke e de Heidelberger & Welch (Geweke,1992). O emprego dos 
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gráficos de densidade, de traço e das médias, é bastante interessante para a visualização 

dos critérios de convergência, uma vez que se espera que o gráfico de densidade 

apresente uma distribuição normal e o gráfico de traço se adapte dentro de uma 

amplitude de valores aceitáveis, quando atingirem estacionariedade. Após o emprego do 

software GIBBS3F90 foi utilizado o programa POSTGIBBSF90 (Misztal et al, 2002). 

A convergência da cadeia de Gibbs para as amostras sugeridas pelo teste de 

Raftery & Lewis foi verificada com base no arquivo de saída (postgibbs_samples), 

gerado pelo programa POSTGIBBSF90 (Misztal et al, 2002) e testada através do 

critério de Geweke e Heidelberger & Welch. Tal critério é um diagnóstico de 

convergência para Cadeias de Markov, baseados no teste de igualdade de médias da 

primeira e última parte da cadeia de Markov (geralmente dos primeiros 10% e dos 

últimos 50%). A convergência do algoritmo foi verificada a um nível de significância de 

5% para o teste, sob a hipótese nula H0. Neste caso, o teste considera Ho como 

convergência da cadeia, ou seja, não se deseja rejeitar Ho, portanto, quanto maiores os 

valores de p-valor (acima de 0,05) mais próximas da convergência estão as cadeias 

(Geweke,1992). 

Os testes apresentados, Raftery & Lewis, Geweke e Heidelberger & Welch, 

foram realizados por intermédio do pacote estatístico do software R (R 

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2008) - Bayesiam Output Analysis – BOA (Smith, 

2007). Além dos testes de convergência verificados, o software R-BOA também 

forneceu os valores do intervalo de máxima densidade a posteriori ou intervalo de 

credibilidade (HPD) a 95% para os componentes de (co) variância, admitindo-se todas 

as amostras possíveis. 

As estimativas dos parâmetros genéticos obtidos pelo método bayesiano 

(herdabilidade e correlações genéticas) foram calculadas a partir das amostras dos 

componentes de (co) variância, vetor a vetor, sendo então estimadas as médias de suas 

distribuições marginais a posteriori. O software R e o EXCEL
®
 foram utilizados para 

calcular os parâmetros genéticos.  

 

5.4 Estimativas de herdabilidade 

 

O coeficiente de herdabilidade direta (h
2
) é a fração da variância fenotípica total 

que se deve a ação genética aditiva e pode ser estimado através da seguinte fórmula: 
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ℎ2 =  
𝜎2𝑎

𝜎2𝑝
 

𝜎2𝑝 =  𝜎2𝑎 +  𝜎2𝑒 

Em que 𝜎2𝑝 é a variância fenotípica total, 𝜎2𝑎 é a variância genética aditiva 

direta e 𝜎2𝑒 é a variância residual ou ambiental.  

 

5.5 Estimativas de correlação genética 

 

O coeficiente de correlação genética (rg) mede o grau de inter-relação entre as 

variáveis e pode ser estimado através da seguinte fórmula: 

 

𝑟𝑔 =  
𝑐𝑜𝑣𝑔12

√𝜎2
𝑔1  ×  𝜎2

𝑔2

 

Em que, 𝑐𝑜𝑣𝑔12 é a covariância genética entre a característica 1 e a característica 

2, 𝜎2
𝑔1 é a variância genética aditiva direta da característica 1 e 𝜎2

𝑔2 é a variância 

genética aditiva direta da característica 2. 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Estatística Descritiva 

 

As estatísticas descritivas das características, após a manipulação do banco de 

dados, são apresentadas na Tabela 1.  

A média da característica conversão alimentar foi similar às reportadas por Gaya 

et al. (2006), Aggrey et al. (2010) e Verdal et al. (2011), e estes valores se encontram 

dentro do esperado quando se trabalha com aves de genótipo de crescimento rápido e 

também com dietas de baixa densidade de nutrientes. Além disso, a taxa de conversão 

alimentar é um dos critérios de seleção utilizados no programa de melhoramento das 

aves nesta linhagem em estudo, o que também justifica a média encontrada para esta 

característica. 

Para as características de qualidade de carne, as médias foram similares às 

obtidas por Gaya et al. (2011), Chabault et al. (2012) e Felício et al. (2013). Por sua vez, 

os desvios-padrão e os coeficientes de variação para estas características estiveram mais 
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próximos dos estudos de Gaya et al. (2011) e Felício et al. (2013), uma vez que estes 

autores avaliaram a mesma linhagem de frangos. As diferenças entre os valores 

deveram-se possivelmente a um maior número de informações disponíveis para análise 

no presente estudo, sendo também um indicativo de um aumento na variabilidade 

fenotípica da população. Desse modo, 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 frangos em estudo, 

em maior ou menor grau. 

De acordo com Freund & Wilson (1997), o coeficiente de variação é uma 

medida que representa a variabilidade de um conjunto de dados e em casos de alta 

variabilidade, o processo de seleção pode ser facilitado para a característica analisada, 

uma vez que características com grande variabilidade favorecem a identificação das 

diferenças entre os animais. Entretanto, a resposta à seleção para uma determinada 

característica não depende apenas da variabilidade dos dados, mas também da 

herdabilidade da característica e de sua correlação com as outras características a serem 

selecionadas, além da confiabilidade das avaliações (Eler, 2001). 

 

Tabela 1 – Número de observações (N), média (M), desvio-padrão (DP), coeficiente de 

variação (CV) e valores mínimo (MIN) e máximo (MAX) das 

características analisadas 

Característica
1
 N M DP CV (%) MIN MAX 

CA 10.745 1,89 0,24 12,45 1,24 2,50 

pHi 

pHf 

937 

2.104 

6,12 

5,80 

0,18 

0,13 

3,02 

2,30 

5,64 

5,44 

6,62 

6,19 

L* 

a* 

b* 

EXSU 

CONG 

COZ 

TEXT 

2.130 

2.116 

2.098 

2.029 

2.124 

2.121 

2.105 

56,07 

5,35 

13,59 

2,06 

6,45 

21,25 

1,20 

2,97 

1,10 

2,11 

0,58 

3,21 

4,17 

0,40 

5,29 

20,59 

15,58 

28,21 

49,83 

19,62 

33,55 

47,62 

2,26 

7,77 

0,30 

0,40 

8,80 

0,30 

63,98 

8,54 

19,20 

3,70 

18,30 

32,60 

2,40 

1
CA = conversão alimentar; pHi = pH inicial; pHf = pH final; L* = luminosidade; a* = teor de vermelho; 

b* = teor de amarelo; EXSU = perdas por exsudação; CONG = perdas por descongelamento; COZ = 

perdas por cozimento; TEXT = força de cisalhamento. 
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6.2 Formação de grupos de contemporâneos e análise de co-variáveis 

  

Durante a manipulação dos dados foram detectados alguns problemas, os quais 

pode-se citar a existência de animais sem nenhuma informação, de animais duplicados e 

de animais com problemas de identificação, registros que foram retirados do banco de 

dados, além da remoção dos outliers para cada característica. Todavia, foi feita a devida 

correção e conferência de todo o banco de dados, para posterior realização das análises.  

Com relação à distribuição dos efeitos fixos testados, os tipos de ração 

fornecidos aos animais distribuíram-se em peletizada (39.282 animais) e farelada 

(10.144 animais), e os níveis de sexo testados distribuíram-se em 29.323 machos e 

20.103 fêmeas. Os lotes distribuíram-se em 50 níveis, variando de 243 a 2.383 animais 

em cada uma delas, e as idades da mãe à eclosão distribuíram-se em 17 níveis (intervalo 

de idades), variando de 115 a 5.810 animais em cada um deles. A estação do ano ao 

abate foi distribuída em quatro classes, primavera (4.402 animais), verão (4.003 

animais), outono (3.938 animais) e inverno (3.561 animais).  

 A covariável temperatura final não apresentou efeito significativo (p>0,05) sobre 

a característica pHf. As covariáveis pH final e temperatura final quando testadas sobre 

as características de cor, apresentaram efeito significativo (p<0,05) apenas sobre a 

variável L*. Todas as outras covariáveis testadas apresentaram efeito significativo 

(p<0,05) sobre as características em estudo e foram incluídas nos modelos. 

Depois de identificados os efeitos fixos significativos (p<0,05) para as 

características estudadas foi realizada a montagem dos grupos de contemporâneos para 

cada uma delas. Para as características CA e EXSU, os grupos de contemporâneos 

foram formados pelos efeitos de lote, sexo e idade da mãe à eclosão. Para as variáveis 

L*, TEXT, CONG e COZ, os grupos de contemporâneos foram formados pelos efeitos 

de lote e sexo, e para as variáveis pHi, pHf, a* e b*, os grupos de contemporâneos 

foram formados pelo efeito de lote. As fontes de variação não incluídas nos grupos de 

contemporâneos apresentaram-se não significativas (p>0,05). Os dados dos indivíduos 

cujo grupo de contemporâneos possuísse menos de cinco aves foram eliminados para a 

característica analisada, não sendo computados nas análises genéticas. 
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6.3 Convergência das cadeias 

 

6.2.1 Método REML 
 

Para o método frequentista, 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-característica e bi-

característica, utilizando o software AIREMLF90. 

 

6.2.2 Método Bayesiano 
 

Para definir a quantidade ideal de iterações necessárias para que o Amostrador 

de Gibbs apresentasse convergência à distribuição estacionária, foi utilizado o critério 

de Raftery & Lewis nas amostras pilotos. As Tabelas 2 e 3 apresentam os valores de 

comprimento da cadeia, o número de iterações iniciais descartadas e as distâncias 

mínimas de uma interação à outra, para as análises uni-características e bi-

características, respectivamente.   

 

Tabela 2 – Número total de iterações (comprimento da cadeia), descarte (burn-in) e 

salvamento (thin) utilizadas nas análises uni-características para as 

características conversão alimentar e de qualidade de carne 

Características
1
 Cadeia Total Burn-in Thin Total de amostras 

CA 100.000 1.000 10 9.900 

pHi 150.000 1.500 10 14.850 

pHf 200.000 2.000 10 19.800 

L* 1.000.000 10.000 100 9.900 

a* 100.000 1.000 10 9.900 

b* 100.000 1.000 10 9.900 

EXSU 100.000 1.000 10 9.900 

CONG 100.000 1.000 10 9.900 

COZ 200.000 2.000 10 19.800 

TEXT 200.000 2.000 10 19.800 

1
CA = conversão alimentar; pHi = pH inicial; pHf = pH final; L* = luminosidade; a* = teor de vermelho; 

b* = teor de amarelo; EXSU = perdas por exsudação; CONG = perdas por descongelamento; COZ = 

perdas por cozimento; TEXT = força de cisalhamento. 
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Tabela 3 – Número total de iterações (comprimento da cadeia), descarte (burn-in) e 

salvamento (thin) utilizadas nas análises bi-características entre a 

conversão alimentar e as características de qualidade de carne 

Características
1
 Cadeia Total Burn-in Thin Total de amostras 

CA e pHi 500.000 10.000 100 4.900 

CA e pHf 500.000 10.000 100 4.900 

CA e L* 500.000 10.000 100 4.900 

CA e a* 500.000 10.000 100 4.900 

CA e b* - - - - 

CA e EXSU 500.000 10.000 100 4.900 

CA e CONG 500.000 10.000 100 4.900 

CA e COZ - - - - 

CA e TEXT 500.000 10.000 100 4.900 

1
CA = conversão alimentar; pHi = pH inicial; pHf = pH final; L* = luminosidade; a* = teor de vermelho; 

b* = teor de amarelo; EXSU = perdas por exsudação; CONG = perdas por descongelamento; COZ = 

perdas por cozimento; TEXT = força de cisalhamento. 

 

6.4 Análises genéticas 

6.4.1 Componentes de (co) variância 

  

Os componentes de variância e covariância genéticas e ambientais obtidos 

através do uso dos programas AIREMLF90 e GIBBS3F90, são apresentados nas 

Tabelas 4 a 8, por meio de análises uni-características e bi-características. 

Tabela 4 – Estimativas dos componentes de variância para a conversão alimentar e 

características de qualidade de carne, obtidas por meio de análises uni-

características, através do uso do programa AIREMLF90 

 

Característica
1
 σ²a (EP) σ²e (EP) 

CA 184,63 (12,02) 164,03 (7,52) 

pHi 41,67 (17,00) 197,46 (16,34) 

pHf 44,67 (8,10) 78,96 (5,90) 

L* 1,76 (0,35) 4,76 (0,28) 

a* 0,23 (0,04) 0,69 (0,04) 

                          continua 
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                  continuação 

b* 5.438,80 (1511,30) 29.594,00 (1.450,50) 

EXSU 367,27 (123,59) 2.680,60 (126,92) 

CONG 22.573,00 (4.612,30) 61.665,00 (3.712,60) 

COZ 12.985,00 (3.338,9) 67.185,00 (3.216,60) 

TEXT 129,73 (30,66) 611,47 (29,35) 

1
CA = conversão alimentar; pHi = pH inicial; pHf = pH final; L* = luminosidade; a* = teor de vermelho; 

b* = teor de amarelo; EXSU = perdas por exsudação; CONG = perdas por descongelamento; COZ = 

perdas por cozimento; TEXT = força de cisalhamento; σ²a (EP) = variância genética aditiva direta (erro 

padrão); σ²e (EP) = variância ambiental (erro padrão). 

 

Tabela 5 – Estimativas dos componentes de covariância para a conversão alimentar e 

características de qualidade de carne, obtidas por meio de análises bi-

características com a conversão alimentar (CA), através do uso do programa 

AIREMLF90 

 Característica
1
 (CA) 

Característica
2
 σa1a2 (EP) 

pHi -13,13 (20,08) 

pHf 32,91 (12,84) 

L* -5,88 (2,66) 

a* -0,82 (1,03) 

b* -773,49 (177,76) 

EXSU -150,59 (52,40) 

CONG -574,78 (313,03) 

COZ -216,08 (272,67) 

TEXT -87,37 (26,23) 

2
pHi = pH inicial; pHf = pH final; L* = luminosidade; a* = teor de vermelho; b* = teor de amarelo; 

EXSU = perdas por exsudação; CONG = perdas por descongelamento; COZ = perdas por cozimento; 

TEXT = força de cisalhamento; σ²a1a2 = covariância genética aditiva direta entre característica 1 e 

característica 2 (erro padrão). 
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Tabela 6 – Estimativas dos componentes de variância para a conversão alimentar e qualidade de 

carne, obtidas por meio de análises uni-características, através do programa GIBBS3F90 

Característica
1
 σ²a (DP) HPD (95%) σ²e (DP) HPD (95%) 

CA 183,78 (11,95) [160,10; 206,60] 164,80 (7,48) [150,00; 179,50] 

pHi 42,40 (17,97) [10,48; 77,82] 198,92 (16,90) [164,90; 231,70] 

pHf 46,79 (8,50) [30,47; 63,22] 77,76 (6,10) [65,10; 89,20] 

L* 1,83 (0,35) [1,16; 2,55] 4,71 (0,28) [4,14; 5,26] 

a* 0,24 (0,05) [0,15; 0,34] 0,68 (0,04) [0,60; 0,76] 

b* 5976,9 (1584,3) [3121,0; 9231,0] 29252,0 (1471,9) [26280; 32020] 

EXSU 412,10 (131,09) [185,80; 680,80] 2656,21 (129,74) [2385,0; 2890,0] 

CONG 23925,0 (4757,4) [14960,0; 33460,0] 60971,0 (3768,6) [53420; 68270] 

COZ 1,33 (0,34) [0,72; 2,04] 6,70 (0,32) [6,06; 7,33] 

TEXT 137,26 (29,86) [83,02; 198,00] 607,39 (28,66) [552,5; 664,5] 

1
pHi = pH inicial; pHf = pH final; L* = luminosidade; a* = teor de vermelho; b* = teor de amarelo; EXSU = perdas por 

exsudação; CONG = perdas por descongelamento; COZ = perdas por cozimento; TEXT = força de cisalhamento; σ²a 

(DP) = variância genética (desvio padrão); σ²e (DP) = variância ambiental (desvio padrão); HPD (95%) = intervalo de alta 

densidade. 

 

Tabela 7 – Estimativas dos componentes de covariância para a conversão alimentar e 

características de qualidade de carne, obtidas por meio de análises bi-

características, através do uso do programa GIBBS3F90 

Característica
2
 

Característica
1
 (CA) 

σa1a2 (DP) IC (95%) 

pHi -17,45 (37,90) [-90,34; 54,25] 

pHf 31,84 (17,20) [-3,30; 64,46] 

L* -5,67 (3,72) [-12,84; 2,14] 

a* -0,66 (1,52) [-3,70; 2,22] 

b* - - 

EXSU -163,11 (76,24) [-316,00; -18,23] 

CONG -537,43 (451,04) [-1.425,00; 341,60] 

COZ - - 

TEXT -87,96 (35,38) [-154,40; -18,20] 

2
pHi = pH inicial; pHf = pH final; L* = luminosidade; a* = teor de vermelho; b* = teor de amarelo; EXSU 

= perdas por exsudação; CONG = perdas por descongelamento; COZ = perdas por cozimento; TEXT = 

força de cisalhamento; σ²a1a2 (DP) = covariância genética aditiva direta entre a característica 1 e a 

característica 2 (desvio padrão); IC (95%) = intervalo de credibilidade. 
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6.3.2 Estimativas de herdabilidade 

  

As estimativas de herdabilidade direta para as características estudadas, obtidas 

pelo método REML e pelo método bayesiano, são apresentadas nas Tabelas 8 e 9, 

respectivamente.  

 

Tabela 8 – Estimativas de herdabilidade direta (h
2

d) das características estudadas, 

obtidas através do programa AIREMLF90 

Característica
1
 h

2
d 

CA 0,52 

pHi 0,17 

pHf 0,36 

L* 0,27 

a* 0,25 

b* 0,15 

EXSU 0,12 

CONG 0,26 

COZ 0,16 

TEXT 0,17 

1
CA = conversão alimentar; pHi = pH inicial; pHf = pH final; L* = luminosidade; a* = teor de vermelho; 

b* = teor de amarelo; EXSU = perdas por exsudação; CONG = perdas por descongelamento; COZ = 

perdas por cozimento; TEXT = força de cisalhamento 

 

 

Tabela 9 – Estimativas das médias a posteriori, desvios padrões (DP) e intervalos de 

alta densidade a 95% (HPD) das herdabilidades direta (h
2

d) das 

características estudadas, obtidas através do programa GIBBS3F90 

Característica
1
 h

2
d (DP) HPD (95%) 

CA 0,52 (0,02) [0,47; 0,57] 

pHi 0,17 (0,07) [0,04; 0,30] 

pHf 0,37 (0,05) [0,26; 0,48] 

L* 0,27 (0,04) [0,19; 0,37] 

a* 0,26 (0,04) [0,16; 0,35] 

                           continua 
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                        continuação 

b* 0,16 (0,04) [0,09; 0,25] 

EXSU 0,13 (0,04) [0,06; 0,21] 

CONG 0,28 (0,05) [0,18; 0,37] 

COZ 0,16 (0,04) [0,09; 0,24] 

TEXT 0,18 (0,03) [0,11; 0,25] 

1
CA = conversão alimentar; pHi = pH inicial; pHf = pH final; L* = luminosidade; a* = teor de vermelho; 

b* = teor de amarelo; EXSU = perdas por exsudação; CONG = perdas por descongelamento; COZ = 

perdas por cozimento; TEXT = força de cisalhamento 

 

 

A convergência das cadeias, obtidas pela metodologia bayesiana, foi 

corroborada pelos gráficos de traço dos componentes de variância e herdabilidades das 

características estudadas, nos quais são plotados os valores das amostras salvas a cada 

iteração, que descreveram uma amplitude de valores favoráveis, em torno da média, 

quando atingiram a estacionariedade.  

Foram analisados também os gráficos de médias correntes, no qual a média da 

distribuição a posteriori é calculada a cada amostra salva. Nas Figuras 1 a 10 estão 

apresentados os gráficos de traços dos valores das amostras salvas para todos os 

parâmetros desconhecidos e nas Figuras 11 a 20 estão apresentados os gráficos de 

médias correntes das amostras salvas para as características estudadas.  

Os gráficos de traços (Figuras 1 a 10) indicaram não ciclicidade das cadeias e a 

estabilização dos valores das amostras após o período de descarte (burn-in), que foi 

confirmada pelos gráficos de médias correntes (Figuras 11 a 20). Sendo assim, o 

comportamento das cadeias ao longo do processo iterativo permitiu concluir que as 

cadeias apresentaram convergência. Em ambos os tipos de gráficos foi possível verificar 

a alta dependência das primeiras amostras em relação aos valores iniciais. A análise dos 

gráficos de médias correntes confirmou que o período de descarte (burn-in) foi 

suficiente para romper a relação dos valores amostrados com os valores iniciais.  

Para o número total de iterações, definidas após testes de convergência, foi 

possível observar que as densidades marginais a posteriori das características estudadas 

apresentaram tendência à normalidade, sob modelo univariado, conforme apresentadas 

nas Figuras 21 a 30. Assim, por análise visual, verifica-se que estas distribuições 

apresentam-se próximas da normalidade, fato este a se considerar uma vez utilizado um 
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grande número de ciclos, indicando que o número de amostras foi suficiente para a 

realização das inferências.  

Dessa maneira, as médias dos componentes de variância e das herdabilidades 

foram utilizadas como valores das estimativas. De acordo com Blasco et al. (1998), 

quando a amostragem de Gibbs é corretamente implementada, as distribuições 

marginais posteriores apresentam-se mais estáveis e com tendência a uma distribuição 

normal. Os valores estimados para a variância genética aditiva direta relatados neste 

estudo indicam que a população de frangos apresenta algum grau de variabilidade 

genética, podendo ser explorada pelo método de seleção e, consequentemente, resultar 

em melhoria no desempenho médio da população, promovendo progresso genético nas 

características estudadas ao longo dos anos. De modo geral, constatou-se grande 

variação nas estimativas de herdabilidade direta das variáveis estudadas, encontradas 

pelo método da máxima verossimilhança restrita (REML) e por inferência bayesiana, 

sendo obtidos valores de baixa a alta magnitude, 0,52 para a característica conversão 

alimentar, 0,15 a 0,27 para o pH e cor da carne, e 0,12 a 0,28 para capacidade de 

retenção de água, e estes valores se apresentaram bastantes similares em ambos os 

métodos, em que para algumas características foi possível obter estimativas iguais.  

As herdabilidades diretas encontradas para CA foram altas (0,52) em ambas as 

metodologias, REML e Bayesiana, o que sugere uma grande variabilidade genética 

desta característica atribuída ao efeito genético aditivo dos genes. Uma alta estimativa 

foi também reportada por Aggrey et al. (2010), avaliando a conversão alimentar em uma 

população de frangos para períodos diferentes de idades, e neste caso, foi utilizado 

análise bayesiana, em que os autores obtiveram estimativas de herdabilidade de 0,41 e 

0,49, respectivamente, para animais entre 28 e 35 dias e 35 e 42 dias. As demais 

estimativas de herdabilidade relatadas na literatura e comparadas com o presente estudo, 

para todas as características avaliadas, foram obtidas utilizando a metodologia 

frequentista. As estimativas deste estudo foram de magnitudes maiores que as descritas 

por Verdal et al. (2011), Gaya et al. (2006) e Zhang et al. (2003), que foram de 0,21, 

0,16 e 0,07, respectivamente.  

 Howie et al. (2011) também encontraram estimativas de herdabilidade variando 

de moderada a alta para a conversão alimentar em uma análise de quatro linhagens 

diferentes, em períodos de 14 a 35 dias, com valores de 0,30 a 0,45, similares às 

estimativas de herdabilidade direta para esta característica obtidas por Mignon-Grasteau 

et al. (2004) e Grosso (2011), de 0,27 a 0,33 e de 0,26 a 0,31, respectivamente, em 
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ambos os métodos. N’dri et al. (2006), também observaram estimativa semelhante 

(0,33) ao avaliar uma linhagem caipira de frangos de 8 a 10 semanas de idade utilizando 

o REML.  

As diferenças entre as estimativas de herdabilidade para CA obtidas neste estudo 

e as encontradas na literatura deveram-se, possivelmente, a diferenças entre linhagens, 

populações, modelos e métodos de estimação de parâmetros genéticos utilizados. As 

estimativas de herdabilidade direta encontradas neste estudo para a variável CA (0,52) 

são indicativas de que esta característica pode apresentar uma resposta à seleção 

satisfatória. Se utilizada como critério de seleção dentro do programa de melhoramento, 

espera-se que a mesma seja favorável, reduzindo os gastos com alimentação. 

As estimativas de herdabilidade direta obtidas para o pHi após o abate na 

população de frangos em estudo foram de 0,17, em ambas as metodologias utilizadas, 

REML e bayesiana, sendo menores do que às descritas por Chabault et al. (2012) e Le 

Bihan-Duval et al. (2008), que foram de 0,34 e 0,30, respectivamente. O mesmo não foi 

observado nos estudos de Baiany (2011), Gaya et al. (2011) e Felício et al. (2013), os 

quais apresentaram estimativas de herdabilidade mais baixas para a característica pH 

inicial da carne, que variaram de 0,04 a 0,12. Já as estimativas obtidas para o pHf 

encontradas neste estudo, utilizando os métodos REML e Bayesiano, foram de 0,36 e 

0,37, respectivamente, sendo próximas à encontrada por Gaya et al. (2011), que foi de 

0,31. Chabault et al. (2012) reportaram uma maior estimativa para o pH final (0,48), 

enquanto Baiany (2011) e Felício et al. (2013) apresentaram estimativas de baixa 

magnitude para esta variável, 0,16 e 0,04, respectivamente.  

Desta forma, pode-se observar que as estimativas de herdabilidade direta 

descritas na literatura para o pHi e pHf da carne de frangos também apresentaram 

grande variação, o que pode se dever à diferenças experimentais entre os estudos. De 

acordo com o presente estudo, as estimativas de herdabilidade de pH inicial e pH final 

são indicativas de um importante efeito genético aditivo direto na expressão destas 

características nesta linhagem, sendo estas características capazes de responder à 

seleção. 

 Para a característica L*, as estimativas de herdabilidade direta obtidas na 

população de frangos em estudo foram de moderada magnitude (0,27), em ambas as 

metodologias, estando próximas à descrita por Gaya et al. (2011), cujo valor foi de 0,29, 

e intermediário aos valores apresentados por Baiany (2011), Felício et al. (2013) e Le 

Bihan-Duval et al. (2008), os quais relataram estimativas de herdabilidade de 0,16, 0,33 
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e 0,35, respectivamente, em frangos. As estimativas de herdabilidade direta para o 

parâmetro de cor a* foram de 0,26 e 0,25, obtidas pelo método REML e pelo método 

Bayesiano, no presente estudo. Le Bihan-Duval et al. (2008), Baiany (2011), Gaya et al. 

(2011) e Felício et al. (2013) reportaram valores bastante similares, variando de 0,21 a 

0,27, enquanto Chabault et al. (2012) reportaram uma maior estimativa para este 

parâmetro (0,48). Já para o parâmetro de cor b*, as estimativas de herdabilidade foram 

de baixa magnitude na linhagem em estudo, 0,15 obtida pelo método REML e 0,16 pelo 

método Bayesiano, semelhantes às descritas por Gaya et al. (2011), Baiany (2011) e 

Felício et al. (2013), os quais reportaram as seguintes estimativas 0,12, 0,12 e 0,18, 

respectivamente. No entanto, estimativas de maior magnitude foram reportadas por Le 

Bihan-Duval et al. (2008) e Chabault et al. (2012), com valores de 0,31 e 0,30, 

respectivamente. 

Assim, os parâmetros de cor luminosidade e teor de vermelho na linhagem 

estudada possuem grande parte de efeito genético aditivo em sua expressão e podem ser 

capazes de apresentar uma boa resposta à seleção. O mesmo não parece ocorrer para o 

parâmetro de cor teor de amarelo, tendo em vista suas baixas estimativas de 

herdabilidade.  

As estimativas de herdabilidade direta para EXSU, 0,12 e 0,13, obtidas pelos 

métodos REML e Bayesiano, respectivamente, no presente estudo, foram similares a 

encontrada por Felício et al. (2013) e são indicativas da pouca influência de fatores 

genéticos aditivos na expressão desta característica. No entanto, esses valores foram 

menores do que o reportado por Le Bihan-Duval et al. (2008) em frangos para esta 

característica, cujo valor foi de 0,26 e maiores do que o reportado por Gaya et al. 

(2011), os quais encontraram uma estimativa de herdabilidade de 0,09. Para a 

característica CONG, o presente estudo resultou em estimativas de herdabilidade 

moderadas, de 0,26 e 0,28, respectivamente, e estes valores foram bastante similares aos 

encontrados nos estudos de Gaya et al. (2011) e Felício et al. (2013). As estimativas de 

herdabilidade para a característica COZ neste estudo foram de 0,16, para ambas as 

metodologias, REML e Bayesiana. Estes valores se encontram intermediários aos 

reportados por Le Bihan-Duval et al. (2008), Gaya et al. (2011) e Felício et al. (2013) 

em populações de frangos, cujos valores apresentados foram de 0,35, 0,21 e 0,12, 

respectivamente.  

Da mesma forma, as estimativas de herdabilidade direta para FC foram baixas, 

com valores de 0,17 e 0,18, obtidas pelos métodos REML e Bayesiano, 
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respectivamente, o que indica uma maior influência da ação genética não aditiva e do 

ambiente sobre a expressão destas características. Gaya et al. (2011) e Felício et al. 

(2013) encontraram resultados bastante similares ao presente estudo, enquanto Le 

Bihan-Duval et al. (2008) reportaram uma maior estimativa de herdabilidade para a 

força de cisalhamento, que foi de 0,34.  

A variação entre as estimativas de herdabilidade direta para as características 

avaliadas obtidas neste estudo e as reportadas por outros autores deveram-se, 

possivelmente, a diferenças entre populações, modelos, metodologias e linhagens 

estudadas.  

 Portanto, de modo geral, as características de qualidade de carne de maiores 

efeitos genético aditivo direto dentre as características estudadas seriam pH final, 

luminosidade, teores de vermelho e amarelo, e perdas por descongelamento, o que 

poderia vir a contribuir para a resposta à seleção destas características caso houvesse 

interesse em sua utilização como critério de seleção. Entretanto, a escolha de um critério 

de seleção não depende somente do quanto a 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. 

 

 

 

 

Figura 1. Gráficos de traço dos componentes de variância genética (vara), variância 

ambiental (vare) e da herdabilidade (h
2
) para a conversão alimentar. 
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Figura 2. Gráficos de traço dos componentes de variância genética (vara), variância 

ambiental (vare) e da herdabilidade (h
2
) para o pH inicial da carne. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Gráficos de traço dos componentes de variância genética (vara), variância 

ambiental (vare) e da herdabilidade (h
2
) para o pH final da carne. 
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Figura 4. Gráficos de traço dos componentes de variância genética (vara), variância 

ambiental (vare) e da herdabilidade (h
2
) para a luminosidade da carne. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Gráficos de traço dos componentes de variância genética (vara), variância 

ambiental (vare) e da herdabilidade (h
2
) para o teor de vermelho da carne. 
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Figura 6. Gráficos de traço dos componentes de variância genética (vara), variância 

ambiental (vare) e da herdabilidade (h
2
) para o teor de amarelo da carne. 

 

 

 

 

Figura 7. Gráficos de traço dos componentes de variância genética (vara), variância 

ambiental (vare) e da herdabilidade (h
2
) para as perdas por exsudação da 

carne. 
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Figura 8. Gráficos de traço dos componentes de variância genética (vara), variância 

ambiental (vare) e da herdabilidade (h
2
) para as perdas por descongelamento 

da carne. 

 

 

 

Figura 9. Gráficos de traço dos componentes de variância genética (vara), variância 

ambiental (vare) e da herdabilidade (h
2
) para as perdas por cozimento da 

carne. 
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Figura 10. Gráficos de traço dos componentes de variância genética (vara), variância 

ambiental (vare) e da herdabilidade (h
2
) para a força de cisalhamento. 

 

 

 

 

Figura 11. Gráficos de médias correntes dos valores das amostras dos componentes de 

variância genética (vara), variância ambiental (vare) e da herdabilidade (h
2
) 

para a conversão alimentar. 
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Figura 12. Gráficos de médias correntes dos valores das amostras dos componentes de 

variância genética (vara), variância ambiental (vare) e da herdabilidade (h
2
) 

para o pH inicial. 

 

 

 

Figura 13. Gráficos de médias correntes dos valores das amostras dos componentes de 

variância genética (vara), variância ambiental (vare) e da herdabilidade (h
2
) 

para o pH final. 
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Figura 14. Gráficos de médias correntes dos valores das amostras dos componentes de 

variância genética (vara), variância ambiental (vare) e da herdabilidade (h
2
) 

para a luminosidade. 

 

 

 

 

Figura 15. Gráficos de médias correntes dos valores das amostras dos componentes de 

variância genética (vara), variância ambiental (vare) e da herdabilidade (h
2
) 

para o teor de vermelho. 
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Figura 16. Gráficos de médias correntes dos valores das amostras dos componentes de 

variância genética (vara), variância ambiental (vare) e da herdabilidade (h
2
) 

para o teor de amarelo. 

 

 

 

Figura 17. Gráficos de médias correntes dos valores das amostras dos componentes de 

variância genética (vara), variância ambiental (vare) e da herdabilidade (h
2
) 

para as perdas por exsudação. 
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Figura 18. Gráficos de médias correntes dos valores das amostras dos componentes de 

variância genética (vara), variância ambiental (vare) e da herdabilidade (h
2
) 

para as perdas por descongelamento. 

 

 

 

Figura 19. Gráficos de médias correntes dos valores das amostras dos componentes de 

variância genética (vara), variância ambiental (vare) e da herdabilidade (h
2
) 

para as perdas por cozimento. 
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Figura 20. Gráficos de médias correntes dos valores das amostras dos componentes de 

variância genética (vara), variância ambiental (vare) e da herdabilidade (h
2
) 

para a força de cisalhamento. 

 

 

 

 

Figura 21. Distribuição das densidades posteriores médias da conversão alimentar para 

os componentes de variância genética (vara), variância ambiental (vare) e 

herdabilidade (h
2
). 
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Figura 22. Distribuição das densidades posteriores médias do pH inicial da carne para 

os componentes de variância genética (vara), variância ambiental (vare) e 

herdabilidade (h
2
). 

 

 

 

Figura 23. Distribuição das densidades posteriores médias do pH final da carne para os 

componentes de variância genética (vara), variância ambiental (vare) e 

herdabilidade (h
2
). 
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Figura 24. Distribuição das densidades posteriores médias da luminosidade da carne 

para os componentes de variância genética (vara), variância ambiental 

(vare) e herdabilidade (h
2
). 

 

 

 

Figura 25. Distribuição das densidades posteriores médias do teor de vermelho da carne 

para os componentes de variância genética (vara), variância ambiental (vare) 

e herdabilidade (h
2
). 
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Figura 26. Distribuição das densidades posteriores médias do teor de amarelo da carne 

para os componentes de variância genética (vara), variância ambiental (vare) 

e herdabilidade (h
2
). 

 

 

 

Figura 27. Distribuição das densidades posteriores médias das perdas por exsudação 

para os componentes de variância genética (vara), variância ambiental 

(vare) e herdabilidade (h
2
). 
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Figura 28. Distribuição das densidades posteriores médias das perdas por 

descongelamento para os componentes de variância genética (vara), 

variância ambiental (vare) e herdabilidade (h
2
). 

 

 

 

Figura 29. Distribuição das densidades posteriores médias das perdas por cozimento 

para os componentes de variância genética (vara), variância ambiental 

(vare) e herdabilidade (h
2
). 
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Figura 30. Distribuição das densidades posteriores médias da força de cisalhamento 

para os componentes de variância genética (vara), variância ambiental 

(vare) e herdabilidade (h
2
). 

 

6.3.3 Estimativas de correlações genéticas 

  

As estimativas de correlações genéticas entre a conversão alimentar e as 

características de qualidade de carne na linhagem estudada são apresentadas nas Tabelas 

11 e 12, utilizando-se as metodologias REML e a Bayesiana, respectivamente. 

 

Tabela 10 – Estimativas de correlações genéticas entre a característica conversão 

alimentar (CA) e características de qualidade de carne obtidas através do 

programa AIREMLF90 

Característica
1
 Característica (CA) 

pHi -0,16 

pHf 0,35 

L* -0,27 

a* -0,12 

b* -0,67 

                                                    continua 
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                                              continuação 

EXSU -0,50 

CONG -0,27 

COZ -0,13 

TEXT -0,51 

1
pHi = pH inicial; pHf = pH final; L* = luminosidade; a* = teor de vermelho; b* = teor de amarelo; 

EXSU = perdas por exsudação; CONG = perdas por descongelamento; COZ = perdas por cozimento; 

TEXT = força de cisalhamento 

 

Tabela 11 – Estimativas das médias a posteriori, desvio-padrões (DP) e intervalos de 

alta densidade a 95% (HPD) das correlações genéticas entre a 

característica conversão alimentar (CA) e características de qualidade de 

carne obtidas através do programa GIBBS3F90 

Característica
1
 CA (DP) HPD (95%) 

pHi -0,21 (0,40) [-0,97; 0,42] 

pHf 0,32 (0,16) [-0,02; 0,62] 

L* -0,29 (0,18) [-0,66; 0,06] 

a* -0,09 (0,21) [-0,54; 0,28] 

b* - - 

EXSU -0,49 (0,19) [-0,85; -0,14] 

CONG -0,23 (0,19) [-0,6; 0,14] 

COZ - - 

TEXT -0,50 (0,17) [-0,83; -0,19] 

1
pHi = pH inicial; pHf = pH final; L* = luminosidade; a* = teor de vermelho; b* = teor de amarelo; 

EXSU = perdas por exsudação; CONG = perdas por descongelamento; COZ = perdas por cozimento; 

TEXT = força de cisalhamento 

 

Para avaliar a convergência das cadeias, obtidas através das análises bi-

características utilizando a metodologia bayesiana, observou-se a variação das cadeias 

no espaço paramétrico. Essa avaliação foi realizada com o intuito de corroborar os 

diagnósticos de convergência das cadeias demonstrados pelos testes de Geweke e 

Heidelberger & Welch. Baseado nos gráficos de traços e nos gráficos de médias 

correntes dos componentes de covariância genética, variância genética, variância 

ambiental e correlações genéticas, apresentados nas Figuras 31 a 43, foi possível 

observar a não ciclicidade das cadeias e a estabilização dos valores das amostras após o 

período de descarte (burn-in).  
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Sendo assim, o comportamento das cadeias ao longo do processo iterativo 

auxilia na confirmação da convergência das cadeias, e esta convergência deve ser 

alcançada para que as diferentes estimativas obtidas pelas amostras das cadeias de 

Gibbs não sejam distintas entre si e permitam as inferências marginais sobre os 

componentes de (co) variância e os parâmetros genéticos. 

Para uma análise mais detalhada das estimativas dos componentes de (co) 

variância e das correlações genéticas da conversão alimentar e as características de 

qualidade de carne, são mostradas as densidades das distribuições a posteriori nas 

Figuras 44 a 50. A partir de um exame visual, verifica-se que para todas as cadeias, as 

distribuições posteriores são ligeiramente simétricas e próximas da normalidade, e 

segundo Magnabosco et al. (2001), os autores observaram que os parâmetros genéticos 

apresentavam densidades marginais posteriores muito mais estáveis com tamanho de 

cadeia longa, aproximando-se de uma distribuição normal, corroborando as 

convergências encontradas neste presente estudo. 

Porém, é possível notar em alguns casos de análises bi-características que certos 

gráficos de densidades apresentaram aspectos de uma forma bimodal, como pode ser 

observado nas Figuras 45 e 48, nos gráficos de densidade a posteriore da correlação 

genética entre CA e pHi, e entre CA e teor de vermelho, e isso pode ser um indicativo 

de que o número de amostras ainda foi pequeno para a realização das inferências, 

embora os testes de Geweke e Heidelberger & Welch utilizados como diagnósticos de 

convergência nas análises das características estudadas, nesta linhagem de frangos, 

confirmam a convergência das cadeias, a um nível de 95% de confiança. Assim, sugere-

se aumentar o número de comprimento de cadeias a fim de obter um maior número de 

simulações para as análises que apresentaram os gráficos com distribuições posteriores 

menos estáveis.  

De acordo com Faria (2003), quanto maior o número de simulações menor será a 

variância da média e as distribuições marginais posteriores dos componentes de (co) 

variância e parâmetros genéticos tendem à normalidade. Além disso, Garcia-Cortés et 

al. (1998) relataram que a convergência amostral é mais facilmente alcançada com 

tamanhos de cadeia relativamente grandes, o que pode sugerir tamanhos de cadeias de 

até 1.000.000 de ciclos. 

Os valores estimados de correlações genéticas entre a CA e as características de 

qualidade de carne, encontrados pelo método REML e por inferência bayesiana, 

apresentaram bastante similaridade, divergindo em pequeno grau de magnitude. A 
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quantidade de informação contida no banco de dados e a origem dela podem influenciar 

na estimativa dos componentes de (co) variância. Segundo Gianola & Fernando (1986), 

em situações de grande volume de dados, as informações a priori tendem a ser 

dominadas pela função de verossimilhança, o que pode justificar as similaridades entre 

as estimativas dos parâmetros genéticos obtidas pelos métodos REML e Bayesiano, 

apresentadas neste estudo. Além disso, de acordo com Blasco (2001), quando se realiza 

uma análise em um conjunto de dados suficientemente grande, os resultados advindos 

dos dois métodos são bastante similares na maioria dos casos. Ainda segundo os 

autores, ambas as metodologias possuem fundamentações teóricas consistentes e a 

escolha de um deles depende da capacidade e da facilidade de resolução de cada caso ou 

mesmo da preferência do pesquisador.  

Não foi possível obter as estimativas de correlações genéticas entre a CA e as 

características b* e COZ pelo método Bayesiano, devido a erros nas análises bi-

características utilizando os softwares GIBBS3F90 e POSTGGIBSF90, sugerindo o 

aumento do comprimento da cadeia e das amostras. Para as estimativas de correlações 

genéticas entre CA e as características pHi, pHf, L*, a* e CONG, obtidas pelo método 

bayesiano, observou-se que os desvios padrões foram de alta magnitude, e na grande 

maioria, foram maiores do que o valor da estimativa. Além disso, os intervalos de alta 

densidade obtidos a 95% apresentaram o zero dentro dos intervalos das correlações 

genéticas entre a CA e estas características de qualidade de carne, deste modo, as 

estimativas de correlações genéticas podem ser consideradas nulas para a maioria das 

características de qualidade, utilizando a metodologia bayesiana, não podendo afirmar a 

existência de associação genética. 

As estimativas de correlações genéticas entre CA e pHi e entre CA e pHf nesta 

linhagem em estudo foram moderadas, -0,16 e -0,21, e, 0,35 e 0,32, respectivamente, 

utilizando as metodologias REML e bayesiana, indicando que a seleção contra CA pode 

ser capaz de influenciar na expressão destas características. Assim, aves que apresentam 

uma menor conversão alimentar podem ser capazes de aumentar o pH inicial em 15 

minutos após o abate, e ao mesmo tempo, podem diminuir o pH final em 24 horas após 

o abate.  

De acordo com Olivo et al. (2001), maiores quedas de pH inicial após o abate 

podem causar desnaturação proteica e consequentemente diminuir a capacidade de 

retenção de água da carne, ocorrendo liberação de água para a superfície, o que 

compromete a qualidade da carne. No entanto, a seleção contra a conversão alimentar 
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nesta população parece não causar prejuízos à qualidade da carne no que concerne ao 

efeito do pHi, uma vez que o pH inicial aumenta, evitando a ocorrência de desnaturação 

proteica e perda de água da carne. Portanto, para a população de frangos em estudo, os 

resultados se mostraram favoráveis para a indústria processadora de frangos quando se 

avalia a combinação das variáveis pHi e pHf com a conversão alimentar.  

Foram encontradas estimativas de correlações genéticas de moderadas 

magnitudes entre CA e L*, -0,27 e -0,29, obtidas pelos métodos REML e Bayesiano, 

respectivamente. Assim, a seleção contra CA pode aumentar a L*, e desta forma, 

prejudicar o aspecto da carne de frango diante do consumidor, podendo sugerir o 

aparecimento do fenômeno PSE na carne. A carne PSE interfere na qualidade dos 

produtos processados e na apresentação do produto ao consumidor, e a luminosidade da 

carne é um indicativo de palidez, sendo um dos fatores relevantes e que pode levar à 

rejeição da carne pelo consumidor.  

Já as estimativas de correlações genéticas entre CA e a* foram de baixas 

magnitudes, -0,12 e -0,09, obtidas pelos métodos REML e Bayesiano, respectivamente. 

Desta forma, a seleção genética contra conversão alimentar pode incrementar o teor de 

vermelho da carne, em pequeno grau. Quando avaliada a correlação genética entre CA e 

b* pelo método REML, obteve-se uma estimativa de alta magnitude, que foi de -0,67. 

Essa associação antagônica demonstra que a seleção genética contra CA também pode 

incrementar o teor de amarelo da carne na população de frangos em estudo. 

As características EXSU, CONG e COZ se apresentaram associadas 

geneticamente e antagonicamente com a CA, e as estimativas de correlações genéticas 

encontradas variaram em magnitude. A seleção contra a conversão alimentar pode 

aumentar as perdas por exsudação, descongelamento e cozimento, tendo em vista as 

estimativas de correlações genéticas encontradas pelos métodos REML e Bayesiano, 

que foram de -0,50 e -0,49, -0,27 e -0,23, e -0,13, respectivamente. Desta forma, uma 

menor conversão alimentar parece determinar apenas maiores perdas de água por 

exsudação, interferindo em pequeno grau nas perdas de água por descongelamento e por 

cozimento.  

Sabe-se que a capacidade de retenção de água está entre as propriedades 

funcionais mais importantes da carne, pois influencia seu aspecto e sua palatabilidade, 

além de interferir diretamente na qualidade dos produtos processados (Anadón, 2002), e 

por sua vez, exerce grande influência na maciez da carne. O sistema de produção busca 

diminuir os custos com animais que apresentam menor conversão alimentar, no entanto, 
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a seleção para esta característica parece ser capaz de ocasionar um incremento nas 

perdas por exsudação, descongelamento e cozimento, o que não é favorável, pois irá 

comprometer as propriedades funcionais da carne.  

As estimativas de correlações genéticas entre a CA e TEXT foram de grandes 

magnitudes, -0,51 e -0,50, obtidas pelos métodos REML e Bayesiano, respectivamente. 

Desse modo, observa-se uma associação genética direta e antagônica entre estas 

variáveis, de modo que, a seleção contra a conversão alimentar pode trazer incremento 

na força de cisalhamento da carne na linhagem de frangos estudada. Por se tratar de uma 

correlação genética, em que os fatores ambientais estão isolados, sugere-se a realização 

de novos estudos dos processos bioquímicos e fisiológicos envolvidos nesta associação, 

de forma que os genes que codificam enzimas se encontram nas mesmas vias 

metabólicas para estas características. De acordo com Anadón (2002), a maciez da 

carne, representada pela sua força de cisalhamento, é uma consequência das perdas de 

água da carne, estando intimamente relacionada à quantidade de água intramuscular e, 

portanto, à capacidade de retenção de água da carne, de modo que quanto maior o 

conteúdo de água no músculo, maior a maciez da carne.  

Neste sentido, a seleção contra a conversão alimentar pode trazer prejuízos à 

indústria avícola, diante das estimativas de correlações genéticas apresentadas 

anteriormente entre a conversão alimentar e as características de capacidade de retenção 

de água e a força de cisalhamento, uma vez que estes são fatores relevantes para a 

qualidade da carne. Além disso, os resultados podem ser indicativos do aparecimento do 

fenômeno PSE, já que neste caso a capacidade de retenção de água na carne é menor, 

exigindo atenção quanto às consequências do uso da conversão alimentar como critério 

de seleção sobre estas características de qualidade de carne.  

Sabe-se que a conversão alimentar é uma característica de grande interesse para 

a indústria de frangos, o que leva a ser utilizada com frequência como critério de 

seleção nos programas de melhoramento. De modo geral, o presente estudo demonstrou 

que a seleção genética a favor desta característica vem trazendo prejuízos, em maior ou 

menor magnitude, às características de qualidade de carne, analisadas nesta linhagem. 

Desta forma, recomendam-se novos estudos sobre as relações entre estas 

variáveis, a fim de se realizar um monitoramento mais seguro dos critérios de seleção 

utilizados sobre esta linhagem e de se reduzir os impactos para a indústria quando se 

seleciona contra a conversão alimentar, adequando os critérios de seleção e os produtos 

finais às exigências do consumidor.  
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Recentemente, diversos pesquisadores concentraram-se os estudos nas 

estimativas de parâmetros genéticos para outras características de avaliação de consumo 

alimentar e desempenho, no intuito de obter melhores resultados nos processos de 

seleção. A variabilidade na exigência de mantença é um fator importante que contribui 

para a ingestão de alimento, no entanto, este fator não é contabilizado na taxa de 

conversão alimentar (Aggrey et al., 2010), o que pode influenciar nos resultados de 

seleção para esta característica. Koch et al. (1963) apud Aggrey et al. (2010) 

introduziram o conceito de consumo alimentar residual (CAR), que descreve ambas as 

exigências, mantença e crescimento. Verdal et al. (2011), avaliando uma população de 

frangos entre 17 e 23 dias, reportaram uma estimativa de herdabilidade alta para CAR, 

indicando que esta característica é capaz de responder à seleção e alcançar ganho 

genético na geração seguinte. Portanto, sugere-se também a realização de estudos de 

parâmetros genéticos para esta e outras possíveis variáveis, com o intuito de verificar se 

o comportamento desta característica permitirá uma melhor estimativa destes 

parâmetros quando se deseja avaliar características relacionadas ao desempenho 

alimentar nesta linhagem de frangos em estudo. 

 

 

 

 

 

Figura 31. Gráficos de traço dos componentes de covariância genética (cova12), 

variância genética (vara), variância ambiental (vare) e da correlação 

genética (rg) da conversão alimentar (1) e pH inicial (2). 
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Figura 32. Gráficos de traço dos componentes de covariância genética (cova12), 

variância genética (vara), variância ambiental (vare) e da correlação 

genética (rg) da conversão alimentar (1) e pH final (2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Gráficos de traço dos componentes de covariância genética (cov12), 

variância genética (vara), variância ambiental (vare) e da correlação 

genética (rg) da conversão alimentar (1) e luminosidade (2). 
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Figura 34. Gráficos de traço dos componentes de covariância genética (cova12), 

variância genética (vara), variância ambiental (vare) e da correlação 

genética (rg) da conversão alimentar (1) e teor de vermelho (2). 

 

 

 

 

 

Figura 35. Gráficos de traço dos componentes de covariância genética (cova12), 

variância genética (vara), variância ambiental (vare) e da correlação 

genética (rg) da conversão alimentar (1) e perdas por exsudação (2). 



 

 

77 

 

 

 

 

Figura 36. Gráficos de traço dos componentes de covariância genética (cova12), 

variância genética (vara), variância ambiental (vare) e da correlação 

genética (rg) da conversão alimentar (1) e perdas por descongelamento (2). 

 

 

 

 

 

Figura 37. Gráficos de traço dos componentes de covariância genética (cova12), 

variância genética (vara), variância ambiental (vare) e da correlação 

genética (rg) da conversão alimentar (1) e força de cisalhamento (2). 
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Figura 38. Gráficos de médias correntes dos valores das amostras dos componentes de 

covariância genética (cova12), variância genética (vara), variância 

ambiental (vare) e da correlação genética (rg) da conversão alimentar (1) e 

pH inicial (2). 

 

 

 

 

Figura 39. Gráficos de médias correntes dos valores das amostras dos componentes de 

covariância genética (cova12), variância genética (vara), variância 

ambiental (vare) e da correlação genética (rg) da conversão alimentar (1) e 

pH final (2). 
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Figura 40. Gráficos de médias correntes dos valores das amostras dos componentes de 

covariância genética (cova12), variância genética (vara), variância 

ambiental (vare) e da correlação genética (rg) da conversão alimentar (1) e 

luminosidade (2). 

 

 

 

 

Figura 41. Gráficos de médias correntes dos valores das amostras dos componentes de 

covariância genética (cova12), variância genética (vara), variância 

ambiental (vare) e da correlação genética (rg) da conversão alimentar (1) e 

teor de vermelho (2). 
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Figura 42. Gráficos de médias correntes dos valores das amostras dos componentes de 

covariância genética (cova12), variância genética (vara), variância 

ambiental (vare) e da correlação genética (rg) da conversão alimentar (1) e 

perdas por exsudação (2). 

 

 

 

 

Figura 43. Gráficos de médias correntes dos valores das amostras dos componentes de 

covariância genética (cova12), variância genética (vara), variância 

ambiental (vare) e da correlação genética (rg) da conversão alimentar (1) e 

perdas por descongelamento (2). 
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Figura 44. Gráficos de médias correntes dos valores das amostras dos componentes de 

covariância genética (cova12), variância genética (vara), variância 

ambiental (vare) e da correlação genética (rg) da conversão alimentar (1) e 

força de cisalhamento (2). 

 

 

 

 

Figura 45. Distribuição das densidades posteriores médias dos componentes de 

covariância genética (cova12), variância genética (vara), variância 

ambiental (vare) e da correlação genética (rg) da conversão alimentar (1) e 

pH inicial (2). 
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Figura 46. Distribuição das densidades posteriores médias dos componentes de 

covariância genética (cova12), variância genética (vara), variância 

ambiental (vare) e da correlação genética (rg) da conversão alimentar (1) 

e pH final (2). 

 

 

 

 

Figura 47. Distribuição das densidades posteriores médias dos componentes de 

covariância genética (cova12), variância genética (vara), variância 

ambiental (vare) e da correlação genética (rg) da conversão alimentar (1) e 

luminosidade (2). 
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Figura 48. Distribuição das densidades posteriores médias dos componentes de 

covariância genética (cova12), variância genética (vara), variância 

ambiental (vare) e da correlação genética (rg) da conversão alimentar (1) 

e teor de vermelho (2). 

 

 

 

 

Figura 49. Distribuição das densidades posteriores médias dos componentes de 

covariância genética (cova12), variância genética (vara), variância 

ambiental (vare) e da correlação genética (rg) da conversão alimentar (1) e 

perdas por exsudação (2). 
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Figura 50. Distribuição das densidades posteriores médias dos componentes de 

covariância genética (cova12), variância genética (vara), variância 

ambiental (vare) e da correlação genética (rg) da conversão alimentar (1) e 

perdas por descongelamento (2). 

 

 

 

 

Figura 51. Distribuição das densidades posteriores médias dos componentes de 

covariância genética (cova12), variância genética (vara), variância 

ambiental (vare) e da correlação genética (rg) da conversão alimentar (1) e 

força de cisalhamento (2). 
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7. CONCLUSÃO 

 

Embora o método REML venha sendo amplamente utilizado em programas de 

melhoramento genético animal para estimação de componentes de (co) variância e 

parâmetros genéticos, a metodologia bayesiana aparece como uma alternativa de grande 

flexibilidade nas análises genéticas, gerando estimativas oriundas de uma distribuição 

marginal posterior, o que difere das estimativas pontuais do método frequentista.  

A conversão alimentar e as características de qualidade de carne apresentam 

variabilidade genética, o que torna possível a inclusão destas em um processo de seleção 

e podem alcançar progresso genético na linhagem de frangos em estudo. A seleção 

contra a conversão alimentar nesta população pode trazer prejuízos às variáveis 

luminosidade, perdas por exsudação, descongelamento e cozimento, e força de 

cisalhamento da carne, comprometendo a indústria processadora de frango.  

Desta forma, recomenda-se o monitoramento das consequências do uso da 

conversão alimentar como critério de seleção sobre as características de qualidade de 

carne na linhagem de frangos avaliada.  
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