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RESUMO 

 

SANTOS, Jarbas Corrêa. Normas de reação na avaliação da interação genótipos 

ambientes para peso ao ano e sobreano em bovinos Guzerá da Região Nordeste do 

Brasil. Jequié-Bahia: UESB, 2014. 44 p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-

Graduação em Genética, Biodiversidade e Conservação, Área de concentração em 

Melhoramento Animal e Vegetal.** 

 

Objetivou-se avaliar a interação genótipos ambientes (IGA) em bovinos da raça Guzerá no 

Nordeste brasileiro através de normas de reação. Os dados foram cedidos pela Associação 

Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ). A edição dos dados foi realizada através do 

programa SAS (SAS, 2002), restando 7570 registros para o peso aos 365 dias (P365) e 4811 

para o peso aos 550 dias (P550). Cinco modelos de análise foram utilizados, sendo eles o 

modelo animal (MA), modelo hierárquico de norma de reação homocedástico dois passos 

(MHNRHO2P) e um passo (MHNRHO1P) e modelo hierárquico de norma de reação 

heterocedástico dois passos (MHNRHE2P) e um passo (MHNRHE1P). O modelos foram 

comparados por três critérios: Critério de Informação da Deviance (DIC), Deviance baseada 

nos Fatores de Bayes (FB) e Deviance baseada na Ordenada Preditiva Condicional (CPO). O 

modelo que apresentou o melhor ajuste aos dados foi o MHNRHO1P para ambos os pesos, 

com herdabilidades variando ao longo do gradiente ambiental de 0,21 a 0,71 para o P365 e de 

0,06 a 0,93 para o P550. Correlações de Spearman baixas (0,26) e negativas altas (-0,99) 

foram observadas entre o MA e o nível baixo do MNR, para o P365 e P550 , respectivamente. 

Isto mostra que animais selecionados pelo MA, que não considera IGA, e utilizados em 

ambientes de baixo manejo podem acarretar em poucos ganhos genéticos para ambos os 

pesos. Correlações altas, em ambos os pesos, foram observadas entre os ambientes de médio e 

alto manejo no MHNRHO1P, indicando que animais selecionados através da produção de suas 

progênies em um desses ambientes podem ser utilizados no outro. Ao observar as normas de 

reação dos 5% reprodutores com maior número de filhos no gradiente ambiental para o P365 

verificou-se IGA efeito escala. Já para o P550 foi observada IGA complexa, com reordenação 

na classificação dos reprodutores tão logo o ambiente torna-se mais favorável. O P365 obteve 

96,05% dos reprodutores com genótipos classificados como robustos, já o P550 apresentou 

apenas 75,29% de genótipos robustos, sendo os 24,71% dos genótipos plásticos responsáveis 

pela IGA complexa observada para este peso.  

 

 

 

Palavra chave: inferência bayesiana, interação genótipos ambientes, modelos hierárquicos.  
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ABSTRACT  

 

SANTOS, Jarbas Corrêa. Reaction norms in assessing genotypes environments interaction 

for a year and yearling weight in cattle Guzerá the Northeast of Brazil. Jequié-Bahia: 

UESB, 2014. 44 p. Thesis (Master) - Graduate Program in Genetics Biodiversity and 

Conservation, Area concentration in Animal Breeding and Plant. ** 

 

This study aimed to evaluate the genotype environment interaction (GEI) in cattle Guzera in 

the Brazilian Northeast through reaction norms. The data were provided by the Brazilian 

Association of Zebu Breeders (ABCZ). The editing of the data was performed using the SAS 

program (SAS, 2002), leaving 7570 records for weight at 365 days (W365) and 4811 for 

weight at 550 days (W550). Five models of analysis were used, namely the animal model 

(AM), hierarchical model reaction norms of homoscedastic two steps (HMRNHO2P) and one 

step (HMRNHO1P) and hierarchical model reaction norms of heteroscedastic two steps 

(HMRNHE2P) and one step (HMRNHE1P). The models were compared by three criteria: 

Deviance info Criterion (DIC), Deviance based on Bayes Factors (BF) and Deviance based on 

Conditional Predictive Ordinate (CPO). The model that best fit the data was the HMRNHO1P 

for both weights, with heritability ranging along the environmental gradient from 0,21 to 0,71 

for the W365 and 0,06 to 0,93 for the W550. Spearman correlations of low (0,26) and high 

negative (-0.99) were observed between the AM and the low level of MRN for the W365 and 

W550, respectively. This shows that selected animals by the AM, which does not consider 

GEI, and used in low management environments can result in a few genetic gains for both 

weights. High correlations for both weights were observed between the environments of 

medium and high management in HMRNHO1P, indicating that animals selected through the 

production of their progeny in one of these environments can be used in another. By 

observing the reaction norms of 5% breeding with more children in environmental gradient 

for the W365 was found to GEI scale effect. As for the W550 GEI complex was observed 

with the reordering classification of breeding as soon as the environment becomes more 

favorable. The W365 has obtained 96,05% of breeding genotypes classified as robust, since 

the W550 showed only 75,29% robust genotypes, being 24,71% of plastic genotypes 

responsible for GEI complex observed for this weight. 

 

 

 

 

 Keywork: Bayesian inference, genotypes environments interaction, hierarchical models. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil apresenta uma área de 8.515.767,049 km² e a região Nordeste corresponde a 

18% deste total, ocupando 1.558.196 km². Cento e setenta e dois milhões de hectares de todo 

o território é composto de pastagens cultivadas e nativas, ocupadas pelo maior rebanho 

comercial do mundo, com um total de 212,8 milhões de cabeças bovinas. O rebanho bovino 

nacional cresce 1,5% ao ano e a região Nordeste é a que apresenta o maior crescimento anual 

do rebanho, 2,9%, com mais de 25,5 milhões de bovinos (IBGE, 2012). 

  O semiárido brasileiro ocupa 53% da região Nordeste e o norte de Minas Gerais, com 

uma área de 969.589 km². A precipitação pluviométrica anual é muito baixa nas áreas mais 

secas, variando de 300-1000 mm, concentrados nas estações de verão e outono (CORREIA, et 

al., 2010) e a vegetação é típica da Caatinga. ARRUDA e SUGAI (1994), evidenciam a 

presença de nove microrregiões muito heterogêneas na região Nordeste, agrupadas segundo as 

regiões de produção pecuária, com variações pluviométricas de 300 mm, para o Sertão, até 

2750 mm anuais para a região do Maranhão. Sessenta por cento dos bovinos criados nesta 

região são de corte, sendo os maiores produtores a Bahia, em primeiro lugar, e o Maranhão, 

em segundo lugar. 

 Em virtude da diversidade climática da região Nordeste e da adversidade do semiárido 

nem todas as raças bovinas são adaptadas, sendo as raças indianas (zebuínas) as mais 

indicadas para a pecuária nordestina. Dentre todas as raças, as primeiras a serem importadas 

foram a Guzerá e a Sindi. A raça Guzerá apresentou grande crescimento devido sua dupla 

aptidão, carne e leite. São animais de pelagem cinzenta prateada e com um dos melhores 

rendimentos de carcaças entre as raças zebuínas. (ABC, 2014). 

 A raça Guzerá apresentou, até o início de 1920, o maior contingente bovino do país. 

Ganhou novo impulso em sua seleção após a importação de 1962/63 quando a grande seca de 

1978-1983 assolava a região Nordeste. Nesta época 70% do rebanho da Exposição Nordestina 

eram animais Guzerá. Nos últimos quinze anos apresentou novo incentivo para sua criação, 

em que linhagens leiteiras são utilizadas para o melhoramento dos rebanhos leiteiros e 

linhagens de corte são utilizadas com maior frequência nos cruzamentos industriais. Sua 

principais características são boa habilidade materna, fertilidade, precocidade, conversão 

alimentar e rendimento de carcaça (BEEFPOINT, 2013). 
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 A interação genótipos ambientes (IGA) não tem sido levada em consideração na 

maioria dos programas de avaliação genética de bovinos. No Brasil, isto é ainda mais grave, 

devido a sua grande extensão territorial, grande numero de raças bovinas aqui criadas e, 

segundo MATTAR (2009) pela grande diversidade climática. Considerando-se a IGA nas 

avaliações genéticas é possível indicar qual o melhor animal de determinada raça para cada 

região geográfica, visando sempre o maior progresso genético. 

 A interação genótipos ambientes é verificada através da resposta diferenciada dos 

genótipos nos diferentes ambientes em que estes se encontram (FALCONER & MACKAY, 

1996). A epigenética é uma das formas atuais de se explicar a IGA, em que metilações e 

acetilações do DNA (Ácido Desoxirribonucleico) alteram a expressão genética no gradiente 

ambiental, não se tratando em alteração da constituição genética dos indivíduos. Quando a 

diferença na expressão fenotípica entre dois genótipos são maiores em um ambiente do que 

em outro indica existência de efeito de escala e se ocorrer mudanças de classificação a IGA 

pode ser considerada complexa.  

 Atualmente, a grande maioria dos programas de avaliação genética de bovinos 

utilizam modelos mistos, que consideram variâncias genéticas aditivas e residuais 

homogêneas para todos os rebanhos. Entretanto, tem sido verificado a presença de 

heterogeneidade de variâncias e interação genótipos ambientes quando os dados são oriundos 

de diferentes sistemas de criação e regiões. 

 Técnicas reprodutivas como inseminação artificial, inseminação artificial em tempo 

fixo, transferência de embrião e fertilização in vitro já são bastante dominadas no Brasil. 

Entretanto, apenas 10% das fêmeas bovinas em idade reprodutiva em todo o país é 

inseminada (ASBIA, 2012). Esta mesma entidade mostrou que em 2012 o Brasil aumentou 

em 6,15% a comercialização de sêmen de bovinos de corte e apenas 0,05% em sêmen de 

bovinos leiteiros. A raça Guzerá apresentou um aumento em sua comercialização de sêmen 

entre os anos de 2010 e 2011 de 20,94%, inclusive exportando sêmen para inúmeros países da 

América. Como o Brasil tem proporções continentais e ampla diversidade climática, 

especialmente no Nordeste, é evidente a necessidade de estudos para avaliação da IGA para 

os pesos 365 e 550 dias de idade. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Interação Genótipos Ambientes  

 

 Estudos sobre interação genótipos ambientes (IGA) vem acontecendo desde o século 

XX, em que a seleção dos progenitores deveria estar relacionada com o ambiente de criação. 

O conjunto completo de trajetórias ontogênicas multivariadas que um genótipo pode produzir, 

quando exposto em ambientes diferentes, é chamado de norma de reação (SCHLICHTING & 

PIGLIUCCI, 1998). Estudos sobre IGA utilizam primeiramente a expressão fenotípica de um 

grupo de indivíduos, comparativamente a outros aparentados em ambientes diferentes, para 

fazer qualquer inferência acerca dos níveis de produção nos diferentes ambientes. 

 Uma forma atual de se entender a IGA é através da epigenética, que consiste no estudo 

das modificações do DNA e das histonas herdáveis, sem alterar a sequencia do DNA. As 

modificações que podem afetar as histonas são as metilações e acetilações, desativando e 

ativando, respectivamente, sequencias do DNA. O epigenoma varia de célula para célula 

dentro de um mesmo organismo multicelular, sendo considerado dinâmico e as alterações no 

DNA podem ser transmitidas para a progênie. Um genótipo não expressa um fenótipo, mas 

sim uma variedade de fenótipos possíveis, uma norma de reação (SCHLICHTING & 

PIGLIUCCI, 1998). 

 De acordo com FALCONER e MACKAY (1996) uma mesma característica em 

ambientes diferentes pode não ser considerada uma mesma característica, pois genótipos 

diferentes podem produzir fenótipos iguais em ambientes diferentes, assim como um mesmo 

genótipo pode produzir fenótipos diferentes em diferentes ambientes. Vale ressaltar que o 

ambiente não altera a constituição genética de um indivíduo, mas quanto do genoma pode ser 

expresso, sendo que o melhor genótipo em um ambiente pode não ser em outro (WARWICK 

& LEGATES, 1980). 

 A IGA pode causar alteração na classificação dos genótipos em ambientes diferentes, 

mudanças de magnitude relativa e absoluta das variâncias genéticas, ambientais e fenotípicas 

(CORRÊA et al., 2009), podendo ser considerada de quatro maneiras diferentes, conforme 
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PANI (1971): primeiro, mesmo em ambientes diferentes, os genótipos se comportam de 

maneira similar e não há interação; segundo, há uma pequena inversão na classificação dos 

genótipos, existindo interação, mas não significativo; terceiro, não há inversão na 

classificação do genótipos, mesmo apresentando grandes diferenças nos diferentes ambientes, 

sendo a interação significativa; quarto, inversão na ordem de classificação dos genótipos nos 

ambientes diferentes e a interação é significativa. 

 A IGA tem sido pouco relevante nos programas de avaliação genética das diferentes 

espécies de interesse zootécnico (REIS & LÔBO, 1991), entretanto com a globalização esta 

deveria ter uma importância maior. Hoje a inseminação artificial, inseminação artificial em 

tempo fixo, a transferência de embriões e a fertilização in-vitro são técnicas bem difundidas e 

muito utilizadas no melhoramento genético animal (ASBIA, 2012), entretanto é difícil estimar 

o desempenho das progênies em ambientes onde seus progenitores não foram testados. Um 

destaque especial deve ser dado ao Brasil, com sua grande diversidade de climas (ARRUDA 

& SUGAI, 1994), solos, relevo, vegetação, sistemas de produção, entre e dentro de regiões, 

estados, cidades e até mesmo dentro de uma mesma propriedade. 

 AMBROSINI (2012) relata a existência de diferentes formas de estudo da IGA no 

melhoramento animal. Correlações baixas entre valores genéticos ou entre classificações de 

animais em diferentes ambientes, indicam que a influência dos ambientes atuam de forma 

diferenciada sobre as estimativas dos valores genéticos dos animais (TORAL et al., 2004). 

Também, via componentes principais de três modos, associando resíduos de interação tripla 

com um modelo linear com três fontes de variação (FRANCO, et al., 2012). E, atualmente, 

usando os modelos de norma de reação, que permitem descrever o fenótipo expresso por um 

genótipo em um gradiente ambiental (DE JONG, 1995).  

 Em avaliações genéticas de animais domésticos os gradientes ambientais são definidos 

através dos efeitos ambientais como rebanho ou efeitos de rebanho-ano que envolvem 

manejo, sanidade, nutrição, tempo, clima e particularidades dos indivíduos de um grupo de 

contemporâneos. No modelo de norma de reação para o estudo da IGA o ambiente é 

classificado sobre qualquer escala e as características devem ter continuidade fisiológica sobre 

o ambiente, distinguindo a capacidade dos genótipos serem mais ou menos sensíveis às 

mudanças ambientais (DE JONG & BIJMA, 2002). 

 A sensibilidade ambiental (SA) ou plasticidade fenotípica são as modificações sofridas 

pelo fenótipo decorrentes dos diferentes ambientes, sendo os indivíduos mais sensíveis 
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denominados genótipos plásticos e os de menor sensibilidade são genótipos robustos 

(FALCONER, 1990). Os genótipos mais estáveis tendem a ser indicados como superiores, 

entretanto não são obrigatoriamente os melhores em todos os ambientes (SIMONELLI, 

2004). 

 Estudos sobre IGA mostrando a sensibilidade ambiental de diferentes raças bovinas no 

Brasil vem sendo divulgados por inúmeros autores, como AMBROSINI et al. (2012) e 

PEREIRA et al. (2013) para o Nelore Mocho; FRANCO et al. (2012), CARVALHO et al. 

(2013), PEGOLO et al. (2013) e NEPOMUCENO et al. (2013) para o Nelore, SANTANA JR. 

et al. (2012) para o composto Montana Tropical; e, SOUZA JR. et al. (2012) para o Tabapuã. 

De posse destas informações pode-se caracterizar rebanhos com características de 

sensibilidade ambiental, uniformizando desempenhos em ambientes distintos e privilegiando 

genótipos que respondam às melhorias ambientais para determinada característica.  

   

2.2 Homogeneidade e heterogeneidade de variâncias 

 

 Na produção animal há necessidade de avaliações genéticas acuradas para que sejam 

utilizados os melhores indivíduos como reprodutores da próxima geração. Estas avaliações na 

maioria das vezes são baseadas na Melhor Predição Linear Não-Viesada (BLUP) do valor 

genético, que levam em consideração os modelos mistos. Mesmo com esta metodologia o 

ganho genético real é menor que o ganho teórico, pois é levado em consideração a 

homogeneidade de variâncias genética e residual (DESTEFANO, 1994).  

 A heterogeneidade de variância tem sido relatada por inúmeros autores entre níveis de 

produção (BOLDMAN & FREEMAN, 1990; DONG & MAO, 1990; REKAYA et al., 2001; 

PAULA, 2006), níveis de manejo, rebanho e  região geográfica (DODENHOFF & SWALVE, 

1998; COSTA et al., 2000; FALCÃO, 2003; REKAYA et al., 2001; PAULA, 2006).

 WEIGEL e GIANOLA (1993) verificaram que variâncias diferentes dentro de classes 

e subclasses causam redução da acurácia na predição dos valores genéticos dos reprodutores, 

podendo levar a seleção equivocada de indivíduos em ambientes diferentes e redução do 

progresso genético. Se a heterogeneidade de variâncias for desconsiderada, animais 

provenientes de ambientes com maiores variâncias residuais terão seus dados 
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supervalorizados nas avaliações genéticas e animais criados em ambientes com menores 

variâncias residuais terão seus dados subvalorizados (PAULA, 2006).   

 De acordo com FELIPE et al. (2012) o estudo de valores genéticos de codornas de 

corte alimentadas com diferentes níveis de proteína bruta apresentaram melhores resultados 

quando a heterocedasticidade residual nos modelos de regressão aleatória foi considerada do 

que a variância residual homogênea. 

 Modelagens diferentes para as variâncias residuais utilizando dados de pesos de 

bovinos da raça Tabapuã e ovinos da raça Santa Inês, DIAS et al. (2004) e SARMENTO et al. 

(2004), mostraram que é necessário considerar a heterogeneidade de variâncias residuais para 

estudo das características de crescimento. 

 

2.3 Modelos de Normas de reação  

 

 Os modelos de normas de reação (MNR) tem se destacado em todo mundo para 

avaliação da interação genótipos ambientes nas mais diferentes espécies de interesse 

econômico, podendo citar para bovinos de corte (CORRÊA et al., 2007; MARICLE, 2008; 

CARDOSO & OLIVEIRA, 2008; PÉGOLO et al., 2009; MATTAR et al., 2007; CORRÊA et 

al., 2009; MATTAR, 2009;  FRANCO, 2011; PEGOLO et al., 2013; AMBROSINI, 2012; 

AMBROSINI et al., 2012; SANTANA JR. et al., 2012; SOUZA JR. et al., 2012; FRANCO et 

al., 2012; CARVALHO et al., 2013; NEPOMUCENO et al., 2013; PEREIRA et al., 2013), 

bovinos de leite (KOLMODIN, 2003; FIKSE et al., 2003; CALUS & VEERKAMP, 2003; 

KOLMODIN & BIJMA, 2004; CALUS, 2006; SHARIATI, 2007; BOHMANOVA et al., 

2008; PAULA et al., 2009; STREIT et al., 2012), codornas de corte (FELIPE et al., 2012; 

SANTOS et al., 2008), ovinos (POLLOTT & GREEFF, 2004; SARMENTO et al., 2004) e 

suínos (KNAP & SU, 2008). 

 As modificações genéticas causadas por influências do meio ambiente é uma das 

formas de estudo das normas de reação. DE JONG (1990) relatou que mudanças sistemáticas 

nas variáveis ambientais causam mudanças sistemáticas na expressão média fenotípica. Uma 

norma de reação são as diferentes maneiras que um genótipo pode ser expresso, levando em 
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consideração os mais diferentes ambientes, favoráveis, desfavoráveis, naturais ou artificiais 

(AMBROSINI et al., 2012).  

 A regressão aleatória é umas das formas de estudo das normas de reação, permitindo 

traçar uma linha do genótipo do animal em cada ambiente em relação ao gradiente ambiental. 

O desempenho de um genótipo é regredido de acordo com a média de desempenho 

populacional em cada ambiente quando se analisa a sensibilidade ambiental (FALCONER & 

MACKAY, 1996).  

 Ambiente de criação não é apenas o local onde os animais são criados, mas pode 

também ser a temperatura ambiental, umidade relativa do ar, latitude, longitude, regime 

alimentar, época de nascimento ou qualquer outro fator que pode alterar o desempenho 

produtivo do indivíduo. O gradiente ou valor ambiental pode ser estimado por meio de um 

modelo animal padrão a partir dos desvios de grupos de contemporâneos, conforme 

KOMOLDIN et al. (2002), CALUS e VEERKAMP (2003) e CARDOSO et al. (2005). 

 Num modelo de norma de reação com regressão aleatória linear admite-se dois 

coeficientes de regressão aleatórios para cada animal avaliado, um intercepto e um linear, 

onde de acordo com a qualidade ambiental é que se infere sobre o valor genético do 

indivíduo. As maiores sensibilidades ambientais são por conta dos maiores valores de 

coeficientes de regressão linear (VALENTE et al., 2007). 

 De acordo com AMBROSINI (2012) a IGA analisa a diferença de sensibilidade dos 

animais avaliados às exposições ambientais. Os componentes de variância atribuídos aos 

coeficientes de regressão linear são a chave para verificar a existência de interação. Baixos 

valores apresentam retas das normas de reação quase paralelas em relação ao eixo dos 

ambientes, praticamente sem modificações de variância genética aditiva e ordem de 

classificação em diferentes pontos do intervalo. Altos valores indicam heterogeneidade, com 

normas de reação de diferentes inclinações. Isto causa modificação de variância genética ou 

até modificações na ordem de classificação nos diferentes pontos do intervalo de qualidade 

dos ambientes analisados. 

 A correlação entre os coeficientes linear e intercepto afeta a correlação entre os valores 

genéticos dos animais nos ambientes, assim como a variância do coeficiente linear. Uma 

variação no coeficiente linear e uma alta correlação entre este e o intercepto acarreta menores 

reclassificações entre os reprodutores. A avaliação para ter maior acurácia dos valores 
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estimados e possibilitar a comparação entre os genótipos necessita que o mesmo indivíduo ou 

indivíduos aparentados sejam avaliados em pelo menos dois ambientes diferentes 

(STRANDBERG, 2006). 
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3. OBJETIVOS PROPOSTOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

• Avaliar a interação genótipos ambientes em bovinos da raça Guzerá criados na Região 

Nordeste do Brasil via normas de reação. 

 

3.1 Objetivos Específicos 

 

• Avaliar a presença da interação genótipos ambientes em bovinos da raça Guzerá no 

Nordeste para o peso ao ano (P365) e ao sobreano (P550); 

• Identificar qual modelo estatístico (modelo animal, modelo hierárquico de normas de reação 

homocedástico dois ou um passo ou modelo hierárquico de normas de reação heterocedástico 

dois ou um passo) ajusta-se melhor ao conjunto de dados; 

 • Avaliar a norma de reação ao gradiente ambiental para pesos ao ano e sobreano dos 

reprodutores com maior número de filhos da raça Guzerá na região Nordeste. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Este trabalho foi desenvolvido utilizando registros de animais da raça Guzerá, cedidos 

pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), nascidos entre os anos de 1975 e 

2011 na região Nordeste do Brasil. Foram utilizados pesos padronizados aos 365 (P365) e 550 

dias de idade (P550).  

 O banco de dados inicial continha 23031 registros, que foram editados pelo software 

SAS (SAS, 2002). Em seguida, a conexão do grupo de contemporâneos (GC) foi baseada 

usando o programa AMC (ROSO & SCHENKEL, 2006), que permitiu a preparação do 

arquivo de pedigree e de dados, incluindo apenas GC conectados. 

 Os GC agruparam os animais que tiveram um ambiente de produção equivalente, 

incluindo rebanho, ano, época de nascimento, regime alimentar e sexo. As épocas de 

nascimento foram agrupadas em 4 classes para o P365 e P550, em que a época 1: maio, junho 

e julho; época 2: agosto, setembro e outubro; época 3: novembro, dezembro e janeiro; e época 

4: fevereiro,  março e abril. 

 O programa INTERGEN foi utilizado com um modelo animal padrão (MA), para 

obter as estimativas dos efeitos médios de ambiente com base nos grupos de contemporâneos 

e servir de base de comparação para análise dos modelos de normas de reação. 

 Os modelos hierárquicos de normas de reação, homocedástico e heterocedástico, 

foram ajustados também pelo INTERGEN, com parâmetros definidos em estágios ou níveis 

ambientais estruturados, que continham todas as situações de desempenho animal. Nos 

modelos de normas de reação o valor genético do animal é obtido em função do nível 

ambiental médio correspondente à solução do GC ao qual o registro pertence. Para cada nível 

ambiental há um valor genético de cada animal (CARDOSO et al., 2007). Neste estudo os 

animais foram agrupados em três classes: -1 desvio padrão, zero e +1 desvio padrão. A 

sequência de análises é demonstrada no fluxograma (Figura 1). 
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Figura 1 - Fluxograma das etapas para realização das análises (Adaptado: AMBROSINI, 2012). 

 Foi utilizado um modelo animal padrão (MA), que ignora a IGA e estima o valor 

genético animal e o efeito ambiental, os quais foram utilizados como covariável nos modelos 

de normas de reação. Os modelos abaixo foram usados para o P365 e P550. 

 MA:  

em que:  é o registro do animal i no ambiente j; β, um vetor de efeitos fixos (linear e 

quadrático para a idade da vaca);  corresponde ao vetor de incidência; , efeito ambiental 

aleatório (grupo de contemporâneo); , valor genético aditivo do animal i e,  , erro 

residual. 

 Além deste, foram estudados o modelo hierárquico norma de reação com dois passos - 

MHNR2P e o modelo hierárquico de norma de reação um passo - MHNR1P. O MHNR2P foi 

proposto por KOLMODIN et al. (2002), utilizando as soluções ambientais do MA como 

covariáveis no modelo hierárquico de norma de reação. Já o MHNR1P, proposto por SU et al. 

(2006), utiliza as estimativas dos efeitos ambientais obtidas com as normas de reação dos 

animais, em que  e  são estimados.   

 MHNR2P:   
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em que; =coeficiente de regressão fixo; =valor genético aditivo direto do intercepto ou 

nível da norma de reação do animal i; =coeficiente de regressão aleatório ou inclinação da 

norma de reação direta; =coeficiente de regressão aleatório ou inclinação da norma de 

reação materna i no ambiente representando por = preditor de  obtido no MA e = o 

erro residual. 

 MHNR1P:   

 Foram utilizados nos modelos duas pressuposições para a variância residual: (a) 

homocedasticidade para MA, MHNR2P (MHNRHO2P) e MHNR1P (MHNRHO1P), com 

 e (b) heterocedasticidade para os modelos MHNR2P (MHNRHE2P) e MHNR1P 

(MHNRHE1P), com . 

 A obtenção das variâncias genéticas e herdabilidades, aditiva e materna no ambiente 

X, foram obtidas pelas seguintes formulas: 

  

  

   

   

em que: variância residual no ambiente X, obtido por , no modelo 

heterocedástico simplificado e  no modelo homocedástico, no qual  = variância do 

parâmetro de heterogeneidade de variância residual no gradiente ambiental (X), seguindo a 

estrutura de modelo proposto por CARDOSO et al. (2005b). 

 As estimativas dos componentes de variância foram obtidas usando uma abordagem 

Bayesiana, por meio de métodos Monte Carlo via Cadeias de Markov (MCMC), adotando o 

seguinte procedimento: a) rodou uma amostra piloto com 55.000 ciclos, 5.000 de descarte 

(burn-in) e 5 para o intervalo de salvamento (thinning); b) utilizando o arquivo resposta 

’varcompsam’, e o pacote do programa R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2008) - 

Bayesiam Output Analysis - BOA (SMITH, 2007), aplicou-se o teste RAFTERY e LEWIS 
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(1993)  para determinar o novo tamanho da cadeia e o período de salvamento (thinning); e c) 

o período de descarte (burn-in) foi avaliado pelo critério de HEIDELBERGER e WELCH 

(1983). 

 As análises foram rodadas utilizando cadeias que variaram de 25.000 a 970.000 ciclos. 

Médias, desvios padrão e percentis a posteriori dos parâmetros foram obtidos das suas 

densidades posteriores marginais obtidas pelo Procedimento KDE do SAS (SAS, 2002). 

 Pelo diagnóstico de GEWEKE (1992) a convergência das cadeias foi analisada para os 

diferentes modelos, baseado num teste Z de igualdade de médias do logaritmo da distribuição 

condicional dos dados, denotadas por  
( ) ( )log | ,

j j

i il p M y θ , das primeiras amostras (10% 

iniciais), e da última parte da cadeia de Markov (últimas 50%), similar ao proposto por 

BROOKS e ROBERTS (1998), utilizando-se a seguinte estatística: 
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  , nA= 66.000, nB= 330.000, n*= 330.001, e com  ˆ 0A

iS  

e  ˆ 0B

iS , sendo as respectivas estimativas da densidade espectral na frequência zero obtida 

pelo Procedimento SPECTRA do SAS (SAS INSTITUTE INC., 2002), para os primeiros nA e 

últimos nB ciclos da cadeia MCMC de comprimento m. Valores absolutos extremos do escore 

Zi, para um teste de duas caudas, indicam rejeição do teste de convergência. 

 O Critério de Informação da Deviance (DIC), Deviance baseada nos Fatores de Bayes 

(FB) e Deviance baseada na Ordenada Preditiva Condicional – (CPO) permitiram avaliar o 

ajuste dos modelos (MA, MHNRHO1P, MHNRHO2P, MHNRHE2P e MHNRHE1P) aos dados. PPGGBC
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A média do P365 e P550, foram respectivamente, de 216,73 ± 65,65 Kg e 287,97 ± 

98,33 Kg, valores próximos aos observados por SANTOS et al. (2012). Estes autores 

avaliaram a estrutura populacional de Guzerá na região nordeste entre os anos de 1976 e 2007 

e encontraram para as mesmas características pesos de 201±52 Kg e 261±76 Kg. Estes 

resultados indicam que já pode estar ocorrendo um ligeiro aumento no peso para esta raça ou 

simplesmente refletir a forma diferenciada na edição do banco de dados. 

 Para o P365 observou-se convergência a 5% para o MA, MHNRHO2P e o 

MHNRHO1P. O P550 apresentou convergência para o MA, o MHNR HO2P e o MHNRHO1P, 

sendo que o primeiro convergiu a 5% e os dois últimos a 1% (Tabela 1). Os modelos com a 

inclusão de heterogeneidade de variâncias residuais (MHNRHE1P e MHNRHE2P) 

apresentaram problemas de convergência e parâmetros genéticos superestimadas para ambos 

os pesos. Desta forma, para a comparação de modelos foram utilizados somente o MA e os 

homocedásticos com um e dois passos. 

 AMBROSINI (2012) e AMBROSINI et al. (2012) avaliando bovinos Nelore Mocho 

na região nordeste encontraram convergência a 5% para o P365 e P550 para todos os modelos 

(MA, MHNRHO2P, MHNRHO1P, MHNRHE2P e MHNRHE1P). 

Tabela 1 - Teste de convergência de Geweke (Z) para os componentes dos modelos para P365 e P550. 

Parâmetros Teste Geweke 

        P365  P550  

ANIMAL  MHNRHO2P MHNRHO1P 

 

ANIMAL MHNRHO2P MHNRHO1P 

 VC1 

Z -0.6043  1,1079 0,9955 

 

0.3537 1,4288 1,0323 

p-valor 0,5456  0,2678 0,3194 

 

0,7235 0,1530 0,3019 

VC2 

Z 1.0655  -0,1174 -0,3480 

 

-0,0446 -0,1725 -2,1036 

p-valor 0.2866  0,9065 0,7278 

 

0,9643 0,8630 0,0354 

VC3 

Z 0,6933  0,2548 0,2754 

 

-0,2576 -2,0878 -2,2819 

p-valor 0,4880  0,7988 0,7829 

 

0,7966 0,0368 0,0224 
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VC1 - Variância do efeito de animal (MA), VC2 - Variância do grupo de contemporâneo (MA e MHNR), VC3 - Correlação 

entre nível e inclinação da norma de reação (MHNR), VC4 - Variância da inclinação da norma de reação (MHNR), VC5 - 

Variância do erro residual (MA e MHNR) eVC6 - Parâmetro de heterogeneidade residual (MHNR). 

 

 O modelo que melhor se ajustou ao conjunto de dados para P365 e P550, segundo os 

avaliadores DIC, CPO e FB, foi o MHNRHO1P (Tabela 2). Segundo AMBROSINI et al. 

(2012) o DIC e o BF indicaram o melhor ajuste para o MHNRHO1P, enquanto que para o 

CPO o melhor foi MHNRHO2P. CARDOSO (2009) encontrou resultados semelhantes a este 

estudo de acordo com o DIC e BF, entretanto o CPO indicou o MA como apresentando o 

melhor ajuste para bovinos Hereford entre 1972 e 2003 para o ganho de peso pós-desmama 

padronizado para 345 dias de idade.  

Tabela 2 - Critério de informação da deviance (DIC), deviance baseada na ordenada preditiva condicional 

(CPO) e a deviance baseada nos fatores de Bayes (FB) para comparação entre o modelo animal padrão e o 

modelo hierárquico de norma de reação homocedástico um passo (MHNRHO1P) para o P365 e P550. 

                                                                             P365    

Modelo DIC CPO FB 

Modelo animal padrão 84193,92
(3)

 72823,03
(3)

 68816,25
(3)

 

Modelo hierárquico normas de reação homocedástico dois passos 84043,76
(2)

 72816,32
(2)

 68789,9
(2)

 

Modelo hierárquico normas de reação homocedástico um passo 82174,05
(1)

 72814,05
(1)

 68361,76
(1)

 

                                                                             P550 

   Modelo DIC CPO FB 

Modelo animal padrão 69446,16
(3)

 49360,82
(3)

 45893,3
(3)

 

Modelo hierárquico normas de reação homocedástico dois passos 54318,04
(2)

 47686,13
(2)

 44428,4
(2)

 

Modelo hierárquico normas de reação homocedástico um passo 47762,86
(1)

 47079,7
(1)

 43298,06
(1)

 
1,2 e 3 indicam a classificação de melhor ajuste. 

 A herdabilidade do P365 variou de 0,21 a 0,71 no MHNRHO1P, de acordo com o nível 

ambiental de baixo e alto manejo, respectivamente. Para o MA a estimativa da herdabilidade 

foi de 0,37 (Figura 1). A tendência de aumento da herdabilidade no MHNRHO1P também foi 

observado por AMBROSINI et al. (2012), com valores variando de 0,05 a 0,66 ao longo do 

gradiente ambiental. PEGOLO et al. (2008), trabalhando com normas de reação adaptativas 

VC4 

Z    -1,0847 0,5449 

 

 -2,4254 -1,8480 

p-valor    0,2780 0,5857 

 

 0,0152 0,0645 

VC5 

Z    0,3573 0,1831 

 

 -0,2391 1,7665 

p-valor    0,7208 0,8546 

 

 0,8109 0,0772 

VC6 

Z        

 

   

p-valor           
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para raça Nelore encontraram valores maiores para h² quando o ambiente é favorável (0,42). 

Os MHNR utilizados para estudo de interação genótipos ambientes de bovinos Angus 

também levaram a estimativas de herdabilidades crescentes ao longo do gradiente ambiental, 

com variação de 0,18 a 0,45 (CARDOSO et al., 2007). 

 

Figura 2 - Herdabilidades da característica P365 nos MA e MHNRHO1P.  

 O MA apresentou estimativa de h² de 0,29 para P550. Já no MHNRHO1P observou-se 

variação ao longo do gradiente ambiental de 0,06 a 0,93 (Figura 2). MATTAR et al. (2011) 

trabalhando com bovinos Canchim também verificaram este comportamento para a 

herdabilidade, as quais variaram de 0,1 a próximo de 0,8, evidenciando uma atribuição de 

maior proporção da variação fenotípica aos fatores genéticos aditivos em relação aos níveis 

ambientais. Estes autores relatam que maior resposta à seleção de reprodutores poderá ser 

alcançada em melhores níveis ambientais. 

   

Figura 3 - Herdabilidades da característica P550 nos MA e MHNRHO1P. 

 As correlações de Spearman entre as classificações dos reprodutores para o P365 e 

P550 variaram de 0,26 e 0,99 e de -0,99 a 0,99, respectivamente (Tabela 3). Observou-se que 
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animais selecionados no ambiente de baixo manejo, para ambos os pesos, não são 

recomendados para uso em ambientes de médio e alto manejo, em razão das correlações 

baixas e negativas altas. Correlação baixa (0,32 para P365) e negativa alta (-0,9 para P550) 

foram verificadas entre o MA e o MHNRHO1P nível baixo, o que é corroborado pelas 

informações das Figuras 3 e 4, em que observou-se IGA efeito escala para P365 e complexa 

para o P550. Isto evidencia que as avaliações genéticas atuais, que são realizadas via MA e 

não consideram a IGA, podem levar à utilização equivocada de reprodutores no ambiente de 

baixo manejo. Já animais selecionados com base nas informações de produção da progênie no 

ambiente de médio manejo, pelo modelo de norma de reação, podem ser utilizados nos 

ambientes de alto manejo. 

Tabela 3 - Correlações de Spearman para P365 (diagonal superior) e P550 (diagonal inferior) entre as 

classificações dos reprodutores obtidos pelo modelo animal (MA) e pelo modelo hierárquico de normas de 

reação um passo (MHNRHO1P) para os diferentes níveis ambientais. 

Modelos MA 
MHNRHO1p 

(Baixo) 

MHNRHO1p 

(Médio) 

MHNRHO1p 

(Alto) 

MA     0,32   (<,0001) 0,98 (<,0001) 0,98 (<,0001) 

MHNRHO1p (Baixo) -0,9 (<,0001) 

 
 

0,29 (<,0001) 0,26 (<,0001) 

MHNRHO1p (Médio) 0,92 (<,0001) -0,99 (<,0001) 

 
 

0,99 (<,0001) 

MHNRHO1p (Alto) 0,92 (<,0001) -0,99 (<,0001) 0,99 (<,0001)     

Entre parênteses p-valor 

 Diferente do observado neste estudo para o P365, AMBROSINI et al. (2012) 

encontraram correlações de Spearman média, quando o MA foi correlacionado com outros 

níveis do gradiente ambiental para o MHNRHO1P. Assim como correlações altas foram 

verificadas entre o nível baixo e os níveis médio e alto. AMBROSINI (2012) também 

observou correlações médias ao longo do gradiente ambiental para o P550, exceto entre o 

ambiente de baixa com o de alta produção, que apresentou correlação alta. De acordo com 

ARAUJO et al. (2009), ao estudar IGA em bovinos pardo suíço leiteiros, via inferência 

bayesiana, classificaram os rebanhos em níveis de alta e baixa produção. A correlação 

encontrada entre estes níveis foi intermediária (0,68) quando todos os reprodutores foram 

considerados e verificada também a existência de heterogeneidade residual de variâncias. 

CORRÊA et al. (2009) observaram correlações de Spearman para Devon, via normas de 

reação, variando de 0,12 a 0,99, devendo ser considerada a IGA para a seleção dos animais, 

especialmente no ambiente de baixo manejo onde houve muita reordenação de animais. 
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Animais Tabapuã avaliados via inferência Bayesiana por SOUZA JR. et al. (2012) na região 

Nordeste apresentaram correlação genética entre o P365 e o peso de 240 dias de idade de 0,75 

e entre o P365 e o peso de 450 dias de idade de 0,88, indicando a presença de IGA para as 

épocas de nascimento seca e chuvosa entre os anos de 1975 e 2001. 

 Ao avaliar o comportamento dos valores genéticos dos touros no gradiente ambiental 

(Figuras 3 e 4) observou-se menores diferenças no ambiente de baixo manejo e grandes 

variações nos ambientes de médio e alto nível de produção. Para o P365 observou-se IGA 

efeito escala com pouquíssimas alterações de classificação. Já para o P550 houve inversão de 

classificação dos animais, indicando IGA complexa, o que leva a muitas reordenações de 

reprodutores. A IGA complexa é grave, pois a seleção de animais superiores para ambientes 

de médio e alto nível de produção, como no caso do P550, poderão levar a riscos no progresso 

genético da raça Guzerá caso estes animais sejam utilizados em ambientes com baixo nível de 

produção. Conforme relata SIMONELLI (2004) a indicação de reprodutores com genótipos 

robustos muitas vezes é utilizada como uma alternativa, entretanto se isto ocorrer os ganhos 

genéticos em ambientes mais favoráveis poderão ficar subestimados, simplesmente pelo fato 

dos genótipos robustos não serem muito sensíveis às mudanças ambientais.  

 MATTAR et al. (2011), AMBROSINI (2012) e AMBROSINI et al. (2012) 

encontraram IGA complexa para bovinos de corte Canchim e Nelore Mocho utilizando 

normas de reação. Entretanto, poucos reprodutores tiveram inversões nas classificações, 

diferente do observado no atual estudo para o P550. Já STREIT et al. (2012) trabalhando com 

bovinos Holandeses na Alemanha via normas de reação não verificou a presença de IGA e 

ressaltaram que a variância residual heterogênea desempenhou papel importante na 

modelagem para obtenção dos parâmetros genéticos. 

 As inclinações das normas de reação para o P365 variaram de -0,46 a 0,39 graus, 

sendo que 96,05% dos animais (7271) estavam entre -0,20 e 0,20 e são considerados 

genótipos robustos. O restantes dos animais (299) são considerados genótipos plásticos, com 

inclinações abaixo de -0,20 e acima de 0,20. Para o P550 observou-se inclinações maiores, 

que variaram de -0,85 e 0,99, com 3622 animais (75,29%) considerados robustos e 1189 

animais com genótipos plásticos. Isto é demonstrado na Figura 4, em que ocorre reordenação 

nas classificações dos reprodutores tão logo o ambiente começa a ficar mais favorável, 

demonstrando IGA complexa. 
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  Os resultados deste estudo para o P365 foram similares ao de AMBROSINI et al. 

(2012), que também verificaram maior incidência de genótipos robustos (80,96%). Já para o 

P550, AMBROSINI (2012) encontrou 18,96% de genótipos plásticos, valores inferiores aos 

24,71% observados neste estudo. 

   

Figura 4 - Norma de reação ao longo do gradiente ambiental para o P365 dias obtido para os 22 reprodutores 

com maior número de filhos (5% do total). 

 

 

Figura 5 - Norma de reação ao longo do gradiente ambiental para o P550 dias obtido para os 17 reprodutores 

com maior número de filhos (5% do total). 

 O fato de observar-se maiores reordenações para o P550 em relação ao P365 pode 

estar relacionado a maior variação fenotípica e genética para este peso. A variação fenotípica 

pode ser comprovada através do alto desvio padrão observado (98,33 Kg), um coeficiente de 

variação de 34% e uma distribuição normal assimetricamente positiva, com a maioria dos 

animais alocados acima da média. A maior variação genética foi demonstrada através do 

comportamento das herdabilidades ao longo do gradiente ambiental (0,06 a 0,93); correlações 
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de Spearman entre as classificações dos reprodutores altas e negativas entre o nível baixo e os 

níveis médio e alto; as normas de reação dos 17 reprodutores com maior número de filhos 

com inversão na classificação dos touros, evidenciando IGA complexa e a existência de 

24,71% de genótipos plásticos. 

 As correlações dos valores genéticos ao longo do gradiente ambiental para o P365 

(Figura 5), apresentaram valores baixos entre o nível de produção baixo e o alto. Entre o nível 

baixo e médio foi verificada correlação média e entre o médio e o alto correlação de média 

para alta magnitude. Para o P550 (Figura 6) as correlações genéticas entre os níveis de baixo e 

médio manejo foram baixas, assim como entre o de baixo e alto. Correlação alta foi somente 

verificada entre os valores genéticos nos ambientes de médio e alto manejo. Isto é 

corroborado com os valores estimados das correlações de Spearman (Tabela 3) e pela maior 

reordenação dos animais (Figura 4), evidenciando maiores níveis de IGA para este peso. 

 

   

Figura 6 - Gráfico de superfície de resposta da correlação dos valores genéticos e o gradiente ambiental para 

P365.  

 AMBROSINI et al. (2012) e AMBROSINI (2012) encontraram, respectivamente, 

pequena amplitude de correlação genética para o P365 no MHNRHO1P (0,78 a 1,00) e 

moderada amplitude para o P550 (0,62 a 1,00). Bovinos Devon, avaliados via normas de 

reação, apresentaram correlações altas (>0,80) entre os níveis médio e alto e correlações 

baixas e negativas à medida que o ambiente se torna menos favorável (CORRÊA et al., 2009). 

MATTAR et al. (2011) encontraram amplitude de correlação entre os valores genéticos e o 

gradiente ambiental de 0,24 a 1,00, mostrando responsividade diferente dos genótipos frente 
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às mudanças ambientais. PEGOLO et al. (2013) estudando bovinos Nelore via normas de 

reação em diferentes pesos constataram a existência de interação genótipo x ambiente x sexo 

x idade, com destaque especial para as fêmeas no P365, que apresentaram uma tendência 

genética de crescimento maior que os machos entre os anos de 1980 e 2005. 

 

Figura 7 - Gráfico de superfície de resposta da correlação dos valores genéticos e o gradiente ambiental para 

P550. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 O modelo hierárquico de normas de reação homocedástico um passo foi o de melhor 

ajuste dos dados. Há interação genótipos ambientes para bovinos Guzerá no Nordeste do 

Brasil para os P365 e P550. Para o P365 foi verificado IGA efeito escala e para o P550 

observou-se reordenações de reprodutores, caracterizando interação complexa. Animais 

selecionados para reprodutores nos ambientes de média e alta produtividade não são 

recomendados para ambientes de baixo manejo. Estudos mais aprofundados devem ser 

realizados para verificar porque apenas no P550 que se conseguiu visualizar maiores efeitos 

da IGA. 
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