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RESUMO

No Brasil, devido à existência do ano hípico
para a raça Puro-Sangue Inglês, os dados
reprodutivos são geralmente truncados, já que os
criadores tentam obter produtos nascidos no
começo do ano hípico, a fim de aproveitarem a
vantagem competitiva (animais mais desen-
volvidos, maduros e treinados) destes em relação
aos animais nascidos mais tardiamente no mesmo
ano hípico. Para análise destes dados deve-se
utilizar metodologias adequadas. Sendo assim,
este trabalho objetivou comparar três metodologias:
método da máxima verossimilhança restrita, com
a utilização do aplicativo MTDFREML, análise
bayesiana sem dados censurados por meio do
programa MTGSAM e análise bayesiana com da-
dos censurados pelo programa LMCD, para
avaliação da idade à primeira concepção em
éguas da raça Puro-Sangue Inglês, a fim de
verificar seu impacto na escolha de reprodutores
durante a seleção. O arquivo de dados continha
3509 registros de idade à primeira concepção
(meses) de éguas da raça Puro-Sangue Inglês. As
estimativas de herdabilidades obtidas foram 0,23,
0,30 e 0,0926 (escala log), para o MTDF, MTGSAM
e LMCD, respectivamente. Considerando todos os
animais do pedigree (6713), as correlações de
ranking variaram de 0,91 a 0,99. Quando conside-
rado apenas os garanhões (656), variaram de
0,48 a 0,99 (considerando diferentes por-
centagens de machos selecionados) entre as
metodologias de avaliação. As maiores mudanças
na classificação geral foram observadas quando
comparado o LMCD com as outras duas
metodologias. Considerando que o modelo linear

censurado é o mais adequado para análise de
características com dados censurados, observou-
se que as informações de censura levariam a
escolha de diferentes animais durante o processo
de seleção, quando comparado com as outras
duas metodologias de análise.

SUMMARY

In Brazil, due to the breeding season for
Thoroughbred, the reproductive data are normally
truncate, since the breeders try to get animals that
were born at the beginning of the breeding season
in order to take their competitive advantages (more
developed, mature and trained animals) compared
to animals born later in the same breeding season.
To analyze these data suitable methods should be
used. Then, this paper aims to compare three
methodologies: the method of maximum restricted
likelihood, using MTDFREML, bayesian analysis
without censured data by software MTGSAM and
bayesian analysis with censured data by soft-
ware LMCD, to evaluate age at first conception in
thoroughbred mares, in order to verify its impact
on the choice of stallions during selection. The
database contained 3509 records for age at first
conception (months) for thoroughbred mares. The
heritability estimates were 0.23, 0.30 and 0.0926
(log scale), for MTDF, MTGSAM and LMCD,
respectively. Considering all animals in the pedigree
(6713), ranking correlations varied from 0.91 to
0.99. When only stallions were considered (656),
those varied from 0.48 to 0.99 (considering different
percentages of selected males) between evalua-
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tion methods. The highest changes in the general
classification were observed when LMCD was
compared to the other two methods. As the linear
censured model is the most suitable for trait analysis
with censured data, it was observed that censure
information would lead to the choice of different
animals during the selection process, when
compared to the two other methodologies.

INTRODUÇÃO

Os equinos, ao longo do processo evo-
lutivo, desenvolveram estratégias re-
produtivas que garantissem que suas
progênies nascessem em época apropriada
do ano, associada ao aumento do foto-
período, temperatura e disponibilidade de
alimentos (Cilek, 2009).

O conhecimento dos índices repro-
dutivos na criação de cavalos é de extrema
importância, uma vez que possibilita avaliar
o estágio de eficiência em que se encontra
a atividade, diagnosticar pontos de estran-
gulamento e projetar melhorias tecnológi-
cas, além de nortear esquemas de seleção
dentro dos rebanhos (Taveira et al., 2001).
A precocidade sexual dos animais é um
aspecto de extrema importância a ser
alcançado dentro dos planos de criação de
um haras, já que diminui o efetivo inativo do
rebanho, proporcionando melhor retorno
econômico. Existem diferentes maneiras de
se estudar a precocidade reprodutiva nos
animais domésticos, normalmente incluindo
idades à primeira cobertura, primeiro parto
e primeira concepção, todas elas de certa
forma dependentes do desejo do criador.
Neste sentido, a idade à primeira concepção
apresenta-se como característica repro-
dutiva que vem despertando interesse de
profissionais e criadores de diferentes
espécies como medida de precocidade
sexual de fêmeas. Embora ainda haja pouco
interesse no setor eqüino com relação a
características desta natureza (excetuando-
se criações de cavalos destinados ao aba-
te), a idade à primeira concepção pode auxi-
liar programas de seleção que visem melhorar
o desempenho dos animais.

Para a maioria das características
analisadas nas avaliações genéticas utilizam-
se modelos lineares, em que se supõe
distribuição normal, tanto dos valores
genéticos, como do resíduo. Neste sentido,
o método da máxima verossimilhança restrita
(REML) vem sendo comumente utilizado
para a obtenção de estimativas dos com-
ponentes de variância e covariância necessários
para a estimação dos parâmetros genéticos.
Entretanto, tem sido observado diversas
vezes que a presença de animais com valo-
res discrepantes para algumas característi-
cas faz com que a distribuição de determina-
das características não se enquadre ade-
quadamente na forma da distribuição nor-
mal (Korsgaard et al., 1999). Assim, a análise
bayesiana aparece como alternativa de gran-
de flexibilidade, tanto em relação aos mode-
los que podem ser utilizados nas análises
(Gianola, 2000), quanto em relação às
inferências que podem ser realizadas a partir
dos resultados (Blasco, 2001).

Além disso, no Brasil, devido à existência
do ano hípico para a raça Puro-Sangue Inglês
(espaço de 12 meses compreendido entre 1o
de julho e 31 de junho), os dados repro-
dutivos são geralmente truncados, já que
os criadores tentam obter produtos nascidos
no começo do ano hípico, a fim de
aproveitarem a vantagem competitiva
(animais mais desenvolvidos, maduros e
treinados) destes em relação aos animais
nascidos mais tardiamente no mesmo ano
hípico (Cunningham, 1991).

Embora os modelos lineares comumente
utilizados não tratem de maneira adequada
as informações geradas por este tipo de
manejo, podendo mascarar os resultados
das análises, são largamente utilizados nas
avaliações genéticas devido a sua fácil
interpretação. Assim, alguns modelos
lineares têm sido propostos para caracterís-
ticas que apresentam informações censura-
das (Korsgaard et al., 1999; Sorensen et al.,
1998). Estas informações ocorrem quando
apenas parte da vida produtiva do animal é
conhecida. O fato de não se considerar os
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dados censurados em análises estatísticas
pode provocar severa distorção das
inferências (Sorensen et al., 1998).

Com base no exposto, este trabalho teve
como objetivo a comparação de três
metodologias, método da máxima verossi-
milhança restrita, com utilização do
aplicativo MTDFREML, análise bayesiana
sem dados censurados por meio do progra-
ma MTGSAM e análise bayesiana com da-
dos censurados pelo programa LMCD, para
avaliação da idade à primeira concepção em
éguas da raça Puro-Sangue Inglês, a fim de
verificar seu impacto na escolha de re-
produtores durante o processo de seleção.

MATERIAL E MÉTODOS

Os dados utilizados neste estudo foram
fornecidos pelo stud book da Associação
Brasileira dos Criadores do Cavalo de Corri-
da (ABCCC), estando contidos no arquivo
de pedigree do CD-ROM desenvolvido
por esta entidade em 1999. Avaliaram-se
informações provenientes de 3509 éguas da
raça Puro-Sangue Inglês, nascidas entre
1970 e 1993, cuja genealogia aprofundou-se
até a terceira geração, totalizando 6713
animais na matriz de parentesco.

O modelo utilizado para as três meto-
dologias avaliadas neste estudo (método
da máxima verossimilhança restrita e análise
bayesiana por meio dos programas MTGSAM
e LMCD) incluiu, além do efeito aleatório do
animal, o efeito fixo de grupo de con-
temporâneo (510), formado por éguas do
mesmo criador (1036), nascidas no mesmo
ano (1970 a 1993) e época (1-julho; 2-agos-
to; 3-setembro; 4-outubro; 5-novembro; 6-
dezembro; 7-janeiro a junho), e com no mí-
nimo três animais cada (tabela I).

Em termos matriciais tem-se:

     Y= Xβ + Za + ε

em que:
Y = é o vetor das observações para IPCON (escala

logarítmica em se tratando do LMCD);
X= é a matriz de incidência dos efeitos fixos;
β= é o vetor dos efeitos fixos;
Z = é a matriz de incidência dos efeitos genéticos

diretos;
a= é o vetor dos efeitos genéticos diretos;
ε= é o vetor dos erros aleatórios associados às

observações.

A idade à primeira concepção para as
éguas que pariram machos, fêmeas, natimorto

Tabela I. Distribuição do número de éguas de acordo com ano e mês de nascimento.
(Distribution of number of mares according to year and month of birth).

Nascimento Nº éguas Nascimento Nº éguas Mês de nascimento          Nº de éguas

1970 107 1982 143 Janeiro - Junho 33
1971 108 1983 139 Julho 709
1972 115 1984 141 Agosto 846
1973 122 1985 147 Setembro 807
1974 116 1986 145 Outubro 687
1975 129 1987 151 Novembro 319
1976 133 1988 160 Dezembro 108
1977 138 1989 173
1978 136 1990 175
1979 141 1991 187
1980 140 1992 194
1981 137 1993 232
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e que abortaram foi calculada pela subtração
da data final da primeira cobertura por sua
data de nascimento. As informações dos
animais cujas ocorrências após a data final
da primeira cobertura foram vazia, sem
notícia e serviu em outra raça, utilizou-se
a data final da segunda cobertura para o
cálculo, se confirmada a concepção. Apesar
deste cálculo da idade à primeira concepção
não ser preciso como os atualmente utiliza-
dos (p.e. ultrassonografia) e embutir erro,
comum a todas as observações, o foco prin-
cipal da pesquisa era comparar diferentes
metodologias para avaliação de precocidade
reprodutiva.

Os dados foram analisados inicialmente
pelo método da máxima verossimilhança
restrita, com a utilização do aplicativo
MTDFREML (multiple trait derivative free
restricted maximum likelihood; Boldman
et al., 1993) para estimação dos componen-
tes de variância e valores genéticos.

O mesmo modelo de análise empregado
na estimação pelo método REML foi consi-
derado na análise bayesiana, utilizando-se
o conjunto de programas MTGSAM
(multiple-trait Gibbs sampler for animal
models), desenvolvido por Van Tassel e
Van Vleck (1995), para a estimação dos com-
ponentes de variância e valores genéticos
dos animais.

Inferências acerca da dispersão dos
parâmetros foram realizadas a partir das
distribuições a posteriori obtidas via
amostrador de Gibbs. Para as variâncias
genéticas aditiva e residual empregou-se
distribuições a priori não informativas.

O programa fortran gibanal versão 2.4
(Van Kaam, 1998) foi utilizado para a análise
das cadeias Gibbs, a fim de se calcular o
período de burn-in, espaçamento do
parâmetro da cadeia e número total de
amostras.

O esquema da amostragem Gibbs
considerou o tamanho da cadeia de 1 005 000,
com burn-in de 5000 e interval o de amos-
tragem igual a 1000, resultando em 1000
amostras disponíveis para avaliação das

distribuições a posteriori.
Posteriormente os dados foram ana-

lisados por modelo linear censurado, sendo
que as informações dos animais cujas
ocorrências foram vazia, sem notícia e
serviu em outra raça, na ocasião da primeira
cobertura, foram considerados censurados,
tendo como critério de censura a data da
segunda cobertura, perfazendo 18,3% do
arquivo de dados. Os acasalamentos que
deram origem a macho, fêmea, aborto e
natimorto foram tratados como observações
não censuradas. Para a realização desta
análise procedeu-se a adaptação do pro-
grama desenvolvido Por Sorensen et al.
(1998), utilizando Fortran 77 em ambiente
Windows. Neste caso a amostragem de
Gibbs foi realizada a partir do procedimento
desenvolvido por Tanner e Wong (1987) e
envolveu uma cadeia de 1 500 000, com burn-
in de 10 000 e intervalo de amostragem igual
a 2500, resultando em 599 estimativas para
estudo.

A comparação das metodologias foi rea-
lizada a partir dos valores genéticos preditos
dos animas para cada método avaliado.
Foram obtidas as correlações de ranking
entre os valores genéticos dos animais, a
partir do programa SAS (1999). Este
procedimento visou comparar as meto-
dologias avaliadas, considerando-se as
mudanças no posicionamento dos animais
nas diferentes classificações e analisar o
impacto prático destas metodologias na
escolha dos reprodutores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A idade média à primeira concepção foi
de 60,71 meses, com desvio-padrão de 18,93
meses. Considerando-se o primeiro período
médio de gestação de 337,83 dias encontra-
do por Taveira et al. (2001), a idade à primeira
parição ocorreria aproximadamente aos 72
meses, valor inferior aos 76,08 e 82,68 me-
ses, reportados por Valera et al. (2000) e
Fuentes et al. (1990), nas raças Lusitana e
Árabe, respectivamente. A transformação
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da idade à primeira concepção em idade à
primeira parição foi realizada devido à
escassez de literatura acerca da idade à
primeira concepção, por tratar-se de uma
nova avaliação para características repro-
dutivas em eqüinos.

Os resultados das estimativas dos com-
ponentes de variância obtidas pelo método
MTDFREML e pela inferência bayesiana
(via MTGSAM) estão apresentados na
tabela II.

Pode-se constatar que as estimativas
pontuais obtidas da variância genética
obtida pelo método MTDFREML apresen-
tam-se inferior à média posteriori obtida
pelo método bayesiano. Este resultado
concorda, em parte, com os resultados de
Wright et al. (2000), os quais, comparando
métodos tradicionais e bayesianos em expe-
rimentos de criação animal, constataram que
a estimativa pontual para o componente de
variância genética aditiva obtida pelo méto-
do REML era consideravelmente menor que
a média a posteriori obtida por inferência
bayesiana, mas não para as variâncias am-
biente e fenotípica, as quais foram próximas

em ambos métodos.
De acordo com Madureira (2003), a

inferência bayesiana permite estabelecer
regiões de credibilidade ou combinação de
parâmetros, as quais são facilmente
construídas a partir das amostras obtidas
no esquema de amostragem Gibbs. Sendo
assim, neste estudo, para a herdabilidade da
idade à primeira concepção (figura 1), o
intervalo de maior densidade a posteriori,
com 90% de probabilidade (HPD 90%) foi
obtido entre 0,27 e 0,34 (tabela II).

Considerando-se os valores pontuais e
a média das estimativas das herdabilidades
obtidas pelo método REML e inferência
bayesiana, via MTGSAM (tabela II), consi-
deradas de média magnitude, pode esperar-
se que a IPCON apresente mudança genética
razoável mediante seleção massal.

A tabela III apresenta a amplitude dos
valores genéticos para a idade à primeira
concepção (IPCON) de acordo com as três
metodologias de avaliação.

Observou-se que não ocorreu muita
variação em relação às amplitudes existente
entre os valores genéticos estimados pelo

Tabela II. Estimativas obtidas a partir do método da máxima verossimilhança restrita
(MTDFREML) e modas, médias, desvios-padrão e intervalos de maior densidade a posteriori
com 90% de probabilidade (HPD 90%), obtidos por meio de análise bayesiana*, das
variâncias genética, ambiente, fenotípica e herdabilidade da idade à primeira concepção
em éguas da raça Puro-Sangue Inglês. (Estimates obtained from MTDFREML program, mode, means,
standard deviations and a posteriori higher density intervals with a probability of 90% (HPD 90%),
obtained by bayesian analysis, for genetic, environment, phenotypic variances and heritability of age
at first conception in Thoroughbred mares).

Parâmetro Análise bayesiana*
Estimativa

REML Moda Média Desvio  HPD 90% Correlação
padrão serial

Var. genética 71,33 91,74 97,08 21,58 78,55-105,16 0,029
Var. ambiente 242,11 224,33 221,49 18,91 206,66-229,65 0,015
Var. fenotípica 313,44 320,76 318,57 8,68 313,10-323,31 0,021
Herdabilidade 0,23(0,061) 0,29 0,30 0,064 0,27-0,34 0,064

*Tamanho da cadeia = 1 005 000, com burn-in de 5000 e intervalo de amostragem igual a 1000, resultando
em 1000 estimativas. O critério de convergência adotado foi 10-9.
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Tabela III. Amplitude dos valores genéticos
para a idade à primeira concepção (IPCON)
de éguas da raça Puro-Sangue Inglês, em
função das metodologias de avaliação.
(Amplitude of breeding values for age at first
conception (AFCON) for Thoroughbred mares, in
function of  evaluation methodologies).

Metodologia Mínimo Média Máximo

MTDF (meses) -13, 68 -0,16 32,61
MTGSAM (meses) -16,66 -0,19 43,19
LMCD (escala log) -0,0955 -0,0013 0,1186

MTDF e MTGSAM, com grande proximidade
entre os valores médios (- 0,16 e - 0,19), para
os dois métodos, respectivamente. Desta
maneira, pode-se ressaltar novamente, a
grande semelhança entre os resultados
obtidos por estas duas metodologias,
mesmo com a primeira utilizando a estatística
frequentista e a segunda fazendo uso de
inferências bayesianas. Em função da esca-
la logarítmica utilizada pelo LMCD na
estimação dos valores genéticos dos
animais, a comparação com as demais
metodologias é inadequada.

 De acordo com as figuras 2, 3 e 4 que
apresentam os valores genéticos médios da

idade à primeira concepção em éguas da
raça Puro-Sangue Inglês em função do ano
de nascimento, de acordo com as três
metodologias avaliadas, observa-se que
está ocorrendo aumento de 0,0175 meses/
ano ou 1,75 meses a cada 10 anos,
(MTDFREML), representando aumento
anual de 0,028% em relação a média da
característica, 0,4% em relação ao desvio
padrão genético e 0,098% em relação ao
desvio padrão fenotípico. Considerando-
se a análise bayesiana por meio do progra-
ma MTGSAM, observou-se aumento de
0,0249 meses / ano ou 2,49 meses a cada 10
anos (MTGSAM), representando aumento
anual de 0,04% em relação à média da carac-
terística, 0,25% em relação ao desvio padrão
genético e 0,14% em relação ao desvio padrão
fenotípico. A tendência no aumento (0,0001
et al., 1999 e Pereira et al., 2004), pois não
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Figura 1. Distribuição da herdabilidade da
idade à primeira concepção de animais da
raça Puro-Sangue Inglês, obtida por análise
bayesiana, via MTGSAM. (Distribution of
heri tabi l i ty of age at f i rst conception in
Thoroughbred, obtained by bayesian analysis, via
MTGSAM).
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Figura 2. Tendência genética da idade à primeira concepção em éguas da raça Puro-Sangue
Inglês (MTDF). (Genetic trend for age at first conception in Thoroughbred mares (MTDF)).
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Figura 4. Tendência genética da idade à primeira concepção em éguas da raça Puro-Sangue
Inglês, em escala logarítmica (LMCD). (Genetic trend for age at first conception in Thoroughbred
mares, on logarithmical scale (LMCD)).
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em escala  log) da idade à primeira concepçao,
também foi observada quando utilizado o
modelo linear com dados censurados
(LMCD), apresentando aumento anual de
0,10% em relação ao desvio padrão genético
e 0,03% em relação ao desvio padrão
fenotípico. Esta tendência pode ser, em
parte, reflexo da pouca atenção dada às
características de precocidade sexual no
processo de seleção dos animais, o que, em
última análise, contribuiu para a baixa
eficiência reprodutiva da criação de animais
da raça Puro-Sangue Inglês no país.

Observa-se que o mérito genético aditi-
vo médio dos animais apresentou maior
dispersão em relação aos valores estimados

no período entre 1969 a 1980. Posteriormen-
te, quando registrou-se maior número de
animais por ano, o mérito genético médio
estimado foi mais próximo que o observado,
com pequenas flutuações em um ou outro
sentido, até 1992, ano a partir do qual a
tendência passou a ser desfavorável.

Os valores mínimos, máximos, médias,
modas, medianas, HPD 90% e correlação
serial dos componentes de variância e
herdabilidade em escala logarítmica obtidos
por análise bayesiana, via LMCD estão
apresentados na tabela IV.

Ressalva-se, no entanto, que a inter-
pretação da herdabilidade na escala logarít-
mica tem sido alvo de discussão (Korsgaard
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Inglês (MTGSAM). (Genetic tendency for age at first conception in Thoroughbred mares (MTGSAM)).
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genético, obtido dentro de cada metodo-
logia utilizada.

As correlações obtidas entre as posições
de classificação ranking dos animais
avaliados pelo valor genético direto quando
comparados os modelos REML e análise
Bayesiana via MTGSAM, foram altas e po-
sitivas (tabela V).

se apresenta de maneira direta como no
caso dos métodos REML e inferência
bayesiana, via MTGSAM, dificultando a
comparação com estes dois últimos méto-
dos. Entretanto, correlações de ranking
podem ser utilizadas para comparação das
metodologias utilizadas com base no
posicionamento dos animais pelo valor

Tabela IV. Estimativa de parâmetros para a idade à primeira concepção em éguas da raça
Puro-Sangue Inglês obtidos por modelo linear censurado via amostragem de Gibbsa.
(Parameter estimate for age at first conception in Thoroughbred mares obtained by a censored linear
model via Gibbsa sampling).

Fator h2
(log) σ2

a (log) σ2
e (log)

Média 0,0926 0,0084 0,0816
Moda 0,0723 0,007 0,0830
Mediana 0,0835 0,008 0,0820
Mínimo 0,004 0,001 0,066
Máximo 0,304 0,29 0,095
HPD 90% 0,041 e 0,099 0,007-0,017 0,069-0,082
Correlação serial 0,028 0,042 0,021

aTamanho da cadeia = 1 500 000, com burn-in de 10000 e intervalo de amostragem igual a 2500,
resultando em 599 estimativas.
h2

(log) = herdabilidade na escala logarítmica.
σ2

a (log) = variância genética na escala logarítmica.
σ2

e (log) = variância ambiente na escala logarítmica.

Tabela V. Correlações de ranking entre os valores genéticos dos animais para idade à
primeira concepção de éguas da raça Puro-Sangue Inglês, pelo método da máxima
verossimilhança restrita e análise bayesiana por meio dos programas MTGSAM e LMCD.
(Ranking correlation between animals’ breeding values for age at first conception of Thoroughbred
mares, by restricted maximum likelihood method and bayesian analysis by MTGSAM and LMCD
programs).

Classe de animais N Correlação de ranking
LMCD-MTDF LMCD-MTGSAM MTDF-MTGSAM

Todos os animais do pedigree 6713 0,91 0,90 0,99
10% melhores animais 671 0,62 0,57 0,96
5% melhores animais 335 0,59 0,54 0,95
1% melhores animais 67 0,58 0,52 0,95
Todos os garanhões 656 0,91 0,90 0,99
10% melhores garanhões 65 0,58 0,55 0,97
5% melhores garanhões 32 0,52 0,48 0,96
1% melhores garanhões 6 0,65 0,69 0,93



Archivos de zootecnia vol. 60, núm. 231, p. 475.

IDADE À PRIMEIRA CONCEPÇÃO EM ÉGUAS PURO-SANGUE INGLÊS

Entretanto, quando estas mesmas
metodologias foram contrastadas com a
análise Bayesiana, via LMCD, apresentaram
correlação de ranking de menor magnitude,
trazendo reflexos na classificação dos
animais de acordo com a metodologia utili-
zada, como pode ser observado nos 10
melhores animais classificados de acordo
com a análise Bayesiana, via LMCD (tabela
VI).

Com base na tabela acima, nota-se que
para o efeito genético direto dos 10 melhores
animais classificados, somente três seriam
selecionados pelas três metodologias de
análise utilizadas, sendo que a mudança
mais expressiva ocorreu com o animal I, que
na análise bayesiana, via LMCD, encontra-
se na 9a posição, e no entanto ocupa a 128a

e 197a posição pelo método do REML e
análise bayesiana via MTGSAM, respecti-
vamente. Pode-se observar que este animal
tratava-se de um garanhão que possuía filhas
com informação de censura, o que possi-
velmente, pode ter causado a melhoria no
posicionamento de seu ranking no LMCD,
que leva em consideração tais informações.

Pode-se observar bastante semelhança
entre os rankings considerando-se método

da máxima verossimilhança restrita e análise
bayesiana por meio do MTGSAM. Quando
observado somente os garanhões, esta
semelhança ainda permanece, inclusive
quando se analisa os 10%, 5% e 1% , indi-
cando bastante similaridade entre estas duas
metodologias de análise (tabela V).

Analisando-se os rankings entre a
análise bayesiana via LMCD e os métodos
da máxima verossimilhança restrita e análise
bayesiana via MTGSAM, percebe-se, con-
siderando todos os animais do pedigree,
diminuição na semelhança entre os rankings
(0,91 e 0,90) quando comparados com o
ranking entre os dois últimos (0,99). Verifi-
ca-se que quanto maior a pressão de seleção
considerada, menor é a correlação entre as
metodologias. Assim, dentre os 10%
melhores animais classificados pelo LMCD,
a correlação diminui para 0,62 e 0,57, para
rankings com o REML e MTGSAM, respec-
tivamente. Estes valores decrescem ainda
mais (tabela IV), quando aumenta-se a
pressão de seleção (5 e 1%), chegando ao
mínimo de 0,52 entre a análise bayesiana via
MTGSAM e LMCD. Valor semelhante foi
observado entre LMCD e MTDF para os 5%
melhores garanhões. Correlações superio-
res as anteriores observadas entre o LMCD
e as outras metodologias, quando avaliou-
se 1% dos melhores garanhões, podem ser
explicadas pela baixa quantidade de animais
envolvida, já que nesta situação, a correlação
de Sperman torna-se bastante sensível a
pequenas alterações de ranqueamento.

De modo geral, estes resultados con-
cordam com os achados de Vollema e Groen
(1998), em gado de leite, os quais observaram
que a inclusão de informações censuradas
na análise, diminuia o valor das correlações
entre o valor genético dos animais,
fornecendo um ranking de animais con-
sideravelmente diferente. Assim, conside-
rando-se que a exclusão de dados censura-
dos em análises de características como
IPCON provoca séria distorção das infe-
rências (Sorensen et al., 1998), observa-se
que haveria considerável divergência entre

Tabela VI. Posicionamento dos 10 melhores
animais no arquivo geral em função das
metodologias de análise. (Ten top ranking
animals in the general files in function of analysis
methodologies).

Animal LMCD MTDF MTGSAM

A 1o 3o 3o

B 2o 16o 18o

C 3o 19o 36o

D 4o 1o 1o

E 5o 35o 29o

F 6o 8o 6o

G 7o 11o 10o

H 8o 21o 24o

I 9o 128o 197o

J 10o 38o 52o
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LMCD e as outras metodologias no momen-
to da escolha dos animais geneticamente
superiores, principalmente em garanhões,
onde há maior pressão de seleção.

Na tabela VII é apresentada uma análise
comparativa da coincidência (representa o
número de animais selecionados por ambos
os métodos) na classificação dos 10%, 5%
e 1% melhores animais no arquivo de
pedigree e arquivo de machos, em função
das metodologias de análise. Assim como
na correlação de ranking observa-se que
quanto maior a pressão de seleção, menor a
coincidência entre os animais selecionados.

Este comportamento acentua-se ainda
mais quando avaliado apenas os garanhões,
chegando apenas a 50% de coincidência
quando comparado o LMCD com as demais
metodologias. Entretanto, este valor deve
ser visto com ressalva devido ao pequeno
número de animais nesta categoria.

Quando avaliado 1% dos melhores
animais no arquivo de pedigree, onde
possivelmente ocorreria a seleção dos
animais para reprodução, observa-se que
46,27% dos animais selecionados pelo
LMCD seriam descartados pelas demais
metodologias. Admitindo-se que o modelo
linear censurado é mais apropriado para se
avaliar características com informações cen-
suradas (Tempelman, 1997) como IPCON, a

discrepância entre os animais selecionados
por este método e os outros dois é
considerável. Isto pode significar que as
metodologias normalmente utilizadas podem
não identificar eficientemente os animais
geneticamente superiores naquela caracte-
rística. Por outro lado a alta porcentagem de
coincidentes entre MTDF e MTGSAM indi-
ca que menos que 17% (1% dos melhores
garanhões) dos selecionados por um méto-
do seriam descartados pelo outro.

CONCLUSÕES

As estimativas de herdabilidade encon-
tradas neste estudo sugerem que a idade à
primeira concepção pode ser utilizada como
critério de seleção em criações de Puro-
Sangue Inglês que busquem maior pre-
cocidade sexual.

A tendência genética de aumento na
IPCON deve-se, em parte, a sua não inclusão
em programas de melhoramento da raça, a
qual se baseia, principalmente, no de-
sempenho em pista dos animais.

A utilização de modelos que consideram
dados censurados em estudos de caracte-
rísticas reprodutivas em eqüinos é uma
opção de análise que pode trazer benefícios
no melhoramento destas características
nesta espécie. Apesar da implementação da

Tabela VII. Porcentagem de coincidentes de acordo com o método utilizado e fração
selecionada no arquivo de pedigree. (Percentage of coincident according to the used method and
selected fraction in the pedigree files).

Classe de animais Porcentagem de coincidentes (%)
LMCD-MTDF LMCD-MTGSAM MTDF-TGSAM

Todos os animais do pedigree
10% melhores animais 73,77 78,09 93,44
5% melhores animais 71,34 68,35 93,43
1% melhores animais 53,73 53,73 88,05
Todos os garanhões
10% melhores garanhões 75,38 75,38 92,30
5% melhores garanhões 71,87 65,62 90,62
1% melhores garanhões 50,00 50,00 83,33
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análise envolvendo o modelo linear censu-
rado apresentar-se mais difícil que os outros
dois métodos utilizados, mostrou-se
adequada para o estudo de características
censuradas como a idade à primeira
concepção.

Embora o sucesso na indústria do Puro-
Sangue Inglês seja medido pelo desempenho

dos animais em pista, é importante que as
características reprodutivas também sejam
contempladas em programas de seleção,
uma vez que possibilitariam maior in-
tensidade seletiva e ganhos genéticos
maielevados naquele desempenho.
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