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RESUMO 

O objetivo no presente estudo foi avaliar a natureza genética da habilidade de um animal se 

classificar entre os três primeiros colocados em categorias de idade (HAB3) e de sua 

pontuação total obtida (PTO) em campeonatos de julgamento realizados em diferentes 

exposições agropecuárias. Foram utilizados dados pertencentes à Associação Brasileira de 

Santa Inês (ABSI), referentes a eventos ocorridos entre os anos de 2012 e 2014. Avaliou-se a 

HAB3 para animais entre 4 e 36 meses, distribuídos em 16 categorias, de acordo com sua 

idade, e a PTO, considerando-se todos os campeonatos individuais disputados durante a 

exposição, onde os animais pertencentes até a 4ª categoria de idade (4 a 8 meses) competiram 

dentro de categorias e em campeonatos subsequentes para definição do Campeão Ovino do 

Futuro, e animais confirmados (acima de 8 meses) disputaram a premiação máxima de 

Grande Campeão da Raça. Os arquivos finais continham 3.180 registros de classificação 

(HAB3) referentes a 1.896 animais e 4.383 informações referentes às pontuações obtidas 

(PTO) por 2.170 animais. O arquivo de genealogia incluiu 4069 animais. Os componentes de 

variância foram estimados em modelo animal de limiar para a característica HAB3 e linear 

para PTO, mediante análise bayesiana, utilizando-se o Amostrador de Gibbs. As médias a 

posteriori para a herdabilidade e repetibilidade foram, respectivamente, 0,10 ± 0,07 e 0,57 ± 

0,11 para HAB3 e 0,12 ± 0,04 e 0,31 ± 0,02 para PTO. Os baixos valores de herdabilidade 

relatados para estas características revelam uma forte influência de fatores ambientais, tais 

como o tratamento oferecido a estes animais. Os valores estimados para repetibilidade 

sugerem correlação alta entre as classificações dos animais, o que implica que animais 

classificados entre os três primeiros colocados nas categorias de idade, tendem a ter 

desempenho semelhante em competições subsequentes. No entanto, para a pontuação total 

obtida, o desempenho observado apresenta moderada confiança de se repetir ao longo do 

tempo.  Conclui-se que a seleção e o uso de reprodutores que obtiveram bons desempenhos 

em competições de julgamento não apresentam grandes garantias que seus filhos tenham a 

mesma capacidade. 

 

Palavras-Chave: Características Categóricas. Herdabilidade. Julgamento Animal. 

Repetibilidade. Variabilidade Genética.  

  



 
 

ABSTRACT 

The aim in this study was to evaluate the genetic nature of the ability of an animal to rank 

among the top three on age categories (HAB3) and its total score (PTO) on trial 

championships held in different agricultural fairs. Records belonging to the Brazilian 

Association of Santa Inês (ABSI) and related to fairs that occurred between the years 2012 

and 2014 were used. We evaluated the HAB3 for animals between 4 and 36 months, divided 

into 16 categories according to their age, and the PTO, considering all individual 

championships performed during the agricultural fair, where the animals belonging until the 

4th age category (4-8 months) competed in categories and in subsequent championships to 

define the Future Sheep Champion, and confirmed animals (over 8 months) competed for the 

top award of the Great Breed Champion. The final data files contained 3,180 placing records 

(HAB3) for 1,896 animals and 4,383 information on the obtained scores (PTO) for 2,170 

animals. The pedigree file included 4,069 animals. Variance components were estimated 

fitting threshold and linear animal models for ABI3 and TS, respectively, by Bayesian 

analysis using the Gibbs sampler. The posterior means of heritability and repeatability were, 

respectively, 0.10 ± 0.07 and 0.57 ± 0.11 for HAB3 and 0.12 ± 0.04 and 0.31 ± 0.02 for PTO. 

Low heritability values reported for these traits reveal a strong influence of environment 

factors, such as the treatment offered to the animals. The repeatability values suggest high 

correlation between the animal classifications, implying that animals ranked in the top three in 

the categories of age, tend to have similar performance in subsequent competitions. However, 

for the total score, the observed performance has moderate confidence be repeated over time. 

We conclude that the selection and use of rams who achieved good performances in trial 

competitions feature no major guarantees that their offspring have the same capacity.  

 Key-Words: Threshold Traits. Heritability. Animal Judging. Repeatability. Genetic 

Variability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os julgamentos em exposições agropecuárias são um meio de promover o 

desempenho das raças e o trabalho de seleção praticado por criadores. Estes eventos podem 

contribuir na avaliação, seleção e distribuição de material genético para os planteis nacionais 

e, portanto, possuem impacto direto na constituição genética das raças. 

Por estes motivos, os métodos de avaliação aplicados em pistas de julgamento têm 

sido utilizados por muitos criadores como modelo base para seleção de seus animais a campo, 

apesar de ser um processo empírico e pessoal do ponto de vista de quem classifica os animais 

(LIMA et al., 1989).  Não obstante, as classificações dos animais em pistas de julgamento não 

permitem identificar a magnitude dos fatores genéticos e de ambiente que poderiam estar 

associados à variação observada entre os animais, pois são baseadas na seleção fenotípica 

momentânea, realizada por meio de avaliações visuais subjetivas.  

Entretanto, embora a herança genética do desempenho em pistas de julgamento 

seja desconhecida; dependendo da espécie, reprodutores consagrados em exposições 

agropecuárias são amplamente selecionados como pais da próxima geração, com o intuito de 

transmitir o mesmo desempenho para sua progênie. Aliado a este entrave, sabe-se que a 

variabilidade genética é um fator limitante da resposta que pode ser obtida por seleção 

individual (FALCONER; MACKAY, 1996).   

Por sua vez, a avaliação genética constitui uma importante ferramenta para a 

identificação de animais geneticamente superiores. Os resultados gerados por esta tecnologia 

possibilitam a seleção dos candidatos com maior mérito genético da população, de modo a 

aumentar de maneira cumulativa a frequência de genes favoráveis para as características de 

interesse e aprimorar a eficiência produtiva dos rebanhos. Por consequência, as avaliações 

visuais em pistas de julgamento estão perdendo espaço para os métodos estatísticos aplicados 

na avaliação genética, com intuito de obter informações genéticas mais precisas acerca do 

desempenho dos animais (SILVEIRA; JOSAHKIAN, 2012).  

Em função da tradição dos julgamentos para os criadores e dos motivos expostos 

acima, poderia ser verificada uma forma de utilizar tais informações, como elementos 

auxiliares às avaliações genéticas e à seleção efetiva dos animais. Nos julgamentos para 

premiações nas exposições agropecuárias, os animais somam pontos de acordo com suas 

classificações nos campeonatos disputados. Esta pontuação poderia ser analisada como 

característica de desempenho dos animais. Outra maneira de interpretar seu desempenho seria 
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através de respostas categóricas de limiar, como suas classificações no julgamento. Dessa 

forma, uma avaliação genética para estas características pode indicar se o processo de 

julgamento dos animais apresenta alguma contribuição para a seleção genética dos 

reprodutores. Esta avaliação permitiria estimar a relação entre os componentes ambientais e 

genéticos responsáveis pelo desempenho dos animais nas exposições agropecuárias, de modo 

a permitir o estabelecimento de estratégias mais adequadas para sua seleção.  

  Apesar do exposto, estudos considerando a classificação de ovinos em 

julgamentos do ponto de vista da genética quantitativa são escassos na literatura. Propõe-se 

neste trabalho estimar parâmetros genéticos e fenotípicos do desempenho de ovinos da raça 

Santa Inês em exposições agropecuárias e realizar uma análise genética para estas 

características de modo a conhecer sua herança genética.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A raça Santa Inês 

 

Os animais da raça Santa Inês (Figura 1) são encontrados em todo território 

nacional. Sua origem não está totalmente explicada, no entanto, acredita-se que o material 

genético formador para a base desta raça, tenha sido proveniente de quatro fontes genéticas: 

os animais tipo Crioulos, trazidos pelos colonizadores, os ovinos deslanados oriundos do 

continente africano, os ovinos da raça Bergamácia cruzados com ovelhas remanescentes das 

raças oriundas do continente africano, como a Morada nova, e, no final da década de 80, a 

adição das raças Suffolk e Somalis em sua constituição genética por parte de alguns criadores 

(SOUSA et al., 2003).  

A utilização de técnicas moleculares tem contribuído com novas possibilidades na 

investigação da origem geográfica das raças naturalizadas. Em estudo com marcadores 

moleculares RFLP-PCR (do inglês, Restriction Fragment Length Polymorphism - Polymerase 

Chain Reaction), Paiva et al. (2005) sugeriram que os animais da raça Santa Inês, bem como 

outras raças localmente adaptadas do Brasil, com provável origem africana, como a Somalis 

Brasileira e a Morada Nova, possam apresentar histórico evolutivo semelhante ao das raças 

europeias, dado que compartilham o mesmo haplótipo mitocondrial. Em contrapartida, ao 

estudarem a frequência de um Polimorfismo de Base Única (SNP) localizado no cromossomo 

Y, Paiva et al. (2006) observaram nas raças naturalizadas a predominância de um alelo 

mutante, em comparação com a maior frequência do alelo selvagem encontrado nas raças 

europeias. Este resultado é um indicativo de que a origem das raças naturalizadas, como a 

Santa Inês ainda permanece incerta, de modo que estudos com uma maior quantidade de 

dados e diversas classes de marcadores ainda são necessários para elucidar essa questão.  

O padrão da raça foi definido em 1967 e, posteriormente, homologado pelo 

Ministério da Agricultura (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE OVINO, 

2008). No entanto, o primeiro registro foi realizado somente em 1973, para um animal Puro 

por Cruza de Origem Desconhecida (PCOD), no município de Quixadá – Ceará, e somente no 

ano de 1986 foi registrado o primeiro animal Puro de Origem (PO), localizado no município 

de Jaguaribe, também no estado do Ceará (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES 

DE OVINO, 2008).  
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Dentre algumas características gerais, atualmente preconizadas pela Associação 

Brasileira de Santa Inês (ABSI), pode-se definir a raça Santa Inês como sendo animais 

deslanados; com pelos curtos e sedosos; de grande porte, com média de peso para machos, de 

80 a 120 kg, e fêmeas variando entre 60 a 90 kg; cabeça de tamanho médio, de perfil semi-

convexo; orelhas em forma de lança; pescoço bem inserido, de tamanho regular, alongado nas 

fêmeas, curto e forte nos machos; peito largo, arredondado e um pouco proeminente; tronco 

forte, quartos dianteiros e traseiros grandes, com boa cobertura de carne e ossatura vigorosa; 

dorso reto, podendo apresentar pequena depressão atrás da cernelha; ossos vigorosos e cascos 

seguindo a cor das mucosas nasais e oculares; a pelagem pode apresentar as cores: castanha, 

vermelha, preta, chitada de preto e branco e chitada de vermelho e branco (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE SANTA INÊS, 2014a). 

 

Figura 1 – Grande campeão nacional da raça Santa Inês em exposição realizada em Recife – 

PE no ano de 2014. 

 

 Fonte: http://www.absantaines.com.br/a-raca/galeria-de-campeoes 
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A raça Santa Inês tem grande destaque entre os produtores. Conforme 

levantamento feito pela Associação Brasileira de Criadores de Ovino (ARCO), entre os anos 

de 1996 e 2006 foram realizados para esta raça 359.308 registros nos livros PCOD, PCOC e 

PO. Este fato a configura como o grupamento genético com maior número de animais 

registrados e, portanto, o mais difundido do país (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

CRIADORES DE OVINO, 2008; SOUSA; MORAIS, 2000, SILVA et al., 2012).  

Portanto, dado sua importância, é necessário promover ações que visem à 

manutenção da variação genética da raça bem como aprimorar sua eficiência por meio das 

ferramentas de melhoramento genético. Teixeira Neto et al. (2013), em estudo abrangendo 

animais registrados de oito estados e 53 rebanhos, durante um período de 34 anos (1976 a 

2010) estimaram que o coeficiente médio de endogamia (F) para a raça Santa Inês foi de 

6,92%. Deste modo, é necessário o monitoramento para que a raça não exceda limites críticos, 

uma vez que valores abaixo de 10% têm sido reportados como degenerativos para o 

desempenho produtivo de ovinos (NORBERG; SORENSEN, 2007). Ações que promovam o 

fluxo de genes entre os rebanhos são fundamentais para a manutenção da variabilidade 

genética da raça Santa Inês (TEIXEIRA NETO et al., 2013). 

Os ovinos Santa Inês possuem atributos desejáveis, que tornam esse grupamento 

genético uma alternativa interessante para produção de carne em diversas regiões do Brasil, 

especialmente para a região semiárida do Nordeste (SOUSA et al., 2003). Por exemplo, em 

relação à adaptação ao ambiente tropical; no semiárido paraibano, Cezar et al. (2004) 

avaliaram parâmetros fisiológicos relacionados ao estresse calórico de ovinos criados em 

regime semi-intensivo e destacaram que a maior frequência respiratória e cardíaca dos 

animais Dorper e seus mestiços (Dorper x Santa Inês) demonstrou que esses genótipos 

apresentaram menor grau de adaptabilidade em relação ao Santa Inês. Similarmente, no 

Distrito Federal a raça Santa Inês apresentou maior resistência às alterações climáticas quando 

comparada aos animais da raça Morada Nova (QUESADA et al., 2001). 

Outro fator de destaque em ovinos Santa Inês é sua resistência a parasitas 

gastrointestinais. A exemplo desse fato, Mexia et al. (2011) observaram para esta raça menor 

susceptibilidade ao endoparasitismo quando comparadas com as raças Texel e Bergamácia, 

com médias para contagem de ovos por gramas de fezes (OPG) de 838,58; 1240,31 e 1821,33 

respectivamente. 

Dentre alguns parâmetros reprodutivos de importância econômica foram relatados 

para as fêmeas Santa Inês, idade e peso médio a puberdade de 188 dias e 36,62 kg, 

respectivamente (SILVA, 2009), idade ao primeiro parto aos 551 dias em sistema de 
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reprodução anual (QUESADA et al., 2002) e aos 442 dias em sistema de reprodução contínuo 

(MACHADO, 1999), intervalo médio entre partos de 227 dias (MACHADO, 1999),  taxa de 

fertilidade ao parto de 86% (QUESADA et al., 2002) e prolificidade de 1,27 (QUESADA et 

al., 2002). 

Informações sobre o desenvolvimento ponderal dessa raça a campo revelam 

valores entre 3,07 kg e 3,77 kg para peso ao nascimento; 16,09 kg e 19,49 kg para peso aos 

112 dias; 29,84 kg para os 210 dias e 27,43 kg para o peso aos 12 meses (SILVA  et al., 1995; 

QUESADA et al., 2002; SARMENTO et al., 2006; RIBEIRO et al., 2008; CASTRO et al., 

2012; SANTANA et al., 2001; MCMANUS; MIRANDA, 1997). Entretanto, o peso 

alcançado por animais desta raça em exposições é notoriamente superior a aqueles a campo. 

Em evento de exposição realizado na Bahia, os machos na categoria entre 4 e 5 meses 

alcançaram até 51 kg, enquanto na categoria entre 32 e 36 meses, até 135 kg, (SEAGRI, 

2014).  

Desempenhos semelhantes podem ser verificados em outras exposições, como os 

relatados por Teixeira Neto et al. (2012) para animais participantes da Feira Nacional da 

Agropecuária (FENAGRO), realizada na Bahia, entre os anos de 2003 e 2008.  As médias de 

pesos mensurados durante esses anos para machos foram de 49,6 kg, entre 4 e 7 meses de 

idade; 71,4 kg, entre 8 e 11 meses de idade; 90,0 kg, entre 12 e 15 meses de idade; 117,5 kg, 

entre 24 e 27 meses de idade; 120,2 kg, entre 28 e 31 meses de idade (tabela 1).  

 

Tabela 1 – Médias ± erros padrão de peso (kg) e medidas corporais (CC – comprimento 

corporal; AC – altura de cernelha; CT - circunferência torácica e AC – altura de garupa, em 

cm) tomadas em carneiros da raça Santa Inês de diferentes idades durante exposições 

realizadas na Bahia entre os anos de 2003 e 2008. 

Idade 

(meses) 

Peso (Kg) CC (cm) AC (cm) CT (cm) AG (cm) 

4-7 49,6 ± 7,9 72,6±4,9 73,1±3,6 84,5±6,5 73,4±3,5 

8-11 71,4±10,6 80,5±5,3 79,5±4,2 97,6±6,2 79,7±4,2 

12-15 90,0±14,5 83,4±4,9 80,6±2,9 106,5±6,7 83,3±3,9 

16-19 94,3±11,1 85,3±4,4 82,9±3,7 108,7±8,7 83,4±3,6 

20-23 110,0±14,9 86,9±6,3 83,4±7,8 117,0±6,3 84,2±4,3 

24-27 117,5±10,7 87,5±3,4 85,5±3,6 120,4±7,2 84,6±3,3 

28-31 120,2±13,8 89,8±5,3 86,2±3,3 123,2±8,3 85,8±2,7 

Fonte: Adaptado de Teixeira Neto et al. (2012) 
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Nas exposições agropecuárias, o tamanho corporal dos ovinos adultos desta raça 

tem sido tratado como uma grande vantagem (SOUSA; MORAIS, 2000). A diferença entre as 

informações a campo e em exposições confirmam que animais com maior porte têm sido 

preferidos entre os criadores, o que pode ser incompatível para as condições ambientais em 

que geralmente estes são expostos. Por exemplo, Araújo et al.(1996) caracterizaram a campo 

para machos Santa Inês entre 9 e 11 meses de idade, peso de 35,07 kg, altura de cernelha de 

63,82 e comprimento corporal de 64,92 (tabela 2). Estas medidas são bastante inferiores às 

que foram relatadas para animais participantes da FENAGRO entre 2003 e 2008 (tabela 1), 

mesmo para os animais mais jovens, como os machos entre 4 e 7 meses de idade, que 

apresentaram peso de 49,6 kg, altura de cernelha de 73,1 e comprimento corporal de 72,6.   

 

Tabela 2 – Médias ± erros padrão para peso (kg) e medidas corporais (CER – altura da 

cernelha; GAR – altura de garupa; COM – comprimento corporal; CIR – circunferência 

torácica, em cm) em diferentes intervalos de idade de ovinos Santa Inês. 

  Fêmeas Machos 

 3-5 meses 6-8 meses 9-11 meses 3-5 meses 6-8 meses 9-11 meses 

PESO 15,4±0,6 16,9±0,4 21,2±0,4 17,8±0,9 22,86±0,8 35,07±0,9 

CER 50,8±0,6 52,8±0,4 57,4±0,3 54,62±0,7 58,25±0,5 63,82±0,6 

GAR 51,0±0,7 53,4±0,4 58,4±0,3 55,23±0,7 58,43±0,5 64,73±0,7 

COM 47,7±0,7 51,1±0,4 55,4±0,4 53,27±0,8 56,11±0,6 64,92±0,8 

CIR 59,6±1,0 61,6±0,6 65,7±0,4 61,13±0,9 69,28±0,6 77,74±0,9 

Fonte: Araújo et al. (1996) 

 

Em concordância ao que foi afirmado anteriormente, no estado do Piauí, Carneiro 

et al. (2006) em estudo com análise multivariada, relataram para ovinos da raça Santa Inês, 

divergências significativas para características de crescimento entre animais participantes de 

exposições e aqueles criados em diferentes microrregiões do estado.  

Em suma, os dados coletados a campo e em exposições agropecuárias apontam 

uma grande distância entre o desempenho dos animais pertencentes a rebanhos comerciais 

e/ou experimentais (ARAUJO et al., 1996) e aqueles submetidos a pistas de julgamento 

(TEIXEIRA NETO et al., 2012). Esta diferença pode ser explicada principalmente pelo 

tratamento diferenciado (dieta) dado aos animais de julgamento. Vale lembrar que uma maior 

produção resultante de um tratamento preferencial, e não resultante do potencial genético do 

animal, não será herdada por sua progênie.  
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2.2 Métodos e critérios adotados no julgamento animal 

 

A Ezoognósia ou Exterior (do grego: ex = fora; zoo = animal; gnosia = 

conhecimento) é o ramo da zootecnia que estuda a conformação externa dos animais 

domésticos, com o objetivo de julgar as belezas e os defeitos para posterior avaliação do 

mérito de cada indivíduo em função de suas atividades econômicas (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DOS CRIADORES DA RAÇA HOLANDESA, 2012).  

Segundo Campidelli e Josahkian (2012), o julgamento de animais é uma estratégia 

de avaliação que exige alto conhecimento técnico, esforço, disciplina e intuição, ou seja, o 

processo de construção nesta área é longo, necessita de treinamento aprofundado e um amplo 

conhecimento das características da raça, do seu desempenho produtivo e funcional. 

Para que a apreciação pelo exterior possa adquirir importância como prática de 

melhoramento, o julgamento pelo exterior, baseado principalmente no exame de 

conformação, deve incluir não somente as características raciais, mas aquelas que indicam o 

tipo. A associação entre conformação e tipo é mais nítida em algumas categorias, como o 

gado de corte. Nesta categoria, muitas características de importância econômica podem ser 

visualizadas tanto no macho quanto na fêmea, em alguns casos muitas vezes antes destes 

atingirem a maturidade sexual (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DA 

RAÇA HOLANDESA, 2012). 

Os métodos e critérios de julgamentos consistem em um conjunto de normas e 

formatos de abordagens realizadas para julgar animais com a função de sistematizar a 

avaliação e definir um objetivo macro no processo de escolha dos indivíduos (JOSAHKIAN, 

2011).  

O Julgamento dos animais pode utilizar os métodos individual ou comparativo. 

Entretanto, apesar do método individual não fazer comparações dentro de um grupo de 

animais, o mesmo também utiliza um processo comparativo, pois o jurado ao avaliar um 

único indivíduo utilizará referências do biótipo ideal da raça, além dos padrões raciais 

referente ao grupo racial ao qual o animal pertence (JOSAHKIAN, 2008).  

A avaliação comparativa possibilita ao jurado obter maior número de informações 

em quantidade diretamente proporcional ao número de animais julgados. A comparação é 

realizada em um único indivíduo com a sua referência, e todos entre si, estabelecendo uma 

ordem de classificação dentro do grupo julgado. Nestas avaliações, os animais são separados 

por categorias conforme a sua idade, facilitando as observações e ponderações atribuídas pelo 
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jurado (JOSAHKIAN, 2008). É importante ressaltar que o método de avaliação adotado no 

julgamento de ovinos pela Associação Brasileira de Santa Inês (ABSI) é o comparativo. 

No julgamento, o mais apropriado é trabalhar com o método de seleção por 

características visuais, tendo como finalidade a utilização de níveis de descarte para cada uma 

das características avaliadas durante o julgamento (JOSAHKIAN, 2008). O avaliador analisa 

as características reprodutivas adequadas, conformação, raça e aprumos. 

Para as características relacionadas à reprodução, avalia-se nos machos, bolsa 

escrotal constituída por pele fina, flexível e bem pigmentada, contendo dois testículos 

simétricos e desenvolvimento normal. Nas fêmeas, o úbere tem que ser funcional, bem 

constituído, coberto por pele fina e sedosa. As tetas devem ser entre pequenas e médias e bem 

distribuídas. A vulva deve apresentar conformação e desenvolvimento normal (JOSAHKIAN, 

2008).  

Na avaliação da conformação geral, são consideradas as características de 

conformação ou estrutura, precocidade e musculosidade, adotando-se alguns critérios, como 

os descritos por McManus et al. (2010): 

a) Conformação ou estrutura: são considerados o desenvolvimento de massa 

muscular e a quantidade total estimada da porção comestível da carcaça, 

valorizando-se os aspectos estruturais, o porte e a harmonia das características 

morfofuncionais; 

b) Precocidade de acabamento: avaliada pela capacidade de deposição de 

gordura do animal, visando animais que atinjam a terminação mais cedo; o 

biótipo do animal é considerado nessa avaliação, uma vez que animais muito 

altos, com pouca profundidade de costela são caracterizados como animais 

mais tardios; 

c) Musculatura: observa-se o desenvolvimento muscular em pontos específicos, 

consideradas regiões nobres, como o antebraço, a paleta, o lombo, a garupa, a 

perna, além da largura e profundidade dos quartos dianteiros e traseiros, 

avaliando-se a disposição e movimento dos músculos, diferenciando-os da 

gordura. 

  O tipo racial é o conjunto de atributos raciais preconizados no padrão oficial da 

raça. Para os aprumos, são avaliadas a proporção, a direção e as articulações dos membros 

anteriores e posteriores. A regularidade dos aprumos e a força dos membros são fundamentais 

nos processos produtivo e reprodutivo (McMANUS et al., 2010). No julgamento, definem-se 

como aprumos a direção normal dos membros em toda a sua extensão, ou em particular das 
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suas diferentes regiões, de forma a sustentar o corpo do animal e o seu deslocamento 

(JOSAHKIAN, 2008). 

 

2.2.1 Critérios adotados no julgamento de ovinos Santa Inês 

 

  O processo de julgamento de ovinos da raça Santa Inês obedece a um conjunto de 

normas referentes aos critérios adotados pela ABSI (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

SANTA INÊS, 2014b).  De acordo com o regulamento, somente é permitida a inscrição de 

animais entre 4 e 36 meses, pertencentes às classes PO (Animais Puro de Origem), PCOC 

(Puro por Cruza de Origem Conhecida) e PCOD (Puro por Cruza de Origem Desconhecida), 

nas datas bases de cada exposição oficial. 

   Os animais com idade entre quatro e sete meses e 29 dias devem estar aptos e 

registrados e os animais com idade igual ou superior a oito meses devem estar confirmados. 

Para o ano de 2015, os animais até a 7° categoria (10 a 11 meses) devem estar entre os pesos 

mínimos e máximos estabelecidos, conforme a Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Pesos máximo e mínimo adotados por categoria em julgamentos da raça Santa Inês 

no ano de 2015.  

Categoria 
Fêmeas Machos 

Mínimo – Máximo (kg) Mínimo – Máximo (kg) 

1ª Categoria (4 a 5 meses) 32-46  40-54 

2ª Categoria (5 a 6 meses) 37-53 45-62 

3ª Categoria (6 a 7 meses) 40-60 49-70 

4ª Categoria (7 a 8 meses) 44-66 53-77 

5ª Categoria (8 a 9 meses) 45-72 55-84 

6ª Categoria (9 a 10 meses) 46-77 57-90 

7ª Categoria (10 a 11 meses) 50-82 63-96 

Fonte: http://www.absantaines.com.br/ranking/regulamento (Adaptado) 

   

  O animal que estiver com peso acima do máximo permitido para sua categoria 

passa para a categoria seguinte, caso ele ultrapasse duas categorias é excluído do Julgamento 

de Classificação, bem como aquele que não atingir o peso mínimo. Para animais acima da 7ª 

categoria o critério de admissão é em relação à dentição, onde animais com até 12 meses 

devem estar com dentição de leite e animais com até 16 meses devem estar na primeira muda. 
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Para o cálculo de ganho de peso diário (GDP), a metodologia utilizada é como segue: GPD 

individual = (peso na admissão – peso ao nascer) / dias de vida, sendo que é considerado peso 

ao nascer de 4,0 kg para machos e 3,5 kg para fêmeas. 

  Quanto aos aspectos reprodutivos, os animais só podem participar do julgamento 

se for comprovada a aptidão reprodutiva por meio de exame andrológico, para machos a partir 

de 12 (doze) meses. As fêmeas até 18 meses devem ter histórico de parição ou prenhez 

positiva, verificada por meio de notificação de nascimento e inspeção ao pé-da-mãe, ou 

diagnóstico de gestação realizado por Médico Veterinário indicado pela Comissão 

Organizadora da Exposição. As fêmeas a partir dos 24 (vinte e quatro) meses de idade deve 

ter pelo menos um parto, confirmado por notificação de nascimento e inspeção ao pé-da-mãe. 

Em ambos os casos, não se admite produtos oriundos das técnicas de Transferência de 

Embriões (TE) e Fecundação In Vitro (FIV) como comprovação de partos. 

 

2.3 Avaliação genética de características categóricas em animais 

  

  As variáveis de resposta de natureza biológica podem apresentar diversos tipos de 

distribuição. Na maioria dos casos estudados em melhoramento animal, estas possuem 

distribuição normal multivariada. Características desta natureza costumam ser descritas pela 

genética quantitativa com auxílio de técnicas estatísticas de modelos mistos, identificando as 

causas genéticas e ambientais. As soluções das equações de modelos mistos para os valores 

genéticos, tomados como aleatórios, são conhecidas como Melhor Preditor Linear não 

Viesado (do inglês, Best Linear Unbiased Predictor – BLUP; HENDERSON, 1973). 

  No entanto, existem características de variação discreta, cuja distribuição do 

fenótipo é descontínua, mas que são herdadas de maneira multifatorial, semelhantemente 

àquelas citadas anteriormente. Estas variáveis são conhecidas como quase contínuas ou de 

limiar (Threshold) (GIANOLA, 1982). Podem ser citadas como exemplos, características 

como a suscetibilidade a doenças, manifestada em duas classes fenotípicas (afetado ou não 

afetado), prolificidade (1, 2, 3 ou mais crias), diferenças anatômicas, algumas características 

morfológicas ou de tipo, entre outras. 

  Em primeira instância, características desta natureza aparentam estar fora do 

domínio da genética quantitativa. No entanto, quando submetidas a análises genéticas, 

percebe-se que os modos de ação gênica atuantes assemelham-se ao das características 

métricas de variação contínua (FALCONER; MACKAY, 1996).  
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  A premissa básica que descreve a herança dessas características sustenta-se na 

ideia de que elas possuem uma continuidade implícita, com uma descontinuidade no fenótipo 

imposta, delimitada por um limiar fixo (Figura 2). Os limites que distinguem as classes 

fenotípicas visíveis são determinados por estes limiares. Deste modo, quando a variável está 

abaixo de seu nível de limiar o indivíduo possuirá uma determinada expressão fenotípica e 

quando acima expressará outro fenótipo (GIANOLA; FOULLEY, 1983). 

  A variação da característica possui causas genética e ambiental e pode ser medida 

hipoteticamente de forma contínua em uma escala subjacente (GIANOLA 1982; 

FALCONER; MACKAY, 1996), com os desvios-padrão da distribuição como unidade de 

medida, o que torna sua distribuição normal. Essa escala é denominada “escala-base” 

(FERREIRA, 2008). Os valores fenótipos são descritos então por duas escalas: a escala base 

(contínua) e a escala visível (descontínua), conectadas pelo limiar (FERREIRA, 2008). As 

fontes de variação na escala contínua poderiam ser avaliadas como uma concentração de 

alguma substância ou velocidade de desenvolvimento de algum processo, a princípios 

medidos e estudados como características métricas, no sentido ordinário (FALCONER; 

MACKAY, 1996). 

  Na figura 2, ilustrada por Ferreira (2008) estão representadas duas características, 

cuja expressão possui apenas duas formas (parto simples ou múltiplo, vivo ou morto, presente 

ou ausente etc.). Os indivíduos cujos valores fenotípicos, na escala base, excedem o limiar 

expressarão determinado fenótipo e aparecerão em uma classe visível, enquanto indivíduos 

abaixo do limiar pertencerão à outra classe. A linha vertical que divide as áreas de cada 

gráfico delimita o limiar entre as duas classes fenotípicas de cada população. O gráfico do 

lado esquerdo representa uma característica com 10% de incidência, evidenciada pela área 

demarcada, ao passo que a figura do lado direito representa uma característica cuja incidência 

é de 90%. O valor fenotípico dos indivíduos assume apenas dois valores possíveis; zero ou 

um, indicando ausência ou presença da característica. Contudo, na população, a característica 

poderá assumir qualquer valor em porcentagem, proporcionalmente ao número de indivíduos 

em cada classe. Entretanto, para análises genéticas, a descrição da população em escala de 

porcentagem torna-se inapropriada, uma vez que as variâncias modificam-se de acordo com a 

média. A interpretação é facilitada mediante a transformação dos valores de incidência para 

valores em uma escala base com referência em uma tabela de probabilidade da curva normal 

(FERREIRA, 2008). 
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Figura 2 - Desvios-padrão de uma característica de limiar com duas classes visíveis. 

 

 Fonte: Ferreira, 2008. 

    

  Embora diversos estudos tenham utilizado modelos lineares para avaliação de 

dados categóricos devido a facilidade de aplicação (tanto em modelo reprodutor quanto 

animal) e pelo menor tempo empreendido no processamento (FARIA et al., 2008), alguns 

pesquisadores alertam que a aplicação destes métodos aparentam não oferecer um bom ajuste 

para características categóricas, uma vez que muitas pressuposições desses modelos não 

seriam atendidas (THOMPSON, 1979; GIANOLA; FOULLEY, 1983; FERREIRA, 2008).  

  Entre os problemas mais críticos salientados por esses autores estão: 

a) As variâncias de características categóricas são heterogêneas; 

b)  o BLUP não considera que a soma das probabilidades de todas as 

características categóricas de resposta deva ser igual 1; 

c)  A incidência da característica na população influencia sua variância genética; 

d)  Há possibilidade de que efeitos genéticos não aditivos estejam presentes na 

escala observada, em casos em que toda a variação é aditiva na escala 

subjacente;  

e)  As propriedades de classificação do melhor preditor linear não são otimizadas 

quando a esperança condicional das predições a partir da informação a 

posteriori é não linear. 

  Frente a estes problemas, alternativas para avaliação genética de características 

categóricas têm sido desenvolvidas com intuito de realizar avaliações mais justas para estas 

variáveis. Grizzle et al. (1969) propuseram o método de mínimos quadrados generalizados 

com soluções de propriedades Melhor Normal Assintótica (BAN, do inglês Best Asymptotic 

Normal). Este método foi utilizado por Schaeffer e Wilton (1976) para predizer o mérito 

genético de touros para dificuldade de parto.  
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  Para características dicotômicas (manifestadas em duas classes) como as do 

exemplo demonstrado na figura 2, Thompson (1979) propôs um modelo que assume cada 

elemento de y (vetor de observações) com distribuição binomial de valor médio ɸ(Xβ + Zu). 

No modelo de Thompson (1979), a variável possui normalidade em termos de escala continua 

(liabilty) com média zero e limiar dependendo dos efeitos fixos (β) e genéticos associados aos 

reprodutores (u). O método consiste em substituir y das equações normais por Xβ + Zu + [y - 

ɸ (Xβ + Zu)]W, em que W são matrizes diagonais, funções de Xβ + Zu. Estas equações são 

não lineares em y e devem ser resolvidas de modo iterativo. As soluções para esse modelo 

seriam semelhantes àquelas expressas por Henderson (1973), para modelo linear misto 

aplicado a uma variável contínua. 

  Para características policotômicas (possuem mais que duas classes) ordenadas, 

Gianola e Foulley (1983) propuseram o modelo de limiar baseado nos preceitos da inferência 

bayesiana. Devido às restrições computacionais da época o procedimento envolvia o calculo 

da moda do logaritmo de uma distribuição posterior conjunta (associação entre distribuição 

inicial e de verossimilhança). Nesse método de análise, os arquivos são organizados em uma 

tabela de contingência de ordem s x m, em que as linhas (s) indicam indivíduos ou 

combinações de níveis de variáveis explanatórias, ao passo que as colunas (m) indicam as 

categorias ordenadas de repostas, mutualmente exclusivas e exaustivas (Tabela 4).   

 

Tabela 4 – Dados categóricos ordenados e arranjados como uma tabela de contingência s x m. 

Linha 
Categoria de resposta 

Total fixo³ 
1 2 ... k ... m 

1 n11 n12 ... n1k ... n1m n1. 

2 n21 n22 ... n2k ... n2m n2. 

. . .   . 

. . .   . 

. . .   . 

J nj1 nj2 ... njk ... njm nj. 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

S ns1 ns2 ... nsk ... nsm ns. 

 
Fonte: Gianola & Foulley (1983) 
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  Na tabela 4, apresentada originalmente no trabalho de Gianola e Foulley (1983), 

cada linha representa um indivíduo ou uma combinação de níveis de variáveis explanatórias; 

njk é o número de observações na k
ésima

 categoria de resposta na j
ésima

 linha e nj é o total fixo 

de todas as observações na j
ésima

 linha de resposta. 

  De acordo com descrição dada por Gianola e Foulley (1983): 

As informações da tabela de contingência podem ser representadas pela matriz de ordem m x 

s  

Y = [γ1, γ2, ... γj, ..., γs] 

em que γj é um vetor m x 1 

        

  

   

 

ao passo que γ jr é um vetor m x 1 tendo 1 na linha correspondente a categoria de resposta da 

j
ésima 

 unidade experimental e zero em qualquer outro lugar.  

As informações de Y são distribuídas conjuntamente com um vetor de parâmetro θ, sendo a 

densidade conjunta f(Y, θ). De acordo com o teorema de Bayes:  

f (θ|Y) = g(Y| θ).p(θ)/t(Y)  

em que t(Y) é a densidade marginal de Y; p(θ) é a densidade a priori que reflete a incerteza 

relativa sobre θ antes que os dados em Y estejam disponíveis; g(Y| θ) é uma função de 

verossimilhança e f (θ|Y) a densidade a posteriori. Uma vez que t(Y) não varia com θ, a 

densidade a posteriori pode ser expressa como: f (θ|Y) ∝ g(Y| θ).p(θ). 

  No modelo de limiar assume-se que a resposta está relacionada a uma variável 

contínua subjacente, ℓ, e a um conjunto de limiares fixos δ’ = [δ1 < δ2,...< δm-1], com δo =  −∞, 

e δm = +∞. A distribuição de ℓ seria determinada por efeitos conjuntos de genes localizados 

em inúmeros loci além do ambiente. Portanto, sua distribuição do ponto de vista da genética 

quantitativa pode ser assumida como normal (GIANOLA, 1982; GIANOLA; FOULLEY, 

1983).  

  Ainda de acordo com Gianola e Foulley (1983), associado a cada linha na tabela, 

há um parâmetro de localização ηj, de modo que a variável subjacente para a q
ésima 

unidade 

experimental na j
ésima 

linha pode ser escrita como:  

ℓjq =  ηj + εjq  

 

 em que j =1, ..., s e q = 1, ..., nj e εjq ~ N(0,Iσ2). 
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  Para este modelo, tem-se que a unidade de medida da escala subjacente é a 

variância residual. Ao parâmetro de localização ηj é dada uma estrutura linear, semelhante às 

análises por modelos lineares, como é o caso do modelo animal.  

  Um método semelhante ao apresentado anteriormente foi utilizado por Foulley & 

Gianola (1984) para obter equações para avaliação de touros para características binomiais.  

  A utilização do modelo de limiar como método para avaliação de características 

categóricas, em teoria, aparenta ser mais apropriada para dados discretos, pois permite uma 

maior sensibilidade para estimar a variância genética em relação a métodos lineares (MATOS 

et al., 1997). 

  Pode se observar pela literatura consultada, que na prática, os resultados obtidos 

por modelos de limiar quando comparados em relação aos obtidos por modelos lineares têm 

variado de acordo com a característica avaliada e estrutura dos dados podendo em muitas 

ocasiões os dois modelos serem similares. Por exemplo, Santos et al., (2013) avaliaram os 

efeitos genéticos e ambientais da prolificidade em caprinos por modelos de limiar e linear e 

verificaram que o modelo de limiar forneceu maiores estimativas de parâmetros genéticos. A 

herdabilidade desta característica foi 0,18 e 0,03 para o modelo de limiar e linear, 

respectivamente. Segundo esses autores, ao considerar a natureza contínua subjacente da 

característica, o modelo de limiar mostrou-se mais adequado, e possibilitou resgatar maior 

variância aditiva. É possível ainda que a menor herdabilidade observada para o modelo linear 

no estudo citado anteriormente se deva em função à presença de efeitos não aditivos 

manifestados na escala observável para prolificidade. 

  Já Faria et al.(2008), relataram para características morfológicas em bovinos 

Nelore, que não houve diferença quanto ao uso de modelo linear ou de limiar para obtenção 

das estimativas de parâmetros genéticos e classificação dos animais em relação ao seu valor 

genético predito. Ressalta-se que as características avaliadas nesse estudo tinham cinco 

classes distintas, o que pode ter contribuído para que as estimativas obtidas pelo modelo 

linear não fossem subestimadas.  

  Também não foram observadas diferenças na classificação de reprodutores Nelore 

para habilidade de permanência quando se consideraram os modelos de análise de limiar ou 

linear sob enfoque bayesiano, embora o modelo de limiar tenha sido mais eficiente em 

detectar maior variabilidade existente entre os touros (MARCONDES et al., 2005). Neste 

estudo, houve maior amplitude entre as diferenças esperadas na progênie (DEPs) mínima e 

máxima para o modelo limiar (26%) do que para o modelo linear (8%). As herdabilidades 

estimadas e os valores de credibilidade a 95% também foram maiores para o modelo de limiar 
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(0,16; intervalo de 0,10 a 0,22) do que para o modelo linear (0,07; intervalo de 0,04 a 0,09). 

Ao transformar para a escala normal subjacente, os autores verificaram maior estimativa de 

herdabilidade para o modelo linear (0,13±0,05; intervalo de 0,06 a 0,21), semelhante ao 

observado para o modelo de limiar.  

  Em ovinos da raça Santa Inês, Souza et al. (2000) estimaram valores maiores de 

herdabilidade para as características fertilidade, número de crias nascidas e número de crias 

desmamadas utilizando um modelo reprodutor-limiar (0,12; 0,13; 0,05 respectivamente) 

quando comparados aos obtidos por modelos lineares animal (0,03; 0,09; 0,01 

respectivamente) ou reprodutor (0,07; 0,03; 0,03 respectivamente). Os autores concluíram que 

com base nos parâmetros estimados pela metodologia do modelo linear o ganho genético 

potencialmente realizável poderia ser subestimado. 

  Ramirez-Valverde et al. (2001) obtiveram maior acurácia para os valores 

genéticos preditos, de animais Gelbevich, para dificuldade de parto quando se utilizou o 

modelo animal-limiar em detrimento do modelo animal-linear.  

  Apesar das vantagens teóricas, algumas implicações e dificuldades em relação ao 

modelo de limiar têm sido relatadas por alguns autores, tais como uma maior demanda 

computacional (GIANOLA; FOULLEY, 1983), dificuldades para atingir a convergência ao se 

utilizar o modelo animal (PHOCAS; LALÖE, 2003; MARCONDES et al., 2005; MORENO 

et al., 1997) e necessidade de tratar efeitos fixos como aleatórios quando os valores para os 

primeiros caem em uma categoria extrema (MIZTAL et al., 1989).  

 

2.4 Inferência bayesiana aplicada ao melhoramento animal 

 

  A eficiência de um programa de melhoramento depende da acurácia das 

estimativas dos componentes de (co) variância e da precisão dos valores genéticos preditos 

dos candidatos à seleção. Esse processo pode ser realizado com base em diferentes 

abordagens teóricas da estatística, sendo as mais relevantes: a escola frequentista e a 

bayesiana.  

  A inferência frequentista ou clássica tem sido a mais utilizada para resolução dos 

mais diversos problemas práticos em melhoramento animal. No entanto, sua teoria de decisão 

é baseada nos princípios do teorema do limite central, onde se assume suposições e 

aproximações, que podem facilmente ser violadas em alguns casos e gerar estimativas e 

predições equivocadas (YOKOO et al., 2013).  
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  Adeptos da inferência bayesiana têm afirmado que sua metodologia contribui para 

esclarecer lacunas deixadas pela teoria frequentista aplicada ao melhoramento animal. 

Segundo Gianola et al. (1994), métodos como o da Máxima Verossimilhança Restrita Livre 

de Derivadas (REML) produzem uma estimativa pontual da variância genética, que deve ser 

tomada como o valor verdadeiro do parâmetro, tendo como única medida de incerteza 

atribuída seu intervalo de confiança, o que só faz sentido em amostras grandes e com 

distribuição normal. Por outro lado, a inferência bayesiana possibilita a partir da densidade 

marginal posterior do parâmetro desconhecido, condicionalmente aos dados, determinar com 

confiança sua incerteza recorrendo para tal a sua distribuição de probabilidade (GIANOLA et 

al., 1994). 

  Deste modo, frequentistas e bayesianos possuem visões diferentes sobre os 

resultados obtidos. Enquanto os primeiros determinam a probabilidade de que as estimativas 

de um parâmetro produzam intervalos de confiança que conterão seu valor verdadeiro, quando 

a amostra for infinita do ponto de vista estatístico ou caso o experimento seja conduzido 

repetidas vezes, os segundos examinam a probabilidade de que o valor de um parâmetro 

obtido seja verdadeiro ou resida dentro de certos limites, considerando suas evidências. Deste 

modo, para os primeiros o valor verdadeiro do parâmetro é geralmente fixo e as amostras são 

aleatórias, enquanto que, para os segundos a amostra é fixa e o valor do parâmetro é uma 

variável aleatória (BLASCO, 2001; SHOEMAKER et al., 1999). 

  Segundo Blasco (2001), no paradigma bayesiano, alguns termos comumente 

utilizados na estatística clássica como “viés” não possuem interpretação, uma vez que 

repetições de um experimento não são considerados. Este autor reforça que, do ponto de vista 

bayesiano não há distinção entre efeitos fixos e aleatórios como na estatística clássica, pois 

todos os parâmetros desconhecidos no modelo são tomados como aleatórios. No entanto, essa 

distinção requerida na genética quantitativa, é providenciada pela atribuição de “prioris” 

distintas entre os efeitos ditos “fixos” e “aleatórios” (GIANOLA & FERNANDO, 1986; 

BLASCO, 2001).  

  Para obtenção da função de densidade de probabilidade conjunta de um dado 

parâmetro levam-se em conta as informações que podem ser atribuídas a este evento antes que 

o mesmo se realize (informação a priori) e a informação amostral fornecida (informação a 

posteriori). Assim obtêm-se o valor mais provável deste parâmetro, ou a probabilidade de seu 

valor estar dentro de certos limites (BLASCO, 2001). Exemplo, se o parâmetro de interesse 

fosse a herdabilidade de determinada característica, pela teoria bayesiana encontrar-se-ia a 
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densidade de probabilidade conjunta f(h², y) dado o conjunto de observações no vetor y 

(BLASCO, 2001).  

Segundo Blasco (2001), a fundamentação teórica da estatística bayesiana sustenta-

se no teorema de Bayes, formalizado na Royal Society of London e associado postumamente 

ao reverendo Thomas Bayes, mas acrescenta que a origem do teorema é controversa. Para 

Stigler (1986), a fundamentação do princípio base para a inferência Bayesiana atribui-se a 

Saunderson (1683 – 1739), um professor cego com grande número de trabalhos publicados 

em diversos campos da matemática. No melhoramento animal, os métodos bayesianos foram 

introduzidos como uma alternativa para a avaliação de características categóricas 

(GIANOLA; FOULLEY, 1982 apud BLASCO, 2001), posteriormente, Gianola e Fernando 

(1986) expandiram as possibilidades destes métodos para várias situações práticas do 

melhoramento animal onde discutiram teorias como, índices de seleção, BLUP e estimação de 

parâmetros genéticos sob uma perspectiva bayesiana.  

  O teorema de Bayes utilizado para obtenção da distribuição a posteriori de um 

determinado parâmetro desconhecido θ, calcula a probabilidade condicional de que o valor de 

determinado parâmetro seja verdadeiro, dado um conjunto de informações (GIANOLA; 

FERNANDO, 1986). Segundo estes autores, se a probabilidade de que dois eventos 

aconteçam conjuntamente é dada por:  

f(θ, y) = f(θ|y). f(θ) = f(y|θ). f(y) 

em que f(θ) e f(y) são as densidades marginais de θ e y, respectivamente, enquanto que f(θ, y) 

é sua densidade conjunta. De acordo com o Teorema de Bayes teremos: 

f(θ|y) = f(y|θ).f(θ)/f(y) 

em que f(θ|Y) é a função de densidade a posteriori que reflete o estado atual de incerteza da 

informação a priori do parâmetro θ após o conhecimento do vetor de observações y; f(θ) é a 

densidade a priori de θ, que representa o que se sabe a respeito deste parâmetro antes que as 

informações estejam disponíveis; f(y|θ) é uma função de verossimilhança que compreende a 

contribuição de y para o conhecimento sobre θ; e f(y) é a função de distribuição marginal dos 

dados observados (GIANOLA; FERNANDO, 1986).  

  De acordo com Sorensen et al. (1994) o termo f(y) no denominador do teorema é 

uma constante normalizadora, correspondente à distribuição marginal do arquivo, de modo 

que este termo independe de θ. Deste modo, o teorema de Bayes pode ser simplificado por: 

f(θ|y) ∝ f(y|θ).f(θ) 

em que ∝ significa proporcional a, ou seja, distribuição a posteriori é equivalente a função de 

verossimilhança x função a priori.   
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  Embora tenham propriedades bastante interessantes e teoricamente poderosas, os 

métodos bayesianos foram abandonados no passado porque necessitavam que múltiplas 

integrais, com soluções analíticas impraticáveis (tanto em análises uni variadas quanto 

multivariadas) fossem solucionadas para obtenção das distribuições marginais posteriores 

(BLASCO, 2001).  

  Atualmente algumas dificuldades operacionais foram reduzidas com o uso recente 

dos métodos de Monte Carlo, especialmente as Cadeias de Markov (MCMC ou Monte Carlo 

Markov Chain), um conjunto de técnicas que possibilita obter amostras aleatórias das 

distribuições conjuntas e marginais a posteriori de cada parâmetro para construir uma 

densidade marginal posterior estacionária, que descreve a natureza do problema. Deste modo, 

a média, a variância e os intervalos de confiança podem ser obtidos diretamente dessas 

amostras sem a necessidade de integração (BLASCO, 2001; KASS et al., 1998).  

  O método MCMC consiste em simular observações da distribuição posterior 

obtida via Teorema de Bayes. Neste processo, a amostragem de Gibbs é um dos algoritmos 

mais práticos de implementação (KASS et al., 1998), que realiza a reamostragem de todas as 

distribuições condicionais da cadeia de Markov. Nesse procedimento de integração numérica, 

as distribuições conjunta e marginal de todos os parâmetros do modelo são estimadas 

(BLASCO, 2001). Deste modo, não é necessário calcular ou aproximar diretamente a função 

de densidade conjunta, pois ao simular uma amostra suficientemente grande, qualquer 

característica dessa função pode ser calculada com o grau de acurácia desejado (CASELLA; 

GEORGE, 1992). A ideia básica do amostrador de Gibbs é tornar um problema multivariado 

numa sequência de problemas uni variados, entre os quais se itera para produzir uma cadeia 

de Markov (CASELLA; GEORGE, 1992).  

  Assim, dado um vetor de parâmetros, o amostrador de Gibbs utiliza o processo de 

iteração para gerar as amostras para cada parâmetro obtidas pela simulação de uma variável 

aleatória da distribuição condicional de cada parâmetro em relação aos demais (YOKOO et 

al., 2013). Esta situação pode ser exemplificada como segue: 

Amostra θ1
t+1

 ~ p(θ1| θ 2
t
 , θ3

t
 , ..., θm

t
) 

Amostra θ2
t+1

 ~ p(θ2| θ1
t+1

 , θ3
t
 , ..., θm

t
) 

Amostra θ3
t+1

 ~ p(θ3| θ1
t+1

 , θ2
t+1

 , ..., θm
t
) 

Amostra θm
t+1

 ~ p(θm| θ1
t+1

 , θ2
t+1

 , θ3
t+1

  ..., θm
t
) 

Em que t representa a etapa de iteração anterior; t+1 é a nova rodada de iterações. 

  Este processo estocástico é repetido n vezes até que as sequências de valores 

gerados pelo amostrador de Gibbs convirjam para uma distribuição estacionária igual à 
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função de densidade conjunta posterior f(θ|y) para cada parâmetro de interesse. Nesse 

processo uma grande quantidade de amostras é descartada para permitir que a cadeia de 

iterações atinja seu equilíbrio (GEMAN; GEMAN, 1984). Este período de descarte é 

denominado burn-in e seu objetivo é distanciar a distribuição do amostrador da priori uma 

vez que normalmente a amostragem inicial é baseada na distribuição a priori fornecida e, 

portanto, está fora da distribuição real dos parâmetros (VAN TASSEL; VAN VLECK, 1996) 

em casos que as informações a priori são pouco informativas e tendem a ser dominadas pela 

função de verossimilhança quando se tem um grande volume de dados disponíveis.  

  Entretanto, para que o algoritmo de Gibbs funcione, a distribuição condicional dos 

parâmetros deve possuir uma forma conhecida. Nos casos em que essa premissa não pode ser 

atendida, outras técnicas MCMC devem ser utilizadas como, por exemplo, o Metropolis-

Hastings (BLASCO, 2001). Embora os métodos MCMC sejam robustos, algumas incertezas 

são geradas com sua utilização, a saber, se a amostragem foi obtida da distribuição de 

interesse, se o processo percorreu todo o espaço de probabilidade e se as estimativas de 

interesse estão com a precisão desejada (OLIVEIRA, 2005).  

Detectar a convergência da cadeia de Gibbs não é uma tarefa fácil e ainda 

totalmente solucionada, no entanto existem metodologias disponíveis na literatura para avaliar 

a convergência da cadeia de Gibbs. Alguns métodos comumente utilizados são os propostos 

por Geweke (1992), cujo objetivo é comparar os valores iniciais e finais da cadeia de Markov, 

para verificar falhas de convergência, de modo que, na hipótese de nulidade testada, afirma-se 

que houve convergência, uma vez que valores de probabilidade abaixo de 0,05 indicam 

evidências contrárias à convergência das cadeias. O método de Heidelberger & Welch (1983), 

em que se testa a hipótese nula de estacionalidade da amostra gerada, e se ela for rejeitada o 

teste é repetido após a eliminação de 10% iniciais das iterações, tal procedimento é 

continuado até que o descarte das iterações atinja 50% ou até a aprovação da cadeia analisada 

no teste e o método de Raftery & Lewis (1992), que estima a quantidade de iterações 

necessárias para que o amostrador de Gibbs atinja a distribuição estacionária, sugerindo o 

tamanho do descarte (burn-in) e salvamento (thin) das amostras.  

 Apesar de suas limitações, como detectar com precisão a convergência das 

cadeias, a inferência bayesiana, associada aos métodos de Monte Carlo via Cadeias de 

Markov (MCMC), tem permitido uma maior flexibilidade em diferentes situações do 

melhoramento genético animal principalmente em modelos mais complexos e na avaliação 

genética de características que não seguem distribuição normal (YOKOO et al., 2013). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

  Os dados utilizados neste estudo, fornecidos pela Associação Brasileira de Santa 

Inês (ABSI) são referentes a registros de julgamentos dos animais da raça Santa Inês obtidos 

em diferentes exposições agropecuárias, durante os anos de 2012 a 2014.  

  Os procedimentos realizados durante os julgamentos dos animais foram seguidos 

de acordo com o regulamento oficial da associação (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

SANTA INÊS, 2014b). Os julgamentos foram realizados por juiz único ou por comissão de 

três juízes, sendo todos efetivos e pertencentes ao quadro de jurados da ABSI. O arquivo de 

dados continha informações apenas para os animais que obtiveram as 15 maiores premiações 

dentro de sua categoria por idade (1º ao 15º lugar), cujas pontuações foram atribuídas de 

acordo com o regulamento de julgamento de ovinos Santa Inês.  

  As características avaliadas foram a habilidade de o animal se classificar entre o 

três primeiros colocados dentro de sua categoria de idade (HAB3) e sua pontuação total 

obtida durante o evento (PTO). Para HAB3, os animais disputaram as classificações em 16 

categorias, de acordo com sua idade, que variou entre 4 e 36 meses. Para PTO, analisou-se a 

pontuação total obtida durante o evento onde os animais pertencentes até a 4ª categoria de 

idade (4 a 8 meses) competiram dentro de categorias e em campeonatos subsequentes para 

definição do Campeão Ovino do Futuro, e animais confirmados (acima de 8 meses) 

disputaram a premiação máxima de Grande Campeão da Raça. 

  Previamente realizou-se a filtragem dos dados, onde foram excluídas informações 

de animais com criadores, categoria, idade, evento e premiações desconhecidos. Informações 

referentes aos campeonatos de progênie e conjunto família também não foram incluídas na 

análise. Os arquivos finais após edição dos dados foram analisados individualmente e 

continham 3.180 registros referentes a 1.896 animais para HAB3 e 4.383 informações 

referentes a 2.170 animais para PTO. O arquivo de genealogia incluiu 4069 animais.  

   Para HAB3 foi atribuído escore “1” para fracasso e “2” para sucesso, ou seja, 

animais que se classificaram entre os três melhores dentro de sua categoria de idade 

receberam a observação “2”, os demais animais receberam a observação “1”. Na característica 

PTO foram somadas as pontuações atribuídas aos animais em relação às suas classificações 

em todos os campeonatos individuais disputados, de acordo com a idade necessária 

(campeonatos por categoria, ovino do futuro menor, ovino do futuro maior, ovino do futuro, 

ovino adulto, ovino jovem, borrego (a) maior, borrego (a) menor, borrego (a) Junior, e grande 
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campeonato). Portanto, para cada animal foi considerada apenas uma informação por evento 

que contemplava a pontuação total relacionada às premiações obtidas em todos os 

campeonatos disputados por este animal na exposição ocorrida. A contagem dos pontos 

referentes às premiações obtidas pelos animais foi realizada de acordo com a pontuação base 

apresentada na tabela 5.  

 

Tabela 5 - Pontuações individuais atribuídas aos prêmios recebidos por animais da raça Santa 

Inês (classes PO e PCOC) em julgamentos oficiais da raça. 

Prêmio Idade necessária 

(meses) 

Pontuação Base 

Grande Campeão (a) da Raça +08-36 150 

Reservado Grande Campeão (a) da Raça +08-36 120 

Terceiro (a) Melhor Animal da Raça +08-36 60 

Campeão(a) Ovino do Futuro   04-08 100 

Reservado(a)  Campeão (a) Ovino do Futuro   04-08 80 

Campeão(a) Ovino do Futuro Menor   04-06 60 

Reservado(a)  Campeão (a) Ovino do Futuro Menor   04-06 40 

Campeão(a) Ovino do Futuro Maior +06-08 60 

Reservado(a)  Campeão (a) Ovino do Futuro Maior +06-08 40 

Campeão (a) Borrego (a) Junior +08-10 60 

Reservado Campeão (a) Borrego (a) Junior +08-10 40 

Campeão (a) Borrego (a) Menor +10-12 60 

Reservado Campeão (a) Borrego (a) Menor +10-12 40 

Campeão (a) Borrego (a) Maior +12-18 60 

Reservado Campeão (a) Borrego (a) Maior +12-18 40 

Campeão (a) Ovino Jovem +18-24 60 

Reservado Campeão (a) Ovino (a) Jovem +18-24 40 

Campeão (a) Borrego (a) Ovino Adulto +24-36 60 

Reservado Campeão (a) Ovino (a) Adulto +24-36 40 

1º Prêmio de Categoria   04-36 28 

2º Prêmio de Categoria   04-36 24 

3º Prêmio de Categoria   04-36 20 

4º Prêmio de Categoria   04-36 16 

5º Prêmio de Categoria   04-36 14 

6º Prêmio de Categoria   04-36 12 

7º Prêmio de Categoria   04-36 10 

8º Prêmio de Categoria   04-36 08 

9º Prêmio de Categoria   04-36 07 

10º Prêmio de Categoria   04-36 06 

11º Prêmio de Categoria   04-36 05 

12º Prêmio de Categoria   04-36 04 

13° Prêmio de Categoria   04-36 03 

14º Prêmio de Categoria   04-36 02 

15º Prêmio de Categoria   04-36 01 
Fonte: www.absisataines.com.br/ranking/regulamento (Adaptado) 
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  Os títulos de Campeão (ã) Ovino Adulto, Ovino Jovem, Borrego (a) Maior, 

Borrego (a) Menor, Borrego (a) Junior) foram disputados entre os primeiros prêmios de cada 

categoria (acima de 8 meses de idade), enquanto os títulos de Reservado(a) Campeão(ã) 

foram disputados entre os primeiros prêmios de cada categoria e o segundo prêmio da 

categoria de onde saiu o(a) Campeão(a). Os títulos de Grande Campeão (ã) foram disputados 

pelos Campeões (ãs) de cada campeonato, observando o mínimo de dois concorrentes. Já os 

títulos de Reservado (a) Grande Campeão (ã) foram disputados pelo (a) Reservado (a) 

Campeão (ã) do campeonato de onde saiu o (a) Grande Campeão (ã) e os demais Campeões 

(ãs), observando o mínimo de dois concorrentes. Os animais das categorias entre 04 (quatro) a 

8 (oito meses), disputaram campeonatos a parte para definição do(a) Campeão(a) Ovino do 

Futuro, obedecendo os mesmos princípios citados anteriormente.  

  Devido ao seu alto coeficiente de variação e distribuição dispersa a PTO 

necessitou ser transformada para normalizar sua resposta. Portanto a pontuação obtida pelos 

animais foi avaliada como resposta de sua função logarítmica em que: PTO = ln (PTO). A 

normalidade da variável PTO antes e após transformação logarítmica foi verificada pelo teste 

de Shapiro e Wilk (1965), avaliação dos gráficos de distribuição e dos coeficientes de 

assimetria e curtose. 

  A verificação dos efeitos ambientais que influenciavam as características 

avaliadas foi realizada pelo procedimento dos quadrados mínimos generalizados (GLM), 

disponível no pacote estatístico SAS (SAS Institute, 2004). Para a característica HAB3 foram 

utilizados os efeitos de grupo contemporâneo e criador, enquanto para PTO os efeitos de 

grupo de contemporâneos, criador e efeito linear da covariável idade no dia de exposição. Nos 

grupos de contemporâneos foram considerados os animais que participaram da mesma 

exposição, ano de exposição, sexo e categoria do campeonato julgado para HAB3, e para PTO 

foram incluídos os animais que participaram da mesma exposição, ano de exposição, sexo e 

tipo de premiação máxima (Campeão ovino do futuro ou Grande Campeão da raça). Para 

HAB3 foram excluídos os grupos de contemporâneos com menos de quatro informações para 

garantir o mínimo de variabilidade necessária dentro de grupos. O efeito de expositor não foi 

utilizado no modelo, para evitar possível dependência com o efeito de criador. Além disso, a 

inclusão do efeito de expositor não alterou a estimativa dos parâmetros genéticos em análises 

prévias. 

  Os componentes de variância foram estimados por meio de abordagem bayesiana 

por meio de modelo animal de limiar para HAB3 e linear para PTO utilizando-se os 

programas computacionais THRGIBBS1F90 e GIBBS2F90 (MISZTAL et al., 2002), 
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respectivamente. As densidades marginais posteriores dos parâmetros de interesse foram 

estimadas utilizando-se o amostrador de Gibbs, implementado nos programas citados 

anteriormente. Após análises preliminares optou-se por cadeias únicas de 1.500.000 iterações 

com descarte amostral das primeiras 150.000 cadeias e período de amostragem a cada 15 

iterações para a característica HAB3 e 500.000 iterações, descarte amostral das primeiras 

50.000 iterações com período de amostragem a cada 10 iterações para a característica PTO. O 

tamanho efetivo das cadeias foi de 90.000 amostras para HAB3 e 45.000 amostras para PTO. 

Os resultados pós-amostragem de Gibbs das análises uni características foram realizadas com 

o programa POSTGIBBSF90, desenvolvido por S. Tsuruta (MISZTAL et al., 2002). A 

convergência das cadeias foi verificada por meio dos métodos propostos por GEWEKE 

(1992) e HEIDELBERGER & WELCH (1983), utilizando o pacote Bayesian Output Analysis 

– BOA (SMITH, 1997), disponível para o software R (R Development Core Team, 2011).  

  O modelo utilizado para as duas características pode ser representado 

matricialmente como:  

y = Xβ + Zα + Wep + e 

Em que: y = vetor de observações; β = vetor dos efeitos sistemáticos; α= vetor dos efeitos 

genéticos aditivos diretos; ep = vetor dos efeitos de ambiente permanente individual, e e = 

vetor dos erros aleatórios residuais associados com as observações. X, Z e W são as matrizes 

de incidência relacionadas com β, α e ap.  

  De acordo com o paradigma bayesiano, as pressuposições das distribuições a 

priori dos parâmetros do modelo são: 

β ∝ constante  

p(α|σ²α) ~ N (0, Aσ²α) 

p(αp|σ²ep) ~ N (0, Iσ²ep) 

p(e|σ²e) ~ N (0, Iσ²e) 

em que A é a matriz do numerador do coeficiente parentesco de Wright, σ²α é a variância 

genética aditiva, I representa uma matriz identidade, σ²ep é a variância de ambiente 

permanente e σ²e  é a variância residual.   

  Distribuições a priori uniformes foram assumidas para β, σ²α, σ²ep e σ²e, de modo a 

refletir vago conhecimento inicial acerca dos parâmetros de interesse e, portanto, pouca 

influência nos resultados. 

  Para o modelo de limiar, assumiu-se que a resposta observada na escala categórica 

estava relacionada a uma escala subjacente de distribuição normal contínua (U), em que  U| θ 
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~ N (W θ, I σ²e) e U é o vetor da escala base de ordem r; θ’ = (β’, a’, ep’) é o vetor de 

parâmetros de localização de ordem s, com β definido como os efeitos sistemáticos, a e ep 

como efeitos aleatórios genético aditivo e de ambiente permanente respectivamente; W 

representa a matriz de incidência conhecida, de ordem r x s; I é uma matriz identidade de 

ordem r x r; e σ²e é a variância residual. A variância residual foi fixada em um (σ²e = 1), uma 

vez que a escala subjacente não é observável; esse procedimento deve ser adotado para se 

obter identificabilidade na função de verossimilhança (VAN TASSEL et al., 1998; 

GIANOLA; SORENSEN, 2002). 

  Após a definição dos parâmetros do modelo, o encadeamento entre as duas 

escalas, categórica e contínua, pode ser estabelecido como a probabilidade de uma observação 

estar na primeira categoria sendo proporcional a: 

P(yv = 1| l, θ) =  P (Uv < l | l, θ) = Φ ((l – w’v θ)/ σe) 

em que: yv = variável resposta para v
ésima 

observação; l = valor do limiar que por não ser 

estimável atribui-se um valor arbitrário; Uv = valor da variável subjacente para a mencionada 

observação; Φ ( ) = função de distribuição cumulativa de uma variável normal padrão; w’v = 

vetor coluna de incidência que une θ à v
ésima

 observação. Uma vez que as observações são 

condicionalmente independentes dado θ, a função de verossimilhança é definida pelo produto 

das contribuições de cada registro.  A distribuição posterior conjunta de θ e σ²α  é proporcional 

ao produto da distribuição anterior pela função de verossimilhança, obtida via algoritmo de 

Gibbs. 

  As distribuições de probabilidade a posteriori da herdabilidade (h²) e 

repetibilidade (t) foram obtidas com base nas distribuições posteriores dos componentes de 

variância estimados, em que:  

p(h²|y) = p[σ²α/( σ²α + σ²ep + σ²e)|y] 

p(t|y) = p[σ²α  + σ²ep /( σ²α + σ²ep + σ²e)|y] 

   

  As soluções dos valores genéticos para HAB3 foram transformadas em escala de 

probabilidade pela função PROBNORM no SAS (SAS Institute, 2004), expressas assim como 

desvios de 0,5 ou 50%. Para PTO os valores genéticos foram divididos pela média da 

característica somada a três desvios-padrão, essa expressão foi multiplicada por 100. Dessa 

forma, os valores genéticos foram expressos como porcentagem de valores próximos da 

pontuação máxima.  

  A tendência genética foi expressa como uma função do valor genético do animal 

em relação ao seu ano de nascimento. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Estatística descritiva 

 

  A média para a característica HAB3 foi de 1,37 (Tabela 6), o que significa que do 

total de observações para esta característica, aproximadamente 37% eram referentes a animais 

que receberam as três maiores premiações nos campeonatos por categoria de idade (4 meses 

até 36 meses).  Ressalta-se que esta média não descreve totalmente a natureza da situação, 

uma vez que o banco de dados estava restrito apenas a aqueles animais que receberam alguma 

pontuação dentro de sua categoria de idade (os primeiros 15 classificados), além de algumas 

exclusões de informações por inconsistência no banco de dados. Em estudo semelhante, 

realizado com bovinos Nelore, a média de animais classificados entre os três primeiros 

colocados foi 19,6% (SIMIELLI FILHO et al, 2014). 

   A PTO consiste no somatório dos pontos obtidos individualmente em cada 

campeonato disputado na exposição. Entretanto, dependendo do evento, animais que 

obtiveram a mesma premiação dentro do mesmo campeonato, podem receber pontuações 

diferentes, pois a estas podem ser atribuídos acréscimos de acordo com o número de jurados, 

número de animais avaliados na exposição, número de expositores participantes e número de 

estados representados. O regulamento oficial prevê ainda a possível participação em provas de 

ganhos de peso e em programas de seleção da raça (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

SANTA INÊS, 2014b). O logaritmo da pontuação total obtida pelos animais apresentou 

média de 3,51±0,91 com máximo e mínimo de 0,69 e 6,33 (Tabela 6), respectivamente.  

 

Tabela 6 – Número total de observações (n), número de pais e mães conhecidos na genealogia 

(Pais e Mães), média ± desvio padrão (Média±DP) , mínimo (Mín) e máximo (Máx) para as 

características HAB3 e PTO em ovinos da raça Santa Inês. 

Característica n Pais Mães Média±DP  Mín Máx 

 
HAB3

1 
3180 322 1322 1,37 ± 0,48 1 2 

PTO
2 

4383 343 1463 3,51 ± 0,91 0,69 6,33 
1 Habilidade de se classificar entre os três primeiros colocados dentro de sua categoria em exposições 

agropecuárias; 2 Transformação logarítmica da pontuação total obtida em exposições agropecuárias, 

considerando-se todos os campeonatos individuais disputados durante o evento. 

 

Na figura 3 estão apresentados os histogramas para as pontuações obtidas nos 

julgamentos antes e após sua transformação logarítmica onde é possível observar uma 
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distribuição dispersa para os dados originais. Os coeficientes de variação observados para a 

característica foram de 132,61% e 25,95% para os dados antes e após sua transformação 

logarítmica, respectivamente, o que demonstra que o procedimento adotado mostrou-se 

adequado para a estrutura de dados do presente estudo. Transformações desta natureza são 

necessárias quando a característica estudada não apresenta distribuição normal, não 

atendendo, portanto, a premissa de homocedasticidade, necessária para os testes estatísticos.  

 

Figura 3 – Histogramas da pontuação total obtida (PTO) por ovinos da raça Santa Inês nos 

campeonatos individuais disputados em exposições agropecuárias, antes (A) e após (B) 

transformação logarítmica dos dados. 

 

  A idade média dos animais durante as exposições foi de 403,75±220,44 dias, 

aproximadamente 13 meses. Observou-se um efeito positivo da idade dos animais avaliados 

sobre sua pontuação obtida nas competições (Figura 4). A associação entre idade e a 
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pontuação dos animais provavelmente deve-se pelo fato que animais mais velhos geralmente 

apresentam melhor desenvolvimento corporal (peso, estrutura corporal dentre outras) o que 

até certo ponto pode conferir uma melhor classificação dada pelo juiz ao animal.  

 

Figura 4 – Efeito da idade no dia da exposição sobre a pontuação total obtida por ovinos da 

raça Santa Inês em exposições agropecuárias.  

 

 

4.2 Parâmetros genéticos e fenotípicos 

 

  A partir das distribuições amostrais geradas pelo algoritmo de Gibbs (Figuras 5 e 

6) é possível estimar estatísticas pontuais para os parâmetros estudados. Neste processo, um 

conjunto de densidades condicionais é requerido para cada elemento escalar ou subvetor de 

elementos no vetor de parâmetros do modelo. As densidades condicionais completas 

correspondem à distribuição do parâmetro específico condicional a todos os demais 

parâmetros no modelo e ao arquivo de dados (VAN TASSEL et al., 1998). 

  A análise das distribuições a posteriori para os componentes de variância, 

herdabilidade e repetibilidade para as características HAB3 e PTO indica que estes 

parâmetros foram obtidos de uma distribuição que se aproxima da normal (Figuras 5 e 6), 

apresentando em geral valores de média, moda e mediana próximos (Tabela 7).  Entretanto é 

possível observar que para PTO, as distribuições posteriores para os componentes de 

variância e parâmetros genéticos foram mais simétricas (Figura 6). Isto pode estar relacionado 

a uma maior facilidade para atingir a convergência por meio da amostragem de Gibbs para 

esta característica.  
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  Silva et al. (2005) afirmaram que estimativas de medidas de tendência central 

simétricas para os componentes de (co)variância são um indicativo de que a implementação 

da cadeia de Gibbs foi realizada corretamente e atingiu sua convergência, e isto produz 

estimativas mais acuradas.  Ressalta-se que em algumas características, os parâmetros podem 

assumir distribuições Wishart Invertida para as densidades marginais posteriores e nesse caso 

não é necessário que suas estimativas das medidas de tendência central sejam similares 

(SORENSEN et al., 1995; VAN TASSEL et al., 1998).  

 

Figura 5 – Histogramas das estimativas de densidades posteriores completas da variância 

genética aditiva (σ²α), variância de ambiente permanente (σ²ep), variância residual (σ²e), 

variância fenotípica (σ²p), herdabilidade (h²) e repetibilidade (t) para a característica HAB3, 

obtidas por inferência bayesiana. 
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Figura 6 – Histogramas das estimativas de densidades posteriores completas da variância 

genética aditiva (σ²α), variância de ambiente permanente (σ²ep), variância residual (σ²e), 

variância fenotípica (σ²p), herdabilidade (h²) e repetibilidade (t) para a característica PTO, 

obtidas por inferência bayesiana. 

   

  Outro indício de que a implementação da cadeia de Gibbs foi adequada para gerar 

as médias posteriores das distribuições marginais é o erro de Monte Carlo (VAN TASSEL; 

VAN VLECK, 1996). As estimativas destes erros para os componentes de variância, 

herdabilidade e repetibilidade para HAB3 e PTO foram baixas (Tabela 7). O erro de Monte 

Carlo pode ser considerado de baixa magnitude quando seu valor somado a estimativa de 

herdabilidade não influencia o resultado final, considerando-se até a segunda casa decimal 

(VAN TASSEL; VAN VLECK, 1996). O erro de Monte Carlo é estimado mediante o cálculo 
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da variância das amostras divididas por seu número total. Portanto, esse parâmetro reflete o 

quanto os valores das estimativas geradas podem variar em relação ao tamanho finito da 

cadeia, sendo inversamente proporcional a esta, de forma que sua raiz quadrada refere-se à 

aproximação do desvio-padrão do erro da estimativa e é utilizada como uma medida de 

acurácia (SORENSEN et al., 1995).  

   

Tabela 7 – Componentes de variância, herdabilidade e repetibilidade para as características 

HAB3¹ e PTO² em ovinos da raça Santa Inês participantes de exposições agropecuárias. 

HAB3 

Parâmetro Média ± Desvio 

Padrão 

Mediana Moda RC-95% EMC 

σ²α 0,2175 ± 0,1651 0,1853 0,1023 0,0001-0,5335 0,0096 

σ²ep 0,7506 ± 0,1880 0,7523 1,0080 0,3771-1,1130 0,0078 

σ²e 1,1156 ± 0,0419 1,1150 1,1140 1,0320-1,1960 0,0001 

σ²p 2,0838 ± 0,1537 2,0764 2,0334 1.7941-2,3936 0,0024 

h² 0,10 ± 0,07 0,09 0,05 0,00-0,24 0,0045 

t 0,57 ± 0,11 0,56 0,52 0,39-0,80 0,0056 

PTO 

σ²α 0,0827 ± 0,0264 0,0810 0,1008 0,0318-0,1337 0,0012 

σ²ep 0,1575 ± 0,0249 0,1576 0,1612 0,1076-0,2051 0,0010 

σ²e 0,4437 ± 0,0132 0,4434 0,4420 0,4174-0,4690 0,0000 

σ²p 0,6839 ± 0,0171 0,6836 0,6926 0,6498-0,7167 0,0002 

h² 0,12 ± 0,04 0,12 0,12 0,04-0,19 0,0017 

t 0,31 ± 0,02 0,31 0,31 0,27-0,35 0,0003 
1HAB3 = Habilidade de um animal classificar-se entre os três primeiros colocados dentro de sua categoria de 

idade entre 4 e 36 meses; 2PTO = Pontuação total individual obtida pelo animal em julgamentos, considerando as 

classificações nos campeonatos por categoria de idade e subsequentes (Dados Transformados); σ²α = variância 
aditiva; σ²ep = variância de ambiente permanente; σ²e = variância do erro; σ²p = variância fenotípica; h² = 

herdabilidade; t = repetibilidade; RC-95% = região de credibilidade a 95% de significância; EMC = Erro de 

Monte Carlo. 

 

 

4.2.1 Herdabilidade 

 

A herdabilidade (h²) média para a característica HAB3 foi 0,10 (Tabela 7), porém 

o valor modal para este parâmetro foi inferior, correspondendo a 0,05. Neste caso, a moda 

pode ser considerada a medida de posição mais adequada, pois reflete o valor de maior 

frequência (WRIGHT et al., 2000). A região de credibilidade no qual o valor verdadeiro do 

parâmetro está contido encontra-se entre 0,0 e 0,24.  

A pontuação total obtida (PTO) permite uma melhor expressão do fenótipo em 

comparação com a HAB3, pois para cada classificação nos campeonatos é atribuído uma 

pontuação específica. Apesar deste fato, as estimativas médias de herdabilidade foram 
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semelhantes entre as duas características. Para PTO o coeficiente de herdabilidade apresentou 

média de 0,12 (Tabela 7), porém com estimativas pontuais mais simétricas e região de 

credibilidade mais estreita, situada entre 0,04 e 0,19. Deste modo espera-se com probabilidade 

maior que 95%, que, embora pequena, a variação aditiva para PTO não seja totalmente nula. 

Pode-se observar ainda que as regiões de credibilidade encontram-se praticamente 

sobrepostas entre as características analisadas (Tabela 7). Este fato deve ser esperado, uma 

vez que estas características são sistematicamente semelhantes, pois há tendência que os 

animais que recebem as maiores pontuações sejam aqueles que melhor se classificaram nos 

campeonatos por idades e principalmente aqueles que receberam os maiores prêmios nos 

campeonatos subsequentes.  

Verifica-se que as estimativas pontuais da herdabilidade para as características 

analisadas foram de baixa magnitude, o que indica, que de toda variação observada no 

desempenho de ovinos da raça Santa Inês em exposições agropecuárias, apenas uma pequena 

proporção pode ser explicada pela ação aditiva dos genes. Neste contexto, pode se afirmar que 

a correlação entre o fenótipo observado no animal e seu valor genético é baixa.  

Devido a grande influência de fatores ambientais na manifestação das 

características e sua baixa variação aditiva, a seleção fenotípica dos animais melhor 

classificados e que receberam as maiores pontuações em exposições não promoverá ganhos 

genéticos para estas características na população em curto prazo de tempo.  

De acordo com os resultados encontrados desse estudo, o desempenho dos 

animais em exposições agropecuárias não deve ser tratado como algo unicamente genético, 

devendo-se considerar todos os fatores ambientais a que os animais foram expostos antes de 

serem avaliados em pista. Possivelmente, existe uma grande correlação entre genótipo e 

ambiente, onde filhos de animais campeões recebem os melhores tratamentos e, portanto, 

possuam maiores chances de obter melhor desempenho nas competições em que participam 

do que animais que não são filhos de reprodutores consagrados em julgamentos.  

Portanto, o tratamento oferecido para os animais deve possuir grande importância 

para melhorar a classificação e pontuação obtida pelos animais durante as competições, além 

de uma seleção para características qualitativas relacionadas ao padrão racial em questão. Em 

um estudo de diferentes populações da raça Santa Inês no Estado do Piauí, Carneiro et al. 

(2006) relataram divergência de animais criados à campo e aqueles participantes de 

exposições agropecuárias, que apresentaram desempenho com relação ao peso e medidas 

morfométricas muito superior quando comparados aos animais criados em rebanhos com 

finalidade para produção de carne. Os autores atribuíram à diferença observada ao tratamento 
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diferenciado dado aos animais de exposição, com fornecimento de grandes quantidades de 

ração concentrada e às vezes, até exercício físico para aumento de peso e musculatura, além 

de uma possível superioridade genética, resultado de uma seleção, ainda que empírica.  

Estudos genéticos sobre a classificação ou pontuação de ovinos em exposições 

agropecuárias não foram encontrados na literatura consultada. Em bovinos da raça Nelore, a 

herdabilidade para a característica TOP3 (animais classificados entre os três primeiros 

colocados em exposições agropecuárias), obtida em análise bi característica com peso ao ano 

via modelo animal linear-limiar foi 0,18. A mesma característica ao ser analisada 

conjuntamente com características de carcaça variou entre 0,01 e 0,10 (SIMIELLI FILHO et 

al, 2014. 

Da Gama et al (2014), por meio de modelos Thurstonianos, estimaram 

herdabilidade de 0,21 para o rank de fêmeas da raça Gir Leiteiro obtido em diferentes 

exposições agropecuárias. Valores superiores aos anteriormente citados foram reportados por 

Boostrom  et al (1986), que estimaram herdabilidade de 0,35 para classificação de bovinos da 

raça Hereford em eventos ocorridos nos Estados Unidos entre os anos de 1978 e 1984.  

Uma vez que a classificação e a pontuação obtidas pelos animais nos eventos são 

características artificiais, e não biológicas, a variação aditiva observada para elas pode estar 

relacionada com a herança genética de características avaliadas indiretamente pelos jurados 

para classificar os animais na pista.  

Por exemplo, em bovinos da raça Hereford, Boostrom et al. (1986), relataram que 

a altura e peso foram as características que mais influenciaram na avaliação dos animais 

durante as competições, estas características apresentaram correlação fenotípica com a 

classificação dos animais de 0,6 e 0,43, respectivamente. Neste estudo, as correlações 

genéticas entre a classificação dos animais e as características coletadas na entrada da 

competição, como altura, circunferência escrotal, peso e espessura de gordura foram 0,83, 

0,43, 0,53 e 0,06, respectivamente. No entanto, os mesmos autores ressaltaram ainda que, as 

baixas correlações entre a classificação dos touros avaliados e suas DEPs para peso ao 

nascimento, ao desmame, ao ano e para efeito materno de peso a desmama ofereceram 

evidências de que o julgamento dos animais não estava levando em conta seu potencial 

genético para características de crescimento. Para esses autores, julgar os animais com ênfase 

em sua altura não resulta necessariamente na seleção de animais com maiores valores 

genéticos para características de crescimento.  

Similarmente, no estudo de Simielli Filho et al (2014), as correlações genéticas 

relatadas entre a classificação de bovinos da raça Nelore em pistas de julgamento e as 
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características coletadas no momento de suas admissões para a pista, tais como peso, 

características morfométricas, área de olho de lombo e espessura de gordura foram de média a 

alta magnitude (0,28 a 0,94). Esses autores sugerem que há associação genética entre essas 

características, embora suas correlações fenotípicas (0,17 a 0,53) tenham indicado que o juiz 

tendeu a considerá-las somente em parte no momento da avaliação, sendo o peso, o 

comprimento corporal e o perímetro torácico as características mais influentes na decisão dos 

juízes.  

Espera-se que o tipo morfológico buscado em campeões de pista deva coincidir 

com o biótipo mais eficiente para maioria dos sistemas de produção de carne adotados no 

Brasil (KOURY FILHO, 2001). Portanto, características utilizadas como medidas auxiliares 

na identificação de animais mais precoces e com maior rendimento de carcaça, avaliadas 

visualmente, como a conformação, a precocidade e a musculosidade, devem dar sustentação 

aos aspectos visuais buscados no animal pelos avaliadores no momento do julgamento.   

Em ovinos, o interesse nestas características é recente e sua herança ainda é pouco 

conhecida. Em cordeiros da raça Suffolk, as estimativas de h² obtidas para as características 

de conformação, precocidade e musculosidade, avaliadas no momento do desmame foram 

0,15, 0,18 e 0,16, respectivamente (SOMAVILLA et al., 2012), e 0,07, 0,14 e 0,09,  

respectivamente, quando avaliadas após o desmame  (NASCIMENTO et al., 2014). Os 

valores relatados por estes autores indicaram existir variância aditiva para estas 

características, porém, com baixo potencial de respostas à seleção direta.  

 

4.2.2 Repetibilidade 

 

A repetibilidade média estimada para HAB3 foi 0,57 (Tabela 7). Esse valor indica 

uma confiança de moderada a alta que o mesmo animal apresente desempenho semelhante em 

futuras competições, ou seja, permanecer entre os três primeiros colocados. Da Gama  et al. 

(2014) estimaram repetibilidade de 0,63 para a classificação de fêmeas da raça Gir em 

diferentes exposições agropecuárias. 

Como a característica HAB3 apresentou baixa variância aditiva, pode-se afirmar 

que o alto índice de repetibilidade, estimada aqui para esta característica, indica que as 

diferenças observadas entre os indivíduos da população possuem grande influência de 

componentes ambientais que afetam o desempenho dos animais permanentemente. O efeito 

do componente de ambiente permanente pode estar relacionado aos defeitos (permissíveis, 
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mas indesejáveis para a raça) ou qualidades morfológicas referentes ao padrão racial presentes 

no animal avaliado no momento do julgamento. Estes aspectos, uma vez que não podem ser 

modificados, irão influenciar a classificação do mesmo animal em diferentes exposições ao 

longo do tempo.  

Contudo, o valor de repetibilidade observado para HAB3 deve ser tomado com 

certa cautela devido às limitações do banco de dados, uma vez que havia informações apenas 

para animais que receberam alguma premiação dentro de sua categoria (15 primeiros 

classificados), o que pode contribuir para uma superestimação da variância de ambiente 

permanente. 

Para a característica PTO a repetibilidade média estimada foi 0,31 (Tabela 7). 

Esse valor foi inferior ao relatado para a característica HAB3 (Tabela 7). De acordo com o 

resultado observado neste estudo, espera-se que exista uma moderada confiança em relação ao 

desempenho do mesmo animal em subsequentes competições. Isto sugere que após os 

campeonatos de categoria, as competições subsequentes tendem a ser mais disputadas, 

provavelmente, por considerarem apenas os animais melhor qualificados dentro dos padrões 

da raça. Este resultado é um indicativo de que animais que conseguem o posto de grande 

campeão em determinada competição podem não obter o mesmo desempenho em futuras 

competições.  

 Fatores como a magnitude do evento, número de animais na competição, 

tratamento oferecido e o avaliador podem possuir grande importância no desempenho dos 

animais avaliados ao longo das competições. Estudo recente propõe um método que inclui o 

grau de dificuldade relacionado à importância do evento na avaliação genética do ranking 

final de animais de competição (RICARD; LEGARRA, 2010).   

 

4.3 Valores genéticos  

 

Os valores genéticos preditos para todos os animais incluídos na matriz de 

parentesco variaram entre 35,53 e 70,36 %, com média de 51,06 % para HAB3, e entre -6,32 

e 9,26 %, com média de 0,17 %, para PTO, respectivamente (Tabela 8). Para HAB3, os 

valores genéticos foram apresentados como desvios em relação a 50% de probabilidade de o 

animal se classificar entre os três primeiros colocados dentro de sua categoria. Na 

característica PTO, o interessante é alcançar o máximo de pontos possível. Logo, os valores 

genéticos para esta característica foram apresentados como porcentagem em relação à soma 
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da média de pontos obtidos com três desvios–padrão, o que levaria a aproximadamente 99% 

da pontuação máxima.  

 

Tabela 8 – Estatística descritiva para os valores genéticos preditos para as características 

HAB3 e PTO registradas para ovinos da raça Santa Inês em Exposições Agropecuárias.  

Característica N Média (%) Desvio-Padrão (%) Mínimo (%) Máximo (%) 

HAB3 4069 51,06 4,35 35,53 70,36 

PTO 4069 0,17 1,70 -6,32 9,26 

HAB3 = Habilidade de um animal classificar-se entre os três primeiros colocados dentro de sua categoria de 

idade entre 4 e 36 meses; PTO = Pontuação total obtida pelo animal em julgamentos, considerando suas 

premiações nos diferentes campeonatos durante a exposição. 

 

As distribuições das soluções a posteriori para os valores genéticos de HAB3 e 

PTO foram semelhantes à distribuição normal (Figuras 7 e 8). Embora os valores genéticos 

preditos para HAB3 e PTO tenham apresentado amplitudes de ordem 34,83% e 15,58%, 

respectivamente, nota-se que a maioria dos animais apresentou valores genéticos próximos a 

50% ou zero, de acordo com a característica (Figuras 7 e 8). A frequência acumulada entre os 

valores 46,53 e 56,93 % para HAB3 e entre -1,63 e 2,18% para PTO representou cerca de 

90% da distribuição (Figuras 7 e 8).  

 

Figura 7 – Distribuição de frequência dos valores genéticos preditos, para ovinos da raça 

Santa Inês, expressos como desvios de 50% da probabilidade do animal se classificar entre os 

três melhores dentro de categorias de idade (HAB3) em exposições agropecuárias. 
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Figura 8 – Distribuição de frequência dos valores genéticos preditos para a pontuação total 

obtida (PTO) por ovinos Santa Inês em exposições agropecuárias, expressos como 

porcentagem da pontuação máxima. 

 

 

Devido aos fortes efeitos ambientais induzidos para aprimorar o desempenho nas 

exposições, a avaliação e a seleção fenotípica dos animais melhor premiados na pista pode 

não levar à escolha daqueles com maiores valores genéticos. Neste sentido, sugere-se aqui, a 

utilização de DEPs (metade do valor genético) para HAB3 e PTO como ferramentas para 

auxiliar na seleção genética dos animais para competições em pistas de julgamento.  

Os valores de DEP para o desempenho em exposições agropecuárias podem ser 

interpretados como a habilidade de o animal transmitir para sua progênie, um conjunto de 

características como, equilíbrio, estrutura de membros, aprumos, harmonia do conjunto, 

facilidade de deslocamento, vigor, entre outras inúmeras características que somente juízes 

podem visualizar com perspicácia e discernimento. Todavia, por ser um conjunto muito 

complexo, a eficiência desta seleção seria limitante. 

Para Silveira e Josahkian (2012), uma das formas de conciliar a utilização de 

DEPs com as pistas de julgamento, seria através da adoção de um modelo global, com 

objetivos dentro da raça a serem seguidos tanto por programas de melhoramento quanto pelas 

pistas de julgamento, de modo que ambos buscassem o mesmo biótipo animal. Neste 

contexto, antes de serem aceitos para avaliação em pista, seriam estabelecidos parâmetros 

mínimos para os valores genéticos dos animais para características de importância econômica.  
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Deste modo, o uso de DEPs, tanto para características de desempenho em pistas 

como para aquelas de interesse produtivo, aliado a habilidade e competência dos juízes, 

poderá contribuir para uma maior integração entre os objetivos buscados no campo e em pista 

de julgamento, reduzir um possível viés na escolha dos melhores animais e garantir o futuro 

produtivo da raça Santa Inês, por meio da seleção dos melhores fenótipos com certificação 

genética para características de interesse produtivo.   
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5 CONCLUSÕES 

 

  Os baixos valores de herdabilidade para a classificação e pontuações obtidas por 

ovinos da raça Santa Inês em julgamentos, revelam uma forte influência de fatores ambientais 

na manifestação destas características. Portanto, a seleção e o uso de reprodutores que 

obtiveram bons desempenhos em competições de julgamento não apresentam grandes 

garantias que seus filhos tenham a mesma capacidade. De qualquer forma, apesar de reduzida, 

existe herança genética na expressão do desempenho dos animais em exposições 

agropecuárias. 

  Os valores estimados para repetibilidade sugerem alta correlação entre a 

classificação dos animais em diferentes julgamentos, o que implica que animais classificados 

entre os três primeiros colocados nas categorias de idade, tendem a ter desempenho 

semelhante em competições subsequentes. Esta probabilidade de se repetir ao longo do tempo 

foi menor para a pontuação total.     

Deve-se ressaltar que os resultados do presente estudo devem ser vistos com 

determinada cautela, dado o pequeno número de informações disponíveis no banco de dados 

utilizado. 
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