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ASSOCIAÇÃO GENÉTICA ENTRE A MUDANÇA DE PESO VIVO E 
CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS À FERTILIDADE E À HABILIDADE 

MATERNA DE OVELHAS SANTA INÊS 
 

 
RESUMO GERAL – Por ser a raça com maior número de animais disponíveis no Brasil, 

o que a torna a base materna da ovinocultura de corte do país, e no momento que se 

sinaliza para necessidade do aumento do tamanho efetivo dos rebanhos, para atender a 

demanda interna reprimida por carne ovina, avaliar o desempenho reprodutivo da raça 

Santa Inês é um tema fundamental. Como na exploração para corte, muita ênfase é dada 

às características de crescimento em detrimento daquelas de fertilidade, o objetivo deste 

estudo foi verificar uma possível associação entre a mudança de peso vivo, nos períodos 

pré e pós-parto, e características relacionadas à fertilidade e habilidade materna de 

ovelhas da raça Santa Inês. Foram analisadas as características peso à cobrição (PC), peso 

ao parto (PP) e peso ao desmame das crias (PDES), número de crias nascidas por matriz 

(NCN), número de crias desmamadas por matriz (NCD), peso total de crias nascidas por 

matriz (PTCN) e peso total de crias desmamadas por matriz (PTCD), mudança de peso 

entre a cobrição e o parto (MUD1 = (PP – PC)/(data do parto – data da cobertura)) e 

mudança de peso vivo entre o parto e o desmame (MUD2 = (PDES – PP)/(data do 

desmame – data do parto)) de 2.166 ovelhas, no período de 2004 a 2010. Quatro modelos 

animal multivariados foram analisados: 1) Limiar2 x Linear2 (NCN, NCD, MUD1 e 

MUD2), 2) Linear4 (PTCN, PTCD, MUD1 e MUD2), 3) Linear3x Limiar2 (PC, PP, 

PDES, NCN e NCD) e 4) Linear5 (PC, PP, PDES, PTCN e PTCD) por meio de inferência 

bayesiana com os softwares THRGIBBS1F90 e GIBBS2F90. As herdabilidades para 

NCN, NCD, PTCN, PTCD, MUD1, MUD2, PC, PP e PDES foram 0,24; 0,24; 0,15; 0,10; 

0,07; 0,01; 0,40; 0,44 e 0,44, respectivamente. A estimativa da moda para a correlação 

genética entre MUD1 e MUD2 foi igual a 1,0. As correlações genéticas de MUD1 e 

MUD2 com as características NCN, NCD, PTCN e PTCD tenderam a ser negativas. 

Conclui-se que ovelhas que não apresentam grandes mudanças em seu peso vivo, nos 

períodos próximo ao parto, são mais eficientes e devem ser selecionadas para melhoria 

da produtividade do rebanho. Deve-se associar a isto um maior número de cordeiros 

desmamados por matriz. 

 
Palavras–chave: avaliação genética multivariada, correlações genéticas, herdabilidade, 

inferência bayesiana, número de crias desmamadas, peso total de crias ao nascimento. 
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GENETIC ASSOCIATION BETWEEN LIVE WEIGHT CHANGE AND TRAITS 
RELATED TO FERTILITY AND MATERNAL ABILITY OF SANTA INES 

EWES 
 
 
GENERAL ABSTRACT – As Santa Inês is the breed with the largest number of animals 

available in Brazil, which makes it the maternal base of the country's meat sheep industry, 

and in the moment that signals to need to increase the effective size of the flocks, to meet 

the suppressed domestic demand by meat lamb, evaluate the reproductive performance 

of this breed is a fundamental issue. As in meat production, much emphasis is given to 

growth traits over those of fertility, the aim of this study was to investigate a possible 

association between the change in body weight in the pre- and post-partum, and traits 

related to fertility and maternal ability of Santa Ines sheep. The analyzed traits were 

mating weight (MW), lambing weight (LW) and weight of the ewe at weaning of their 

lambs (WW), number of lambs born per ewe (NLB), number of lambs weaned per ewe 

(NLW), total weight of lambs born per ewe (LWB) and total weight of lambs weaned per 

ewe (LWW), weight change between mating and lambing (WC1 = (LW – MW)/(lambing 

date – mating date)) and weight change between lambing and weaning (WC2 = (WW – 

PP)/(weaning date – lambing date)) of 2,166 ewes, from 2004 to 2010. Four multivariate 

animal models were analyzed: 1) Limiar2 x Linear2 (NLB, NLW, WC1 and WC2), 2) 

Linear4 (LWB, LWW, WC1 and WC2), 3) Linear3 x Limiar2 (MW, LW, WW, NLB and 

NLW) and 4) Linear5 (MW, LW, WW, LWB and LWW) by Bayesian inference with 

THRGIBBS1F90 and GIBBS2F90 software. The heritabilities for NLB, NLW, LWB, 

LWW, WC1, WC2, MW, LW and WW were 0.24, 0.24, 0.15, 0.10, 0.07, 0.01, 0.40, 0.44 

and 0.44, respectively. The mode estimation for genetic correlation between WC1 and 

WC2 was equal to 1.0. Genetic correlations of WC1 and WC2 with the traits NLB, NLW, 

LWB and LWW tended to be negative. We conclude that ewes which do not show major 

changes in their body weight, in the period close to lambing, are more efficient and should 

be selected to improve flock productivity. This aspect should be associated with a greater 

number of lambs weaned per ewe. 

 
Keywords: multivariate analysis, weight gain, heritability, Bayesian inference, total 

weight of calves at birth and at weaning 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A eficiência e a lucratividade de um sistema de produção constituem-se objetivos 

primordiais e os conceitos referentes a melhoramento genético, nutrição, eficiência 

reprodutiva e qualidade do produto final, tornaram-se frequentes na linguagem do 

produtor e motivo de sobrevivência na atividade. 

A eficiência produtiva é o objetivo de qualquer sistema de produção e tem como 

variável primordial o desempenho reprodutivo. Do ponto de vista do melhoramento 

genético, alta eficiência reprodutiva permite maior intensidade de seleção, devido ao 

maior número de animais disponíveis para seleção no rebanho e, por fim, resulta em 

maiores ganhos genéticos. Em razão da curta duração do período de gestação e, 

fundamentalmente, menores intervalos de partos, os ovinos podem lograr progressos 

genéticos mais rápidos do que aqueles observados em outras espécies. 

A maior parte da eficiência produtiva de um rebanho de corte está em função da 

eficiência das matrizes, que devem apresentar características como: fertilidade, facilidade 

ao parto e habilidade materna, além de contribuir geneticamente para boa capacidade de 

crescimento de suas crias. Um conjunto de características que atendem a estes aspectos 

poderia ser: número de crias nascidas por matriz (NCN), número de crias desmamadas 

por matriz (NCD), peso total das crias nascidas por matriz (PTCN) e peso total das crias 

desmamadas por matriz (PTCD). Por outro lado, para que se possa realizar um processo 

seletivo eficiente é necessário conhecer a natureza das características sob seleção, bem 

como, sobre os diversos fatores que as influenciam.  

A natureza genética das características pode ser expressa por seus parâmetros 

genéticos. Os parâmetros genéticos são imprescindíveis para determinar o método de 

seleção a ser empregado e o ganho genético possível de ser obtido para características a 

ser selecionada, já que a partir deles se pode estimar as respostas diretas e correlacionadas 

à seleção, elaborar índices de seleção e predizer o valor genético dos animais. Mas, 

estimativas de parâmetros genéticos para características reprodutivas, especialmente suas 

correlações genéticas com outras características, como aquelas relacionadas ao peso vivo 

dos animais são raras, e/ou quase inexistentes na literatura nacional, principalmente para 

a raça Santa Inês. O conhecimento da associação genética entre as características 

relacionadas à eficiência produtiva das matrizes (NCN, NCD, PTCN e PTCD) com 

aquelas referentes ao peso vivo destas matrizes permitirá o estabelecimento de estratégias 
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de seleção mais eficientes, na busca do equilíbrio entre o crescimento dos animais, que é 

fundamental em rebanhos de corte, e a fertilidade e habilidade materna das ovelhas.  

Para o conhecimento deste tipo de associação genética, tem sido cada vez mais 

importante a aplicação de modelos bayesianos. Eles têm contribuído para o progresso das 

técnicas de avaliações genéticas, principalmente na avaliação de características de 

expressões categóricas, como NCN e NCD. A inferência bayesiana apresenta-se como 

uma excelente alternativa, principalmente quando os dados não se distribuem 

normalmente. 

Nesse contexto, o trabalho será apresentado em dois capítulos. No capítulo I 

encontra-se o referencial teórico, que consta de uma abordagem sobre os aspectos 

reprodutivos e de habilidade materna das matrizes, a mudança no peso vivo e suas 

relações com outras características de produção das matrizes, a importância das 

características reprodutivas para o objetivo de seleção, a utilização da estatística 

bayesiana no melhoramento animal, e, por fim, o uso de modelos de limiar nas análises 

de características categóricas. O capítulo II apresenta os resultados do estudo que teve 

como objetivo avaliar a associação genética entre a mudança de peso vivo das ovelhas, 

nos períodos pré e pós-parto, e características relacionadas à fertilidade e à habilidade 

materna de ovelhas da raça Santa Inês, de forma a se verificar se a seleção para esta 

mudança de peso vivo pode influenciar geneticamente a eficiência de produção dos 

rebanhos. 
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CAPÍTULO I 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

ASSOCIAÇÃO GENÉTICA ENTRE A MUDANÇA DE PESO VIVO E 
CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS À FERTILIDADE E À 

HABILIDADE MATERNA DE OVELHAS SANTA INÊS 
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ASPECTOS REPRODUTIVOS E DE HABILIDADE MATERNA DAS 

MATRIZES 
 

A eficiência reprodutiva abrange, entre outros, os seguintes eventos: puberdade, 

ovulação, regularidade de ciclos estrais, idades à primeira concepção e ao primeiro parto, 

número de crias produzidas ao longo da vida útil, longevidade, facilidade de parição, 

período de serviço e intervalos de partos. Variações nesses eventos são resultantes de 

ações que envolvem fatores genéticos e ambientais. A eficiência reprodutiva pode ser 

definida ainda como a soma da fertilidade, da prolificidade e da sobrevivência dos 

cordeiros ao desmame. Por ventura, deve-se ressaltar que o número de cordeiros nascidos 

por ovelha acasalada é resultante da fertilidade e da prolificidade, visto que, a 

sobrevivência dos cordeiros está relacionada à alimentação adequada durante o período 

pré-parto até o desmame atrelados à habilidade materna (AZZARINI, 1999). Em ovinos, 

a fertilidade e a prolificidade são consideradas as principais características responsáveis 

pelo aumento na produtividade de um rebanho, de forma que a eficiência da produção 

está relacionada com o desempenho reprodutivo das matrizes (OKUT et al., 1999). 

A habilidade materna é a capacidade da matriz de produzir e criar cordeiros sadios 

e desmamá-los pesados (MAGALHÃES et al., 2010). Assim, um grande 

comprometimento é exigido da fêmea durante a lactação (GRANDINSON, 2005). Este 

último autor avaliou a base genética do comportamento do animal neste período e sua 

relação com a sobrevivência da prole e concluiu que nos sistemas de produção extensivos, 

onde há pequena supervisão dos animais, ocorrem maiores responsabilidades e 

comprometimento da mãe no cuidado com suas crias. Portanto, o ambiente fornecido para 

a fêmea é importante para a sobrevivência e o crescimento de sua progênie.  

Certos comportamentos característicos da ovelha em relação a sua cria, como o 

comportamento agressivo, zeloso ou não aversivo e o apreensivo, podem afetar a 

sobrevivência e um bom começo de vida para os cordeiros, pois compete à mãe a 

responsabilidade sobre a sobrevivência e o desenvolvimento de sua cria. Algumas dessas 

características podem ser controladas geneticamente, com possibilidade de serem 

melhoradas por meio da seleção, apesar de serem difíceis de serem observadas e 

registradas em grande escala (O’CONNOR et al., 1985; GRANDINSON, 2005; 

DWYER, 2008).  
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Comportamentos negativos da ovelha durante o parto e/ou a lactação, como, por 

exemplo, não procurar um local isolado protegido para a parição, não permanecer 

próxima ao cordeiro após o parto, dispensar pouco tempo nos cuidados após o parto, 

demonstrar hostilidade ao neonato, impedir ou impor dificuldades para a realização da 

mamada, abandonar o neonato, podem ser resultantes de uma ligação materno-filial 

pobremente estabelecida. Estes comportamentos podem ser revelados pelo baixo nível de 

“autolimpeza” (“grooming”), balidos de baixa intensidade e pouco frequentes, 

dificuldade do cordeiro em conseguir mamar, pouca vigilância e distância aumentada 

entre mãe e filho (DWYER, 2008). A consequência disto é o aumento da mortalidade dos 

cordeiros. 

De fato, a habilidade materna das mães sempre está associada à mortalidade das 

crias. Altas taxas de mortalidade em neonatos têm estimulado a realização de estudos 

sobre a relação materno-filial nas primeiras horas após o parto (PARANHOS DA COSTA 

& CROMBERG, 1998). O comportamento materno deficiente é responsável por grandes 

taxas de mortalidade das crias (ARNOLD & MORGAN, 1975). Esta mortalidade ocorre 

principalmente logo após o parto e pode se estender até o desmame. Os casos mais 

frequentes são de mortalidade precoce, que está relacionada ao consumo insuficiente de 

colostro, à hipotermia e à predação (OSÓRIO et al., 1998; DWYER, 2008). No Brasil, 

no estado do Rio Grande do Sul, estima-se que morrem de 15 a 40% dos cordeiros 

nascidos (RIET-CORREA & MÉNDEZ, 1998), e que 88,1% destes morrem até 72 horas 

após o parto (MÉNDEZ et al., 1982). Nóbrega Jr. et al., (2005), na região semiárida da 

Paraíba, reportaram que 10% das mortes dos cordeiros aconteciam durante o parto, 

enquanto 50% delas entre o primeiro e o quinto dia de vida pós-natal. 

Assim, Costa et al. (1990) e Matika et al. (2003) relataram que a taxa de 

mortalidade dos cordeiros do nascimento ao desmame é muito importante para os 

sistemas produtivos, pois não há interesse zootécnico em fêmeas altamente prolíficas, 

mas com reduzida capacidade para criar seus filhotes. Por isso é importante avaliar outras 

características que consideram esta sobrevivência, além da fertilidade e a habilidade 

materna das fêmeas, como o número de cordeiros desmamados (ROSANOVA et al., 

2005) e o peso total de crias desmamadas. 
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As características reprodutivas e de habilidade materna, expressas por meio de 

suas médias, apresentam grande variação, de acordo com o grupo genético e o ambiente 

em que são mensuradas (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Valores médios para número de crias nascidas (NCN) e desmamadas (NCD) e peso total de crias 
nascidas (PTCN) e desmamadas (PTCD) por matriz, verificados na literatura, de acordo com o 
grupo genético e a referência bibliográfica. 

Característica Média Grupo Genético Referência 
NCN 1,3 

1,23 
1,26 
1,18 
1,36 

Santa Inês 
Santa Inês 
Santa Inês 
Santa Inês 
Santa Inês 

Vinagre et al. (1992) 
Sousa et al. (1999) 
Sousa et al. (2000) 
Silva e Araújo (2000) 
Gonzalez (2006) 

NCD 1,04 Santa Inês Sousa et al. (1999) 
PTCN (kg) 2,81 

3,87 
4,18 
4,32 
5,09 
5,18 
4,54 
5,23 
5,12 
3,47 

Somalis Brasileira 
Sadir 
D’man 
Sadir x D’man 
Dorper 
½ Dorper x ½ Santa Inês 
Poll Dorset 
½ Poll Dorset x ½ Santa Inês 
Santa Inês 
Morada Nova 

Silva et al. (1988) 
Boujenane et al. (1999) 
Boujenane et al. (1999) 
Boujenane et al. (1999) 
Lôbo et al. (2012) 
Lôbo et al. (2012) 
Lôbo et al. (2012) 
Lôbo et al. (2012) 
Lôbo et al. (2012) 
Shiotsuki et al. (2014) 

PTCD (kg) 13,18 
15,1 
16,9 
19,0 
22,23 
19,98 
16,72 
18,57 
16,56 
15,57 

Somalis Brasileira 
Sadir 
D’man 
Sadir x D’man 
Dorper 
½ Dorper x ½ Santa Inês 
Poll Dorset 
½ Poll Dorset x ½ Santa Inês 
Santa Inês 
Morada Nova 

Silva et al. (1988) 
Boujenane et al. (1999) 
Boujenane et al. (1999) 
Boujenane et al. (1999) 
Lôbo et al. (2012) 
Lôbo et al. (2012) 
Lôbo et al. (2012) 
Lôbo et al. (2012) 
Lôbo et al. (2012) 
Shiotsuki et al. (2014) 

 
 

MUDANÇAS NO PESO VIVO E SUAS RELAÇÕES COM OUTRAS 
CARACTERÍSTICAS DE PRODUÇÃO DAS MATRIZES 

 

O desempenho reprodutivo e de habilidade materna de uma ovelha está 

intimamente relacionado ao seu histórico nutricional durante os períodos de gestação e 

lactação. Fêmeas bem nutridas, nos períodos pré e pós desmama, tendem a produzir 

cordeiros mais pesados (PACHECO & QUIRINO, 2008). Da mesma forma, a restrição 

alimentar da fêmea durante o período pré-natal e pós-natal, influencia o desempenho dos 

cordeiros (GERASEEV et al., 2006). Estes últimos autores verificaram que fêmeas que 

passaram por restrição alimentar no período pré-natal tiveram cordeiros mais leves ao 



28 
 

nascer e à desmama, o que indica que estes animais não compensaram a restrição imposta 

durante a fase pré-natal, o que resultou em comprometimento do crescimento pós-natal. 

As mudanças no peso das matrizes se devem a diversas causas, dentre elas a pouca 

oferta de alimentos em época de escassez de chuvas, as infestações por ecto e 

endoparasitas e as diferentes fases da gestação. Soares et al. (2012) concluíram que 

durante o terço final da gestação, ovelhas em pastagem nativa sofrem perda de peso e 

escore de condição corporal, em função de maiores requerimentos nutricionais para o 

período, que não são totalmente providos pela pastagem. 

A natureza dessa relação fenotípica está clara, entretanto, pouco se sabe a respeito 

das relações genéticas entre as mudanças no peso vivo das matrizes e o desempenho 

reprodutivo das mesmas. Este conhecimento permitiria avaliar se determinadas 

estratégias de seleção contribuiriam para a melhoria genética das características 

reprodutivas. Rose et al (2013) demonstraram que os criadores australianos poderiam 

selecionar para as mudanças no peso vivo, o que geraria ovelhas adultas mais robustas às 

incertezas do fornecimento de alimentação, e melhoraria simultaneamente outras 

características de reprodução, lã e carcaça. De fato, este é o único estudo desta natureza 

encontrado na literatura, o que reforça ainda mais a importância do presente trabalho. 

 

IMPORTÂNCIA DAS CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS PARA O 
OBJETIVO DE SELEÇÃO 

 

Para qualquer sistema de produção, os objetivos de seleção devem ser bem 

definidos, já que representa o conjunto de funções biológicas que contribuirá para 

eficiência dentro do sistema de produção, e que inclui as características a serem 

melhoradas geneticamente, aquelas que promovem retorno econômico a este sistema. 

Ao contrário da maioria das características de crescimento, que são de 

fundamental importância nos sistemas de produção de carne, as características 

reprodutivas tendem a ser de baixa herdabilidade. A provável explicação para isso é que 

estas características são o resultado da complexidade dos processos fisiológicos (ROSATI 

et al., 2002), além de serem bastante influenciadas por fatores ambientais. Entretanto, 

apesar da baixa herdabilidade e possível baixa resposta à seleção, estas características 

devem ser incluídas no objetivo de seleção, uma vez que quem define a permanência de 

uma característica neste objetivo é sua importância econômica (HAZEL, 1943). 
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Johnston & Bunter (1996) relataram que além de incorporar as características 

reprodutivas aos programas de seleção, também é necessário encontrar características 

facilmente mensuráveis e que sejam geneticamente relacionadas a essas características 

produtivas. Segundo Newmann et al. (1992), o fator principal que dificulta estabelecer 

objetivos de seleção e índices de seleção apropriados é a não existência de estimativas de 

correlações entre as diversas características que envolvem reprodução, crescimento, 

ingestão alimentar e composição de carcaça. Este conhecimento permite encontrar um 

equilíbrio para a seleção de várias características, de forma a maximizar a eficiência da 

seleção.  

Rosati et al. (2002) relataram que o melhoramento genético de características 

reprodutivas teria maior impacto econômico que aquele para as características produtivas. 

Estes autores sugeriram a seleção de fêmeas prolíficas, com boa taxa de fecundação e 

fertilidade ao parto, o que contribuiria para o melhoramento genético das características 

produtivas. Esta maior importância das características reprodutivas também foi observada 

por Barwick et al. (1995), que determinaram que a importância econômica da relação 

fertilidade (taxa de desmama): crescimento foi de 0,6:1, 1:1 e 1,4:1, respectivamente, para 

diferentes horizontes de tempo, em projeções de 5, 13 e 20 anos, para sistemas de 

produção de bovinos de corte na Austrália. Dessa forma, esses autores demonstraram que 

quanto maior o horizonte de tempo, maior a importância das características reprodutivas 

para os programas de melhoramento animal. 

No Brasil, Lôbo et al. (2000) avaliaram seis esquemas de critérios de seleção, com 

diferentes grupos de informações, para atender o objetivo de seleção, um sistema de 

produção com bovinos de dupla aptidão: (1) somente características de crescimento, (2) 

somente características leiteiras, (3) características de crescimento e reprodutivas, (4) 

características leiteiras e reprodutivas, (5) características de crescimento e leiteiras e (6) 

características de crescimento, leiteiras e reprodutivas. Neste estudo, mais uma vez foi 

confirmada a grande importância das características reprodutivas para a eficiência em 

atender ao objetivo de seleção. 

 

UTILIZAÇÃO DA ESTATÍSTICA BAYESIANA NO MELHORAMENTO 
ANIMAL 
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No melhoramento genético animal, a maioria das características sob seleção é de 

natureza poligênica e multivariada. Assim, a pressuposição de distribuição normal dos 

efeitos aleatórios genéticos e não genéticos é adotada nos métodos de estimação de 

componentes de variâncias, fato este, que em grandes amostras é fácil de verificar 

(teorema do limite central). Entretanto, em amostras pequenas, como são as análises em 

nível de rebanho, a distribuição pode não se aproximar da normal, ou pode se tratar de 

uma normal contaminada, o que torna a análise muito sensível à presença de observações 

discrepantes, sendo necessária a utilização de metodologias que levem em consideração 

todas as informações dos animais e o tipo de distribuição dos dados (SANTOS et al., 

2012).  

Gianola & Fernando (1986) propuseram a utilização da abordagem bayesiana 

como uma estratégia para solucionar problemas decorrentes da falha no atendimento às 

pressuposições da distribuição, no melhoramento animal. A análise bayesiana aparece 

como uma alternativa de grande flexibilidade nas análises genéticas, por gerar estimativas 

acuradas, oriundas de uma distribuição marginal posterior, diferente das estimativas 

pontuais do método da Máxima Verossimilhança Restrita - REML (FARIA et al., 2007). 

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

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

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

(predição). Em outras palavras, ela baseia-se no conhecimento da distribuição a priori 

dos parâmetros genéticos e possibilita a construção de medidas de credibilidade exatas 

para as estimativas destes parâmetros, em uma amostra determinada. O grau de 

credibilidade depende do estado inicial do conhecimento de quem define essa 

probabilidade, o que se reflete numa distribuição a priori de probabilidade. 

A metodologia Bayesiana está fundamentada no teorema desenvolvido pelo 

reverendo Thomas Bayes, em 1761, o Teorema de Bayes, o qual se compõe em uma 

forma matemática de resumir as informações disponíveis sobre um determinado evento, 

com a finalidade de realizar a melhor decisão possível. Para a sua demonstração, deve-se 

recorrer aos princípios de probabilidade conjunta e condicional. A densidade conjunta de 

um grupo de observações examinada como uma função de parâmetro é denominada 

verossimilhança e é representada por p(y1.... yn), em que n é o número de observações e 

p a densidade de probabilidade do evento ocorrer. 
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Assim,  � �|� = � �|� � �� �  

Como � não varia com θ, a densidade a posteriori pode ser dada por:  

 �(θ|y) α � �|� � �  

 

em que α indica proporcionalidade, � �|�  a função de verossimilhança, � �  representa 

a distribuição a priori  e �(θ|y) a distribuição  a posteriori. 

Na inferência Bayesiana não existe qualquer distinção entre efeitos fixos ou 

aleatórios, sendo que todos os parâmetros a serem estimados são considerados variáveis 

aleatórias (RESENDE et al., 2001). Dessa forma, os efeitos fixos em análise convencional 

são chamados como sistemáticos em análise Bayesiana. Os fundamentos do Método 

Bayesiano consistem em descrever todos os erros que podem existir em torno da 

estimativa de um parâmetro, usando como medida deste erro a probabilidade de que este 

parâmetro apresente determinados valores. No caso em que se necessite de uma estimação 

pontual de determinado parâmetro, pode se usar a moda, a média ou a mediana (FARIA 

et al., 2008). 

Para a obtenção de distribuições marginais via inferência Bayesiana, há 

necessidade de cálculos analíticos de integrais, que podem ser inviáveis de serem 

realizados de forma algébrica. Os métodos de Monte Carlo via Cadeia de Marcov 

(MCMC) proporcionam resolução de forma iterativa e facilitam o processo (NOGUEIRA 

et al., 2004). Por ser um processo iterativo de amostragem, as amostras sequenciais da 

cadeia são correlacionadas e, assim, algum tempo é necessário para que a cadeia não sofra 

influência dos valores iniciais e atinja a distribuição de equilíbrio, da qual as amostras 

serão usadas para inferência.  

Os métodos de Monte Carlo via Cadeias de Markov, dentre os quais se destaca a 

Amostragem de Gibbs, podem ser utilizados como ferramenta na análise de dados, por 

meio de inferência Bayesiana, a partir da qual são obtidas as estimativas dos componentes 

de variância e parâmetros genéticos, o que permite ainda a incorporação de informações 

passadas (a priori), caso existam, o que enriquece o processo de inferência (FARIA et al., 

2007). 
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O amostrador de Gibbs, que inicialmente foi utilizado por Geman & Geman 

(1984) no contexto de restauração de imagens, é um esquema iterativo de amostragem de 

uma cadeia de Markov, e é um caso especial do Metropolis-Hastings, em que sempre se 

aceita a amostra do valor aleatório. No melhoramento genético animal, o amostrador de 

Gibbs vem sendo bastante utilizado no intuito de fornecer amostras aleatórias da 

distribuição a posteriori conjunta ou marginal, por meio das distribuições condicionais 

completas, sem a necessidade de calcular a sua função, a densidade de probabilidade 

conjunta e a resolução de integrais. 

A ideia básica do amostrador de Gibbs é tornar uma resolução multivariada em 

uma sequência de resoluções univariadas, entre os quais se itera para produzir uma cadeia 

de Markov. No amostrador de Gibbs a cadeia sempre se move para um novo valor, de 

forma que as transições de um estado para outro são feitas de acordo com as distribuições 

condicionais completas para a determinação da distribuição conjunta (CASELLA & 

GEORGE, 1992). Dada a função de máxima verossimilhança e a densidade a priori, 

calcula-se a densidade conjunta a posteriori do parâmetro desconhecido (BESAG et al., 

1995). Assim, para obter a distribuição condicional completa de cada parâmetro basta 

selecionar somente os termos da distribuição conjunta que dependem desse parâmetro 

(TANNER, 1996; BESAG et al., 1995), fixando-se as demais variáveis da densidade 

conjunta (CASELLA & GEORGE, 1992). 

Teoricamente, o processo iterativo teria fim apenas quando o número de iterações 

tendesse ao infinito. Na prática, admite-se convergência quando a série alcança um estado 

de estacionariedade, o que significa que as condicionais completas estão suficientemente 

próximas das distribuições marginais a posteriori, o que pode ser verificado com a 

utilização de diferentes critérios (NOGUEIRA et al., 2003). 

Na inferência bayesiana não existe diagnóstico de convergência, entretanto, 

alguns métodos são utilizados como forma de identificar a existência ou não de 

convergência. Estes métodos fornecem uma ideia de que a cadeia pode não ter 

convergência, porém não fornecem a certeza de convergência (EVERLING, 2012). 

Existem diversos métodos que podem ser usados como indicativos de provável 

convergência e o uso concomitante de vários desses procedimentos são recomendáveis. 

Na prática, para as análises típicas, em genética e melhoramento animal, tem-se adotado 

os seguintes procedimentos: 1) rodar uma cadeia relativamente longa, dependendo da 
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complexidade do modelo, em torno de 100.000 e descarte (“burn-in”) de 10% das 

cadeias, com salvamento a cada 10 amostras (GEYER, 1992); 2) fazer gráficos de traço 

ou histogramas dos valores das amostras para todos os componentes de variância 

(NOGUEIRA et al, 2003); 3) visualização gráfica da cadeia gerada, como método de 

monitoração informal (GELFAND & SMITH, 1990). Como métodos de monitoração 

formal, têm-se, dentre os mais utilizados, aqueles propostos por Gelman & Rubin (1992), 

Geweke (1992), Heidelberger & Welch (1983) e Raftery & Lewis (1992).  

A velocidade que se dá a convergência depende da complexidade do modelo, da 

correlação a posteriori dos parâmetros e da autocorrelação entre amostras sucessivas 

(CARDOSO, 2008). 

Outro aspecto importante na inferência a posteriori é a estimação da variância de 

Monte Carlo para os estimadores, que indica quanto que os valores obtidos para essas 

estatísticas podem variar em função da dimensão finita da cadeia. Assim, a acurácia das 

estimativas pode ser dada em função do erro de Monte Carlo (SORENSEN et al., 1994). 

O cálculo do erro de Monte Carlo permite verificar a acurácia das estimativas 

médias das distribuições a posteriori (SORENSEN et al., 1994). De acordo com Van 

Tassel & Vleck (1996), o erro de Monte Carlo trata-se de uma estatística associada ao 

erro de estimação de determinado parâmetro e é estimado através do cálculo da variância 

das amostras retiradas para cada componente de (co) variância e dividindo-se essa 

variância pelo número de amostras. Assim, a raiz quadrada desse valor é uma 

aproximação de desvio-padrão do erro associado ao tamanho da cadeia de Gibbs 

(CAMPOS, 2013). O erro de Monte Carlo é considerado pequeno quando seu valor, 

somado à estimativa média da distribuição posterior dos coeficientes de herdabilidade, 

não altera o valor dessa estimativa, de modo que seja considerada até a segunda casa 

decimal da herdabilidade (FARIA et al., 2008). 

 

 

 

MODELO DE LIMIAR – ANÁLISE DE CARACTERÍSTICAS CATEGÓRICAS 
 

 Na área de melhoramento genético animal, para melhorar o ganho genético por 

geração, os programas de seleção procuram metodologias que possam permitir a obtenção 

de avaliações genéticas cada vez mais acuradas. Em geral, essas avaliações têm sido 
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realizadas com base na pressuposição de distribuição contínua da característica estudada. 

No entanto, como muitas das características de interesse biológico ou de importância 

econômica cuja herança é multifatorial, têm uma distribuição descontínua do fenótipo, a 

metodologia aplicada às características que apresentam distribuição contínua não é a mais 

indicada (FERREIRA, 2008). 

Segundo Falconer & MacKay (1996), características deste tipo parecem estar, à 

primeira vista, fora da conjuntura da genética quantitativa. Entretanto, quando submetidas 

à análise genética, se percebe que elas estão sob a influência de muitos genes, à 

semelhança das características métricas. Por esta razão, elas têm sido consideradas como 

aquelas que apresentam “variações quase contínuas” ou “pseudo-normal” (VAN VLECK, 

1972).  

A herança de tais caracteres se apoia na ideia de que a característica tem uma 

continuidade básica, com um limiar que impõe uma descontinuidade sobre a expressão 

visível do caráter. A variação é de origem genética e ambiental e a medida hipotética 

desta variação é supostamente feita numa escala que torna sua distribuição normal. Isso 

fornece o que pode ser chamado de “escala base”. Têm-se, agora, duas escalas para a 

descrição dos valores fenotípicos: a escala base, que é contínua, e a escala visível, que é 

descontínua. As duas são conectadas pelo limiar ou ponto de descontinuidade. Este é um 

ponto na escala contínua que corresponde à descontinuidade da escala visível.  

Estas características têm sido analisadas pelo modelo proposto por Gianola & 

Fowlley (1982), baseado no conceito de limiar, segundo Dempster & Lerner (1950) e 

Falconer (1965), que pressupõe que o processo de resposta está relacionado a uma 

variável contínua subjacente, normalmente distribuída, chamada “Liability” 

(predisposição) e representada pela letra U, e a um conjunto de limiares fixos  <   < . . . − , com j intervalos correspondentes a categorias e respostas, e  =  − ∞ �  = ∞. 
O modelo de limiar é utilizado como forma de evitar o viés que pode se formar ao 

avaliar características reprodutivas com distribuição discreta, utilizando modelo linear. O 

modelo de limiar admite que simultaneamente o fenótipo expresso de maneira categórica, 

que regularmente não apresenta distribuição normal, acomoda uma requerida base 

genética e ambiental distribuída normalmente, onde os valores na escala observável são 
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ligados por uma escala subjacente não visível, por intermédio de pontos de limiar entre 

categorias sucessivas (GIANOLA, 1982). 

O modelo de limiar permite obtenção de estimativas de parâmetros genéticos mais 

elevados para as características categóricas do que os obtidos pelos modelos lineares, 

proporcionando assim, a obtenção de maiores ganhos genéticos por meio da seleção para 

as características que serão estudadas (FERREIRA, 2008). 
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Associação Genética entre a Mudança de Peso Vivo e Características Relacionadas 

à Fertilidade e à Habilidade Materna de Ovelhas Santa Inês 

 

 

RESUMO 
 
O objetivo deste estudo foi verificar uma possível associação entre a mudança de peso 

vivo, nos períodos pré e pós-parto, e características relacionadas à fertilidade e habilidade 

materna de ovelhas da raça Santa Inês. Foram analisadas as características peso à cobrição 

(PC), peso ao parto (PP) e peso ao desmame das crias (PDES), número de crias nascidas 

por matriz (NCN), número de crias desmamadas por matriz (NCD), peso total de crias 

nascidas por matriz (PTCN) e peso total de crias desmamadas por matriz (PTCD), 

mudança de peso entre a cobrição e o parto (MUD1 = (PP – PC)/(data do parto – data da 

cobertura)) e mudança de peso vivo entre o parto e o desmame (MUD2 = (PDES – 

PP)/(data do desmame – data do parto)) de 2.166 ovelhas, no período de 2004 a 2010. 

Quatro modelos animal multivariados foram analisados: 1) Limiar2 x Linear2 (NCN, 

NCD, MUD1 e MUD2), 2) Linear4 (PTCN, PTCD, MUD1 e MUD2), 3) Linear3x Limiar2 

(PC, PP, PDES, NCN e NCD) e 4) Linear5 (PC, PP, PDES, PTCN e PTCD) por meio de 

inferência bayesiana com os softwares THRGIBBS1F90 e GIBBS2F90. As 

herdabilidades para NCN, NCD, PTCN, PTCD, MUD1, MUD2, PC, PP e PDES foram 

0,24; 0,24; 0,15; 0,10; 0,07; 0,01; 0,40; 0,44 e 0,44, respectivamente. A estimativa da 

moda para a correlação genética entre MUD1 e MUD2 foi igual a 1,0. As correlações 

genéticas de MUD1 e MUD2 com as características NCN, NCD, PTCN e PTCD tenderam 

a ser negativas. Conclui-se que ovelhas que não apresentam grandes mudanças em seu 

peso vivo, nos períodos próximo ao parto, são mais eficientes e devem ser selecionadas 

para melhoria da produtividade do rebanho. Deve-se associar a isto um maior número de 

cordeiros desmamados por matriz. 

 
Palavras–chave: avaliação genética multivariada, correlações genéticas, herdabilidade, 

inferência bayesiana, número de crias desmamadas, peso total de crias ao nascimento  
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Genetic Association Between Live Weight Change and Traits Related to Fertility 

and Maternal Ability of Santa Inês Ewes 

 

ABSTRACT 
 

The aim of this study was to investigate a possible association between the change in 

body weight in the pre- and post-partum, and traits related to fertility and maternal ability 

of Santa Ines sheep. The analyzed traits were mating weight (MW), lambing weight (LW) 

and weight of the ewe at weaning of their lambs (WW), number of lambs born per ewe 

(NLB), number of lambs weaned per ewe (NLW), total weight of lambs born per ewe 

(LWB) and total weight of lambs weaned per ewe (LWW), weight change between 

mating and lambing (WC1 = (LW – MW)/(lambing date – mating date)) and weight 

change between lambing and weaning (WC2 = (WW – PP)/(weaning date – lambing 

date)) of 2,166 ewes, from 2004 to 2010. Four multivariate animal models were analyzed: 

1) Limiar2 x Linear2 (NLB, NLW, WC1 and WC2), 2) Linear4 (LWB, LWW, WC1 and 

WC2), 3) Linear3 x Limiar2 (MW, LW, WW, NLB and NLW) and 4) Linear5 (MW, LW, 

WW, LWB and LWW) by Bayesian inference with THRGIBBS1F90 and GIBBS2F90 

software. The heritabilities for NLB, NLW, LWB, LWW, WC1, WC2, MW, LW and 

WW were 0.24, 0.24, 0.15, 0.10, 0.07, 0.01, 0.40, 0.44 and 0.44, respectively. The mode 

estimation for genetic correlation between WC1 and WC2 was equal to 1.0. Genetic 

correlations of WC1 and WC2 with the traits NLB, NLW, LWB and LWW tended to be 

negative. We conclude that ewes which do not show major changes in their body weight, 

in the period close to lambing, are more efficient and should be selected to improve flock 

productivity. This aspect should be associated with a greater number of lambs weaned 

per ewe. 

 
Keywords: multivariate analysis, weight gain, heritability, Bayesian inference, total 

weight of calves at birth and at weaning 
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INTRODUÇÃO 
 

O sucesso da criação de ovinos é determinado, entre outros fatores, pela taxa de 

cordeiros para abate, que varia em função do número de matrizes e seu subsequente 

desempenho reprodutivo (SASA et al, 2002). Esse desempenho está diretamente 

relacionado ao número de cordeiros desmamados por fêmea/ano. A eficiência reprodutiva 

é considerada a maneira mais rápida e econômica para aumentar a produção ovina. Neste 

contexto, os problemas reprodutivos constituem uma barreira para melhorar a eficiência 

de produção (MATTOS & ROSA, 1984). A solução destes problemas passa por tomadas 

de decisões relacionadas tanto aos aspectos de manejo quanto à seleção animal.  Para 

melhorar as características reprodutivas devem-se utilizar, principalmente, práticas de 

manejo que visem melhorar os aspectos ambientais, pois essas características possuem 

herdabilidades baixas, o que indica alta influência ambiental e pequena correlação entre 

o fenótipo e o valor genético do animal, com consequente pequena resposta à seleção 

direta (ROSATI et al., 2002). Apesar disto, a seleção destas características não pode ser 

desprezada, por serem importantes objetivos de seleção em programas de melhoramento 

(LÔBO et al., 2011). 

Dessa forma, é necessário avaliar conjuntamente os aspectos ambientais e 

genéticos para definir adequadas estratégias para a seleção de animais que visem à 

eficiência reprodutiva dos rebanhos. A avaliação de importantes fatores ambientais 

associados a este processo deve ser realizada. Por exemplo, a eficiência reprodutiva dos 

rebanhos é bastante dependente do estado nutricional dos animais. As taxas de ganho de 

peso podem assim influenciar as taxas reprodutivas das ovelhas. Rose et al. (2013) 

demonstraram que a mudança no peso vivo das ovelhas apresenta favoráveis respostas 

com suas características reprodutivas. Esses autores reportaram que ovelhas Merino, de 

dois anos de idade, na Austrália, que geneticamente ganham mais peso durante a estação 

de monta têm maior probabilidade de parir (rg = 0,53) e desmamar cordeiros (rg = 0,67). 

No Brasil, a raça Santa Inês é a mais numerosa (McMANUS et al., 2016), o que a 

torna a base materna da ovinocultura nacional. Assim, a seleção reprodutiva desses 

animais é importante para o desenvolvimento deste setor agropecuário do país. 

Entretanto, não se tem conhecimento na literatura consultada de informações sobre a 

associação genética entre a mudança no peso vivo e as características reprodutivas destes 

animais. Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar se a seleção para a mudança no peso 
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vivo nos períodos que antecedem e sucedem o parto poderá afetar geneticamente as 

características reprodutivas e de habilidade materna em ovinos da raça Santa Inês. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Origem dos dados 

Foram utilizados dados referentes ao período de 2004 a 2010, de animais da raça 

Santa Inês, pertencentes ao rebanho da empresa GAASA e Alimentos LDTA, localizada 

no município de Inhumas-GO (altitude de 770 m, latitude 16°21'28''S, longitude 

49°29'45''W e clima Tropical Semi-Úmido Quente). Este rebanho era assistido pelo 

Programa de Melhoramento Genético de Caprinos e Ovinos de Corte (GENECOC®), 

coordenado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa Caprinos e 

Ovinos (LÔBO et al., 2010). As informações foram registradas e organizadas no Sistema 

de Gerenciamento de Rebanhos (SGR; LÔBO, 2013). 

As matrizes foram mantidas em dois sistemas de manejo: 1) extensivo, em 

pastagem cultivada; 2) semi-intensivo, em pastagem cultivada, além de volumoso e 

concentrado. A pastagem era de tifton 85. O volumoso era de silagem de milho e ração 

concentrada a base de milho e soja. Esta última era de 21% de proteína bruta para crias e 

borregas e de 15% de proteína bruta para as demais categorias. Na fase de recria, os 

cordeiros foram criados em confinamento, com uso de silagem e concentrado. Os animais 

tinham acesso ad libitum a sal mineral e água. O plano sanitário consistia de vacinações 

contra raiva e clostridiose, controle sistemático de endo e ectoparasitos. Os cordeiros 

permaneciam com as mães até os 50 dias de idade, em média, quando eram desmamados. 

Caraterísticas analisadas e definição dos modelos de análise 

As características analisadas nas matrizes foram: peso à cobrição (PC), peso ao 

parto (PP) e peso ao desmame das crias (PDES), número de crias nascidas por matriz 

(NCN), número de crias desmamadas por matriz (NCD), peso total de crias nascidas por 

matriz (PTCN) e peso total de crias desmamadas por matriz (PTCD), mudança de peso 

entre a cobrição e o parto (MUD1 = (PP – PC)/(data do parto – data da cobrição)) e 

mudança de peso vivo entre o parto e o desmame (MUD2 = (PDES – PP)/(data do 

desmame – data do parto)). As características NCN e NCD foram analisadas como 

características de limiar e divididas em três (1, 2 e 3) e quatro classes (0, 1, 2 e 3), 

respectivamente. 
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Análises prévias pelo método dos modelos lineares mistos generalizados 

indicaram a ordem de parto (1 a 6) e os grupos de contemporâneos (GC) como os efeitos 

sistemáticos importantes para as características sob análise. Os grupos de 

contemporâneos foram formados por mês e ano de ocorrência e sistema de manejo da 

ovelha (extensivo ou semi-intensivo). Três tipos de GCs foram definidos, de acordo com 

a ocorrência, referentes aos três períodos de produção: cobrição (GC1), parto (GC2) e 

desmama (GC3). O primeiro GC foi formado por fêmeas cobertas no mesmo mês e ano 

e manejadas no mesmo sistema de produção, e assim, da mesma forma, os outros dois 

GCs, para os momentos de parto e desmama. O GC1 continha 49 níveis, com um mínimo 

de 5 e o máximo de 131 observações. O número de níveis nos GC1 e GC2 foram 46 

(mínimo = 8 e máximo = 134) e 73 (mínimo = 4 e máximo = 70), respectivamente. 

Além dos efeitos sistemáticos de ordem de parto e GC, os modelos de análise para 

todas as características incluíram os efeitos genéticos aditivos diretos e os efeitos de 

ambiente permanente individual da ovelha. O GC1 foi utilizado para a característica PC, 

o GC2 para as características PP, NCN, PTCN e MUD1, enquanto o GC3 foi usado para 

o ajuste das características PDES, NCD, PTCD e MUD2. Como as características MUD1 

e MUD2 foram formadas por pesos corporais em distintos momentos, cobrição e parto, 

por exemplo, optou-se por considerar a informação, especialmente a de manejo, do 

segundo momento, uma vez que não havia como se saber, para os casos em que houve 

mudança do regime de manejo do animal, em que tempo esta mudança ocorreu. 

Quatro modelos multivariados foram analisados: 1) Limiar2 x Linear2, com as 

características NCN, NCD, MUD1 e MUD2; 2) Linear4, com as características PTCN, 

PTCD, MUD1 e MUD2; 3) Linear3x Limiar2, com as características PC, PP, PDES, NCN 

e NCD; 4) Linear5, com as características PC, PP, PDES, PTCN e PTCD. Estes dois 

últimos foram utilizados como um controle, para avaliar se uma possível associação da 

mudança de peso vivo com as características de fertilidade e habilidade materna, seria 

perceptível também pelos pesos corporais que foram utilizados para calcular estas 

mudanças de peso. 

O modelo animal proposto para as análises pode ser representado, para uma 

determinada característica, em notação matricial, por: 

 � = + + + � 
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em que, � é o vetor das observações da característica em análise,  é o vetor dos efeitos 

ambientais relacionados à ordem de parto e ao grupo de contemporâneos;  é o vetor dos 

efeitos aleatórios que representam os valores genéticos aditivos diretos de cada animal;  

é o vetor de efeitos ambiente permanente da ovelha; � o vetor de efeitos aleatórios 

residuais; e ,  �   são as matrizes de incidência que relacionam as observações aos 

efeitos presente nos vetores , , , respectivamente. 

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

dos parâmetros do modelo foram: 

β ∝ constante  

p(α|σ²α) ~ N (0, Aσ²α) 

p(c|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 da ovelha 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. 

A representação multivariada do modelo geral com quatro características pode ser 

assim apresentada: 
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em que, y1-4 são os vetores de registros para as características 1-4; b1-4 são os vetores de 

efeitos sistemáticos para as características 1-4, associados às matrizes de incidências X1-

4, respectivamente; a1-4 são os vetores aleatórios aditivos genéticos para as características 

1-4, associados às matrizes de incidências Z1-4, respectivamente; p1-4 são os vetores 

aleatórios de ambiente permanente da ovelha para as características 1-4, associados às 

matrizes de incidências Zp1-4, respectivamente; e, e1-4 são os vetores dos erros aleatórios 

para as características 1-4. 
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Os efeitos aleatórios a1-4, p1-4 e e1-4 são multivariadamente distribuídos, com média 

zero e variância: 

IR
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em que I e A são uma matriz identidade e a matriz de parentesco, respectivamente. σ2a1-

4 são as variâncias aditivas para as características 1-4; σ2p1-4 são as variâncias de ambiente 

permanente da ovelha para as características 1-4; σ2e1-4 são as variâncias residuais para as 

características 1-4; σaij, σpij e σeij, são as covariâncias aditivas, de ambiente permanente 

e residual, respectivamente, com i ≠ j e i = 1 a 4 e j = 1 a 4, para as características 1-4. 

Os modelos para as análises com cinco características foram semelhantes aos 

descritos acima, com o acréscimo de uma linha e uma coluna a mais nas matrizes, 

referentes a esta característica adicional. 

Para o modelo de limiar, assumiu-se que a escala subjacente apresenta distribuição 

normal contínua, chamada Liability (predisposição) e é representada como: 

 �|�~� �, ���  

 

em que, � é o vetor da escala base de ordem ; � =  , ,  é o vetor dos parâmetros de 

locação de ordem , com  como efeitos relacionados à ordem de parto e grupo de 

contemporâneos, ordem  com  e  (como efeitos genéticos aditivos diretos e ambientes 

permanentes, respectivamente); = é a matriz de incidência conhecida de ordem  por 

; � = é a matriz identidade de ordem  por  e ��  é a variância residual. Uma vez que a 



50 
 

variável, na distribuição subjacente, não é observável, se faz necessária a parametrização 

da variância residual, �� = , para que se possa identificá-la na função de 

verossimilhança (GIANOLA & SORENSEN, 2002).  

As características categóricas (NCN e NCD) foram determinadas por variáveis 

contínuas não observáveis, em escala subjacente, sendo fixados valores iniciais de 

limiares, tais que:  <   < . . . − , com  =  − ∞ �  =  ∞; 

em que,  é o número de categorias. Os dados observáveis são dependentes da variável 

subjacente que é limitada entre dois limiares não observáveis (GIANOLA & FOULLEY, 

1983). Assim, no modelo de limiar considerado no presente estudo, para NCN, a 

probabilidade condicional de que �  (para cada animal i) esteja na categoria j, com j=1 a 

3, foi definida por � , na escala subjacente: 

� = {  < �  ≤ < �  ≤  < � ≤      = , … . , � 

O mesmo pode ser afirmado para a característica NCD, com j=0 a 3:  

�  = {  < �  ≤ < �  ≤  < � ≤  < � ≤      = , … . , � 

em que, � é o número de observações para cada categoria. Após as especificações dos 

limiares  a , é necessário que o limiar  seja ajustado a uma constante arbitrária. 

Neste estudo, assumiu-se = . 

 As distribuições iniciais das (co) variâncias foram assumidas como uma Wishart 

Invertida, onde o parâmetro (�) corresponde ao grau de liberdade referente à distribuição, 

que indica o grau de confiabilidade da distribuição inicial. O parâmetro (�) foi utilizado 

como flat (chute inicial), para todas as variâncias iniciais, o que reflete nenhum grau de 

conhecimento sobre os parâmetros. 

Análises genéticas 

A matriz de parentesco utilizada nas análises continha 13.440 animais, filhos de 

41 reprodutores e 3.397 matrizes, 1.575 com registros de desempenho. O máximo e o 

mínimo número de progênies por reprodutor foram 1.252 e dois, respectivamente. Estes 

números por matriz foram 21 e um. 1.119 matrizes possuíam uma única informação de 
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desempenho; 340 duas informações; 98 três informações; 17 quatro informações; e, uma 

matriz possuía cinco registros de desempenho.  

As análises foram realizadas por meio dos softwares THRGIBBSF90 e 

GIBBS2F90 (MISZTAL et al, 2002), de acordo se o modelo continua característica de 

limiar ou não, respectivamente.  

Foi realizada uma análise piloto com uma cadeia total de 1.000.000 ciclos, sem 

período de descarte (burn-in) e com intervalo de salvamento (thin) para todas as cadeias 

(1). O critério de Rafftery & Lewis (1992) foi utilizado nas análises piloto para definição 

do número total ideal de iterações, número de cadeias iniciais descartadas e distância 

mínima de uma iteração à outra para obter amostras independentes.  

 O processo de reamostragem foi efetuado utilizando o software POSTIGIBBSF90 

(Misztal et al., 2002). Nesta etapa, foram descartadas 950, 960, 1.000 e 960 amostras 

iniciais e utilizou-se um intervalo de amostragem de 25, 20, 10 e 40 iterações, o que 

totalizou 39.962, 49.952, 99.900 e 24.976 amostras para as inferências, para os modelos 

Limiar2 x Linear2, Linear4, Linear3x Limiar2 e Linear5, respectivamente.  As amostras 

foram editadas para calcular as estimativas das herdabilidades, repetibilidade e 

correlações genéticas para as características estudadas, a partir do arquivo base de saída 

do software (postgibbs_samples). Este procedimento foi realizado com auxílio do PROC 

UNIVARIATE do programa SAS (SAS Institute, 2004). Os valores a posteriori foram 

testados pelos critérios de convergência de Geweke (1992) e Heidelberger & Welch 

(1983), com o uso das ferramentas do pacote Bayesian Output Analysis (BOA) do 

software R, versão 2.10.1 (Smith, 1997).  

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Valores médios 

Em média, as ovelhas Santa Inês do rebanho estudado tenderam a ganhar peso 

(47,69g/dia), entre a cobrição e o parto, e a perder peso (-129,58g/dia), entre o parto e a 

desmama (Tabela 2). A MUD1 positiva demonstra o manejo adequado das matrizes na 

fase pré-parto, o que promoveu o bom desempenho reprodutivo das ovelhas. A MUD2 

indica maior comprometimento das ovelhas no período pós-parto, com a lactação de suas 

crias. Segundo Susin (1996), ovelhas normalmente perdem peso durante o início da 

lactação, no entanto, a magnitude dessa perda varia em função da qualidade e quantidade 
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do alimento disponível, do número de cordeiros amamentados, de fatores ambientais e do 

potencial produtivo da ovelha. A autora também afirmou que o balanço energético 

negativo, que ocorre nessa fase, pode afetar adversamente a produção de leite, o 

crescimento dos cordeiros e o subsequente desempenho reprodutivo. 

 

Tabela 2. Médias, desvio-padrão, valores mínimos e máximos para peso corporal a cobrição (PC), parto 
(PP) e desmama das crias (PDES), mudança de peso vivo entre cobrição e parto (MUD1), 
mudança de peso vivo entre parto e desmama das crias (MUD2), número de crias nascidas 
(NCN) e desmamadas (NCD) por matriz, peso total de crias nascidas (PTCN) e desmamadas 
(PTCD) por matriz da raça Santa Inês (n = 2.166) 

Características Média Desvio-padrão Mínimo Máximo 
PC (kg) 45,37 6,94 24,00 82,00 
PP (kg) 52,76 7,80 30,00 85,00 
PDES (kg) 45,41 8,11 20,00 85,00 
MUD1 (g/dia) 47,69 36,37 -120,00 219,00 
MUD2 (g/dia) -129,58 104,41 -786,00 593,00 
NCN 1,32 0,48 1 3 
NCD 1,20 0,47 0 3 
PTCN (kg) 5,11 1,64 1,32 13,80 
PTCD (kg) 19,27 6,98 0,00 78,50 

 

As ovelhas pariram e desmamaram em média 1,32 e 1,20 cordeiros, 

respectivamente, com uma produção média de 5,11kg de cordeiros/matriz e 19,27kg de 

cordeiros/matriz ao nascimento e à desmama, respectivamente. A literatura consultada 

apresentou médias de número de crias nascidas por parto, na raça Santa Inês, com 

variação de 1,18 a 1,36 (VINAGRE et al., 1992; SOUSA et al., 1999; SOUSA et al., 

2000; SILVA e ARAÚJO, 2000; GONZALEZ, 2006). Os valores aqui apresentados estão 

dentro da variação observada para a raça. Alguns valores mais altos podem estar 

associados ao manejo semi-intensivo da propriedade, com bons níveis nutricionais. De 

fato, geralmente as ovelhas criadas em regime intensivo são mais prolíficas do que as 

criadas em regime extensivo (LASLEY, 1977). 

O peso corporal das ovelhas variou desde 20kg a 85kg, ao se considerar todos os 

períodos de produção (cobrição, parto e desmama das crias). Esta variação é normal, para 

esta raça, que apresenta grande amplitude de desempenho, em função de se encontrar 

ainda em fase de formação e pela grande influência recebida por diversos grupos 

genéticos (SOUSA et al., 2003; PAIVA et al., 2006; PAIVA et al., 2006). 

Convergência das análises 

Apesar da inferência bayesiana não ter comprometimento com a convergência, a 

utilização de métodos que avaliem esta característica das análises (EVERLING, 2012) é 
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importante para maior credibilidade a cerca dos parâmetros estimados. Ressalta-se que a 

maioria dos métodos não garante se houve convergência. O teste de Geweke (1992) 

apenas permite concluir que não há provas contra a convergência, para determinado nível 

de probabilidade, entretanto não garante que houve convergência. O teste de 

estacionariedade de Heidelberger e Welch (1983) permite indicar se o valor inicial de 

uma sequência discreta de eventos é satisfatória. Se o teste for satisfatório, o número 

inicial de iterações descartadas é indicado como o tamanho do “burn-in”. Este teste tem 

pouco poder para detectar a falta de convergência se a amostra é de tamanho pequeno e 

pode não obter estimativas fidedignas da densidade espectral, semelhantemente ao teste 

de Geweke. Dessa forma, é importante considerar que não se deve usar um único teste 

como critério de convergência, em função das limitações de cada um deles. A 

complexidade do modelo também contribui para o resultado destes testes. Modelos mais 

parametrizados apresentam maiores dificuldades de convergência, principalmente porque 

esta convergência é avaliada individualmente para cada parâmetro. 

Estes dois testes e a análise gráfica das densidades e das médias a posteriori para 

os parâmetros estimados (Figuras 1 - 8) indicaram, em geral, sucesso na obtenção da 

possível convergência em todas as análises realizadas. A observação das figuras permite 

concluir que a distribuição das cadeias não apresentou grandes dispersões e que as médias 

a posteriori tenderam a estacionariedade, com redução das oscilações, no decorrer das 

iterações. Maiores dificuldades de convergência foram verificadas para os modelos com 

presença de características de limiar (Limiar2 x Linear2 e Linear3x Limiar2) e entre esses 

aquele com maior número de parâmetros (Linear3x Limiar2). Também houve maiores 

dificuldades para a convergência das estimativas de correlações em relação às estimativas 

de herdabilidade e repetibilidade. Isso pode ser confirmado observando-se e comparando-

se as densidades a posteriori destas estimativas (Apêndices A-L), que se apresentam com 

maior proximidade da normalidade para as herdabilidades e repetibilidades.  
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Figura 1. Densidade a posteriori para as variâncias (VAR) e covariâncias (COV) genéticas (g), de ambiente 
permanente (ap) e residuais (e) para as características número de crias nascidas (NCN) e desmamadas 
(NCD) por matriz, mudança de peso vivo entre a cobrição e o parto (MUD1) e entre o parto e a desmama 
das crias (MUD2), estimadas pelo modelo multivariado Limiar2 x Linear2 (duas características de limiar e 
duas características lineares) 
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Figura 2. Médias a posterior para as variâncias (VAR) e covariâncias (COV) genéticas (g), de ambiente 
permanente (ap) e residuais (e) para as características número de crias nascidas (NCN) e desmamadas 
(NCD) por matriz, mudança de peso vivo entre a cobrição e o parto (MUD1) e entre o parto e a desmama 
das crias (MUD2), de acordo com as cadeias estimadas pelo modelo multivariado Limiar2 x Linear2 (duas 
características de limiar e duas características lineares) 
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Figura 3. Densidade a posteriori para as variâncias (VAR) e covariâncias (COV) genéticas (g), de ambiente 
permanente (ap) e residuais (e) para as características peso total de crias nascidas (PTCN) e desmamadas 
(PTCD) por matriz, mudança de peso vivo entre a cobrição e o parto (MUD1) e entre o parto e a desmama 
das crias (MUD2), estimadas pelo modelo multivariado Linear4 (quatro características lineares) 
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Figura 4. Médias a posteriori para as variâncias (VAR) e covariâncias (COV) genéticas (g), de ambiente 
permanente (ap) e residuais (e) para as características peso total de crias nascidas (PTCN) e desmamadas 
(PTCD) por matriz, mudança de peso vivo entre a cobrição e o parto (MUD1) e entre o parto e a desmama 
das crias (MUD2), de acordo com as cadeias estimadas pelo modelo multivariado Linear4 (quatro 
características lineares) 
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Figura 5. Densidade a posteriori para as variâncias (VAR) e covariâncias (COV) genéticas (g), de ambiente 
permanente (ap) e residuais (e) para as características peso a cobrição (PC), peso ao parto (PP) e peso ao 
desmame das crias (PDES), número de crias nascidas (NCN) e desmamadas (NCD) por matriz, estimadas 
pelo modelo multivariado Linear3 x Limiar2 (três características lineares e duas de limiar) 
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Figura 6. Médias a posteriori para as variâncias (VAR) e covariâncias (COV) genéticas (g), de ambiente 
permanente (ap) e residuais (e) para as características peso a cobrição (PC), peso ao parto (PP) e peso ao 
desmame das crias (PDES), número de crias nascidas (NCN) e desmamadas (NCD) por matriz, de acordo 
com as cadeias estimadas pelo modelo multivariado Linear3 x Limiar2 (três características lineares e duas 
de limiar) 
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Figura 7. Densidade a posteriori para as variâncias (VAR) e covariâncias (COV) genéticas (g), de ambiente 
permanente (ap) e residuais (e) para as características peso a cobrição (PC), peso ao parto (PP) e peso ao 
desmame das crias (PDES), peso total de crias nascidas (PTCN) e desmamadas (PTCD) por matriz, 
estimadas pelo modelo multivariado Linear5 (cinco características lineares) 
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Figura 8. Médias a posteriori para as variâncias (VAR) e covariâncias (COV) genéticas (g), de ambiente 
permanente (ap) e residuais (e) para as características peso a cobrição (PC), peso ao parto (PP) e peso ao 
desmame das crias (PDES), peso total de crias nascidas (PTCN) e desmamadas (PTCD) por matriz, de 
acordo com as cadeias estimadas pelo modelo multivariado Linear5 (cinco características lineares) 
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As medidas de tendência central para as distribuições a posteriori das estimativas, 

em geral, foram bastante similares, salvo poucas exceções (Tabelas 3-18). Esta 

similaridade também é um indicativo de que a implementação da cadeia de Gibbs foi 

realizada corretamente e atingiu sua convergência (SILVA et al., 2005). Em algumas 

situações, determinados parâmetros, como o caso das correlações, podem assumir 

distribuições Wishart Invertida, de forma que não é importante que suas estimativas das 

medidas de tendência central sejam similares (SORENSEN et al., 1995; VAN TASSEL 

et al., 1998). 

Outro bom indicativo das estimativas obtidas neste estudo foram os erros de Monte 

Carlo estimados para as estimativas (Tabelas 3-18). De maneira geral, ao se considerar 

até duas casas decimais, o valor deste erro, ao ser somado à estimativa média da 

distribuição posterior dos parâmetros, não alterou significativamente as estimativas 

(FARIA et al., 2008). 

Herdabilidade e repetibilidade 

Uma pequena diferença foi observada na estimativa de herdabilidade para NCN 

entre os modelos Limiar2 x Linear2 (0,19; Tabela 3) e Linear3 x Limiar2 (0,24; Tabela 5). 

Esta mesma tendência também foi observada para a estimativa de repetibilidade desta 

característica (0,37 vs 0,44, respectivamente). O mesmo padrão de resposta também foi 

verificado para NCD, com maiores estimativas para o modelo Linear3 x Limiar2, 

entretanto, com menor diferença entre as estimativas de herdabilidade. Ressalta-se que a 

magnitude das estimativas de herdabilidade para estas duas características, bem como de 

seu limite superior teórico (repetibilidade), indica alguma possibilidade de seleção massal 

para as mesmas.  As estimativas de repetibilidade reforçam a possibilidade de seleção, 

pois indicam que as ovelhas tenderão a repetir seus desempenhos em futuros partos. Estes 

resultados surpreendem uma vez que estudos disponíveis na literatura (SOUSA et al, 

2000; ROSATI et al., 2002), para diferentes populações, geralmente apresentam valores 

de herdabilidade bem menores do que os reportados aqui. Apesar deste parâmetro ser 

função das características genéticas das populações e, assim, estas diferenças serem frutos 

da composição genética dos rebanhos de cada estudo, é possível que a metodologia de 

avaliação também tenha contribuído para uma melhor estimativa deste parâmetro, para 

estas características, no presente estudo. 
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Tabela 3. Medidas de tendência central, limites inferiores (LI) e superiores (LS) para a maior densidade de 
probabilidade a 95% (95HPD) e erro de Monte Carlo (EMC) para as estimativas de herdabilidade 
e repetibilidade das características avaliadas na raça Santa Inês, obtidas em análise bayesiana, 
em modelo multivariado Limiar2 x Linear2 (duas características de limiar e duas características 
lineares) 

Características 
Média ± 

Desvio Padrão 
Mediana Moda 

95HPD 
EMC 

LI LS 
Herdabilidade (h2) 

NCN 0,19 ± 0,07 0,19 0,15 0,07 0,33 0,0050 
NCD 0,22 ± 0,07 0,22 0,22 0,08 0,35 0,0049 
MUD1 0,06 ± 0,01 0,06 0,06 0,03 0,09 0,0007 
MUD2 0,01 ± 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,0002 

Repetibilidade (t) 
NCN 0,37 ± 0,06 0,37 0,37 0,25 0,49 0,0041 
NCD 0,38 ± 0,06 0,38 0,34 0,26 0,50 0,0033 
MUD1 0,08 ± 0,02 0,08 0,07 0,05 0,12 0,0010 
MUD2 0,16 ± 0,04 0,16 0,14 0,09 0,24 0,0014 

NCN = número de crias nascidas por matriz; NCD = número de crias desmamadas por matriz; MUD1 = 
mudança de peso vivo entre a cobrição e o parto; MUD2 = mudança de peso vivo entre o parto e o desmame 
das crias 
 
 

As estimativas de herdabilidade para as mudanças de peso vivo entre a cobrição e 

o parto (MUD1) e entre o parto e a desmama das crias (MUD2) foram bastante 

consistentes e próximas, entre os dois modelos de análise (Tabela 3 - Limiar2 x Linear2 e 

Tabela 4 - Linear4). Esta similaridade não foi a mesma para as estimativas de 

repetibilidade, que foram maiores para o modelo Linear4, especialmente para MUD1. 

Apesar do limite superior destas herdabilidades (repetibilidade) serem um pouco mais 

altos, as baixas herdabilidades estimadas (0,06 para MUD1 e 0,01 para MUD2) indicaram 

pequena possibilidade de obtenção de ganhos genéticos pela seleção direta das mudanças 

de peso vivo nos períodos reprodutivos. A grande influência ambiental sobre estas 

características também não aponta para maiores possibilidades de que uma ovelha venha 

a repetir o mesmo desempenho em futuros partos. 

Diferente do nosso estudo, Rose et al. (2013) consideraram a perda ou o ganho de 

peso como características diferentes. Estes autores reportaram que as perdas de peso vivo 

foram pouco herdáveis em ovelhas da raça Merino, de todas as idades, com pequena 

associação entre as idades. Por outro lado, os ganhos de peso foram moderadamente 

herdáveis, principalmente nas ovelhas de dois anos de idade. Poderíamos considerar que 

as perdas de peso vivo daquele estudo estariam relacionadas com nossa MUD2 e os 

ganhos de peso vivo com MUD1. Neste sentido, MUD1 apresentou maiores 

herdabilidades do que MUD2, de forma similar ao estudo de Rose et al. (2013). Apesar 

das pequenas diferenças nas herdabilidades para estas características no presente estudo, 
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é possível que estes resultados confirmem que a habilidade de ganhar ou perder peso 

esteja sob a influência de diferentes genes e não se constituam nas mesmas características. 

 

Tabela 4. Medidas de tendência central, limites inferiores (LI) e superiores (LS) para a maior densidade de 
probabilidade a 95% (95HPD) e erro de Monte Carlo (EMC) para as estimativas de herdabilidade 
e repetibilidade das características avaliadas na raça Santa Inês, obtidas em análise bayesiana, 
em modelo multivariado Linear4 (quatro características lineares) 

Características 
Média ± 
Desvio 
Padrão 

Mediana Moda 
95HPD 

EMC 
LI LS 

Herdabilidade (h2) 
PTCN 0,15 ± 0,03 0,15 0,14 0,08 0,22 0,0023 
PTCD 0,09 ± 0,03 0,08 0,08 0,03 0,14 0,0018 
MUD1 0,07 ± 0,02 0,07 0,07 0,04 0,10 0,0007 
MUD2 0,01 ± 0,00 0,01 0,01 0,00 0,02 0,0002 

Repetibilidade (t)  
PTCN 0,23 ± 0,03 0,23 0,23 0,17 0,30 0,0010 
PTCD 0,17 ± 0,03 0,17 0,16 0,11 0,23 0,0019 
MUD1 0,21 ± 0,03 0,21 0,21 0,15 0,26 0,0008 
MUD2 0,20 ± 0,03 0,20 0,18 0,13 0,26 0,0013 

PTCN = peso total das crias nascidas por matriz; PTCD = peso total das crias desmamadas por matriz; 
MUD1 = mudança de peso vivo entre a cobrição e o parto; MUD2 = mudança de peso vivo entre o parto e 
o desmame das crias 
 

Tanto as herdabilidades como as repetibilidades para PTCN e PTCD foram 

similarmente coerentes entre os modelos Linear4 (Tabela 4) e Linear5 (Tabela 6), o que 

confirmam as estimativas realizadas pelos diferentes modelos. Pelo uso da escala de 

Bourdon (1997), que considerou a magnitude das herdabilidades como baixas – menor 

que 20%, moderadas - de 20 a 40% e altas - acima de 40%, pode se afirmar que foram 

baixas as herdabilidades para estas característica, bem como pequena possibilidade que 

as ovelhas venham a repetir seus desempenhos. Lôbo et al. (2012) estimaram 

herdabilidades de 0,26 ± 0,05 e 0,32 ± 0,06 para PTCN e PTCD, respectivamente, em 

uma população multirracial, enquanto Sousa et al. (1999) reportaram valor de 0,12 ± 0,03 

para herdabilidade do PTCD na raça Santa Inês. Este último valor foi mais próximo aos 

observados neste estudo, para a mesma raça (0,09, Tabela 4; 0,10, Tabela 6.). 

As herdabilidades e repetibilidades dos pesos corporais à cobrição, ao parto e ao 

desmame das crias foram altas, conforme eram esperadas. Apesar de pequenas diferenças, 

as estimativas realizadas pelos modelos Linear3 x Limar2 e Linear5 foram muito próximas, 

especialmente para as repetibilidades destes pesos corporais. A literatura apresenta 

estimativas de moderadas a altas para estes pesos, tomados em animais adultos 

(OLIVEIRA et al., 2010; LÔBO et al., 2012). Lôbo et al. (2012) estimaram em 0,37 ± 
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0,03 a herdabilidade para o peso da matriz na desmama de suas crias em uma população 

de ovinos multirracial. 

 

Tabela 5.  Medidas de tendência central, limites inferiores (LI) e superiores (LS) para a maior densidade 
de probabilidade a 95% (95HPD) e erro de Monte Carlo (EMC) para as estimativas de 
herdabilidade e repetibilidade das características avaliadas na raça Santa Inês, obtidas em análise 
bayesiana, em modelo multivariado Linear3 x Limiar2 (três características lineares e duas de 
limiar) 

Características Média ± 
Desvio Padrão 

Mediana Moda 
95HPD 

EMC 
LI LS 

Herdabilidade (h2) 
PC  0,35 ± 0,04 0,35 0,34 0,27 0,43 0,0014 
PP 0,44 ± 0,05 0,44 0,45 0,35 0,54 0,0020 
PDES 0,42 ± 0,05 0,43 0,43 0,32 0,52 0,0019 
NCN 0,24 ± 0,05 0,24 0,25 0,14 0,35 0,0034 
NCD 0,24 ± 0,05 0,24 0,23 0,14 0,35 0,0033 

Repetibilidade (t) 
PC 0,56 ± 0,02 0,56 0,57 0,52 0,60 0,0005 
PP 0,65 ± 0,02  0,65 0,67 0,61 0,70 0,0005 
PDES 0,70 ± 0,02 0,70 0,70 0,66 0,74 0,0005 
NCN 0,44 ± 0,06 0,44 0,44 0,32 0,55 0,0042 
NCD 0,45 ± 0,06 0,45 0,43 0,33 0,56 0,0039 

PC = peso a cobrição; PP = peso ao parto; PDES = peso ao desmame das crias; NCN = número de crias 
nascidas por matriz; NCD = número de crias desmamadas por matriz 
 
 
Tabela 6. Medidas de tendência central, limites inferiores (LI) e superiores (LS) para a maior densidade de 

probabilidade a 95% (95HPD) e erro de Monte Carlo (EMC) para as estimativas de herdabilidade 
e repetibilidade das características avaliadas na raça Santa Inês, obtidas em análise bayesiana, 
em modelo multivariado Linear5 (cinco características lineares) 

Características 
Média ± Desvio 

Padrão 
Mediana Moda 

95HPD 
EMC 

LI LS 
Herdabilidade (h2) 

PC  0,40 ± 0,04 0,40 0,37 0,32 0,48 0,0011 
PP 0,40 ± 0,04 0,40 0,39 0,32 0,49 0,0013 
PDES 0,44 ± 0,05 0,44 0,40 0,34 0,55 0,0022 
PTCN 0,15 ± 0,03 0,15 0,16 0,09 0,22 0,0015 
PTCD 0,10 ± 0,03 0,09 0,08 0,044 0,15 0,0015 

Repetibilidade (t) 
PC 0,58 ± 0,02 0,58 0,57 0,53 0,62 0,0005 
PP 0,65 ± 0,02 0,65 0,67 0,61 0,69 0,0005 
PDES 0,71 ± 0,02 0,71 0,70 0,67 0,75 0,0004 
PTCN 0,24 ± 0,03 0,24 0,23 0,18 0,30 0,0012 
PTCD 0,19 ± 0,03 0,19 0,19 0,14 0,26 0,0017 

PC = peso a cobrição; PP = peso ao parto; PDES = peso ao desmame das crias; PTCN = peso total das crias 
nascidas por matriz; PTCD = peso total das crias desmamadas por matriz; Geweke p>0,05 indicativo de 
convergência 
 

Correlações genéticas 

A correlação genética entre NCN e NCD foi bastante alta (0,96; Tabela 7), o que 

indica que os mesmos genes estão atuando sobre ambas as características e que a seleção 

de uma promoverá ganhos associados na outra. Já que a herdabilidade de NCD foi maior 
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que aquela para NCN, sugere-se que a seleção deva ser praticada para a primeira. Esta 

estimativa de correlação foi realizada com boa consistência, o que pode ser observado 

pela proximidade da média, mediana e moda, pelo pequeno intervalo de maior densidade 

de probabilidade a 95% e pelo pequeno erro de Monte Carlo (Tabela 7). Estas mesmas 

considerações não podem ser completamente tomadas para a correlação genética entre 

PTCN e PTCD (Tabela 8). A média (0,78) e a mediana (0,79) para esta estimativa foram 

próximas, mas a moda foi bem maior (0,84). Assim, esta medida seria mais indicada para 

representar a estimativa desta correlação genética, pois reflete o valor de maior frequência 

(WRIGHT et al., 2000). De qualquer forma, se confirma a alta correlação genética entre 

PTCN e PTCD. Lôbo et al. (2012) estimaram em 0,68 ± 0,05 a correlação genética entre 

PTCN e PTCD. 

Apesar de não ter sido estudado aqui, as características NCN, NCD, PTCN e 

PTCD devem estar associadas, principalmente porque as duas últimas são muito 

dependentes das duas primeiras. Ovelhas que apresentam maior número e total de peso 

de cordeiros ao nascimento tendem a ter também maior número e total de peso de 

cordeiros à desmama, desde que suas habilidades maternas sejam suficientes para 

contribuir com a redução na mortalidade dos cordeiros. De fato, comportamento materno 

deficiente é responsável por altas mortalidades de cordeiros (ARNOLD & MORGAN, 

1975). Se considerarmos as correlações genéticas e as herdabilidades estimadas aqui, 

NCD seria o critério de escolha para a seleção de ovelhas para melhor eficiência de 

produção.  

 
Tabela 7. Medidas de tendência central, limites inferiores (LI) e superiores (LS) para a maior densidade de 

probabilidade a 95% (95HPD) e erro de Monte Carlo (EMC) para as estimativas de correlações 
genéticas aditivas (Rg) entre as características avaliadas na raça Santa Inês, obtidas em análise 
bayesiana, em modelo multivariado Limiar2 x Linear2 (duas características de limiar e duas 
características lineares) 

Características 
Média ± Desvio 

Padrão 
Mediana Moda 

RC (95%) 
EMC 

LI LS 
RgNCN x NCD 0,96 ± 0,02 0,97 0,97 0,92 1,00 0,0017 
RgNCN x MUD1 -0,15 ± 0,23 -0,15 -0,13 -0,62 0,28 0,0166 
RgNCN x MUD2 -0,15 ± 0,23 -0,15 -0,14 -0,65 0,28 0,0176 
RgNCD x MUD1 -0,07 ± 0,22 -0,06 -0,07 -0,51 0,36 0,0151 
RgNCD x MUD2 -0,08 ± 0,23 -0,08 -0,22 -0,53 0,36 0,0161 
RgMUD1 X MUD2 0,99 ± 0,00 0,99 1,00 0,99 1,00 0,0003 

NCN = número de crias nascidas por matriz; NCD = número de crias desmamadas por matriz; MUD1 = 
mudança de peso vivo entre a cobrição e o parto; MUD2 = mudança de peso vivo entre o parto e o desmame 
das crias 
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Tabela 8. Medidas de tendência central, limites inferiores (LI) e superiores (LS) para a maior densidade de 
probabilidade a 95% (95HPD) e erro de Monte Carlo (EMC) para as estimativas de correlações 
genéticas aditivas (R) entre as características avaliadas na raça Santa Inês, obtidas em análise 
bayesiana, em modelo multivariado Linear4 (quatro características lineares) 

Características 
Média ± Desvio 

Padrão 
Mediana Moda 

95HPD 
EMC 

LI LS 
RgPCTN x PTCD 0,78 ± 0,11 0,79 0,84 0,55 0,96 0,0083 
RgPTCN x MUD1 -0,21 ± 0,18 -0,21 -0,29 -0,57 0,15 0,0108 
RgPTCN x MUD2 -0,32 ± 0,19 -0,32 -0,41 -0,68 0,05 0,0122 
RgPTCD x MUD1 -0,22 ± 0,20 -0,22 -0,34 -0,60 0,19 0,0111 
RgPTCD x MUD2 -0,02 ± 0,24 -0,01 -0,04 -0,51 0,40 0,0176 
RgMUD1 x MUD2 0,87 ± 0,07 0,88 1,00 0,73 1,00 0,0057 

PTCN = peso total das crias nascidas por matriz; PTCD = peso total das crias desmamadas por matriz; 
MUD1 = mudança de peso vivo entre a cobrição e o parto; MUD2 = mudança de peso vivo entre o parto e 
o desmame das crias 
 

As médias para as correlações genéticas entre MUD1 e MUD2 estimadas pelos 

modelos Limiar2 x Linear2 e Linear4 foram altas, mas diferentes (0,99, Tabela 7; 0,87, 

Tabela 8). Entretanto, se considerarmos a moda para este parâmetro, estimada pelos dois 

modelos, se tem o mesmo valor (1,0). Assim, aquelas ovelhas que possuem tendência 

genética em perder peso da cobrição ao parto têm a mesma predisposição de perder peso 

do parto ao desmame das crias. Desta forma, pode se concluir que as mudanças de peso 

vivo nos dois períodos estudados estão sob a influência dos mesmos genes. De fato, os 

dois períodos estão muito próximos e podem justificar esta alta correlação genética.  

Todas as médias, medianas e modas para as estimativas de correlação genética 

que envolveu MUD1 e MUD2 com as características NCN, NCD, PTCN e PTCD foram 

negativas. Entretanto, os altos desvios padrão e os intervalos de maior densidade de 

probabilidade a 95% (95HPD) com limites superiores positivos, abonariam em considerar 

tendência de nulidade para estas correlações genéticas. É possível que a estrutura de dados 

disponível não tenha sido suficiente para estimar estas correlações genéticas com maiores 

precisões. De qualquer forma, deve se estar atento a estes resultados que podem 

demonstrar tendência que ovelhas de maior potencial genético para ganhos de peso nos 

períodos reprodutivos podem também ter menor potencial para eficiência reprodutiva. 

Alguns estudos reportaram que maiores deposição de gordura podem estar relacionados 

à menor eficiência reprodutiva (BALL, 1978; RUSSEL, 1982; WILLIAMS & 

CUMMING, 1982). Por outro lado, de acordo com Rose et al. (2013), é mais eficiente 

que ovelhas que percam menos peso em períodos de menor disponibilidade alimentar e 

ganhem mais peso nos períodos de maior disponibilidade alimentar.  
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Apesar das pequenas diferenças observadas entre os modelos Linear3 x Limar2 

(Tabela 9) e Linear5 (Tabela 10), para as estimativas de correlações genéticas entre os 

pesos corporais (PC, PP e PDES), houve coerência entre estas estimativas, que foram 

todas altas. Estas correlações genéticas variaram de 0,92 a 0,99. De fato, estes pesos foram 

tomados em momentos muito próximos e, segundo Oliveira et al. (2010), pesos em idades 

mais próximas entre si tendem a apresentar maiores correlações do que aqueles mais 

distantes. 

 
Tabela 9. Medidas de tendência central, limites inferiores (LI) e superiores (LS) para a maior densidade de 

probabilidade a 95% (95HPD) e erro de Monte Carlo (EMC) para as estimativas de correlações 
genéticas aditivas (R) entre as características avaliadas na raça Santa Inês, obtidas em análise 
bayesiana, em modelo multivariado Linear3 x Limiar2 (três características lineares e duas de 
limiar) 

Características 
Média ± Desvio 

Padrão 
Mediana Moda 

95HPD 
EMC 

LI LS 
RgPC x PP 0,97 ± 0,01 0,97 0,97 0,94 0,99 0,0009 
RgPC x PDES 0,96 ± 0,01 0,96 0,97 0,93 0,98 0,0007 
RgPC x NCN 0,18 ± 0,13 0,19 0,09 -0,08 0,42 0,0069 
RgPC x NCD 0,18 ± 0,13 0,18 0,18 -0,08 0,43 0,0070 
RgPP x PDES 0,92 ± 0,03 0,92 0,92 0,86 0,97 0,0021 
RgPP x NCN 0,04 ± 0,13 0,04 0,04 -0,23 0,30 0,0076 
RgPP x NCD 0,01 ± 0,13 0,01 -0,02 -0,26 0,27 0,0076 
RgPDES  x NCN -0,03 ± 0,13 -0,03 -0,03 -0,31 0,24 0,0075 
RgPDES  x NCD 0,00 ± 0,14 0,00 0,07 -0,28 0,27 0,0077 
RgNCN x NCD 0,97 ± 0,01 0,98 0,98 0,95 1,00 0,0012 

PC = peso a cobrição; PP = peso ao parto; PDES = peso ao desmame das crias; NCN = número de crias 
nascidas por matriz; NCD = número de crias desmamadas por matriz 
 
Tabela 10. Medidas de tendência central, limites inferiores (LI) e superiores (LS) para a maior densidade 

de probabilidade a 95% (95HPD) e erro de Monte Carlo (EMC) para as estimativas de 
correlações genéticas aditivas (R) entre as características avaliadas na raça Santa Inês, obtidas 
em análise bayesiana, em modelo multivariado Linear5 (cinco características lineares) 

Características 
Média ± Desvio 

Padrão 
Mediana Moda 

95HPD 
EMC 

LI LS 
RgPC x PP 0,99 ± 0,00 0,99 0,99 0,99 1,00 0,0002 
RgPC x PDES 0,92 ± 0,02 0,92 0,92 0,88 0,96 0,0010 
RgPC x PTCN 0,39 ± 0,11 0,40 0,37 0,16 0,61 0,0047 
RgPC x PTCD 0,52 ± 0,14 0,52 0,47 0,23 0,78 0,0092 
RgPP x PDEs 0,94 ± 0,02 0,94 0,94 0,91 0,97 0,0008 
RgPP x PTCN 0,42 ± 0,11 0,43 0,45 0,21 0,63 0,0041 
RgPP x PTCD 0,58 ± 0,12 0,59 0,64 0,33 0,82 0,0084 
RgPDES  x PTCN 0,25 ± 0,13 0,25 0,22 -0,02 0,48 0,0056 
RgPDES  x PTCD 0,41 ± 0,16 0,41 0,49 0,08 0,72 0,0124 
RgPTCN x PTCD 0,75 ± 0,10 0,76 0,72 0,54 0,92 0,0068 

PC = peso a cobrição; PP = peso ao parto; PDES = peso ao desmame das crias; PTCN = peso total das crias 
nascidas por matriz; PTCD = peso total das crias desmamadas por matriz 

 

Com exceção da correlação genética negativa estimada entre PDES e NCN (-0,03; 

Tabela 9), todas as correlações genéticas que envolveram os pesos corporais com NCN, 
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NCD, PTCN e PTCD foram positivas. De uma maneira geral, os altos desvios padrão e 

os amplos intervalos 95HPD indicaram maiores dificuldades de estimativa destes 

parâmetros, conforme comentados anteriormente, em função da estrutura dos dados 

disponíveis. Aquelas estimativas que relacionaram as características de limiar (NCN e 

NCD) com os pesos corporais podem tender a nulidade, em função de apresentar limites 

95HPD que variaram de valores negativos a positivos. Já as correlações genéticas entre 

estes pesos e as características PTCN e PTCD podem indicar associação positiva. Em 

função das maiores correlações genéticas estimadas, o peso ao parto seria o peso mais 

indicado para ser selecionado e se obter respostas correlacionadas favoráveis para PTCN 

e PTCD. De fato, um bom peso ao parto pode ser indicativo que a ovelha não perdeu 

muito peso da cobrição ao parto, e está bem condicionada para iniciar a fase de 

aleitamento, com menor possibilidade de perder muito peso neste período. Entretanto, o 

somatório de vetores que envolvem as características a serem selecionadas não é tão fácil 

de ser avaliado. Matrizes adultas com grande peso podem não ser mais eficientes 

economicamente (MORAIS & MADALENA, 2006; LÔBO et al., 2011) e isso pode estar 

associado, de acordo com as correlações genéticas negativas entre MUD1 e MUD2 com 

as características reprodutivas e de habilidade materna, já que maiores ganhos de peso 

podem diminuir a eficiência reprodutiva, que é importante para a eficiência econômica 

dos sistemas de produção (LÔBO et al., 2000).  

Correlações de ambiente permanente 

De uma maneira geral, as correlações de ambiente permanente entre as 

características não foram estimadas com a mesma eficiência do que as correlações 

genéticas. A estrutura de dados disponível deve ser a responsável por esta diferença. É 

possível que o pequeno período de tempo com dados disponível, de 2004 a 2010, não 

tenha sido suficiente para expressar as diferenças de ambiente permanente entre os 

animais para as características estudadas. 

As modas para as correlações de ambiente permanente entre NCN e NCD (0,98, 

Tabela 11; 0,97, Tabela 13) e entre PTCN e PTCD (0,60, Tabela 12; 0,69, Tabela 14) 

indicam que os fatores ambientais de efeito permanente que afetam uma característica 

também influenciaram a outra. De fato, uma sequela de um problema reprodutivo poderá 

comprometer os futuros desempenhos de uma ovelha. Já a correlação negativa para o 

efeito de ambiente permanente entre MUD1 e MUD2 demonstra respostas contrárias a 
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estes efeitos. Entretanto, é possível que esta estimativa seja fruto da estrutura de dados 

disponível, uma que vez que não se consegue identificar um fator biológico plausível para 

sua interpretação. 

 
Tabela 11. Medidas de tendência central, limites inferiores (LI) e superiores (LS) para a maior densidade 

de probabilidade a 95% (95HPD) e erro de Monte Carlo (EMC) para as estimativas de 
correlações de ambiente permanente (Rp) entre as características avaliadas na raça Santa Inês, 
obtidas em análise bayesiana, em modelo multivariado Limiar2 x Linear2 (duas características de 
limiar e duas características lineares) 

Características 
Média ± Desvio 

Padrão 
Mediana Moda 

95HPD 
EMC 

LI LS 
RpNCN x NCD 0,95 ± 0,04 0,96 0,98 0,88 0,99 0,0039 
RpNCN x MUD1 -0,40 ± 0,23 -0,41 -0,56 -0,84 0,06 0,0174 
RpNCN x MUD2 0,13 ± 0,27 0,13 0,12 -0,43 0,66 0,0244 
RpNCD x MUD1 -0,62 ± 0,19 -0,64 -0,72 -0,98 -0,27 0,0159 
RpNCD x MUD2 0,24 ± 0,26 0,25 0,14 -0,29 0,73 0,0199 
RpMUD1 X MUD2 -0,74 ± 0,14 -0,77 -0,84 -0,96 -0,46 0,0101 

NCN = número de crias nascidas por matriz; NCD = número de crias desmamadas por matriz; MUD1 = 
mudança de peso vivo entre a cobrição e o parto; MUD2 = mudança de peso vivo entre o parto e o desmame 
das crias 
 
Tabela 12. Medidas de tendência central, limites inferiores (LI) e superiores (LS) para a maior densidade 

de probabilidade a 95% (95HPD) e erro de Monte Carlo (EMC) para as estimativas de 
correlações de ambiente permanente (Rp) entre as características avaliadas na raça Santa Inês, 
obtidas em análise bayesiana, em modelo multivariado Linear4 (quatro características lineares) 

Características 
Média ± Desvio 

Padrão 
Mediana Moda 

95HPD 
EMC 

LI LS 
RpPCTN x PTCD 0,59 ± 0,20 0,62 0,60 0,19 0,92 0,0146 
RpPTCN x MUD1 0,32 ± 0,17 0,32 0,28 -0,04 0,65 0,0071 
RpPTCN x MUD2 -0,05 ± 0,20 -0,04 -0,14 -0,43 0,33 0,0082 
RpPTCD x MUD1 0,73 ± 0,15 0,74 0,78 0,46 0,99 0,0128 
RpPTCD x MUD2 -0,58 ± 0,19 -0,59 -0,65 -0,94 -0,24 0,0168 
RpMUD1 X MUD2 -0,96 ± 0,02 -0,96 -0,96 -0,99 -0,92 0,0012 

PTCN = peso total das crias nascidas por matriz; PTCD = peso total das crias desmamadas por matriz; 
MUD1 = mudança de peso vivo entre a cobrição e o parto; MUD2 = mudança de peso vivo entre o parto e 
o desmame das crias 
 

As únicas correlações de ambiente permanente que envolveu MUD1 e MUD2 

com as características NCN, NCD, PTCN e PTCD que não apresentaram intervalos 

95HPD variando do negativo ao positivo, de forma a serem consideradas como não nulas, 

foram aquelas para NCDxMUD1 (moda = -0,72; Tabela 11) e PTCDxMUD1 (moda = 

0,78; Tabela 12). Ressalta-se que envolveu a mudança de peso no período de cobrição ao 

parto e desempenho das ovelhas ao desmame das crias. Efeitos permanentes de ambiente 

que promovem positivas MUD1 reduzem o NCD e aumentam o PTCD. Uma mastite, 

com a perda de um teto, poderia comprometer a desmama de mais de uma cria em futuras 

parições de uma ovelha. Não é possível ser comprovado, mas a ação do criador 

removendo crias de uma matriz com um único teto para adoção por outras fêmeas poderia 
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estar envolvida neste processo. Assim, mesmo com uma única teta, sem a competição 

entre crias, um único cordeiro poderia ganhar maior quantidade de peso e contribuir para 

maior PTCD. Sabe-se que este rebanho promovia adoção de crias entre as ovelhas, 

entretanto, não se tem como mensurar quantitativamente estas ocorrências. 

As correlações de ambiente permanente entre os pesos corporais foram altas e 

positivas (Tabelas 13 e 14) e indicaram que efeitos permanentes de ambiente influenciam 

estes pesos na mesma direção.  

 
Tabela 13. Medidas de tendência central, limites inferiores (LI) e superiores (LS) para a maior densidade 

de probabilidade a 95% (95HPD) e erro de Monte Carlo (EMC) para as estimativas de 
correlações de ambiente permanente (Rp) entre as características avaliadas na raça Santa Inês, 
obtidas em análise bayesiana, em modelo multivariado Linear3 x Limiar2 (três características 
lineares e duas de limiar) 

Características 
Média ± Desvio 

Padrão 
Mediana Moda 

95HPD 
EMC 

LI LS 
RpPC x PP 0,88 ± 0,04 0,88 0,89 0,80 0,96 0,0029 
RpPC x PDES 0,99 ± 0,01 0,99 1,00 0,96 1,00 0,0014 
RpPC x NCN 0,32 ± 0,17 0,32 0,31 -0,02 0,65 0,0111 
RpPC x NCD 0,27 ± 0,18 0,27 0,20 -0,07 0,62 0,0121 
RpPP x PDES 0,88 ± 0,05 0,88 0,89 0,79 0,97 0,0037 
RpPP x NCN 0,45 ± 0,18 0,44 0,37 0,11 0,82 0,0141 
RpPP x NCD 0,44 ± 0,18 0,44 0,47 0,10 0,79 0,0136 
RpPDES  x NCN 0,42 ± 0,15 0,42 0,37 0,12 0,71 0,0073 
RpPDES  x NCD 0,36 ± 0,15 0,36 0,28 0,05 0,67 0,0086 
RpNCN x NCD 0,95 ± 0,04 0,96 0,97 0,91 0,99 0,0024 

PC = peso a cobrição; PP = peso ao parto; PDES = peso ao desmame das crias; NCN = número de crias 
nascidas por matriz; NCD = número de crias desmamadas por matriz 
 
Tabela 14. Medidas de tendência central, limites inferiores (LI) e superiores (LS) para a maior densidade 

de probabilidade a 95% (95HPD) e erro de Monte Carlo (EMC) para as estimativas de 
correlações de ambiente permanente (Rp) entre as características avaliadas na raça Santa Inês, 
obtidas em análise bayesiana, em modelo multivariado Linear5 (cinco características lineares) 

Características 
Média ± Desvio 

Padrão 
Mediana Moda 

95HPD 
EMC 

LI LS 
RpPC x PP 0,85 ± 0,04 0,85 0,84 0,76 0,93 0,0018 
RpPC x PDES 0,96 ± 0,02 0,96 0,97 0,92 1,00 0,0018 
RpPC x PTCN 0,73 ± 0,10 0,74 0,66 0,53 0,92 0,0068 
RpPC x PTCD 0,25 ± 0,18 0,25 0,18 -0,10 0,61 0,0118 
RpPP x PDES 0,79 ± 0,05 0,80 0,78 0,69 0,89 0,0025 
RpPP x PTCN 0,59 ± 0,15 0,60 0,54 0,29 0,89 0,0107 
RpPP x PTCD 0,42 ± 0,18 0,42 0,50 0,07 0,76 0,0118 
RpPDES  x PTCN 0,55 ± 0,16 0,56 0,55 0,25 0,85 0,0129 
RpPDES  x PTCD 0,12 ± 0,19 0,11 0,27 -0,26 0,50 0,0120 
RpPTCN x PTCD 0,65 ± 0,15 0,68 0,69 0,37 0,90 0,0113 

PC = peso a cobrição; PP = peso ao parto; PDES = peso ao desmame das crias; PTCN = peso total das crias 
nascidas por matriz; PTCD = peso total das crias desmamadas por matriz 

As correlações de ambiente permanente entre PCxNCN, PCxNCD, PCxPTCD, 

PDESxPTCD apresentaram intervalos 95HPD com limites que variaram de valores 

negativos a positivos e poderiam ser consideradas nulas. As demais correlações de 
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ambiente permanente entre os pesos corporais e as características reprodutivas e de 

habilidade materna foram positivas e de magnitude moderada a alta. Assim, as ações do 

ambiente que promovem efeitos permanentes para o aumento nos pesos corporais, 

também aumentam a eficiência reprodutiva das ovelhas. Ovelhas jovens bem 

alimentadas, que atingem bom peso corporal, são beneficiadas para que também tenham 

bom desempenho futuro. 

Correlações fenotípicas 

Correlação fenotípica de 0,97 foi estimada entre NCN e NCD (Tabelas 15 e 17) e 

de 0,41 entre PTCN e PTCD (Tabelas 16 e 18). Estas estimativas reforçam que NCN e 

NCD estão muito mais próximas do que PTCN e PTCD, tanto no que se refere a fatores 

genéticos como ambientais. Como as correlações genéticas que envolveram estas 

características foram muito maiores entre NCN e NCD, pode se indicar que esta 

similaridade é muito mais genética que ambiental. De qualquer forma, este é um bom 

sinal, uma vez que é mais fácil mensurar NCN e NCD do que mensurar PTCN e PTCD. 

 
Tabela 15. Medidas de tendência central, limites inferiores (LI) e superiores (LS) para a maior densidade 

de probabilidade a 95% (95HPD) e erro de Monte Carlo (EMC) para as estimativas de 
correlações fenotípicas (R) entre as características avaliadas na raça Santa Inês, obtidas em 
análise bayesiana, em modelo multivariado Limiar2 x Linear2 (duas características de limiar e 
duas características lineares) 

Características 
Média ± Desvio 

Padrão 
Mediana Moda 

95HPD 
EMC 

LI LS 
RNCN x NCD 0,97 ± 0,00 0,97 0,97 0,96 0,98 0,0002 
RNCN x MUD1 -0,19 ± 0,03 -0,19 -0,19 -0,24 -0,13 0,0006 
RNCN x MUD2 0,01 ± 0,03 0,01 0,01 -0,05 0,07 0,0005 
RNCD x MUD1 -0,14 ± 0,03 -0,14 -0,15 -0,20 -0,08 0,0007 
RNCD x MUD2 -0,02 ± 0,03 -0,02 -0,02 -0,08 0,04 0,0005 
RMUD1 x MUD2 -0,43 ± 0,02 -0,43 -0,44 -0,47 -0,40 0,0003 

NCN = número de crias nascidas por matriz; NCD = número de crias desmamadas por matriz; MUD1 = 
mudança de peso vivo entre a cobrição e o parto; MUD2 = mudança de peso vivo entre o parto e o desmame 
das crias 
 

A correlação fenotípica negativa entre MUD1 e MUD2 indica necessidade de 

melhorias no manejo das ovelhas nos períodos pré e pós-parto. Como a correlação 

genética entre estas características foi alta e positiva, a correlação fenotípica negativa 

entre elas se deveu aos fatores ambientais e a uma possível interação genótipo x ambiente, 

não avaliada aqui. As ovelhas deste rebanho geralmente foram criadas na fase pré-parto 

no pasto com suplementação concentrada e em confinamento, na fase pós-parto. Assim, 

ganhos compensatórios de peso podem justificar a correlação fenotípica entre MUD1 e 
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MUD2, uma vez que ovelhas que tenderam a perder peso na pastagem podem ter ganhado 

mais peso, quando em confinamento. 

 
Tabela 16. Medidas de tendência central, limites inferiores (LI) e superiores (LS) para a maior densidade 

de probabilidade a 95% (95HPD) e erro de Monte Carlo (EMC) para as estimativas de 
correlações fenotípicas (R) entre as características avaliadas na raça Santa Inês, obtidas em 
análise bayesiana, em modelo multivariado Linear4 (quatro características lineares) 

Características 
Média ± Desvio 

Padrão 
Mediana Moda 

95HPD 
EMC 

LI LS 
RPCTN x PTCD 0,41 ± 0,02 0,41 0,40 0,37 0,44 0,0003 
RPTCN x MUD1 -0,07 ± 0,02 -0,07 -0,06 -0,11 -0,02 0,0003 
RPTCN x MUD2 -0,03 ± 0,02 -0,03 -0,03 -0,07 0,01 0,0003 
RPTCD x MUD1 0,01 ± 0,02 0,01 0,00 -0,03 0,06 0,0004 
RPTCD x MUD2 0,03 ± 0,02 0,03 0,02 -0,01 0,07 0,0004 
RMUD1 x MUD2 -0,45 ± 0,02 -0,45 -0,44 -0,49 -0,42 0,0002 

PTCN = peso total das crias nascidas por matriz; PTCD = peso total das crias desmamadas por matriz; 
MUD1 = mudança de peso vivo entre a cobrição e o parto; MUD2 = mudança de peso vivo entre o parto e 
o desmame das crias 
 

MUD1 foi negativamente correlacionada com NCN, NCD e PTCN, enquanto 

outras correlações fenotípicas que envolveram as mudanças de peso e as características 

reprodutivas e de habilidade materna apresentaram limites para o intervalo 95HPD entre 

valores negativos e positivos. Já foi observado que níveis muito elevados de alimentos 

energéticos na dieta, no primeiro mês de cobertura, podem causar perdas embrionárias 

(BALL, 1978; RUSSEL, 1982), o que pode estar relacionado à redução de concentração 

periférica de progesterona (WILLIAMS & CUMMING, 1982). Assim, ovelhas que 

apresentaram maior ganho de peso no período pré-parto tiveram menor desempenho 

reprodutivo, e que isto pode estar relacionado com a deposição de gordura nestas ovelhas 

com impacto negativo na taxa ovulatória. 

Conforme esperado, as correlações fenotípicas entre os pesos corporais foram 

altas (Tabelas 17 e 18). PC foi positivamente correlacionado com NCN, NCD, PTCN e 

PTCD, enquanto PP e PDES foram positivamente correlacionados com PTCN e PTCD, 

mas não com as características de limiar (NCN e NCD). Esta maior clareza na associação 

entre PC e as demais características pode estar relacionado ao maior número de fatores 

que influenciam os períodos imediatamente pré-parto e pós-parto. Assim, o momento da 

cobertura é fundamental para o desempenho reprodutivo das ovelhas, de forma que 

matrizes com melhor peso a cobrição poderão apresentar melhor eficiência fenotípica. 

Tabela 17. Medidas de tendência central, limites inferiores (LI) e superiores (LS) para a maior densidade 
de probabilidade a 95% (95HPD) e erro de Monte Carlo (EMC) para as estimativas de 
correlações fenotípicas (R) entre as características avaliadas na raça Santa Inês, obtidas em 
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análise bayesiana, em modelo multivariado Linear3 x Limiar2 (três características lineares e 
duas de limiar) 

Características 
Média ± Desvio 

Padrão Mediana Moda 
95HPD 

EMC 
LI LS 

RPC x PP 0,68 ± 0,01 0,68 0,68 0,65 0,70 0,0002 
RPC x PDES 0,65 ± 0,01 0,65 0,66 0,63 0,68 0,0002 
RPC x NCN 0,18 ± 0,03 0,18 0,19 0,12 0,25 0,0007 
RPC x NCD 0,16 ± 0,03 0,16 0,15 0,09 0,22 0,0009 
RPP x PDES 0,69 ± 0,01 0,69 0,69 0,66 0,72 0,0003 
RPP x NCN 0,03 ± 0,03 0,03 0,01 -0,03 0,10 0,0008 
RPP x NCD 0,04 ± 0,03 0,04 0,06 -0,03 0,10 0,0009 
RPDES  x NCN 0,02 ± 0,03 0,02 0,01 -0,05 0,08 0,0008 
RPDES  x NCD -0,00 ± 0,03 -0,00 -0,01 -0,07 0,07 0,0009 
RNCN x NCD 0,97 ± 0,00 0,97 0,97 0,96 0,98 0,0002 

PC = peso a cobrição; PP = peso ao parto; PDES = peso ao desmame das crias; NCN = número de crias 
nascidas por matriz; NCD = número de crias desmamadas por matriz 
 
Tabela 18. Medidas de tendência central, limites inferiores (LI) e superiores (LS) para a maior densidade 

de probabilidade a 95% (95HPD) e erro de Monte Carlo (EMC) para as estimativas de 
correlações fenotípicas (R) entre as características avaliadas na raça Santa Inês, obtidas em 
análise bayesiana, em modelo multivariado Linear5 (cinco características lineares) 

Características 
Média ± Desvio 

Padrão 
Mediana Moda 

95HPD 
EMC 

LI LS 
RPC x PP 0,68 ± 0,01 0,68 0,69 0,65 0,71 0,0001 
RPC x PDES 0,65 ± 0,01 0,65 0,65 0,62 0,68 0,0003 
RPC x PTCN 0,21 ± 0,02 0,22 0,21 0,17 0,26 0,0004 
RPC x PTCD 0,14 ± 0,02 0,14 0,15 0,10 0,19 0,0006 
RPP x PDES 0,69 ± 0,01 0,69 0,69 0,66 0,71 0,0002 
RPP x PTCN 0,15 ± 0,02 0,15 0,14 0,10 0,20 0,0004 
RPP x PTCD 0,14 ± 0,02 0,14 0,13 0,09 0,19 0,0006 
RPDES  x PTCN 0,11 ± 0,02 0,11 0,10 0,06 0,16 0,0004 
RPDES  x PTCD 0,09 ± 0,02 0,09 0,08 0,04 0,14 0,0007 
RPTCN x PTCD 0,41 ± 0,02 0,41 0,41 0,37 0,45 0,0004 

PC = peso a cobrição; PP = peso ao parto; PDES = peso ao desmame das crias; PTCN = peso total das crias 
nascidas por matriz; PTCD = peso total das crias desmamadas por matriz 

 

CONCLUSÕES 
 

Os resultados deste estudo indicaram tendência de associação genética negativa 

entre as mudanças de peso vivo e as características reprodutivas e de habilidade materna, 

de maneira que animais com potencial genético para ganhar demasiado peso nos períodos 

reprodutivos, especialmente na fase pré-parto, tendem a apresentar menor potencial 

genético para eficiência reprodutiva. Entretanto, as baixas herdabilidades estimadas para 

estas mudanças de peso vivo limitam sua seleção direta para obtenção de ganhos 

genéticos expressivos. A seleção para peso ao parto poderia contribuir neste sentido, uma 

vez que este peso apresentou alta herdabilidade e foi positivamente associado com as 

características reprodutivas e de habilidade materna. Por outro lado, apesar deste peso ser 

um bom indicativo que o animal não perdeu muito peso no período pré-parto e possui 
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bom desenvolvimento para iniciar o período de aleitamento, consequentemente com 

tendência de não perder muito peso nesta fase, não seria fácil estabelecer um limite 

aceitável, já que animais adultos com peso elevado também possuem menor eficiência 

econômica. 

O número de crias desmamadas por matriz pode ser considerado o melhor critério 

para a seleção de ovelhas com melhor eficiência reprodutiva, em função de suas altas 

herdabilidades e repetibilidades, e correlações genéticas com demais características. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E IMPLICAÇÕES 
 

A eficiência reprodutiva das matrizes ovinas é fundamental e decisiva para a 

eficiência econômica da ovinocultura de corte brasileira. Por ser o grupo genético de 

maior expressividade em termos quantitativos no país, a raça Santa Inês é a base materna 

da pirâmide populacional, de forma que a seleção de características maternas nesta raça 

é imprescindível. Por ser explorada para produção de carne, é comum a concentração de 

esforços para melhoria, nestes animais, dos aspectos de crescimento, em detrimento 

daqueles relacionados à fertilidade e habilidade materna. 

Os resultados deste estudo reforçam a importância das características de 

fertilidade para a eficiência de produção e indicam a necessidade da busca do equilíbrio 

entre a seleção para crescimento e características reprodutivas. É importante que seja dada 

atenção ao manejo das matrizes nos períodos anterior e posterior ao parto, identificando 

aquelas que não ganhem excessivamente peso antes do parto, mas que também não 

percam tanto peso no período pós-parto. Ovelhas que são mais equilibradas e apresentem 

menor variação em seu peso corporal nestes períodos são mais indicadas para a seleção e 

devem contribuir para a produtividade da exploração. A associação deste critério com o 

número de crias desmamadas por ovelha promoverá melhorias expressivas à ovinocultura 

nacional. 

No momento em que se sinaliza para a necessidade de aumentos no número 

efetivo de ovinos de corte no Brasil, face à demanda interna reprimida de produtos deste 

setor, este estudo sinaliza para a importância da seleção de uma base materna eficiente e 

produtiva. 
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APÊNDICE A 
 
Histogramas das estimativas de densidades posteriores para as herdabilidades das 
características número de crias nascidas por matriz (NCN), número de crias desmamadas 
por matriz (NCD), mudança de peso vivo entre a cobrição e o parto (MUD1) e mudança 
de peso vivo entre o parto e a desmama das crias, em ovinos da raça Santa Inês, utilizando 
abordagem bayesiana, em modelo multivariado Limiar2 x Linear2 (duas características de 
limiar e duas características lineares) 
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APÊNDICE B 
 
Histogramas das estimativas de densidades posteriores para as repetibilidades das 
características número de crias nascidas por matriz (NCN), número de crias desmamadas 
por matriz (NCD), mudança de peso vivo entre a cobrição e o parto (MUD1) e mudança 
de peso vivo entre o parto e a desmama das crias, em ovinos da raça Santa Inês, utilizando 
abordagem bayesiana, em modelo multivariado Limiar2 x Linear2 (duas características de 
limiar e duas características lineares) 
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APÊNDICE C 
 
Histogramas das estimativas de densidades posteriores para as herdabilidades das 
características peso total de crias nascidas por matriz (PTCN), peso total de crias 
desmamadas por matriz (PTCD), mudança de peso vivo entre a cobrição e o parto 
(MUD1) e mudança de peso vivo entre o parto e a desmama das crias, em ovinos da raça 
Santa Inês, utilizando abordagem bayesiana, em modelo multivariado Linear4 (quatro 
características lineares) 
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APÊNDICE D 
 
Histogramas das estimativas de densidades posteriores para as repetibilidades das 
características peso total de crias nascidas por matriz (PTCN), peso total de crias 
desmamadas por matriz (PTCD), mudança de peso vivo entre a cobrição e o parto 
(MUD1) e mudança de peso vivo entre o parto e a desmama das crias, em ovinos da raça 
Santa Inês, utilizando abordagem bayesiana, em modelo multivariado Linear4 (quatro 
características lineares) 
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APÊNDICE E 
 
Histogramas das estimativas de densidades posteriores para as herdabilidades das 
características peso a cobrição (PC), peso ao parto (PP), peso ao desmame das crias 
(PDES), número de crias nascidas por matriz (NCN) e número de crias desmamadas por 
matriz (NCD), em ovinos da raça Santa Inês, utilizando abordagem bayesiana, em modelo 
multivariado Linear3 x Limiar2 (três características lineares e duas de limiar) 
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APÊNDICE F 
 
Histogramas das estimativas de densidades posteriores para as repetibilidades das 
características peso a cobrição (PC), peso ao parto (PP), peso ao desmame das crias 
(PDES), número de crias nascidas por matriz (NCN) e número de crias desmamadas por 
matriz (NCD), em ovinos da raça Santa Inês, utilizando abordagem bayesiana, em modelo 
multivariado Linear3 x Limiar2 (três características lineares e duas de limiar) 
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APÊNDICE G 
 
Histogramas das estimativas de densidades posteriores para as herdabilidades das 
características peso a cobrição (PC), peso ao parto (PP), peso ao desmame das crias 
(PDES), peso total das crias nascidas por matriz (PTCN) e peso total das crias 
desmamadas por matriz (PTCD), em ovinos da raça Santa Inês, utilizando abordagem 
bayesiana, em modelo multivariado Linear5 (cinco características lineares) 
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APÊNDICE H 
 
Histogramas das estimativas de densidades posteriores para as repetibilidades das 
características peso a cobrição (PC), peso ao parto (PP), peso ao desmame das crias 
(PDES), peso total das crias nascidas por matriz (PTCN) e peso total das crias 
desmamadas por matriz (PTCD), em ovinos da raça Santa Inês, utilizando abordagem 
bayesiana, em modelo multivariado Linear5 (cinco características lineares) 
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APÊNDICE I 
 
Histogramas das estimativas de densidades posteriores para as correlações genéticas 
envolvendo as características número de crias nascidas por matriz (NCN), número de 
crias desmamadas por matriz (NCD), mudança de peso vivo entre a cobrição e o parto 
(MUD1) e mudança de peso vivo entre o parto e a desmama das crias, em ovinos da raça 
Santa Inês, utilizando abordagem bayesiana, em modelo multivariado Limiar2 x Linear2 
(duas características de limiar e duas características lineares) 
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APÊNDICE J 
 
Histogramas das estimativas de densidades posteriores para as correlações genéticas 
envolvendo as características peso total de crias nascidas por matriz (PTCN), peso total 
de crias desmamadas por matriz (PTCD), mudança de peso vivo entre a cobrição e o parto 
(MUD1) e mudança de peso vivo entre o parto e a desmama das crias, em ovinos da raça 
Santa Inês, utilizando abordagem bayesiana, em modelo multivariado Linear4 (quatro 
características lineares) 
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APÊNDICE K 
 
Histogramas das estimativas de densidades posteriores para as correlações genéticas 
envolvendo as características peso a cobrição (PC), peso ao parto (PP), peso ao desmame 
das crias (PDES), número de crias nascidas por matriz (NCN) e número de crias 
desmamadas por matriz (NCD), em ovinos da raça Santa Inês, utilizando abordagem 
bayesiana, em modelo multivariado Linear3 x Limiar2 (três características lineares e duas 
de limiar) 
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APÊNDICE L 
 
Histogramas das estimativas de densidades posteriores para as correlações genéticas 
envolvendo as características peso a cobrição (PC), peso ao parto (PP), peso ao desmame 
das crias (PDES), peso total das crias nascidas por matriz (PTCN) e peso total das crias 
desmamadas por matriz (PTCD), em ovinos da raça Santa Inês, utilizando abordagem 
bayesiana, em modelo multivariado Linear5 (cinco características lineares) 
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