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RESUMO

0 objetivo neste estudo foi avaliar 0 efeito de diferentes informac;:oes a priori (P), tamanhos de cadeia (C), burn.jn (8)

e thinning (T) sobre os valores geneticos aditivos diretos e maternos na avaliac;:ao de caracteristicas categ6ricas. Foram

simulados rebanhos com 40 touros e 1.200 femeas, acasalados aleatoriamente, acompanhados por 20 anos, e gerados

efeitos aditivos direto e rnaterno e de ambiente permanente materno. Foram geradas duas repetic;:aes de cada combi-

nac;:ao P x Cx B x T, os componentes de (co)variancia e os valores geneticos foram estirnados por inferencia bayesiana e

obtida a correlac;:ao de Pearson entre os valores ,qeneticos estimados e os verdadeiros dentro de cada categoria animal.

Os valores de herdabilidade direta (h2a) e materna (h2m) foram subestimados para todas as analises. Houve efeito da

interac;:ao C x B e C x T para a convergencia da h2a, para a h2m foi encontrado efeito de C. Para todas as categorias houve

efeito de C x B x T, nao tendo sido encontrado efeito da priori sabre as correlac;:oes.
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INTRODUCAo

Nos programas de avaliac;:ao genetica de bovinosde corte no Brasil, varias caracteristicas sac avaliadas par meio de

escores (estrutura, precocidade, etc.), para os quais sac atribuidas notas (escores) que tern natureza discreta. Ha alguns

anos a metodologia bayesiana comeyou a ser utilizada na obtenc;:ao de estimativas dos componentes de varian cia e

valores geneticos dos animais. as softwares usados pertnitem utilizar diferentes criterios para a retirada de amostras da

cadeia de Marcov.

Os objetivos neste estudo foram de explorar 0 efeito de diferentes criterios (priori, cadeia, bum-in e thinning) para a toma-

da de amostras da cadeia de Marcov sabre os valores geneticos aditivos diretos e matemos estimados na avaliayao de

caracteristicas categoricas.

MATERIAL E METODOS

Os dados foram gerados par meio de simula~o a partir de um rebanho com 40 touros e 1.200 femeas, acasalados alea-

tonamente, acompanhados par 20 anos. Foram gerados efeitos aditivo direto, aditivo materna e de ambiente permanente

materna. Foram geradas informac;:6es de grupos de manejo utilizadas para a forma~o dos gruposde contemporaneos.
Foi tam.bem gerado, para cada bezerro, a efeito da idade de sua mae ao parto, que juntamente com as demais efeitos e

Urn erro aleatorio independente, foi combinado para formar a valor fenotipico do animal na escala subjacente. Os valores
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0,16; e a distribuic;:ao de frequencia dos dados foj normal. .

Os componentes de (co)variancia e os valores geneticos foram estimados par inferencia bayesiana: utilizando-se QPro-

grama computacionafMTGSAM (Van Tassel & Van Vleck, 1995). Foi utilizado modelolinear complejo.

descarte amostral (bum-in -I

medio e pequeno, respectivamente. 0 intervalode retiradade amostra (thinning-

tervalos grande, medio e pequeno que corresponderam a 0,1%; 1,0% e 10% do tamanho total da cadeia Foram testadas

todas as combinaf;Oes de priori x cadeia x bum-in x thinning com duas repetiyOes cada. As convergencias das cadeias

foram verificadas pelo teste de Geweke. Para analise da convergencia das cadeias foj atribuida nota um (sucesso) para

as cadeias que convergiram e nota zero (fracasso) para as que nao convergiram. Obtidosos valores geneticos estimados,

foi calculada para cada repetiyao a correlayao de Pearson entre os valores geneticos estimados e os verdadeiros, dentro

de cada categoriaanimal (touro, vaca e produto).

RESULTADOS E DISCUssAo
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Os valores estimados para h.2a e h2m foram subestimados para todas as analises consideradas. concordando com Car-

neiro Junior et al (2005). Foi encontrado efeito da interalf8o C x B e C x T para a convergencia da cadeia da h2a. Para a

cadeia da h2m foi encontrado efeito de C. Observa-se, na Tabela 1, em que as mediasestimadas para a convergencia da

h2a para C x Be C x T, em que 0 major numero de cadeias nao convergidas foi obtido na combina<;aoC(G) x B(M) e C(P)

x T(P). Para a convergencia da cadeia da h2m, as cadeias GeM nao foram diferentes entre si, mas foram superiores a

cadeia P. Os demais efeitos e interac;oes nao foram significativos sobre as herdabilidades.
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Tabela1. Medias estimadas para a convergancia da herdabilidade aditiva direta para as intera9Oes cadeia x bum-in e

cadeia x thinning.
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P 0.83 aA 0,83"' 1..00aA1,OOM 1;OOoA 0,67 bB

,.

\cc

Leifas minusculas na linha e maiUsculas na ooiuna Numeros seguidos de letras tguais nao diferem entre si 'G = grande; fA = media; P = pequena ".,G
'~

Para a correla~o dos valores geneticos estimadose os verdadeiros as analises nao convergidas foram desconsideradas.

Para todas as categQrias (touro, vaca e produto) houve efeitode intera~o de C x B x T, nao tendo sido encontrado efeito

da informa~o p-£1rioJi sobreas correlai;Oes. Carneiro Junioret al. (2005) relataram que 0 conhecimento a priori tende a,
perder a impoitancia relativa com 0 aumento de dados considerados. Cadena-Meneses et al. (2002) observaram influen-

cia do tamanho do bum-in em estimativas provenientes de cadeias pequenas (1100 cidos), no entanto, quando 0 numero

de'cicips foj superior esse efeito deixou de ser significativo.
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s estimados para as correlaitOes entre os efeitos aditivos diretos de lauro, vaca e bezerro foram 0,87 t 0,0000167;

: 0,000031 e 0,61 t 0,0000124, respectivamente.
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conjunto de dados. a informayao a priori nao foi relevanle e as cadeias pequenas apresenlaram os piores

lenhos No enlanlo, depois de convergidas. cadeia. burn-in e thinning nao proporcionaram incremenlos relevames

; valores eslimados.
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