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RESUMO - O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes tipos de transformação de dados, visando 
estabilizar a heterogeneidade de variâncias nos ganhos de peso da desmama ao sobreano em 
animais da raça Nelore. Os registros foram transformados utilizando-se as seguintes funções: 
logaritmo na base dez, raiz quadrada, (observação - média da subclasse do grupo 
contemporâneo)/desvio-padrão fenotípico da subclasse e observação/desvio-padrão fenotípico da 
subclasse. As transformações por meio das funções de padronização da média e desvio-padrão 
fenotípico da subclasse do grupo contemporâneo e a divisão pelo desvio-padrão fenotípico da 
subclasse do grupo contemporâneo estabilizaram as variâncias, porém verificou-se uma tendência de 
incremento nas relações entre os componentes de variância genético aditivo e residual. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Bovino de corte, heterogeneidade de variâncias, transformação de dados 
 

EFFECT OF THE HETEROGENEITY OF VARIANCE IN GENETIC EVALUATION OF NELORE 
CATTLE: I. ANALYSES OF SINGLE TRAIT FOR POSTWEANING GAIN IN ORIGINAL AND 

TRANSFORMED SCALE 
 
ABSTRACT - The objective of this work was evaluated the data transformation, seeking to stabilize 
the heterogeneity of variances of the postweaning gain in Nelore cattle. The records of postweaning 
gain were transformed using the following functions: logarithm in the ten base, square root, 
(observation - average of the level of contemporary group)/ phenotypic standard deviation of the level 
and observation/phenotypic standard deviation of the level of contemporary group. The 
transformations for postweaning gain records using the standardization functions for the average and 
phenotipic deviation-standard of contemporary group levels and the division for the phenotypic 
deviation-standard of contemporary group level stabilized the variances, but an increment tendency 
was verified in the relationships among the genetic and residual variance components. 
 
KEYWORDS: Beef cattle, heterogeneity of variances, transform data 
 

INTRODUÇÃO 
A maioria dos procedimentos de modelos mistos comumente utilizados em avaliações 

genéticas para bovinos utilizam pressuposições de variâncias genéticas e residuais iguais entre 
rebanhos. Alguns estudos em bovinos leiteiros, nos quais os componentes de variância têm sido 
estimados, indicam uma relação positiva entre nível de produção e estimativas de variâncias 
genéticas e residuais, bem como herdabilidades (Der Veer e Van Vleck, 1987; Dong e Mao, 1988; 
Torres, 1998; Teixeira et al., 2002). Se as variâncias incrementam com a média de produção, mas 
são assumidas serem homogêneas, os animais podem ser avaliados erroneamente. Métodos 
alternativos tratando da heterogeneidade de variâncias em modelos mistos para avaliação genética 
em gado leiteiro foram previamente revisados por Vison (1987), Van Vleck (1987) e Torres (1998). As 
indicações sugerem que o problema parece ser mais importante nas avaliações de touros e as vacas 
classificadas na porcentagem dos melhores da população (top ranking), como relatado por Boldman 
e Freeman (1990). 
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A maioria das literaturas disponíveis abordam os efeitos da heterogeneidade em análises 
para avaliações em gado de leite. Os efeitos da violação desta pressuposição, em análises para gado 
de corte, não são facilmente encontrados. 

O objetivo deste trabalho foi o de avaliar diferentes tipos de transformações de dados, 
visando estabilizar a heterogeneidade de variâncias, bem como, verificar o impacto da 
heterogeneidade de variâncias nas estimativas de herdabilidade. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Foram analisados 28.399 registros de ganhos de peso da desmama ao sobreano de animais 

criados em três rebanhos, dois localizados no Estado de São Paulo e um no Estado do Mato Grosso 
do Sul, pertencentes à Agropecuária CFM Ltda. As idades ao parto das vacas variaram de 23 a 229 
meses e abrangeram o período de 1984 a 1998.  

Os registros de ganhos de peso da desmama ao sobreano (GPORI) foram transformados 
utilizando-se as seguintes funções: logaritmo na base dez (GPLOG), raiz quadrada (GPSQR), 
(observação - média da subclasse de ano-estação)/desvio-padrão fenotípico da subclasse (GPSTD) 
e observação/desvio-padrão fenotípico da subclasse (GPDPF). Os dados de ganhos de peso da 
desmama ao sobreano não transformados e transformados foram estratificados em subclasses de 
grupos contemporâneos. Com base nas estatísticas descritivas dentro das subclasses, foi aplicado o 
Teste de Bartlett para verificar o poder das transformações adotadas em estabilizar as variâncias.  

Nas análises para estimação dos componentes de variância, bem como para predição dos 
valores genéticos dos animais utilizou-se um modelo com o efeito fixo de grupo contemporâneo e os 
efeitos aleatórios aditivo direto e residual. As soluções das equações do modelo foram obtidas pelo 
Método da Máxima Verossimilhança Restrita, utilizando o programa MTDFREML (Boldman et al., 
1995). Para a obtenção das estimativas correlações de Pearson e de Spearman, entre os valores 
genéticos para os dados de ganhos de peso da desmama ao sobreano transformados e não 
transformados, foi utilizado o programa Statistical Analysis System, versão 6.12 (SAS, 1995). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As estimativas de médias, desvios-padrão, mínimos, máximos e coeficientes de variação 
para a característica ganho de peso da desmama ao sobreano em escala original e transformadas, 
encontram-se na Tabela 1. O ganho de peso da desmama ao sobreano em escala original (GPORI) e 
transformadas (GPLOG, GPSQR, GPSTD e GPDPF) foram submetidas ao Teste de Bartlett dentro 
das 959 subclasses de grupos contemporâneos. Resultados significativos (P<0,05) foram observados 
para as variáveis GPORI, GPLOG e GPSQR, indicando heterogeneidade das variâncias dentro das 
subclasses de grupos contemporâneos. Estes resultados indicam que estas duas funções não foram 
suficientemente poderosas para estabilizar as variâncias. Entretanto, as variáveis GPSTD e GPDPF 
apresentaram resultados não significativos (P>0,05) para o Teste de Bartlett, indicando que as 
variâncias foram estabilizadas tornando-se homogêneas dentro das classes dos grupos 
contemporâneos. 

As estimativas dos componentes de variâncias genética aditiva, residual, fenotípica e as 
herdabilidades, obtidos em análises para uni-característica dos registros de ganho de peso da 
desmama ao sobreano não transformados e transformados são apresentadas no Tabela 2. As 
relações entre os componentes de variância genética aditiva e residual para a característica ganho 
de peso em escala original e transformadas foram, 2,86, 2,71 e 2,71, respectivamente. As relações 
entre os componentes de variância foram próximos à relação observada em escala original. As 
reduções observadas foram, em termos proporcionais, ligeiramente maiores para a variância residual 
do que para a variância genética aditiva. Porém, estas reduções não foram suficientes para 
proporcionar maiores alterações nas estimativas de herdabilidades. Garrick et al. (1989), trabalhando 
com a característica ganho de peso pós-desmama, observaram estimativas de herdabilidades para 
registros em escala original entre três diferentes porcentagens de alelos Simental e sexo, variando de 
0,19 a 0,26. Para os dados transformados, as estimativas aumentaram suas magnitudes para valores 
de 0,40 a 0,88. Essa tendência de aumento nas estimativas para dados transformados, em relação à 
escala original, também foi verificada em bovinos leiteiros criados em países de clima subtropical, 
conforme os relatos de De Veer e Van Vleck (1987). No Brasil, Torres (1998), ao trabalhar com 
bovinos leiteiros e utilizando quatro transformações, também verificou estimativas de herdabilidades 
superiores em relação à escala original. 
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CONCLUSÕES 
As transformações do ganho de peso em escala original e transformadas utilizando as 

funções de padronização pela média e desvio-padrão fenotípico da subclasse de grupo 
contemporâneo (GPSTD) e a divisão pelo desvio-padrão fenotípico da subclasse de grupo 
contemporâneo (GPDPF) estabilizaram as variâncias, verificando-se uma tendência de redução nas 
relações entre os componentes de variância genético aditivo e residual, culminando em incrementos 
na magnitude das estimativas de herdabilidade em 1%.  
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TABELA 1. Estimativas de médias (MED), desvios-padrão (DP), mínimos (MIN), máximos (MAX) e 
coeficientes de variação (CV) para a característica ganho de peso da desmama ao 
sobreano, em escala original e transformadas 

 

Ganho de peso MED DP MIN MAX CV 

GPORI 114,062 34,852 6,050 221,840 30,555 
GPSTD 0,000 0,983 -5,691 5,141 --- 
GPDPF 7,056 0,983 0,110 107,469 42,659 
GPLOG 20,33 0,155 0,782 2,346 7,624 
GPSQR 10,541 1,715 2,460 14,894 16,270 

GPORI - ganho de peso da desmama ao sobreano; 
GPSTD - (observação - média da subclasse de ano-estação)/desvio-padrão fenotípico da subclasse; 
GPDPF - observação/desvio-padrão fenotípico da subclasse;  
GPLOG - logaritmo na base dez, GPSQR - raiz quadrada; 
 
 

TABELA 2.  Estimativas de componentes de variância genética aditiva ( 2
aσ̂ ), residual ( 2

eσ̂ ) e 

fenotípica ( 2
pσ̂ ) e de herdabilidades para peso ao sobreano e ganho de peso da 

desmama ao sobreano em escala original, padronizada e dividida pelo desvio-padrão 
amostral, obtidos nas análises uni-características 

 

Ganho de peso 2
aσ̂  2

eσ̂  2
pσ̂  2

aĥ  

GPORI 80,242 229,789 310,031 0,26 
GPSTD 0,278 0,756 1,034 0,27 
GPDPF 0,278 0,756 1,034 0,27 

GPORI - ganho de peso da desmama ao sobreano; 
GPSTD - (observação - média da subclasse de ano-estação)/desvio-padrão fenotípico da subclasse; 
GPDPF - observação/desvio-padrão fenotípico da subclasse; 


