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ESTI MA TI VAS DE PARAMETROS GENÉTI COS DE MúLTI PLAS CARACTERI STI CAS
ATRAVÉS DO MÉTODO SI MPLES DE HENDERSON

ALFREOORIBEIRO DE FREITAS!;;·. MARIAJçSE:: PEGOR.IW, l'1AURtCIO t1ELLO DE
ALENCAR1• ADRIANAde CASSIA FAVORETTI

Uma ext.ensao do ~létodo Iterativo Simples de Hendereon (IHSt1), para

estimar var í.anc í as e covar í.ê nc í as de um modelo de touro considerando

t.re s carac:terí sticas, e apresent.ada. O rrétodo requer que a primeira

cer-ac ter.i stica nã o tenha dados perdidos, podendo haver para a segunda e

a terceira, desde que o descarteejou e l irn ineç ã o sejam aeqü enc i.eis . Para

a obt.enç ã o das so Iuç õ ee apr-oximadas de touros, os efeitos fixos são

absorvidos dentro dos efeitos e.Ieató rios e as esperarr,: as de formas

quadrá ticas destas so Iuç õee são igualadas aos seus valores esperados

par-a estimar as var ía nc í.es e cover-Ia nc í as . O método permite a inclusão

do parentesco entr-e touros e &i o requer a Inver-sa o de matrizes, sendo

atrativo para manejar grandes arquivos de dados. Estimativas de

ver-ta nc íae e covar ia nc í.as obtidas por este método considerando os pesos

à desmama (YI) e aos doze meses de idade (.Y2) e a circunferência

escrotal aos 12 meses de idade C.v3) de animais da ra;: a Canchim,

apresentaram uma difererr,:a de até 8% em r-el eç ã o às obtidas pelo método 3

de Henderson (H3). As estimativas de herdabilidade obtidas por IHSM e

H3, respectivamente, foram: 0,64 e 0,69 (.YI), 0,63.~ 0,68 (.Y2) e 0,40 e

0,40 (Y3)' A metodologia proposta é uma a I ternati va útil para estimar

variâncias e cover-íá nc.ías ..
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