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Resumo 

Com o objetivo de estimar parâmetros genéticos e a resposta correlacionada para 

primeira produção de leite até 305 dias (P305), idade ao primeiro parto (IPP), primeiro 

intervalo de partos (IDP) e produções projetadas (PP) da raça Girolando criada no 

Brasil, foram analisados 9.632 registros de partos coletados em vários rebanhos 

brasileiros no período de 2000 a 2010. A produção de leite em 305 dias, idade ao 

primeiro parto, primeiro intervalo de parto e produções projetadas foram analisadas por 

meio de modelo animal em análises uni e bicaracterísticas. Para P305 e IDP, o modelo 

incluiu os efeitos fixos de grupo de contemporâneos (GC), época de parto e idade da 

vaca em dias como co-variável (regressão linear e quadrática) e o efeito aleatório 

genético direto. Para a IPP, o modelo foi formado por grupo de contemporâneos, época 

de nascimento e o efeito aleatório genético direto. O GC para P305, IDP e PP foi 

definido como rebanho e ano de parto, e para IPP os efeitos de rebanho e ano de 

nascimento. Os componentes de variância foram estimados pelo método de máxima 

verossimilhança restrita (REML). No primeiro experimento, as tendências genéticas 

foram calculadas por análises de regressão linear dos valores genéticos, ponderados pelo 

número de observações, em função do ano de nascimento dos animais. A eficiência 

relativa da seleção indireta foi obtida pela divisão da resposta correlacionada para as 

características reprodutivas, quando a seleção foi praticada para produção de leite e o 

ganho genético direto. No segundo experimento, foi incluindo o efeito aleatório de 

ambiente permanente para P305 e PP. Foram projetadas lactações a partir de 151, 181, 

211 e 241 dias e formados arquivos com níveis de substituição (10, 40, 70 e 100%) das 

produções de leite acumulada até 305 dias (P305) pelas lactações projetadas (PP), 

totalizando 16 arquivos. Foram formados grupos de coincidência dos touros pelos seus 

valores genéticos para cada nível de substituição e data de projeção. Os valores das 

médias e dos desvios padrões para P305, IPP e IDP foram 4003,80 ±1568,99 kg, 

1071,40 ±182,52 dias e 440,10 ±100,52 dias, respectivamente. As estimativas de 

herdabilidade obtidas foram 0,25, 0,20 e 0,03 para P305, IPP e IDP, respectivamente. 

Os resultados sugerem que a produções em até 305 dias e idade ao primeiro parto 

possuem variabilidade genética aditiva, podendo ser utilizadas como critério de seleção 

da raça Girolando. A correlação genética entre P305 e IDP foi 0,13; entre IDP e IPP, 

0,18; entre P305 e IPP, -0,59. Os resultados indicam que os animais superiores 

geneticamente para produção de leite são também mais precoces. Entretanto, o ganho 

genético para IPP será maior se for realizada a seleção direta para a característica. As 



 
 

tendências genéticas para P305, IPP e IDP foram 11,58 kg, -0,30 dias e 0,02 dias, 

respectivamente. O ganho genético para IPP será maior se for realizada a seleção direta 

para a característica. O acréscimo de 257,0 kg de leite resultará em 2,7 dias a mais no 

primeiro intervalo de parto. A estimativa da herdabildiade (h²) para P305 foi de 0,16. Já 

as PP apresentaram h² média de 0,15, variando entre 0,14 a 0,16. As correlações 

genéticas entre P305 e PP foram todas igual a unidade. Selecionando 1% dos touros 

superiores para P305 obteve coincidência de 80% exceto para PP15070% e 

PP150100%. Para os demais níveis de seleção, as coincidências foram maiores variando 

de 82 até 100%. Constatou-se que a utilização de lactações projetadas a partir de 150 

dias é uma metodologia eficiente na inclusão de informações para análise. 

 

Palavras-chave: bovino de leite, correlação genética, herdabilidade, lactações 

incompletas, Girolando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

In order to estimate genetic parameters and correlated response to first milk production 

at 305 days (P305), age at first calving (IPP), first calving interval (IDP) and projected 

production (PP) Girolando created in Brazil, analyzed 9,632 records of births collected 

in several Brazilian herds in the period 2000-2010. The production of milk in 305 days, 

age at first calving, first calving interval and projected productions were analyzed using 

an animal model in univariate and bivariate. For P305 and IDP, the model included the 

fixed effects of contemporary group (CG), season of calving and cow age in days as a 

covariate (linear and quadratic) and random direct genetic effect. For IPP, the model 

was formed by contemporary group, season of birth and random direct genetic effect. 

The GC for P305, IDP and PP was defined as herd and year of birth, and the IPP effects 

of herd and year of birth. Variance components were estimated by restricted maximum 

likelihood (REML). In the first experiment, genetic trends were estimated by linear 

regression analyzes of breeding values, weighted by the number of observations, 

depending on the year of birth of the animal. The relative efficiency of indirect selection 

was obtained by dividing the correlated response for reproductive traits when selection 

was practiced for milk production and genetic gain direct. In the second experiment, 

including the random effect of permanent environment for P305 and PP. The lactation 

projected were from of 151, 181, 211 and 241 days and files formed with three levels 

(10, 40, 70 and 100%) for milk accumulated at 305 days (P305) projected by lactation 

(PP), totaling 16 files. Groups were formed coincidence of bulls by their breeding 

values for each substitution level and data projection. The mean values and standard 

deviations for P305, IPP and IDP were 4003.80 ± 1568.99 kg, 1071.40 ± 182.52 days 

and 440.10 ± 100.52 days, respectively. The estimated of heritability were 0.25, 0.20 

and 0.03 for P305, IPP and IDP, respectively. The results suggest that the productions 

up to 305 days and age at first calving have additive genetic variability and can be used 

as selection criteria of Girolando breed. The genetic correlation between P305 and IDP 

was 0.13, between IPP and IDP, 0.18; between P305 and IPP, -0.59. The results indicate 

that the genetically superior animals for milk production are also earlier. However, the 

genetic gain for IPP will be greater if performed direct selection for the trait. Genetic 

trends for P305, IPP and IDP were 11.58 kg, -0.30 days and 0.02 days, respectively. 

The genetic gain IPP will be greater if performed direct selection for the trait. The 

increase of 257.0 kg of milk will result in 2.7 days more in the first calving interval. The 



 
 

estimate of herdabildiade (h ²) for P305 was 0.16. Already the PP showed h ² average 

0.15, varying between from 0.14 to 0.16. Genetic correlations between P305 and PP 

were all equal to unity. Selecting bulls 1% higher for P305 obtained coincidence of 80% 

except for PP15070% and PP150100%. For other levels of selection, the coincidences 

were higher varying from 82 to 100%. It was found that the use of lactation projected 

from 150 days is an effective methodology for the inclusion of analysis information. 

Keywords: dairy cattle, heritability, genetic correlation, Girolando breed, incomplete 

lactation.  
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1.  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O Brasil ocupa a quarta colocação entre os maiores produtores de leite do 

mundo, ficando atrás apenas dos EUA, Índia e Rússia. Produz cerca de 31.667.600 

toneladas de litros por ano, o que corresponde a 5,3% da produção mundial (FAO, 

2010) e foi o país que apresentou maior aumento na produção leiteira entre os anos 

2008 a 2011, com média de crescimento anual em torno de 5%, enquanto a média 

mundial foi de 1,8% (IBGE, 2011).  

Embora o volume total da produção seja significativo, a pecuária bovina leiteira 

no Brasil apresenta baixa produtividade, como reflexo de deficiências nutricionais, 

sanitárias e de manejo reprodutivo, assim como pelo baixo mérito genético dos 

rebanhos.  

Uma forma de incrementar o desempenho de sistemas de produção em regiões 

de baixas latitudes, por meio de melhoramento genético, é a utilização de cruzamentos 

entre raças zebuínas, que exibem excelente adaptação ao ambiente tropical, com raças 

européias especializadas, que apresentam elevado potencial para produção de leite, mas 

não adaptadas à essas condições climáticas, onde freqüentemente prevalecem a baixa 

qualidade das pastagens, infestações de parasitas e deficiências de manejo (PEROTTO 

et al., 2010). 

De fato, esses genótipos têm demonstrado ser altamente produtivos e bem 

adaptados às condições de criação comumente praticadas no país. Estima-se que, na 

atualidade, cerca de 80% do leite produzido no Brasil é proveniente de vacas mestiças 

resultantes de cruzamento entre a raça Holandesa e a raças zebuínas, principalmente Gir 

e Guzerá. 

Em razão do bom desempenho demonstrado pelos animais mestíços, em 1988, o 

Ministério da Agricultura lançou o Programa de Cruzamento Dirigido (PROCRUZA), 

com o objetivo de selecionar animais cruzados para corte e leite. Durante os 10 anos de 

vigência desse programa, observou-se que o cruzamento entre as raças Gir e Holandesa 

se destacavam pela produtividade e rusticidade. Então, em 1989, o programa foi 

estendido para todo o Brasil e o Ministério da Agricultura, juntamente com associações 

de criadores, delinearam normas para a formação de uma raça leiteira contendo 5/8 de 

genes da raça Holandesa e 3/8 de genes da raça Gir, que recebeu a denominação de 
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Girolando. Em 1996, foi criada Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, com 

o objetivo de promover o melhoramento da raça e a divulgação dos resultados obtidos. 

A raça tem despertado amplamente o interesse de criadores nacionais e 

internacionais. Segundo o relatório anual da Associação Brasileira de Inseminação 

Artificial (ASBIA), a comercialização de sêmen de touros Girolando aumentou 48,45% 

em 2011 quando comparado com 2010. Além do Brasil, doses de sêmen têm sido 

vendidas para Argentina, Canadá e Colômbia, entre outros países. 

Como um grupo étnico em processo de consolidação, o Girolando ainda 

apresenta certo grau de heterogeneidade de desempenho entre os animais registrados. 

Estudos demonstram que essa variação reflete as diferenças de participação dos 

componentes genéticos aditivo e não-aditivo nos animais das distintas composições 

raciais admitidas para efeito de registro. O baixo desempenho de alguns animais é 

esperado em uma raça em construção, e demonstra a necessidade de um rigoroso e bem 

conduzido processo seletivo durante a sua formação (FACÓ et al., 2005). 

Em 1997 foi implantado o teste de progênie da raça Girolando, um trabalho 

desenvolvido em parceria pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, centrais de produção 

e comercialização de sêmen e rebanhos colaboradores. No ano de 2007, foi implantado 

o Programa Nacional de Melhoramento Genético da Raça Girolando (PMGG), 

integrando os programas de registro genealógico, controle leiteiro e teste de progênie, 

além da criação do Sistema de Avaliação Linear Girolando (SALG). Atualmente há 

resultados consolidados de 48 reprodutores, incluindo informações sobre habilidade 

prevista de transmissão para leite, tipo e até marcadores moleculares para constituintes 

do leite (SILVA et al., 2012). 

O objetivo deste trabalho foi realizar a avaliação genética da primeira produção 

de leite até 305 dias, da idade do primeiro parto e do primeiro intervalo de partos, além 

de avaliar lactações projetadas e suas influências na determinação do valor genético de 

animais da raça Girolando no Brasil. 

 

 

 



23 
 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Realizar avaliação genética da primeira produção de leite até 305 dias, da idade 

do primeiro parto e do primeiro intervalo de partos, além de avaliar lactações projetadas 

e suas influências na determinação do valor genético de animais da raça Girolando no 

Brasil. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Estimar parâmetros genéticos para produção de leite aos 305 dias, idade ao primeiro 

parto e primeiro intervalo de partos da raça Girolando criada no Brasil. 

• Avaliar o progresso genético e fenotípico da produção de leite aos 305 dias, idade ao 

primeiro parto e primeiro intervalo de partos durante o intervalo avaliado. 

• Comparar a predição do valor genético e o ganho genético obtido em avaliações, 

utilizando-se da produção de leite até 305 dias e as produções de lactação projetadas. 

• Verificar a influência das produções projetadas sobre as acurácia dos valores genéticos 

preditos através da confiabilidade. 

• Determinar a eficiência de seleção para produção de leite até 305 dias, utilizando-se 

produções de lactação projetadas. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA  

 

3.1 Melhoramento genético de bovinos leiteiros  

 

O rebanho bovino leiteiro brasileiro  apresenta baixa produtividade, decorrente 

do baixo potencial genético para produção de leite e de outros fatores, como a limitada 

adaptação às condições ambientais, manejo alimentar, sanitário e reprodutivo 

inadequados. Embora a baixa produção de leite seja um indicador técnico e 

economicamente desfavorável, suas causas não parecem ser de difícil solução e podem 

ser superadas por programas de melhoramento genético e pela adoção de medidas de 

manejo convenientes (COELHO et al., 2010). 

 

3.2 Principais ferramentas empregadas no melhoramento genético de animais de 

produção 

 

Sob ponto de vista genético, o melhoramento de animais de produção está 

baseado na correta escolha dos animais que serão responsáveis pela constituição da 

geração seguinte. Essa afirmação é válida não somente para a escolha dos indivíduos 

que deixarão descendentes, mas também para a escolha das raças às quais eles 

pertencem. No primeiro caso, refere-se ao processo de seleção, um elemento 

fundamental para a melhoria de grupos populacionais dentro de cada raça. No segundo 

caso, isto é, pela escolha da raça, determina-se o sucesso dos programas de 

cruzamentos. Desse modo, a seleção e o cruzamento são as duas principais ferramentas 

disponíveis para o melhoramento genético em animais de produção (COSTA et al., 

2010).  

A combinação de seleção e cruzamentos permite a obtenção de animais com boa 

eficiência produtiva e grande adaptabilidade a diversos ambientes. De acordo com 

TEIXEIRA & ALBUQUERQUE (2005), índices de produção total em um rebanho 

podem aumentar de 10 a 20% por meio de cruzamentos entre raças bovinas de origem 

européia quando as condições ambientais são favoráveis, e até 30 a 50% quando se 

empregam cruzamentos entre Bos taurus e Bos indicus quando as condições climáticas 

são desfavoráveis. 
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3.2.1 Genética aditiva, não-aditiva e heterose 

 

A base teórica sobre a qual são fundamentados os efeitos da seleção e 

cruzamento pode ser dividida em dois componentes genéticos, quais sejam o aditivo e o 

não aditivo. O componente genético aditivo é aquele que resulta da simples média 

aritmética dos méritos genéticos dos pais. Corresponde aos efeitos das raças puras 

expressas no indivíduo cruzado e resulta dos genes que os pais transmitem aos seus 

descentes.  Já o componente não aditivo é atribuído aos efeitos de interação genética 

intraloco (dominância) ou entre locos (epistasia) (Falconer & mackey, 1996). 

Entende-se por dominância as situações em que um dos genes de cada par de 

alelos, vindos um do pai e outro da mãe, predomina em seu efeito sobre o desempenho. 

Epistasia se refere à relação entre genes  não alelos, isto é, que não ocupam o mesmo 

loco cromossômico, os quais são responsáveis por diferentes tarefas. Como os processos 

vitais são altamente complexos, pode haver cooperação e coordenação entre esses genes 

(COSTA et al., 2010). 

A incorporação de genes de diferentes raças em um mesmo indivíduo promove 

ganhos substanciais por dominância e epistasia, mas ocasionam perdas por 

recombinação gênica, as quais podem ter efeitos desfavoráveis. Quanto maior o número 

de raças ou o número de gerações em que os cruzamentos se estendam, maiores poderão 

ser as perdas. Assim, quando animais de raças puras são acasalados, os produtos da 

primeira geração manifestam todas as formas de expressão gênica, e o balanço entre os 

efeitos não aditivos e as perdas por recombinação é normalmente estimado e 

interpretado como heterose (COSTA et al., 2010).  

Em termos fenotípicos, a heterose pode ser conceituada como o fenômeno pelo 

qual os filhos apresentam melhor desempenho do que a média dos pais (PEREIRA, 

2004). Segundo Falconer & Mackey (1996), esse fenômeno resulta do aumento da 

heterozigose nos indivíduos resultantes dos cruzamentos. 

Fisiologicamente, a heterose é explicada pelo aumento da versatilidade 

metabólica da progênie em relação aos parentais. Os animais mestiços têm suas 

performances superiores à média dos seus progenitores provavelmente devido a 

utilização de rotas metabólicas alternativas, que conferem maior capacidade de 

responder às condições de ambiente. Esses sistemas enzimáticos alternativos, 

teoricamente estariam sendo regulados pelos dois alelos presentes no mesmo loco de 

animais em herozigose. Esses alelos atuariam em processos fisiológicos diferentes, 
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produzindo mais constituintes bioquímicos. Portanto, haveria uma complementaridade 

fisiológica, beneficiando o metabolismo animal (PEREIRA, 2004). 

Outra possível explicação para a heterose é o efeito da dominância ou 

sobredominância, no qual os alelos dominantes inibem a expressão dos alelos 

recessivos. Assim, o animal heterozigoto apresenta fenótipo de animais homozigotos 

dominantes. Dessa forma, de maneira geral, os animais mestiços terão valores médios 

superiores para características produtivas e reprodutivas em relação a média dos pais 

(FACÓ et al., 2008). 

Assim, o objetivo da utilização de cruzamentos entre raças zebuínas e taurinas 

para a produção de leite é a associação da alta produtividade das raças européias, com a 

resistência e rusticidade das raças zebuínas (HANSEN, 2000). Gera-se, com isso, um 

animal mestiço que é mais adaptado à produção de leite em clima tropical do que as 

raças puras, em virtude do equilíbrio entre a expressão dos genes para alta produção e 

genes para rusticidade e adaptação às condições ambientais (RUAS et al.,2010). 

Conforme destacaram MIRANDA & FREITAS (2009), quanto mais divergentes 

(ou geneticamente diferentes) forem as raças ou linhagens envolvidas no cruzamento, 

mais pronunciada será a heterose, cujo valor é máximo na primeira geração e decresce 

50% a cada geração subseqüente. Conforme mencionado anteriormente, essa perda 

acontece por causa da recombinação de genes e se traduz pela grande variação 

fenotípica da característica, quando os produtos tendem para um dos pais, seja para a 

raça européia (maior produção) ou para a zebuína (maior adaptabilidade) (COSTA et 

al., 2010).  

O potencial genético dos animais mestiços, resultantes de cruzamentos, depende 

de diversos fatores, tais como as diferenças existentes entre as raças, a porcentagem de 

alelos de cada raça, o grau de heterozigose do cruzamento e a qualidade genética do 

reprodutor e matriz envolvidos no acasalamento. Embora o cruzamento possa ser a 

forma mais rápida de incorporar alelos desejáveis em determinada população, apenas a 

escolha das raças envolvidas não será suficiente para o progresso genético do rebanho, 

sendo necessária a seleção dos animais com melhores méritos genéticos para serem 

acasalados. Dessa forma, aumenta-se a freqüência de alelos favoráveis para a produção 

de leite nas futuras gerações. Por essa razão é muito importante a utilização de 

reprodutores com méritos genéticos testados (MARTINEZ et al., 2003; MIRANDA& 

FREITAS, 2009). 
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3.2.2 Estimativas de componentes de variância 

 

A correta condução de um programa de melhoramento genético pressupõe o 

conhecimento dos diferentes fatores que influenciam a seleção e o progresso genético, 

especialmente a variabilidade genética (MALHADO et al., 2008).  

Além da variabilidade genética, existe a variabilidade residual, que consiste na 

variação causada por fatores de ambientes e desconhecidos. Essas duas fontes de 

variação constituem os componentes de variâncias a serem estimados. 

Componentes de variância são as variâncias associadas aos efeitos aleatórios de 

um modelo. Seu conhecimento é de grande importância em genética e melhoramento, 

pois a população e o método de melhoramento a serem utilizados dependem de 

informações obtidas a partir desses componentes (SILVA et al., 1999). 

Diversos métodos foram propostos para a estimação dos componentes de 

variância. Os procedimentos universalmente consagrados compreendem nove métodos, 

os quais derivam de três conceitos clássicos da estimação estatística: os momentos, a 

função de verossimilhança e as funções quadráticas (MARCELINO & LEMMA, 2000).  

Dentre os métodos derivados dos momentos estão o método de Fisher (1918), 

análise de variância (ANOVA) e os métodos I, II e III de Henderson (1953). Aqueles 

derivados da função de verossimilhança incluem o método da máxima verossimilhança 

(Hartley& Rao, 1967) e da máxima verossimilhança restrita ou REML (Patterson & 

Thompson, 1971). Os procedimentos derivados da estimação sobre funções quadráticas 

compreendem os métodos dos estimadores quadráticos de norma mínima, MINQUE 

(RAO, 1971a), de variância mínima, MIVQUE (RAO, 1971b) e o método iterativo de 

norma mínima, I-MINQUE (SEARLE, 1987). 

O método I de Henderson consiste em igualar os quadrados médios às suas 

esperanças matemáticas e resolver o sistema de equações formado. Esse método fornece 

estimativas não-viesadas, com variância mínima, quando os dados são balanceados ou o 

modelo é aleatório e os efeitos não são correlacionados. O Método II de Henderson é 

projetado para ter a facilidade computacional do Método I e ampliar seu uso removendo 

a principal limitação do método I, de não poder ser usado para modelos mistos. O 

Método III de Henderson consiste em encontrar os estimadores para os componentes de 

variância, montando um sistema de equações a partir das diferenças entre as reduções 

do modelo completo e um submodelo, igualando-as às suas respectivas esperanças. O 

Método III pode ser usado para qualquer modelo misto e produz estimadores não 
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viesados. Porém, os métodos derivados dos momentos podem apresentar estimativas 

negativas dos componentes de variância. A pressuposição para a utilização do método 

III de Henderson é de que os dados não sejam oriundos de um processo seletivo 

(MARCELINO & LEMMA, 2000). 

Os estimadores de máxima verossimilhança apresentam, como principais 

propriedades desejáveis, a translação invariante (não são afetados por mudanças nos 

efeitos fixos), suficiência, consistência e eficiência (KENNEDY, 1981). Outra 

vantagem da máxima verossimilhança (ML) é a geração de estimativas não negativas de 

componentes de variância. Por outro lado, os estimadores ML são viciados em 

decorrência da restrição de não negatividade e da perda de graus de liberdade devida à 

estimação dos efeitos fixos (SHAW, 1987). Visando eliminar essa segunda fonte de 

vício, Patterson & Thompson (1971) apresentaram uma modificação ao método ML, o 

qual passou a ser denominado de máxima verossimilhança restrita ou "residual" 

(REML). O método REML evita erros provenientes de pequenas amostras,  associados 

aos efeitos fixos, e erros provenientes de seleção nos dados. Todos os métodos possuem 

a pressuposição básica de que os dados tenham distribuição normal (RESENDE et al., 

1996). 

Com exceção dos delineamentos completamente balanceados, o método REML 

demanda procedimentos iterativos, realizados através de equações de modelo misto 

(HENDERSON, 1975). Assim, o procedimento REML sob modelo misto realiza, 

simultaneamente, as operações de estimação dos efeitos fixos por quadrados mínimos 

generalizados (BLUE- Best Linear Unbiased Estimate), estimação de componentes de 

variância por REML e de predição de valores genéticos (BLUP- Best Linear Unbiased 

Estimate). Trata-se, portanto, de uma ferramenta poderosa de seleção. É considerado 

atualmente o procedimento mais utilizado e preciso em situações com dados 

desbalanceados em avaliações genéticas para programas de melhoramento animal 

(RESENDE et al., 1996). 

 

3.2.3 Conceito de herdabilidade (h
2
) 

 

A produção de leite observada é resultado da soma de componentes genéticos, 

fatores de ambiente e da interação entre eles. Considerando-se que os fatores genéticos 

podem ser aditivos e não-aditivos, a razão entre a variância genética aditiva e a 
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variância fenotípica recebe o nome de herdabilidade (h
2
) e compreende a fração 

herdável da variabilidade total.  

A herdabilidade representa o quanto do fenótipo de um dado reprodutor será 

herdado pela sua progênie (FALCONER & MACKAY, 1996). Um exemplo de sua 

aplicação direta é a predição do ganho com a seleção antes da sua realização 

(FERNANDES et al., 2009). 

Os valores calculados para a herdabilidade podem variar entre zero e um. 

Quando se aproximam ou se igualam a zero, pode-se inferir que a variabilidade 

fenotípica da característica não tem origem genética, sendo causada apenas por fatores 

de ambiente. Quanto mais próximo de um for o valor calculado, maior é a participação 

do componente genético aditivo na variação observada e, portanto, maior é a 

confiabilidade da estimação do valor genético a partir do valor fenotípico. 

A estimativa de herdabilidade tem grande relevância para a condução de um 

programa de melhoramento genético. Sua magnitude fundamenta a tomada de decisões 

práticas, tais como escolha do método mais apropriado e as características que devem 

ser selecionadas (ROSSAMANN, 2001).  

No caso em que as características de interesse apresentam baixa herdabilidade, a 

seleção de reprodutores pelo fenótipo não deverá resultar em melhorias significativas no 

desempenho da progênie. Porém, quando a característica apresenta alta herdabilidade , o 

componente genético aditivo compreende uma fração significativa da variância total, 

então a seleção de indivíduos com desempenho superior deverá resultar em incrementos 

substanciais da capacidade produtiva dos seus descendentes. 

Deve-se ressaltar, entretanto, que pela forma com a herdabilidade é calculada 

(pela razão entre a variância genética aditiva e a variância fenotípica), a estimativa da 

proporção herdável é influenciada pelo efeito do ambiente sobre a variância fenotípica. 

Portanto, com o aumento da variabilidade proporcionado pelo efeito do ambiente, a 

seleção de novos genótipos torna-se mais difícil (PEREIRA, 2004). 

Ademais, nem sempre a alta herdabilidade constitui garantia de altos ganhos 

genéticos, porque altos valores estimados para essa característica podem estar 

relacionados com pequenas variâncias residuais. Na verdade, o ganho genético está 

associado ao diferencial de seleção, produto entre herdabilidade e desvio padrão 

fenotípico. Portanto, quando se têm características com alta herdabilidade, associadas a 

desvio padrão fenotípico elevado, pode-se esperar maior ganho genético pela prática da 

seleção (ROSSAMANN, 2001). 
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3.2.4 Correlação genética e fenotípica 

 

Diversas características revestidas de grande importância econômica possuem 

baixa herdabilidade, indicando que o componente genético aditivo tem pequena 

participação na variabilidade existente na população. Tal comportamento restringe o 

progresso que se pode obter no melhoramento por meio de seleção de indivíduos de 

melhor desempenho.  

No entanto, algumas dessas características de baixa herdabilidade podem se 

manifestar de forma associada com outras de herdabilidade mais elevada. Essa forma de 

associação recebe no nome de correlação e pode ser explorada como uma importante 

ferramenta de melhoramento.  

Denomina-se coeficiente de correlação o conceito estatístico que mede o grau e 

a direção da associação linear entre duas características, o qual pode variar de sinal e de 

intensidade. Assim, podem existir correlações altas e baixas, positivas e negativas 

(PEREIRA, 2004).  

A correlação genética é um parâmetro que mede o quanto os mesmos genes 

afetam duas ou mais características, podendo variar de -1 até 1 (MARTINS e 

XIMENES, 2010). Diz-se que duas variáveis estão correlacionadas quando a variação 

em uma delas é acompanhada por variação simultânea na outra. Correlações genéticas 

entre 0,0 e 0,3 são consideradas baixas, entre 0,3 e 0,6 moderadas, e acima de 0,6 altas 

(LAGROTTA, 2008). O mesmo raciocínio é utilizado para as correlações genéticas de 

sinal negativo. 

As correlações fenotípicas existentes entre características observadas em animais 

de produção podem apresentar causas genéticas e ambientais, porém apenas aquelas de 

origem genética podem ser transmitas pelas gerações, podendo ser utilizadas em 

programas de melhoramento.  

A correlação genética é devida, em grande parte, ao pleiotropismo (FALCONER 

& MACKAY, 1996) e ao desequilíbrio de ligação (AMORIM et al., 2008). O 

pleiotropismo é a propriedade pela qual um grupo de genes afeta duas ou mais 

características simultaneamente. O desequilíbrio de ligação gênica refere-se a genes 

localizados em um mesmo cromossomo, com tendência a serem transmitidos em 

conjunto (de acordo com a distância entre eles) podendo apresentar caráter transitório, 
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visto que pode ser suprimido pela recombinação gênica (CHURATA & AYALA-

OSUNA, 1996).   

As correlações genéticas e ambientais para uma mesma característica podem ser 

muito diferentes em magnitude e sentido. Isso indica que as causas da variação genética 

e de ambiente afetam a característica por meio de mecanismos fisiológicos diferentes 

(FALCONER & MACKAY, 1996). 

A existência de possíveis correlações entre características de interesse em um 

programa de melhoramento genético revela que essas características não podem ser 

avaliadas isoladamente, pois a seleção direta para uma pode causar mudança simultânea 

em outra. Além disso, embora a produção de leite seja geralmente o item mais 

importante em um programa de melhoramento genético leiteiro, outras características 

merecem atenção dos melhoristas quando o objetivo é a obtenção de sistemas eficientes. 

Logo, o conhecimento das estimativas de correlações genéticas entre características de 

interesse econômico é fundamental, principalmente, para a estimação de índices de 

seleção. Esses resultados permitem predizer os efeitos da seleção de características 

produtivas sobre, por exemplo, características reprodutivas (BOLIGON et al., 2008). 

Quando duas determinadas características apresentam correlação genética 

favorável e alta, é possível obter ganhos para um delas por meio de seleção indireta na 

outra. Em alguns casos, essa seleção indireta, com base na resposta correlacionada, pode 

levar a progressos mais vantajosos do que a seleção direta. A prática da seleção indireta 

é justificada, principalmente, quando a característica que se deseja obter progresso tiver 

baixa herdabilidade, for de difícil mensuração, apresentar alto custo de avaliação ou se 

expressar tardiamente (PEREIRA, 2004). 

Entretanto, caso uma característica correlacionar-se negativamente com algumas 

e positivamente com outras, deve-se realizar o acompanhamento periódico, pois 

mudanças indesejáveis podem ocorrer em algumas características de interesse no 

programa de melhoramento (FALCONER & MACKAY, 1996). 

 

3.2.5 Tendência genética 

 

O principal objetivo de um programa de melhoramento genético é alterar a 

média das características sob seleção no sentido desejado. A modificação desses valores 

acontece através da alteração da freqüência gênica em direção à fixação de 
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determinados alelos na população, a qual provoca alterações no valor genético médio 

dos indivíduos ao longo do tempo.  

Desse modo, após um determinado período de execução do programa de 

melhoramento genético, faz-se necessária uma avaliação para determinar se as 

mudanças genéticas estão acontecendo de maneira satisfatória.  Essa avaliação se faz 

pela estimação da tendência genética, que é definida como um procedimento estatístico 

que procura quantificar as mudanças genéticas ocorridas por unidade de tempo (SILVA 

et al., 2005). 

A tendência genética é uma medida da mudança genética anual de uma 

determinada característica. Vários autores enfatizam a importância da estimação das 

tendências genéticas para se avaliar a eficácia de um programa de seleção, bem como o 

conhecimento desse parâmetro como auxilio na tomada de decisões (SILVA et al., 

2001b; BOLIGON et al., 2005). 

A avaliação do progresso genético e estimativa de parâmetros genéticos em 

rebanhos nacionais constituem importantes informações para os programas de 

melhoramento genético e Associação de Criadores, oferecendo subsídios para definir as 

estratégias a serem adotadas e a melhor utilização dos recursos genéticos existentes. 

 

3.3 Características relevantes em programas de melhoramento genético de bovinos 

leiteiros 

 

O Brasil se caracteriza por ser um pais com grande aptidão agropecuária, com 

destaque na produção de leite. O grupo étnico responsável por grande parte do volume 

de produção é oriundo do cruzamento entre animais de raças zebuínas com animais de 

raças taurinas especializadas. O cruzamento que tem maior expressão nacional é entre 

animais da raça Gir e Holandês que dá origem a animais Girolando. 

A raça Girolando se caracteriza por ter boa produção de leite em ambiente de 

clima tropical e subtropical. Trabalhos realizados no Brasil têm apresentados valores 

satisfatórios para produção de leite, variando de 2.834,55 a 4.180,80 kg (FACÓ et al., 

2007; FACÓ et al., 2008; PEROTTO et al., 2010).  
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3.3.1 Características produtivas 

 

A pecuária de leite é uma atividade complexa, na qual diversas características 

são acompanhadas em conjunto para a execução da atividade. Dentre as características 

produtivas tem a produção de leite total e seus constituintes, duração da lactação, 

relação vaca em lactação e vacas total, relação produção de leite e intervalo de parto e 

produção de leite acumulada até 305 dias. Esta é a característica mais difundida nos 

programas de melhoramento genético, devido a sua importância econômica e facilidade 

de mensuração. 

A produção de leite acumulada até 305 dias é estimada a partir dos controles 

leiteiros, de duas formas: nos casos em que a duração de lactação for inferior ou igual a 

305 dias, esta deve ser igual produção total e nos casos em que a duração da lactação for 

superior, considera-se apenas os controles entre o parto e 305ª dia de lactação. A 

metodologia utilizada atualmente para o calcula da lactação acumulada no Brasil é o 

método do intervalo teste proposto por Everett & Carter (1968) e adotada pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a partir de 1986. 

Como mencionado anteriormente, a produção de leite é influenciada por fatores 

genéticos e de ambientes. A razão da variabilidade causada por fatores genéticos 

aditivos sobre a variação fenotípica é a herdabilidade. Logo a sua estimativa é um dado 

importante na condução e delineamento de programas genéticos de rebanhos leiteiros. 

Grossi & Freitas (2002), avaliando 1.877 registros de animais Girolando com 

partos entre os anos de 1989 e 1998 no Brasil, encontraram herdabilidade de 0,20 para 

P305 e concluíram que essa característica apresenta variância genética aditiva, podendo 

constituir valioso auxílio na seleção. Já Vercesi Filho et al., (2007), estudando animais 

mestiços leiteiros no Brasil, encontraram valores de herdabilidade de 0,28 para P305. 

Esses autores também surgerem que existe variabilidade genética aditiva para essa 

característica nas condições estudadas.  

Facó et al. (2008), estudando 4.805 registros de  animais Girolandos distribuídos 

em 48 rebanhos com partos entre 1993 e 2003, estimaram h
2
 de 0,21. Esses autores 

concluíram que essa magnitude indica a existência de variação genética aditiva 

suficiente para permitir ganhos genéticos por meio da seleção. 

Paula et al. (2009), avaliando 117.082 registros de animais da raça Holandesa 

em diferentes bacias leiteiras no estado do Paraná entre os anos de 1992 a 2003, 

estimaram h
2 

variando entre 0,23 e 0,39 para P305. Weber et al. (2005) estimaram h
2 

de 
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0,22 para produção de leite, estudando 8.887 registros de animais da raça Holandesa 

criados no Rio Grande do Sul entre os anos de 1984 a 2001. Lôbo et al., (2000) após 

revisarem 94 trabalhos desenvolvidos na região tropical, encontraram  herdabilidade 

média de 0,31 para P305, comprovando que existe variabilidade genética aditiva para 

essa característica.  

González Herrera et al (2008) avaliaram a primeira lactação de 2.440 vacas Gir 

Leiteiras com partos registrados entre 1990 e 2005 no Brasil e estimaram h
2 

de 0,30. 

Balieiro et al. (2003) encontraram h
2 

de 0,25 para a mesma característica avaliando 

15.897 registros de animais Gir Leiteiros entre os anos de 1960 a 1996 no Brasil.  

Os autores supracitados corroboram com a ideia que P305 possuí variabilidade 

genética aditiva. Dessa forma, é possível obter ganhos genéticos a partir da seleção. As 

variâncias utilizadas para calcular as h
2
 em todos os trabalhos utilizados nesta revisão 

foram estimadas através do método da máxima verossimilhança restrita. Portanto, a 

variação na magnitude das herdabilidades podem ter ocorrido devido às diferenças 

genéticas entre as populações, o ambiente no qual os animais foram criados, o período 

avaliado, o modelo utilizado e o tamanho da amostra. 

 

3.3.2 Características reprodutivas 

 

3.3.2.1 Idade ao primeiro parto 

 

A pecuária leiteira moderna apresenta uma estrutura cada vez mais eficiente e 

competitiva. Porém, além da quantidade de leite produzido outras variáveis estão 

envolvidas na determinação da lucratividade do sistema. Nesse contexto, Lopes et al 

(2009) após analisarem a influência de diferentes índices zootécnicos na composição e 

evolução de rebanhos leiteiros ao longo dos anos, concluíram que o intervalo de parto 

tem a maior influência na evolução do rebanho, seguida pela idade ao primeiro parto. 

A idade ao primeiro parto (IPP) é o índice zootécnico que caracteriza a 

precocidade sexual das fêmeas, e corresponde ao intervalo de tempo entre o nascimento 

do animal e o seu primeiro parto. Esse índice tem importância muito grande dentro do 

sistema de produção, pois a partir da sua observação é possível fazer inferências sobre o 

nível tecnológico da propriedade. 

A IPP pode ser influenciada diretamente por práticas de manejo. Em alguns 

casos, as novilhas não conseguem expressar todo seu potencial genético, pois estão 



35 
 

inseridas em um sistema de produção, no qual o momento da primeira concepção é 

definido por um peso, ou, ainda, uma idade, tornando mais difícil a detecção de fêmeas 

sexualmente precoces (DIAS et al., 2004).  

Segundo Mukasa-Mugerwa (1989), é vantajoso para o sistema de produção 

novilhas parirem o mais precocemente possível, dentro do limite fisiológico, pois não 

acarreta qualquer efeito deletério sobre período de seco, duração da lactação e eficiência 

reprodutiva. Além disso, a redução da idade da vaca ao primeiro parto pode diminuir os 

custos de renovação do rebanho. Isto é importante porque os custos com animais de 

recria são responsáveis por 15 a 20% do custo total de produção (PETRAŠKIENĖ et al., 

2011). Tozer & Heinrichs (2001) realizaram uma análise do custo do crescimento das 

novilhas até o primeiro parto (24-30 meses) e estimaram um aumento de 5-6% nos 

custos a cada 2 meses de atraso. Do ponto de vista genético, é interessante diminuir a 

IPP, pois antecipando o primeiro parto é possível diminuir o intervalo de gerações, 

dessa forma aumentando o ganho genético por unidade de tempo. 

A idade com que as vacas apresentam seu primeiro parto reflete diretamente na 

estrutura do rebanho, pois quanto maior a idade ao primeiro parto, maior será a 

quantidade de animais que não estarão produzindo, comprometendo o resultado 

econômico da atividade (LOPES et al., 2009). Além destes fatores, quanto mais jovem a 

fêmea parir, maior será a vida reprodutiva e maior a possibilidade de crias e lactações ao 

longo da sua vida útil, proporcionando maior retorno econômico (FREITAS et al., 

1996). Também, pode ser realizada maior intensidade de seleção, uma vez que mais 

novilhas entrarão na linha de produção. 

Entretanto, a seleção para antecipar a vida reprodutiva das fêmeas é difícil, pois 

as características reprodutivas não são facilmente mensuradas (DIAS et al., 2004), as 

características produtivas recebem maior atenção (SANTANA JÚNIOR et al., 2010) e 

geralmente, possuem baixas estimativas de  herdabilidades (SILVA et al., 2006; 

DHAWARE et al., 2008; AROUGH et al., 2011). 

Silva et al., (2001b), avaliando animais Holandês com dados extraídos do 

Arquivo Zootécnico Nacional de Gado de Leite, contendo 118.894 observações em 

1.317 rebanhos brasileiros, estimaram h² em 0,02, e sugeriram que a expressão de IPP 

poderia estar ligada a atuação de alelos dominantes ou epistáticos ou a efeitos de 

ambiente.  

McManus et al. (2008b) estimaram h2 de 0,24 para IPP avaliando animais da 

raça Holandesas criados no Centro Especial de Sistema Intensivo de Produção de Leite 
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(CESIPL/EMPRAPA) no Brasil entre os ano de 1993 e 2004. Já AROUGH et al. (2011) 

estudaram 261.116 registros de animais Holandês no Irã entre os anos de 1983 a 2007 e 

estimaram uma h
2
 de 0,19 para IPP. Esses autores sugeriram que o baixo valor da h

2
 

ocorreu devido a alta variação residual e que ganhos genéticos através da seleção 

poderia ser lentos. Mudanças no manejo nutricional e reprodutivo poderiam trazer 

melhorias mais significativas na precocidade sexual das fêmeas. 

Wenceslau et al., (2000), estudando animais da raça Gir leiteira no Brasil entre 

os anos de 1992 a 1996, estimaram h
2
 de 0,56. A partir da avaliação desse resultado, os 

autores sugerem que há variação genética aditiva suficiente para obtenção de resposta a 

seleção para essa característica. E justificaram esse valor elevado pelo estabelecimento 

de peso mínimo para que as novilhas sejam inseminadas. Logo, as novilhas que atingem 

esse peso mais precocemente também apresentam o primeiro parto mais cedo.  

Por outro lado, Baleiro et al. (2003) avaliaram a raça Gir Leiteiro entre os anos 

de 1960 a 1995, dados extraídos do Arquivo Zootécnico Nacional (AZN) gerenciado 

pela EMBRAPA, e calcularam h
2
 de 0,17. Resultado semelhante foi relatado por 

Santana Júnior et al. (2010) na raça Gir Leiteiro no Brasil, avaliando dados também 

extraídos do AZN entre os anos de 1979 a 2004. Esses autores sugerem que é possível 

obter ganhos genéticos satisfatórios para IPP. 

Vercesi Filho et al., (2007), avaliaram a idade ao primeiro parto em animais 

mestiço no Brasil, estimaram a h² em 0,48 e concluíram que existe variabilidade 

genética aditiva para obter resposta a seleção. Facó et al., (2008), avaliando 1.408 

animais da raça Girolando no Brasil, calcularam a h² para idade ao primeiro parto em 

0,33. Os mesmo autores concluíram que na raça Girolando, IPP é influenciada 

positivamente pelos alelos da raça Holandesa e é complementado pelo efeito da heterose 

devido o cruzamento com a raça Gir Leiteiro. Resultados semelhantes foram relatados 

por Grossi & Freitas (2002) também para animais Girolandos. 

Foi verificada variação entre 0,02 e 0,56 nas estimativas de h
2
 revisado neste 

trabalho, isso pode ter ocorrido devido a diversos fatores: raça, sistema de criação, 

fatores de ambiente, tamanho e estrutura do arquivo e modelo da análise. Todos os 

trabalhos utilizados nesta revisão estimaram os componentes de variâncias pelo método 

da máxima verossimilhança restrita.  

BOLIGON et al. (2008) afirmaram que as estimativas de parâmetros genéticos 

para características reprodutivas são influenciadas pelos tamanhos diferentes de 

amostras e modelos, podendo causar disparidades. Isso ocorre porque a idade ao 
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primeiro parto é bastante dependente do manejo reprodutivo e da idade em que as 

fêmeas são desafiadas à concepção. Logo, as estimativas obtidas podem sofrer grandes 

variações, dependendo da forma que os efeitos são considerados nos modelos.  

 

3.3.2.2 Intervalo de partos 

 

O intervalo entre partos é uma das características mais importantes para a 

avaliação da eficiência reprodutiva dos rebanhos leiteiros, sendo constituído pela 

somatório do período de serviço e período de gestação ou período de lactação mais 

período seco.  

LOPES et al. (2009) relataram que o intervalo de partos influenciou 

significativamente a rentabilidade da atividade leiteira, sendo o intervalo de 12 meses o 

mais eficiente nas condições estudadas. Com a melhoria deste índice zootécnico se 

obtém maior eficiência do rebanho, com maior número de vacas em lactação, 

aumentando a eficiência reprodutiva. Corroborando com o relato desses autores, 

Bergamaschi et al. (2010) afirmaram que quando o intervalo for de 12 meses nas vacas, 

haverá 83% de vacas do rebanho produzindo. Nos rebanhos com vacas com intervalo de 

partos de 18 meses, apenas 55% das vacas estarão em lactação. 

Além de uma estrutura de rebanho mais eficaz, animais com intervalos curtos 

entre partos possuem uma maior produção de leite durante sua vida útil, enquanto 

intervalos longos atuam em sentidos contrários, traduzidos na falta de adaptação dos 

animais ao meio ambiente (RANGEL et al., 2009). 

Propriedades com animais registrando intervalos de partos longos podem ter o 

rendimento econômico comprometido, já que a próxima parição será retardada. Dessa 

forma, atrasando a nova lactação e o nascimento de uma nova cria. Quando a concepção 

é mais tardia, haverá um prolongamento da lactação, contudo, isso não compensará na 

produção total, pois a maior produção de leite ocorre nos primeiros meses após o parto. 

Além disso, pode ocorrer uma diminuição do progresso genético, pois o prolongamento 

do intervalo diminui o número de bezerros desmamados, limitando a intensidade de 

seleção. Além disso, um aumento no intervalo parto à concepção de 90 para 300 dias 

dobrou a chance de descarte ou morte no peri-parto, período entre o último mês de 

gestação até cinco meses após o parto,  de matrizes leiteiras (PINEDO & VRIES, 2010). 

Grossi & Freitas (2002) estimaram parâmetros genéticos para características 

reprodutivas de um rebanho comercial composto por animais da raça Girolando e 
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encontraram uma h2 de 0,02 para IDP. Concluindo que essa característica é bastante 

influenciada por fatores de ambiente, ou por ação de dominância ou epistasia de alguns 

alelos (FACÓ et al., 2005). Resultados semelhantes foram relatados por Facó et al. 

(2005) também na raça Girolando; por SILVA et al., (2001b), MAKGAHLELA et al. 

(2007), AROUGH et al. (2011) na raça Holandesa; por Balieiro et al. (2003) na raça Gir 

Leiteiro; e valores superiores por Val et al. (2004) e McManus et al. (2008b) na raça 

Holandesa.  

As variâncias utilizadas para calcular a h
2
 foram estimadas pelo método da 

máxima verossimilhança restrita em todos os trabalhos. Foram encontrados relatos de 

valores entre 0,02 e 0,12. Portanto, a aplicação de tecnologias nas áreas de manejo 

reprodutivo e nutricional, profilaxia de enfermidades e melhoramento genético são 

estratégias que podem contribuir para diminuir o intervalo de parto. 

Os cruzamentos entre raças é a ferramenta de melhoramento genético mais 

eficiente e rápida para atingir esse objetivo. Essa estratégia possibilita o avanço genético 

também em característica de baixa herdabilidade (Preston & Willis, 1974 citado por 

Perotto et al. 2006). Corroborando com a assertiva, Perotto et al. (2006), estudando o 

cruzamento entre raças zebuínas e taurinas, afirmaram que o intervalo de partos pode 

ser encurtado de modo significativo pelo uso de cruzamentos.  

 

3.4 Correlação genética entre características produtivas e reprodutivas 

 

O desenvolvimento da produção de leite é função de eventos produtivos e 

reprodutivos. Quanto mais afinados estes estiverem, maior será a rentabilidade da 

atividade. As características de reprodução são difíceis de serem mensuradas, além de 

apresentarem baixos coeficientes de herdabilidade, de modo que seleção indireta de uma 

delas, geralmente, pode ser a alternativa mais fácil e viável, em um programa de 

melhoramento. Porém, é necessário conhecer as associações genéticas entre as 

diferentes características, principalmente, quando se visa a seleção de várias delas 

simultaneamente. 

A produção de leite e as características reprodutivas eram estudadas 

separadamente, porém a importância e o grau de associação entre elas, como 

indicadoras de eficiência do processo produtivo, resultaram no aparecimento de maior 

número de trabalhos sobre o assunto. 
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A principal característica selecionada por alguns criadores e melhoristas é a 

produção de leite, porém alguns autores têm relatados efeitos deletérios no desempenho 

reprodutivo dos animais (DONG & VAN VLECK, 1989). A relação genética entre 

P305 e IPP foi estudada por vários pesquisadores e resultados conflitantes foram 

encontrados. Logo se faz necessária a estimação desse parâmetro genético para o 

sistema de produção, raça e período vigente de um programa de melhoramento. 

Wenceslau et al. (2000) avaliando a raça Gir leiteira, por meio de registros 

zootécnicos de vacas primíparas, estimaram correlação genética positiva e de magnitude 

de moderada a alta (0,49) entre P305 e IPP. Correlações genéticas positivas para essas 

duas características são desfavoráveis, pois alguns genes que atuam no sentido de 

melhorar a precocidade sexual das fêmeas, também atuam negativamente na primeira 

produção de leite. Resultado semelhante foi relatado por Vercesi Filho et al., (2007) 

avaliando animais mestiços no Brasil. 

Por outro lado, Makgahlela et al., (2007), estudaram animais da raça Holandesa 

e estimaram a correlação genética entre a primeira produção de leite até os 305 dias e 

IPP em -0,43 e sugeriram que, ao selecionar animais com maior mérito genético para 

produção de leite, ganhos correlacionados indiretos podem ser obtidos para IPP. Os 

mesmos autores também sugeriram que a IPP está geneticamente mais associado à 

primeira produção de leite. Correlações negativas entre P305 e IPP também por Silva et 

al., (2001b) (-0,65) e Val et al., (2004) (-0,20) na raça Holandesa; e Balieiro et al. 

(2003) (-0,29) na raça Gir leiteira. 

As correlações genéticas entre P305 e IPP revisadas neste trabalho variaram 

entre 0,49 e -0,65. Essa variação pode ter ocorrido devido à raça, aos fatores utilizados 

para ajustar os efeitos do modelo e amostragem. Outra possível causa seria o 

desequilíbrio de ligação que pode estar presente em determinadas populações, 

modificando consideravelmente a associação entre duas características distintas, 

refletindo diretamente na estimação da correlação genética. 

Melhorias nos índices produtivos e reprodutivos devem ser almejadas para se ter 

uma pecuária leiteira eficaz, porém tem-se observado em trabalho de campo uma 

correlação genética positiva entre produção de leite e intervalo de partos (POLASTRE 

et al., 1987; TEIXEIRA et al., 1994; ZAMBIANCHI et al., 1999; SILVA et al., 1998; 

SILVA et al., 2001b; MAKGAHLELA et al., 2007).  

Por outro lado, alguns autores encontraram correlação negativa entre produção 

de leite e intervalo de partos. Silva et al., (2001a) avaliando animais ecótipo 
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Mantiqueira, no Brasil,  encontraram uma correlação negativa, moderada e favorável de 

-0,41 e sugeriram que é possível obter ganhos genéticos indiretos para intervalo de 

partos, selecionando para produção de leite. 

Ahmad et al., (2001) avaliaram a correlação genética entre IDP e P305 em 

animais mestiços Holandês x Sahiwal e Jersey x Sahiwal, no Paquistão, estimaram uma 

correlação de -0,62. Os autores concluíram que alguns genes que atuam no sentindo de 

aumentar a produção de leite aos 305 dias, atuam também diminuindo o intervalo de 

partos. Essa correlação é desejável em um programa de melhoramento genético, pois 

possibilita o ganho genético indireto para IDP, quando os animais forem selecionados 

para P305. Essa correlação é importante, pois a herdabilidade para IDP geralmente é 

próximo a zero (MAKGAHLELA et al., 2007; AROUGH et al., 2011), portanto os 

ganhos obtidos de maneira indireta talvez fossem mais vantajosos. Val et al., (2004) 

estimaram valores de correlação genética entre IDP e P305 de -0,26, avaliando vacas da 

raça Holandesa no Brasil. 

Ainda avaliando as associações entre as características de produção e 

reprodução. No Brasil, Silva et al., (2001b) estudaram as relações entre P305 e IDP e 

estimaram a correlação genética em 0,75 para animais da raça Holandesa. Sugeriram 

que existe uma associação desfavorável genético entre as duas características, portanto 

os genes que atuam aumentando a produção de leite, também atuam, de maneira 

indesejável na fertilidade das vacas após a primeira lactação. Resultados semelhantes, 

foram reportados por Makgahlela et al., (2007), avaliando animais Holandês na África. 

Os autores concluíram que animais com maior mérito genético para produção de leite 

podem apresentar maior para intervalo de partos.  

A relação genética entre IPP e IDP foi estudada por alguns autores nacionais e 

internacionais, em várias raças bovinas e resultados diferentes foram apresentados tanto 

em magnitude como em sentido. O conhecimento da correlação se faz importante, pois 

as características reprodutivas apresentam baixos componentes de variância aditiva, 

devido a seleção natural que vem sofrendo ao longo do tempo (SILVA et al., 2006). 

Logo, a seleção direta não seria o recomendável, pois o ganho genético provavelmente 

seria muito reduzido. Porém, quando a característica é correlacionada fortemente com 

outra de alta herdabilidade, os ganhos genéticos obtidos indiretamente podem ser mais 

vantajosos.  

Nesse contexto, Arough et al., (2011) relataram uma correlação genética entre 

IPP e IDP próximo a zero (-0,05). Resultados semelhantes foram relatos por Frazier et 
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al., (1999) e Silva et al. (2006).  Correlações com maiores magnitudes, ainda negativas, 

foram encontrados por Haile-Mariam & Kassa-Mersha (1994) e Val et al., (2004). Por 

outro lado, correlação positiva foi estimada por Teixeira et al., (1994) e Ahmad et al., 

(2001). Esses mesmos autores sugerem uma relação favorável entre essas duas 

características, isto é, a medida que os animais são selecionados para precocidade 

sexual, ocorre, simultaneamente, seleção indireta para eficiência sexual após o primeiro 

parto.  

No desenvolvimento de um programa de seleção, a maioria das características de 

produção e reprodução estão inter-relacionadas e, frequentemente, a mudança no 

comportamento de uma influencia na outra. O conhecimento dessa interferência é de 

grande importância para o melhoramento genético do rebanho, pois poderá auxiliar na 

escolha de critérios de seleção. Além disso, podem-se obter ganhos genéticos indiretos 

em características secundárias que estejam favoravelmente correlacionadas com a 

principal. 

 

3.5 Tendência genética para produção de leite, idade ao primeiro parto e intervalo 

de partos 

 

3.5.1 Tendência genética para produção de leite 

 

Vários autores enfatizaram a importância da estimação das tendências genéticas 

para se avaliar a eficácia de um programa de seleção, bem como o conhecimento desse 

parâmetro como auxilio na tomada de decisões (BOLIGON et al., 2005) 

Houri Neto et al., (1996), avaliando dados de rebanhos brasileiros e americanos 

no período de 1974 a 1990, e Rorato et al., (2002), analisando rebanhos leiteiros criados 

no estado do Rio Grande do Sul, no período de 1988 a 1998, estimaram tendência 

genética para produção de leite abaixo de 9 kg/ano. 

 Boligon et al., (2005), estudando as primeiras lactações de  5.007 vacas, 

pertencentes a 33 rebanhos entre 1984 e 1998 no Rio Grande do Sul, estimaram a 

tendência genética para produção de leite de 9,51 kg/ano. Valores superiores foram 

relatadas por Durães et al., (2001), 18,4 kg/ano para animais nascidos entre os anos de 

1986 e 1996, e por Teixeira et al. (2003), 19,1 kg/ano para vacas nascidas entre os anos 

1986 e 1999, ambos trabalhando com rebanhos criados no estado de Minas Gerais, 

todos rebanhos formados por animais da raça Holandesa.  
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Os dados expostos corroboram com afirmações de Hansen (2000) que de acordo 

com suas afirmações a tendência genética para produção de leite na raça Holandesa, nos 

Estados Unidos, aumentou consideravelmente ao longo dos anos. A tendência genética 

média foi 37,0 kg/ano durante a década de 60, 79,0 kg/ano durante a década de 70, 

102,0 kg/ano na década de 80 e 116,0 kg/ano de 1990 a 1996. 

Utilizando registros de produção de leite em animais da raça Gir Leiteiro, 

Verneque et al., (1996) encontraram estimativa de tendência genética igual a 13,88 ± 

0,92 kg/ano. Valores inferiores 2,27 kg/ano foram encontrados por Ledic (1992) 

também em animais da raça Gir. Tendências genéticas negativas foram encontradas em 

animais cruzados Holandês-Zebu (FREITAS et al., 1995). 

A literatura sobre estimativas de tendência genética para produção de leite em 

vacas da raça holandesa é extensa. Porém, poucos trabalhos foram feitos envolvendo a 

raça Girolando. 

 

3.5.2 Tendência genética para idade ao primeiro parto 

 

Avaliando as característica reprodutivas, Santana Junior et al., (2010) 

trabalharam com dados referentes a 7.055 vacas da raça Gir Leiteira, criadas no Sudeste, 

Centro-Oeste e Nordeste Brasileiro, nascidas entre 1979 e 2004, concluíram que houve 

diminuição da idade ao primeiro parto de –0,018 mês/ano, portanto, praticamente não 

houve progresso genético nessa característica no período estudado. Ainda com relação a 

animais da raça Gir, Ledic et al. (2006) analisaram registros da idade ao primeiro parto 

entre 1960 e 2003. E constataram que houve oscilações durante o período avaliado, 

porém, de maneira geral, apresentou tendência genética negativa de 6,14 dias/ano. 

Analisando 4.780 registros de idade ao primeiro parto de 21 rebanhos, extraídos 

do Arquivo Zootécnico Nacional (AZN), Balieiro et al., (2000) detectaram valores 

negativos das tendências genéticas para vacas –0,008 ± 0,013 meses/ano e para touros 

0,051 ± 0,059. 

McManus et al., (2008) analisando registros de idade ao primeiro parto de vacas 

Holandesas, no período de 1993 a 2004, criadas no Distrito Federal, verificaram que 

não houve mudança nos valores genéticos no período estudado. Tal fato pode estar 

associado ao tamanho da amostragem. 
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3.5.3 Tendência genética para intervalo de partos 

 

Wolff et al. (2004) relataram que com o passar dos anos existe a tendência de 

aumento do intervalo de partos, sugerindo que vacas de alta produção estão sujeitas a 

distúrbios metabólicos. Dessa forma, podem afetar negativamente a eficiência 

reprodutiva.  

Nos EUA, por exemplo, entre 1980 e 2004, o intervalo de partos tem aumentado 

a uma taxa de um dia por ano (HARE et al., 2006). Resultado semelhante foi 

encontrado por Wolff et al., (2004), analisando dados de vacas holandesas no período 

entre 1991 e 2000 no Estado do Paraná. Esses autores verificaram uma tendência de 

aumento no período de serviço e no intervalos entre partos. 

Olori et al., (2002) no Holstein-Friesian da Irlanda, estimaram uma tendência 

genética para intervalo de partos de 0,14 dias/ano. Analisando 774 registros de 

intervalos de partos em vacas da raça Holandesa, entre 1993 e 2004, McManus et al., 

(2008) observaram que o intervalo de partos não apresentou tendência durante o período 

de estudo, indicando que os ganhos nesse índice não foram constantes e nem mantidos 

de maneira uniforme. 

Silva et al., (2001b) utilizando registros provenientes das cinco primeiras 

lactações de 1.406 vacas do ecótipo Mantiqueira, filhas de 113 reprodutores, com partos 

entre os anos de 1952 e 1997, estimaram tendências genéticas para intervalos entre 

partos -0,16 ± 0,05 dias/ano e -0,13 ± 0,03 dias/ano para touros e vacas, 

respectivamente. Valores semelhantes foram descritos Rehman et al., (2008) estudando 

animais da raça Sahiwal. Esses pesquisadores observaram que a tendência genética para 

intervalo de partos foi de – 0,0001 meses/ano. 

Balieiro et al., (2000) encontraram tendências genéticas negativas para intervalo 

de partos. Considerando a pequena magnitude da estimativa, os autores concluíram que 

o intervalo de partos diminuiu um a dois dias por ano. Além da raça Gir Leiteiro, 

pequenas reduções também foram observadas em mestiços (Polastre et al., 1990).  

Geralmente, o principal foco dos criadores e melhoristas é a mudança genética 

no sentido de aumentar a frequência de alelos favoráveis para a produção de leite. 

Portanto, as mudanças nas características reprodutivas provavelmente ocorreram devido 

à sua associação genética com as características produtivas por seleção indireta. A 

eficiência reprodutiva pode estar correlacionada de maneira desfavorável com a 

produtividade. Logo, quando o rebanho estiver sob seleção para aumentar a produção, 
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atenção especial deve ser dada a reprodução com o objetivo de evitar  mudanças 

desfavoráveis nos índices. 

 

3.6 Curva de lactação 

 

A produção de leite ao longo da lactação pode ser representada graficamente por 

uma função. Muitos modelos têm sido empregados para descrever a curva de lactação 

de vacas leiteiras. 

As curvas de lactação são avaliadas utilizando modelos matemáticos e são 

importantes para traçar estratégias capazes de melhorar a seleção e buscar genótipos 

mais adaptados e rentáveis para o produtor. Os modelos são úteis para se estimar a 

produção de leite na lactação a partir de resultados parciais e para se fazer projeções de 

acordo com a extensão do período de lactação (OLIVEIRA et al., 2007). 

Vários modelos matemáticos forma propostos com o objetivo de descrevê-las 

com maior precisão, mas a equação proposta por Wood (1987), representada pela 

função Gamma Incompleta, é o mais citado na literatura. O modelo algébrico 

apresentado por Wood (1987) é representado por Yn = an
b
 e 

–cn
, em que, Yn é a média 

de leite produzido em determinando tempo, a é um parâmetro de escala, b e c são 

parâmetros de pico e persistência da curva, respectivamente.  

Glória et al. (2010) avaliou lactações de vacas mestiças e concluíram que a 

equação gamma incompleta ajusta adequadamente, independente da ordem de parto e 

do cruzamento utilizado. Corroborando com esse resultado, Scalez et al. (2009), 

avaliando curvas de lactações de animais Girolando, verificaram que a função gamma 

incompleta pode ser utilizada para ajustar curvas de lactações de animais dessa raça.  

A função gamma incompleta proposta por Wood (1987) é frequentemente a 

função mais citada nos trabalhos revisados. Aliado a este fato, ajustou bem a curva de 

lactações de vacas mestiças, sendo considerada eficiente para projetar lactações. 

 

3.7 Produção de leite projetadas 

 

A melhoria da qualidade genética dos rebanhos pode ser obtida, principalmente, através 

da escolha dos indivíduos que serão os pais da geração seguinte e direcionamento dos 

acasalamentos (LÔBO et al., 1999). 
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Uma ferramenta utilizada para a seleção de touros tem sido a análise da 

produção de leite da progênie. Para isso tem-se avaliado a produção de leite até 305 dias 

de lactação. Por outro lado a utilização de lactações parciais nos programas de seleção 

de vacas e touros pode aumentar o número de filhas por touros, reduzir o intervalo de 

geração, o custo da obtenção de dados e a permanência de vacas de baixo valor genético 

no rebanho. A utilização de lactações projetadas pode reduzir em três a sete meses o 

tempo para a seleção dos animais superiores (MELO et al., 2000a). 

Outra vantagem desse tipo de avaliação é que novilhas que ainda não tenham 

encerrado a lactação poderão ter as suas produções projetadas e, dessa forma, serem 

utilizadas na predição do valor genético dos animais. 

Gadini  (1997) constataram alta correlação genética entre produções parciais ou 

no dia do controle e a produção até 305 dias, especialmente nas produções observadas 

no terço intermediário da lactação. No entanto, verifica-se que as estimativas de 

correlações genéticas, de ordem e valores diminuem com a redução do período em que 

o dado de produção é tomado (SETHI & JAIN, 1993; RIBAS et al., 1994). 

Podemos focar a importância das lactações parciais e/ou incompletas, se 

considerarmos o valor do progresso genético associado a um esquema de seleção em 

bovinos leiteiros, cuja sub-população controlada não seja suficientemente grande. 

Assim, um programa ótimo de seleção requer um compromisso entre intensidade de 

seleção aplicada e a precisão do teste de progênie (ROBERTSON, 1957). 

É importante encontrar métodos apropriados para avaliar registros leiteiros que 

incluam lactações incompletas, com a ideia subjacente de que pretendemos na realidade 

fazer com que registros de duração inferior aos 305 dias sejam comparáveis. Nunca com 

o fito de prognosticar a produção da lactação completa. Ainda dentro do princípio de 

utilização de lactações incompletas, Danell (1982), aponta para a possibilidade de se 

obter a mesma confiança nas estimativas genéticas embora obtidas de 4 a 7 meses mais 

cedo. 

Um dos pressupostos incide no fato que cada descendente tem igual importância 

para os propósitos do teste e de que o ponto crítico para o teste de progênie é o tamanho 

dos grupos das filhas dos touros em teste (HINKS, 1974). Na prática, os grupos são 

bastante desequilibrados e, quanto mais exigimos que a variância residual se encurte, 

mais estamos a incrementar o desequilíbrio e a tornar menos efetiva a fórmula base, de 

que cada filha deve ter a mesma importância. 
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Segundo Ribas & Perez (1990), não há muita diferença nas avaliações quanto ao 

tipo de registros de produção utilizados. As diferenças pareceram ser mais dependentes 

do número de filhas por touro. Correlações de ordem e valores entre valores genéticos 

previstos usando produções de lactações parciais e valores genéticos previstos usando a 

produção de leite aos 305 dias, bem como a eficiência de seleção nos dois casos, podem 

ser também usadas como critério para comparar estratégias alternativas de avaliação do 

mérito genético dos animais (TANDON & HARVEY, 1984; SETHI & JAIN, 1993). 

O valor da correlação genética entre registros de lactações incompletas e os 

completos, indicada por diversos autores, é elevada, na ordem dos 0,8 para registros 

com duração inferior a 100 dias e de cerca de 0,9 quando controlados entre os 100 e 200 

dias. 

No entanto, é apontado por Van Raden et al., (1991) que existe uma correlação 

genética entre as lactações incompletas projetadas e as reais superior a 0,92, o que 

indica que as lactações incompletas são valiosas se modeladas adequadamente. Ainda 

indica que os ganhos genéticos esperados com a sua utilização serão na ordem de 0,27 a 

0,30 vezes, mas permitirão avaliações genéticas mais estáveis, principalmente para as 

primeiras lactações. 

Um dos pontos críticos da informação de lactações incompletas, quando 

projetadas para 305 dias, é o de assumir como igual a variância fenotípica e a genética 

(WELLER, 1988; WIGGANS et al., 1988). 

Portanto, se a correlação fenotípica e genotípica entre registros de produção de 

lactações completas e incompletas são elevadas, razão existirá para a utilização destas 

quando da estimativa dos valores genéticos (DANELL, 1982). 

Se as estimativas de herdabilidade da produção de leite e lactações parciais 

forem semelhantes e apresentam ainda estimativas das correlações entre estas produções 

altas, a avaliação usando registros de produções parciais apresentará resultados 

próximos a da avaliação usando registros de produção até 305 dias de lactação, 

indicando a possibilidade de se usarem lactações parciais na seleção dos animais 

(TANDON & HARVEY, 1984; RIBAS & PEREZ, 1990; MELO et al., 2000a). 

MELO et al., (2000a) trabalhando com avaliação genética de touros usando 

produção em lactações completas ou parciais projetadas relataram herdabilidades das 

produções estimadas pela projeção de 10% das lactações, a partir de 91, 151 e 211 dias, 

ou pela projeção de 10, 30, 50 ou 70% das lactações, a partir de 241 dias, foram 

semelhantes àquela obtida para a produção de leite até 305 dias, e as produções de leite 
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estimadas pela projeção das lactações foram altamente correlacionadas com a produção 

de leite até 305 dias.  

Como o intervalo de gerações em bovinos é alto, a confiabilidade da seleção 

sobre registros parciais, embora possa ser ligeiramente inferior à confiabilidade de 

avaliações sobre produção de 305 dias, é compensada pela redução no intervalo de 

gerações, no incremento da intensidade de seleção e no número de filhas por touro nas 

avaliações genéticas, quando se usam produções de leite de 150 dias de lactação 

(SETHI & JAIN, 1993). 

Segundo Melo et al., (2000c), a média das confiabilidades, obtida por meio das 

produções projetadas variou de 0,60 a 0,67, utilizando-se P305 igual a 0,60. O ganho 

genético anual pela seleção dos touros utilizando as produções projetadas foi, em média, 

24,27% maior que o ganho genético anual da P305, quando as lactações foram 

projetadas para a duração da lactação observada, e 25,65% superior, quando as 

lactações foram projetadas para P305. As confiabilidades obtidas, bem como os ganhos 

genéticos anuais estimados nas avaliações genéticas, usando as produções projetadas, 

foram semelhantes àquelas obtidas para a produção de leite até 305 dias (MELO et al., 

2000c). 

A execução de um programa de melhoramento genéticos em bovino de leite é 

uma atividade onerosa e de longo prazo, logo o desenvolvimento de estratégias para 

minimizar os custos e o tempo deve ser uma preocupação constante. Diante do exposto, 

é razoável concluir que os trabalhos de melhoramento genético em bovinos de leite 

avançaram consideravelmente nas últimas décadas, porém é necessária a realização 

periódica de avaliações para o devido acompanhamento dos progressos genéticos do 

rebanho. 
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RESUMO 

MONTENEGRO, A. R., Universidade Federal do Ceará, janeiro de 2013. Avaliação 

genética da primeira produção de leite até 305 dias, idade ao primeiro parto e 

primeiro intervalo de partos de animais da raça Girolando no Brasil. Orientadora: 

Profa. Dra. Sônia Maria Pinheiro de Oliveira. Coorientador: Marcos Vinicius Gualberto 

Barbosa da Silva. 

Com o objetivo de estimar parâmetros genéticos e a resposta correlacionada para 

primeira produção de leite até 305 dias (P305), idade ao primeiro parto (IPP) e primeiro 

intervalo de partos (IDP) da raça Girolando criada no Brasil, foram analisados 9.632 

registros de partos coletados em vários rebanhos brasileiros no período de 2000 a 2010. 

A produção de leite em 305 dias, idade ao primeiro parto e primeiro intervalo de parto 

foram analisadas por meio de modelo animal em análises uni e bicaracterísticas. Para 

P305 e IDP, o modelo incluiu os efeitos fixos de grupo de contemporâneos (GC), época 

de parto e idade da vaca em dias como co-variável (regressão linear e quadrática) e o 

efeito aleatório genético direto. Para a IPP, o modelo foi formado por grupo de 

contemporâneos, época de nascimento e o efeito aleatório genético direto. O GC para 

P305 e IDP foi definido como rebanho e ano de parto, e para IPP os efeitos de rebanho e 

ano de nascimento. Os componentes de variância foram estimados pelo método de 

máxima verossimilhança restrita (REML). As tendências genéticas foram calculadas por 

análises de regressão linear dos valores genéticos, ponderados pelo número de 

observações, em função do ano de nascimento dos animais. A eficiência relativa da 

seleção indireta foi obtida pela divisão da resposta correlacionada para as características 

reprodutivas, quando a seleção foi praticada para produção de leite e o ganho genético 

direto. Os valores das médias e dos desvios padrões para P305, IPP e IDP foram 

4003,80 ±1568,99 kg, 1071,40 ±182,52 dias e 440,10 ±100,52 dias, respectivamente. As 

estimativas de herdabilidade obtidas foram 0,25, 0,20 e 0,03 para P305, IPP e IDP, 

respectivamente. Os resultados sugerem que a produções em até 305 dias e idade ao 

primeiro parto possuem variabilidade genética aditiva, podendo ser utilizadas como 

critério de seleção da raça Girolando. A correlação genética entre P305 e IDP foi 0,13; 

entre IDP e IPP, 0,18; entre P305 e IPP, -0,59. Os resultados indicam que os animais 

superiores geneticamente para produção de leite são também mais precoces Entretanto, 

o ganho genético para IPP será maior se for realizada a seleção direta para a 

característica. As tendências genéticas para P305, IPP e IDP foram 11,58 kg, -0,30 dias 
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e 0,02 dias, respectivamente. O ganho genético para IPP será maior se for realizada a 

seleção direta para a característica. O acréscimo de 257,0 kg de leite resultará em 2,7 

dias a mais no primeiro intervalo de parto. 

Palavras-chave: bovino de leite, correlação genética, herdabilidade, tendência genética. 
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ABSTRACT 

 

MONTENEGRO, A. R., Universidade Federal do Ceará, January 2013. Genetic 

evaluation of the first production of milk in 305 days, first calving interval and age 

at first calving of Girolando breed in Brazil. Advisor: Profa. Dra. Sonia Maria de 

Pinheiro de Oliveira. Co-supervisor: Dr. Marcos Vinicius Gualberto Barbosa da Silva. 

Aiming to estimate genetic parameters and correlated response to first milk 

production to 305 days (P305), age at first calving (IPP) and first calving interval (IDP) 

of Girolando animals created in Brazil, were analyzed 9.632 observations of several 

Brazilian herds with births between 2000 and 2010. The production of milk in 305 days, 

age at first calving and first calving interval were analyzed using an animal model in 

univariate and bivariate. For P305, the model includes the fixed effects of contemporary 

group (CG), calving season and cow age in days as a covariate (linear and quadratic 

regression) and direct genetic random effect. For the IDP (first calving intervals), it was 

used the same model, excluding cow age as covariate. For the AFC (age at the first 

calving), the model was formed by contemporary group, birth season and direct genetic 

random effect. The CG for P305 and IDP was defined as herd and calving year, and IPP 

(first calving), herd and year of birth. Variance components were estimated by restricted 

maximum likelihood (REML). Genetic trends were calculated by linear regression 

analyzes of breeding values, weighted by the number of observations, depending on the 

year of the animal birth. The relative efficiency of indirect selection was obtained by 

dividing the correlated response for reproductive traits when selection was practiced for 

milk production and direct genetic gain. The mean values and standard deviations for 

P305, IPP and IDP were 4003.80 ± 1568.99 kg, 1071.40 ± 182.52 days and 440.10 ± 

100.52 days, respectively. The heritability estimates were 0.25, 0.20 and 0.03 for P305, 

IPP and IDP, respectively. The results suggest that the production in 305 days and age 

at first calving have additive genetic variability and can be used as selection criteria to 

animals of Girolando breed. The genetic correlation between P305 and IDP was 0.13, 

between IDP and IPP was 0.18 and between P305 and IPP it was -0.59. The results 

indicate that animals genetically superior for milk production are also earlier. However, 

P305 and IDP presented genetic antagonism. Genetic trends for P305, IPP and IDP were 

11.58 kg, -0.30 days and 0.02 days, respectively. The genetic gain for IPP will be 
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greater if performed direct selection for the trait. The addition of 257.0 kg of milk will 

result in 2.7 days longer in the first calving interval. 

Keywords: dairy cattle, heritability, genetic correlation, genetic tendency. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo IBGE (2011), o Brasil foi o país com maior crescimento na produção 

total de leite. Mesmo com essa evolução, a produtividade por animal é inferior à 

apresentada por países desenvolvidos, como Estados Unidos. 

As condições de clima e solo no Brasil possibilitam o desenvolvimento da 

pecuária leiteira em praticamente todo o país, adaptando-se às particularidades 

regionais. Portanto, vários aspectos devem ser considerados, como disponibilidade de 

alimentos, sistema de produção e genótipos mais adaptados.  

Diante das necessidades peculiares dos diversos sistemas de produção de leite no 

Brasil, a indicação de cruzamento de raças ou raças puras deve ser feita de forma 

cuidadosa e criteriosa, sob pena de se obter baixos índices de produção e reprodução, 

caso a recomendação não seja adequada.  

Na tentativa de melhorar a produtividade dos sistemas, a utilização de 

cruzamento de raças zebuínas (que apresentam boa adaptabilidade às condições 

edafoclimáticas brasileiras) com raças de origem européia (especializadas em produção 

de leite) tem sido prática comum no Brasil (MCMANUS et al., 2008b). Esse fato 

ocorre, normalmente, devido à baixa adaptação dos animais puros a ambientes tropicais. 

Dessa forma, a utilização de animais oriundos de cruzamentos entre animais europeus e 

zebuínos consiste em uma boa alternativa de genótipos para as condições de criações 

brasileiras (FACÓ et al., 2002). 

Os índices zootécnicos da pecuária brasileira ainda são muitos baixos, reflexo da 

baixa eficiência produtiva e reprodutiva dos rebanhos em decorrência, principalmente, 

da não utilização das tecnologias já disponíveis para o setor (MCMANUS et al., 2008a). 

Entre os índices zootécnicos ligados a pecuária leiteira, destaca-se produção de leite até 

305 dias, idade ao primeiro parto e intervalo de parto. 

Um sistema de produção de leite eficiente deve levar em considerações todos os 

fatores integrados. Segundo RENNÓ (2001), a idade ao primeiro parto (IPP) e a 

produção de leite na primeira lactação tem grande importância para a atividade leiteira. 

A IPP, além de ser um índice reprodutivo, também deve ser considerada um parâmetro 

para verificar o manejo das categorias jovens. Logo, a avaliação da IPP aliada à 

produção na primeira lactação, é de grande valor para estabelecer o manejo do rebanho.  
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A diminuição da IPP implica em menor número de animais para reposições, pois 

quanto antes os animais entrarem em atividade reprodutiva, teoricamente, mais tempo 

irão permanecer no sistema de produção. Esse fato contribui para diminuição das 

despesas com animais de reposição que constitui uma parcela significativa nos custos de 

produção (PETRAŠKIENĖ et al., 2011). 

Ainda com relação às vantagens na diminuição da IPP, pode-se mencionar a 

obtenção de menor intervalo de geração e, consequentemente, maiores ganhos genéticos 

por unidade de tempo (SHORT et al., 1994) e maiores proporções de animais em 

produção em relação ao animais de recria (LOPES et al., 2009). 

Selecionar vacas leiteiras para precocidade sexual apresenta certa complexidade, 

pois as características reprodutivas, geralmente, apresentam baixas herdabilidades 

(GROSSI & FREITAS, 2002 e AROUGH et al., 2011).  Geralmente, os produtores 

atrasam a entrada dos animais na reprodução, pois as novilhas não possui estrutura 

corporal para levar adiante uma gestação, tornando mais difícil detectar os animais 

geneticamente superiores. 

O intervalo de partos (IDP) é o período de tempo compreendido entre dois partos 

subsequentes. O IDP, como a maioria das características reprodutivas de vacas leiteiras, 

é pouco influenciada por fatores genéticos aditivos. A principal fonte de variação dessa 

característica são os fatores de ambientes, dentre eles, pode ser citado: estado sanitário e 

nutricional das vacas, detecção de cios e técnicas de inseminação adequadas (PETIZ et 

al., 2010).  

A reprodução destaca-se, entre os outros fatores, por sofrer influência direta do 

ambiente. A produção de leite é, geralmente, a característica mais avaliada em um 

programa de seleção de bovinos de leite. Entretanto, vários estudos têm demonstrado 

declínio da eficiência reprodutiva, associado ao aumento dessa produção 

(WENCESLAU et al., 2000 e REHMAN et al., 2008), provavelmente, em razão do 

maior stress fisiológico sofrido pelos animais de maior produtividade (SILVA et al., 

1998). 

No Brasil existem poucos trabalhos avaliando a tendência genética dos rebanhos 

de vacas leiteiras. A verificação da tendência é importante para programas de 

melhoramento genético, pois a partir dessa análise é possível observar o comportamento 
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da mudança genética anual. Deste modo, avalia-se a eficiência do programa de 

melhoramento em execução. 

O objetivo deste trabalho foi estimar parâmetros genéticos e avaliar o progresso 

genético e fenotípico para produção de leite aos 305 dias, idade ao primeiro parto e 

primeiro intervalo de partos da raça Girolando criada no Brasil. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

As informações utilizadas neste trabalho são provenientes da primeira produção 

de leite até 305 dias (P305), idade ao primeiro parto (IPP) e intervalo de partos (IDP) de 

fêmeas Girolando. Os dados são parte do Arquivo Zootécnico Nacional (AZN) Gado de 

Leite, base de dados gerenciada pelo Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Leite 

(CNPGL), Embrapa Gado de Leite. Os animais avaliados participaram ou participam do 

Programa Nacional de Melhoramento do Girolando, projeto executado pela Embrapa 

Gado de Leite em parceria com a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando. 

Foram eliminadas lactações com registros incompletos, lactações encerradas por 

causas anormais, produções de leite superior a 9.100,0 kg e inferior a 1.400,0 kg, com 

duração da lactação menor que 100 dias e maior que 730 dias. Foram retirados os 

registros de IPP menores que 700 dias e maiores que 1.650 dias. Foram considerados 

apenas os registros de partos entre os anos de 2000 e 2010. Para avaliação de P305 e 

IDP foi considerada apenas a primeira lactação e o primeiro intervalo de partos, 

respectivamente. As restrições foram estabelecidas a fim de se obter melhor 

consistência nos dados. 

Os meses de parto das vacas foram agrupados em duas épocas em decorrência 

do período chuvoso característico da região sudeste do Brasil, onde se encontra a maior 

parte dos rebanhos analisados: época 1, de outubro a março com alta precipitação, e 

época 2, de abril a setembro com baixa precipitação. Posteriormente, os efeitos de 

rebanho e ano de parto da vaca foram agrupados em classes, formando os grupos 

contemporâneos (GC). As vacas foram organizadas em grupos genéticos (GGV), 

levando em consideração a proporção de genes da raça Holandesa. O grupo 1 é 

composto por animais com 1/4; o grupo 2,  3/8; o grupo 3, 1/2; o grupo 4, 5/8; o grupo 

5, 3/4; e o grupo 6, 7/8 de  genes Holandês (Tabela 1).  
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Para formação dos GC relativos à IPP foi considerado o rebanho-ano de 

nascimento. A época de nascimento foi dividida em duas: os animais que nasceram 

entre os meses de outubro e março e entre abril e setembro. Foram excluídos os GC que 

tiveram menos de três filhas por touro e dois touros por rebanho-ano. 

Após as restrições, o arquivo para análise passou a conter 9.623 informações de 

P305 e IPP de vacas paridas entre 2000 e 2010, pertecentes a 390 rebanhos e filhas de 

1.366 touros. O arquivo para intervalo de partos passou a contar com 4.065 informações 

de matrizes distribuídas em 225 rebanhos, filhas de 867 touros (Tabela 2). 

Tabela 1. Distribuição do número de animais da raça Girolando disponíveis nos 

arquivosusados para análise da primeira produção de leite até 305 dias (P305), idade ao 

primeiro parto (IPP) e primeiro intervalo de parto (IDP), de acordo com o grupo 

genético. 

Grupo Genético    P305 e IPP   IDP 

1/4 HZ – 1 

 

225 75  

3/8 HZ – 2 

 

377 147  

1/2 HZ – 3 

 

2555 1216  

5/8 HZ – 4 

 

2779 1118  

3/4 HZ – 5 

 

2902 1187  

7/8 HZ - 6 

 

785 322  

      Total   9623                          4065 

 

Para identificar quais os efeitos que influenciaram significativamente (P<0,05) 

as características a serem avaliadas, foi realizada análise prévia utilizando o método dos 

quadrados mínimos, pelo procedimento GLM (SAS, 2003). O pacote estatístico SAS 

também foi utilizado para auxiliar na formatação dos bancos de dados.  

Inicialmente, as características P305, IDP e IPP foram analisadas por meio de 

um modelo animal, em análise unicaracterística. Os modelos estatísticos para analisar 

P305 e IDP, incluíram os efeitos genético aditivo direto, como aleatório, o efeito fixo de 

grupo contemporâneo, época de parto, grupo genético da vaca e a idade da vaca ao parto 

como covariável, regressão linear e quadrática. 

Para a análise de IPP consideraram-se o mesmo efeito aleatório e o efeito fixo de 

grupo contemporâneo sendo, neste caso, formado pelo rebanho e ano de nascimento, 

grupo genético da vaca e época de nascimento. 
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Tabela 2 Distribuição do número de animais e rebanhos da raça Girolando disponíveis 

nos arquivos usados para análise da primeira produção de leite até 305 dias (P305), 

idade ao primeiro parto (IPP) e primeiro intervalo de parto (IDP), de acordo com o 

Estado de origem. 

              P305 e IPP   IDP 

Estados       Animais          Rebanhos   Animal Rebanhos 

Alagoas 

 

146 2 

 

67 2 

Bahia 

 

476 27 

 

233 21 

Ceará 

 

30 6 

 

4 2 

Distrito Federal 

 

42 2 

 

16 1 

Espírito Santo 

 

19 6 

 

3 2 

Goias 

 

1032 46 

 

362 28 

Minas Gerais 

 

6029 172 

 

2702 105 

Mato Grosso do Sul 

 

269 20 

 

88 8 

Mato Grosso 

 

26 5 

 

14 4 

Pará 

 

109 2 

 

59 1 

Pernambuco 

 

134 11 

 

47 5 

Paraná 

 

94 10 

 

14 4 

Rio de Janeiro 

 

459 25 

 

160 14 

Rondônia 

 

22 2 

 

- - 

São Paulo 

 

736 50 

 

296 28 

      Total   9623 390   4065 225 

 
       

Matricialmente, o modelo estatístico foi representado como se segue: 

y = Xβ + Zα + ε 

y= é o vetor das produções de leite até 305 dias, idade ao primeiro parto e primeiro 

intervalo de parto;  

β = é o vetor de soluções para os efeitos fixos;  

α = é o vetor de soluções para os efeitos aleatórios genéticos aditivos;  

X = são as matrizes de incidência para os efeitos fixos; 

Z = são as matrizes de incidência para os efeitos aleatórios de animal; e, 

ε= é o vetor do efeito aleatório residual. 

As equações do modelo misto (EMM)a serem solucionadas para estimar os 

efeitos fixos (BLUE - Best Linear Unbiased Estimate) e para predizer os valores 
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genéticos (BLUP - Best Linear Unbiased Prediction) para as análises unicaracterísticas 

foram as seguintes:  

 

 

 

Em que: λ = δ
2
e / δ

2
a e A = matriz dos numeradores dos coeficientes de 

parentesco de Wright entre os animais. 

Foram também realizadas análises bicaracterísticas para a determinação das 

correlações genéticas entre P305, IPP e IDP. Os valores de variâncias genéticas e de 

ambiente obtidos a partir das análises unicaracterísticas foram utilizados para iniciar as 

análises bicaracterísticas. Utilizou-se a propriedade das variâncias para estimar os 

valores iniciais para as covariâncias, na qual a variância da soma de duas características 

é igual a soma das variâncias de cada uma mais duas vezes a covariável.  

 O modelo para as análises bicaracterísticas pode ser descrito em notação 

matricial da seguinte forma: 

 

Y1 

= 

X1 0 β 

+ 

Z 0 u1 

+ 

ε1 

Y2 0 X2 α 0 Z u2 ε2 

 

Para estimação dos componentes de (co)variância e predição dos valores 

genéticos, utilizou-se o método de máxima verossimilhança restrita aplicado ao modelo 

animal, usando o programa Multiple Trait Derivative Free Restricted Maximun 

Likelihood (MTDFREML), desenvolvido por Boldman et al., (1995) e o sistema de 

equações de modelos mistos na predição de valores genéticos dos animais. O programa 

utiliza o algoritmo simplex para localizar o mínimo de -2 loge L (L = função de 

verossimilhança) e os componentes de (co)variância que minimizam -2 loge L são 

X’X X’Z  β 

= 

X’y 

Z’X Z’Z +λA
-1

  a Z’y 
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estimativas de máxima verossimilhança, que maximizam a função de verossimilhança.O 

critério adotado na convergência da variância dos valores do simplex foi de 10
-9

. 

O ganho genético e a resposta correlacionada esperada foram calculados para as 

características estudadas. As fórmulas usadas podem ser representadas por: 

∆Gy= h²yiyσy 

RCxy=rahxhyixσy 

ES=(RCxy/ΔGy)x100 

em que:  

ΔGy= ganho genético por seleção direta para a característica y;  

RCxy= ganho genético para a característica y, mediante seleção direta para a 

característica x;  

σ= desvio padrão fenotípico da característica;  

ra= correlação genética entre as características x e y;  

ES = eficiência de seleção indireta.  

A intensidade de seleção foi considerada a mesma para todas as características. 

As tendências genéticas e fenotípicas foram estimadas por meio de regressão 

linear simples dos valores genéticos e fenotípicos das características estudadas (variável 

dependente) sobre o ano de nascimento (variável independente). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

As médias, os desvios-padrão e os coeficientes de variação referentes às 

características P305, IPP e IDP de animais da raça Girolando no Brasil são apresentadas 

na Tabela 3.  

A média encontrada para P305 foi de 4.006,19 ± 1.568,88 kg de leite. O 

coeficiente de variação (CV) foi de 39,16%, inferior ao citado por Grossi & Freitas 

(2002), Freitas et al., (2004) e Vercesi Filho et al., (2007) para animais da raça 

Girolando. A P305 foi superior ao encontrado por Facó (2002), Freitas et al., (2002) e 

Perroto et al., (2010) também avaliando rebanhos leiteiros constituídos por animais 

Girolando. A média superior encontrada neste trabalho reflete, entre outros fatores, a 

melhoria da produtividade dos animais que compõem os rebanhos colaboradores do 

programa de melhoramento genético da raça.  

 

Tabela 3. Número de observações (N), média, desvios-padrão (D.P) e coeficiente de 

variação (CV) das características primeira produção de leite até 305 dias (P305), idade 

ao primeiro parto (IPP) e intervalo de partos (IDP) em de fêmeas da raça Girolando.  

Características N Média D.P CV (%) 

P305 (kg) 9.623 4.006,19 1.568,88 39,16 

IPP (dias) 9.623 1.071,41 182,57 17,04 

IDP (dias) 4.065 440,15 100,55 22,84 

 

Na Tabela 4 estão descritas as estimativas de variância genética, de ambiente e 

fenotípica e herdabilidade para a produção de leite até 305 dias, idade ao primeiro parto 

e primeiro intervalo de partos.  

A estimativa de herdabilidade para P305 foi de 0,25, cuja magnitude pode ser 

considerada intermediária às relatadas na literatura, indicando a existência de 

variabilidade genética aditiva moderada e, consequentemente, a possibilidade de 

obtenção do aumento na produção de leite através da seleção. 

Vercesi Filhoet al., (2007) utilizando o método da máxima verossimilhança 

restrita, encontraram herdabilidade para P305 no valor de 0,28 em seu estudo com vacas 
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mestiças no período de 1989 a 1998. Já Grossi & Freitas (2002), estudando 1.877 vacas 

Holandês-Zebu, com composição genética variando de 1/2HZ até 7/8HZ, pertencentes a 

três rebanhos leiteiros comerciais, mantidos na região Sudeste do Brasil entre 1989 e 

1998, relataram herdabilidade de 0,20. 

Resultado semelhante foi encontrado por Demekeet al., (2003), também em 

animais mestiços; e por Balieiro et al., (2003), na raça Gir Leiteiro. Por outro lado, os 

valores encontrados no presente trabalho são inferiores aos descritos por González 

Herrera et al., (2008), na raça Gir Leiteiro; Val et al., (2004) e Makgahlela et al., (2007) 

na raça Holandesa. 

 

Tabela 4. Estimativas da variância genética aditiva (Va), residual (Ve) e fenotípica 

(Vp), coeficientes deherdabilidades(h²) e erro padrão (EP) para a primeira produção de 

leite até 305 dias (P305), idade ao primeiro parto (IPP) e primeiro intervalo de partos 

(IDP) em análises unicaracterística de fêmeas da raça Girolando. 

 

Características Va Ve Vp h² ± EP 

P305 (kg) 368.151,60 1.079.215 1.447.366,81 0,25 0,00 

IPP (dias) 3600,82 14408,74 18.009,56 0,20 0,03 

IDP (dias) 260,02 7960,99 8.221,01 0,03 0,03 

 

A média para IPP foi de 1.071,41 ± 182,56 dias (35,18 ± 6,17 meses), com CV 

de 17,04%.  Essa média foi similar à encontrada por Polastre et al., (1987), Grossi e 

Freitas (2002), Facó et al., (2005) e McManus et al., (2008b) avaliando animais 

Girolando. Resultado inferior foi relatado por Vercesi Filho et al., (2007), avaliando 

animais mestiços e Santana Jr et al., (2010),  avaliando dados do Arquivo Zootécnico 

Nacional (AZN) Gado de Leite da raça Gir Leiteiro.  

O valor encontrado neste estudo pode ser considerado satisfatório, pois se sabe 

que essa característica é muito influenciada pelo manejo na fase cria, pelas atividades 

reprodutivas, dentre elas habilidade do inseminador e detecção de cio, pelo manejo 

alimentar e pelo ganho ponderal, não pela idade cronológica da novilha (DACCARETT 

etal., 1993). Esse resultado sugere que os colaboradores do programa de melhoramento 
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genético da raça estão oferecendo condições para as novilhas emprenharem em idade 

satisfatória. 

Leite et al., (2001), estudando animais da raça Holandesa estimaram a IPP em 

37,10 meses, enfatizando que os animais avaliados só davam início a vida reprodutiva 

após atingirem 340 kg, pois as novilhas precisam estar 60% do seu peso final para 

alcançar a puberdade e, por fim, conceber (NRC, 1996). Dessa forma, a atividade 

reprodutiva fica associada ao ganho de peso, influenciando a expressão da precocidade 

sexual.  

A estimativa de herdabilidade obtida para a idade ao primeiro parto foi 

moderada, 0,20. Resultado superior foi relatado por Lôbo et al., (2000), em revisão de 

literatura de trabalhos em ambiente tropical. A herdabilidade moderada para IPP indica 

que há potencial para melhoramento desta característica através da seleção. Em sistemas 

de produção, no qual os animais de reposição são criados, a idade ao primeiro parto tem 

grande importância financeira (PETRAŠKIENĖ et al., 2011).  

Esta magnitude moderada da h
2
 pode ser devida à sua relação direta com ganho 

de peso que possui alta h
2
. Logo, parte da variação da característica é influenciada pelo 

modo de ação gênico aditivo (MacNeilet al., 1984 e Azevêdo et al., 2006). 

A média do primeiro intervalo de partos foi 440,15 ± 100,54 dias (14,45 ± 3,30 

meses), com coeficiente de variação de 22,84%. A média foi elevada, porém resultados 

semelhantes foram relatados por Freitas et al., (2002) e McManus et al., (2008b) e 

valores superiores por  Duguma et al., (2012). O intervalo de partos observado neste 

trabalho foi, no entanto, superior aos descritos por Grossi & Freitas (2002) e Facó et al., 

(2005) em estudos com animais Girolando.  

O alto valor de IDP calculado neste trabalho, provavelmente, ocorreu devido à 

utilização de registro apenas do primeiro intervalo de parto. Esse fenômeno pode ser 

explicado pelo fato das exigências nutricionais desses animais, prímíparos, serem 

maiores do que as multíparas, pois além da produção de leite e da mantença, as novilhas 

também desprendem energia para o crescimento, entrando mais facilmente em balanço 

energético negativo. Com isso, não restabelece satisfatoriamente o eixo hipotalâmico-

hipofisário-gonadal (MENEZES, 2007), aumentando o período entre o parto e a 

concepção.  
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A magnitude da h² para IDP de 0,03±0,03 encontrada neste estudo foi 

semelhante às relatadas em outros trabalhos, ou seja, valores próximos a zero, como 

descrita por Grossi & Freitas (2002) na raça Girolando; por Balieiro et al., (2003), na 

raça Gir Leiteiro; Silva et al., (2001a) e Makgahlela et al., (2007) na raça Holandesa. 

Essa estimativa obtida para herdabilidade do IDP sugere que quase toda a 

variação da característica é causada por fatores de ambiente. Portanto, melhorias no 

manejo reprodutivo e nutricional talvez sejam medidas mais eficazes para otimizar este 

índice reprodutivo. 

Considerando que o período de gestação é pouco afetado por fator de ambiente, 

a variação causada no IDP é devida, em grande parte, ao período de serviço. Portanto, 

quando o objetivo for aproximar o intervalo a 12 meses, as mudanças devem ocorrer no 

sentindo de diminuir o período de serviço. A suplementação alimentar nos períodos de 

escassez, detecção de cio eficiente, uso de sêmen de boa qualidade e mão-de-obra 

qualificada são algumas práticas que contribuem para diminuição do IDP. 

Na Tabela 5 são apresentadas as correlações genéticas, fenotípicas e de ambiente 

entre primeira produção de leite até 305 dias, idade ao primeiro parto e primeiro 

intervalo de partos. 

A correlação genética entre P305 e IPP (-0,59) indica forte associação genética 

entre as características, ou seja, Os genes que propiciam a precocidade sexual, isto é, 

que estão reduzindo a idade ao primeiro parto das novilhas, também promovem 

aumento da produção de leite na primeira lactação. A principal explicação para a 

correlação genética é a pleiotropia, que ocorre quando um conjunto de genes atua 

regulando a expressão de duas características simultaneamente.  

O sentido e o valor da estimativa da correlação genética obtida para P305 e IPP 

sugerem que ao realizar seleção para touros com maior mérito genético para produção 

de leite, poderemos obter novilhas apresentando maturidade sexual mais precoce (Silva 

et al., 1998). Resultados semelhantes foram relatados por Silva et al., (1998), Silva et 

al., (2001a) e Makgahlela et al., (2007). No mesmo sentindo, só que em menor 

magnitude, foi relatado por Teixeira et al., (1994b), Balieiro et al., (2003) e Val et al., 

(2004). Por outro lado, alguns autores encontraram correlação positiva entre essas duas 

características variando de 0,05 até 0,72 (Wencelau et al., 2000; Vercesi Filho et al., 

2007; REHMAN et al., 2008).  
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Provavelmente, os genes que atuam no crescimento corporal contribuem para 

uma maior produção na primeira lactação, podendo agir na síntese de leptina (hormônio 

responsável pela ativação do eixo hipotálamo-hipofisário-gonadal), no desenvolvimento 

da glândula mamária, no acúmulo de reservas corporaise/ou na síntese de hormônio 

lipase sensível (responsável pela mobilização de ácidos graxos do tecido adiposo para o 

fígado) (CHAMBELA NETO et al., 2011). 

A idade do primeiro parto e ganho de peso são características correlacionadas e 

antagônicas (CASTRO-PEREIRA et al., 2007). Dessa forma, os animais mais precoces 

tendem a serem mais pesados, consequentemente possuem maiores reservas corporais. 

Se a vaca estiver em boa condição de escore corporal no pré-parto, provavelmente terá 

melhor produção de leite, pois parte dos nutrientes destinados a glândula mamária é 

oriunda das reservas do animal (SVENNERSTEN-SJAUNJA & OLSSON, 2005). 

A estimativa obtida para a correlação genética entre P305 e IDP foi baixa e 

positiva (0,13), sugerindo pequena associação genética entre as características. Portanto, 

realizando seleção no sentindo de aumentar a produção de leite, mudanças genéticas 

ocorreriam em menor frequência no primeiro intervalo de partos. O resultado 

semelhante ao encontrado neste trabalho foi publicado por Teixeira et al., (1994b). 

Também em sentido positivo, só que em maior magnitude, foi relatado por Silva et al., 

(1998); Zambiachi et al., (1999); Silva et al., (2001a) e Makgahlela et al., (2007). Por 

outro lado, alguns autores encontraram correlação negativa entre essas duas 

características (SILVA et al.,2001b; AHMAD et al., 2001; VAL et al., (2004). 

Não está bem esclarecida a relação de causa e efeito entre produção de leite e 

intervalo de partos. Alguns autores que defendem a ideia que maiores produções de leite 

estão associados a maiores intervalos de partos, pois enquanto o animal estiver em 

balanço energético negativo acentuado não há atividade reprodutiva. (WATHES et al., 

2007)  

Por outro lado, a influência do início da gestação na produção de leite pode ser 

devido à ação da progesterona na membrana do epitélio mamário, reduzindo a 

sensibilidade à prolactina (SILVA et al., 1998). As mudanças nos níveis de insulina 

também podem influenciar, pois esse hormônio tem função antagônica ao hormônio 

lipase sensível, favorecendo a lipogênese e posterior diminuição da produção (Berne & 

Levy, 1993). 
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A correlação genética entre IPP e IDP foi de baixa magnitude e positiva (0,18). 

Esse resultado sugere que a seleção para reduzir à idade ao primeiro parto pouco 

afetaria o primeiro intervalo de partos. Porém é importante salientar, que mesmo baixa, 

essa correlação é favorável para a atividade leiteira, pois a seleção para uma não tem 

efeito deletério sobre a outra.  

Tabela 5.  Estimativas de herdabilidades e correlações genéticas, fenotípicas e de 

ambiente entre a primeira produção até 305 dias (P305), idade ao primeiro parto (IPP) e 

primeiro intervalo de partos (IDP).  

 

Características P305 (EP) IPP (EP) IDP (EP) 

P305 0,25 (0,00) - 0,59 (0,78) 0,13 (0,00) 

IPP - 0,07 

-0,09* (0,02) 

0,20 0,18 (0,00) 

IDP - 0,06 

0,11*(0,00) 

0,08 

- 0,07* (0,00) 

0,03 

Os valores das estimativas de herdabilidade encontrasse na diagonal principal, os valores das correlações 

genéticas encontrasse acima da diagonal principal, as correlações fenotípicas encontrasse abaixo da 

diagonal principal e as correlações de ambiente encontram-se indicadas por *; 

 

Na literatura consultada para elaboração deste trabalhos foi observada uma 

grande variação, tanto em sentindo, como em magnitude para correlação entre IPP e 

IDP (-0,69 a 0,72). A variação entre essas duas característica pode ter ocorrido devido à 

raça do animal, condições ambientais e método de estimação (AROUGH et al., 2011). 

Quando duas características são influenciadas pelas mesmas condições de 

ambiente, pode se afirmar que existe correlação de ambiente. No presente trabalho, as 

correlações de ambientes foram de pequena magnitude, variando entre 0,11 e -0,09, 

sugerindo que as características são influenciadas de forma independente pelos fatores 

de ambiente. As correlações fenotípicas de P305 com IDP, P305 com IPP e IPP com 

IDP também foram próximas a zero, indicando a independência fenotípica entre as 

características.  

As informações de médias e desvios-padrão dos valores genéticos de primeira 

produção de leite acumulada até 305, idade ao primeiro parto e primeiro intervalo de 

parto encontram-se na Tabela 6 e para valores fenotípicos encontram-se na tabela 7. 
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Com relação à tendência genética para P305 (Figura 1) observou-se neste trabalho um 

incremento genético anual de 13,03 kg de leite durante a execução do programa de 

melhoramento da raça. Esse valor equivale a 0,33% da média de produção, abaixo dos 

2% ao ano que seria possível alcançar para produção de leite, segundo Rendel & 

Robertson (1950). Por outro lado, foi superior ao relatado por Polastre et al., (1990) e 

Freitas et al., (2004) na raça Girolando. Esses últimos autores estudaram a raça no 

período de 1991 até 2002.  

Já Freitas et al., (1995) relataram tendência negativa para animais mestiços. Essa 

diferença pode ser devida à maior intensidade de seleção na escolha de reprodutores e 

critérios de seleção melhor definidos, demonstrando também a preocupação dos 

produtores de leite com o aumento do mérito genético dos animais. 

 

Figura 1. Estimativa de tendência genética para a produção de leite acumulada até 305 

dias (P305) em vacas da raça Girolando. 

A tendência genética estimada neste trabalho foi baixa quando comparada com 

aquelas observadas em raças especializadas (ARAÚJO et al., 2003), porém podem ser 

consideradas satisfatória para gado de leite mestiço criado em região tropical. Para 

melhorar a tendência é necessário diminuir o intervalo de geração, ampliar o número de 

rebanhos colaboradores, aumentando o número de progênie por touro e, 

consequentemente, melhorando os valores das acurácias nas avaliações. 



78 
 

 

Tabela 6. Médias e desvios-padrão dos valores genéticos da primeira produção de leite 

até 305 dias (P305), idade ao primeiro parto (IPP) e primeiro intervalo de parto (IDP) 

para vacas da raça Girolando entre os anos de 1996 e 2008. 

Anos         P305 (Kg)    IPP (dias)   IDP (dias) 

1996 30,78 ± 223,00 4,24 ± 22,01 0,46 ± 2,26 

1997 -22,64 ± 302,63 1,08 ± 26,85 0,22 ± 2,24 

1998 -18,23 ± 292,61 0,67 ± 26,55 0,12 ± 2,51 

1999 24,56 ± 252,06 3,49 ± 25,41 -0,14 ± 3,12 

2000 52,91 ± 261,14 2,85 ± 29,22 -0,007 ± 3,32 

2001 51,24 ± 278,79 3,96 ± 30,59 -0,21 ± 2,99 

2002 60,96 ± 284,75 2,80 ± 29,77 0,03 ± 2,97 

2003 72,93 ± 299,48 2,38 ± 28,30 0,44 ± 2,85 

2004 96,49 ± 289,84 3,54 ± 28,46 0,30 ± 2,75 

2005 134,97 ± 316,05 3,32 ± 30,32 0,40 ± 2,58 

2006 161,85 ± 340,52 0,65 ± 29,25 0,16 ± 2,64 

2007 108,36 ± 352,23 -0,96 ± 27,16 0,40 ± 2,24 

2008 20,54 ± 327,49 -3,38 ± 18,98 0,52 ± 2,00 

Total 76,85 ± 308,04 1,93 ± 28,28 0,20 ± 2,73 

 

A tendência genética para IPP foi de -0,31 dias/ano, representando 0,03% da 

média. O resultado sugere que praticamente não houve progresso genético nessa 

característica para o período estudado. Provavelmente, esse comportamento se deve à 

maior importância que vem sendo dada à produção de leite em relação a outros 

indicadores de desempenho. Resultados semelhantes foram relatados por Balieiro et al., 

(2000) e Santana Junior et al., (2010), ambos na raça Gir Leiteiro e por McManus et al., 

(2008a) na raça Holandesa. A partir do ano de 2012, quando o sumário de touros 

Girolando passou a conter informação de IPP, o produtor pode levar em consideração os 

méritos genéticos dos mesmos para precocidade sexual. 

 



79 
 

Tabela 7. Numero de observações (N), médias e desvios-padrão dos valores fenotípicos 

da primeira produção de leite até 305 dias (P305), idade ao primeiro parto (IPP) e 

primeiro intervalo de parto (IDP) entre os anos de 1996 e 2008. 

 

Anos      N  P305 (Kg)     IPP (dias)       N     IDP (dias) 

1996 19 3.832,68 ± 1.468,54 1.354,37 ± 119,35 17 430,65 ± 120,43 

1997 279 3.591,38 ± 1.470,34 1.107,86 ±165,30 169 435,86 ± 91,15 

1998 593 3.612,66 ± 1.445,72 1.032,12 ±181,79 329 442,2 ± 100,90 

1999 473 3.580,74 ± 1.418,70 1.003,44 ±163,60 279 447,2 ± 104,21 

2000 656 3.562,56 ± 1.367,83 1.032,25 ±173,99 405 450,24 ± 116,57 

2001 791 3.772,71 ± 1.431,62 1.063,30 ±198,37 460 456,51 ± 106,87 

2002 813 3.810,61 ± 1.444,36 1.077,14 ±187,58 426 457,23 ± 108,97 

2003 974 3.794,41 ± 1.493,81 1.106,72 ±168,65 470 444,86 ± 97,87 

2004 931 4.119,54 ± 1.592,17 1.132,84 ±181,85 441 444,53 ± 100,41 

2005 1144 4.399,46 ± 1.611,93 1.127,14 ±175,47 553 431,99 ± 90,50 

2006 1314 4.406,87 ± 1.664,95 1.121,10 ±173,65 425 407,82 ± 76,10 

2007 1261 4.271,80 ± 1.641,76 1.018,86 ±139,37 97 370,85 ± 43,25 

2008 384 3.888,47 ± 1.482,23 844,42 ±84,57 - - 

Total 9632 4003,80 ± 1568,99 1071,40 ± 182,51 4071 440,10 ± 100,51 

 

A mudança anual de IDP ao longo do período avaliado foi de 0,01 dias, 

sugerindo que não houve progresso genético durante o período avaliado. Esse resultado 

pode ter ocorrido devido ao baixo valor da herdabilidade. Resultados próximos a zero 

também foi apresentado por Polastre et al., (1990) na raça Girolando; Olori et al (2002) 

e McManus et al. (2008a) para raça Holandesa.  

As tendências genética e fenotípica para IPP (Figura 2) apresentaram resultados 

semelhantes às encontradas para P305. Esse fato pode ter ocorrido devido a alta 

correlação entre as característica e os valores intermediários das herdabilidades. 



80 
 

 

Figura 2. Estimativa de tendência genética para a idade ao primeiro parto (IPP) 

em vacas da raça Girolando. 

Já os resultados de tendência para IDP (Figura 3) foram diferentes dos 

observados para as demais características. A tendência genética foi positiva, porém 

desfavorável para o sistema de produção. Com relação à tendência fenotípica, observou-

se uma diminuição de 3,74 dias/ano durante o período estudado. Como a expressão da 

característica é regulada basicamente por fatores ambientais (h² = 0,03), essa redução 

provavelmente se deve a melhorias nos manejos reprodutivo, sanitário e nutricional. 

Essa estimativa demonstra que os rebanhos associados estão se tornando mais 

tecnificados e eficientes, condizente com uma pecuária leiteira moderna e competitiva. 
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Figura 3. Estimativa de tendência genética para o intervalo de partos (IDP) em vacas da 

raça Girolando. 

 

Quando duas características apresentam correlação genética, é possível observar 

mudanças em uma selecionando para outra, através da resposta correlacionada. Se a 

característica a ser melhorada possui baixa herdabilidade, em alguns casos, a seleção 

indireta pode levar ao progresso genético mais vantajoso comparado a seleção direta, 

desde que a correlação entre as mesmas seja alta e favorável (FALCONER & 

MACKAY, 1996).  

Considerando a mesma intensidade de seleção, a resposta correlacionada para 

IPP mediante seleção para P305 seria de -17,70 dias. A resposta será favorável, porém 

com eficiência de seleção de -0,66. Portanto, pode-se concluir que a seleção direta para 

IPP apresentaria um ganho genético 34% maior que a seleção indireta. 

Já a resposta para IDP com seleção direta para P305 é desfavorável, pois a cada 

aumento de 257,0 kg de leite, aumentaria em 2,7 dias no primeiro intervalo de parto. 

Portanto, essa relação precisa ser vista com cautela e requer um bom monitoramento dos 

índices reprodutivos. 

São necessários maiores estudos com vacas mestiças envolvendo os índices 

zootécnicos que compõem a atividade leiteira e suas inter-relações, pelo fato que, 
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normalmente, as pesquisas são realizadas em sistemas intensivos e com vacas 

especializadas, cujos resultados são adaptados para vacas mestiças. Além desse fato, foi 

observada grande variação de resultados na literatura, muitos deles contraditórios com 

os obtidos neste trabalho.  
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4. CONCLUSÃO 

 

As herdabilidades estimadas para primeira produção de leite até 305 dias e a 

idade ao primeiro parto indicam variabilidade genética aditiva que possibilitando obter 

ganhos genéticos satisfatórios em programas de melhoramento genético.  

A melhoria do manejo dos animais propiciaria redução mais significativa no 

primeiro intervalo de parto do que a utilização da seleção direta ou indireta.  

A primeira produção de leite até 305 dias e a idade ao primeiro parto obtiveram 

progresso genético durante a execução do programa de melhoramento. 

Ganhos genéticos para idade ao primeiro parto podem ser obtidos por seleção 

indireta para primeira produção de leite até 305 dias, porém a seleção direta é mais 

eficiente. 
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CAPÍTULO III – AVALIAÇÃO GENÉTICA UTILIZANDO LACTAÇÕES 
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RESUMO 

MONTENEGRO, A. R., Universidade Federal do Ceará, janeiro de 2013. Avaliação 

genética utilizando lactações projetadas de animais da raça Girolando no Brasil. 

Orientadora: Profa. Dra. Sônia Maria Pinheiro de Oliveira. Coorientador: Marcos 

Vinicius Gualberto Barbosa da Silva. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar lactações projetadas e suas influências na 

determinação do valor genético de animais da raça Girolando no Brasil., em vez da 

produção acumulada até 305 dias. Foram analisados 5.950 observações de vários 

rebanhos brasileiros com partos ocorridos entre 2000 e 2010. Foram projetadas 

lactações a partir de 151, 181, 211 e 241 dias e formados arquivos com níveis de 

substituição (10, 40, 70 e 100%) das produções de leite acumulada até 305 dias (P305) 

pelas lactações projetadas (PP), totalizando 16 arquivos. As análises foram realizadas 

por meio de modelo animal para uni e bicaracterísticas, incluindo os efeitos fixos de 

grupo de contemporâneos (GC), época de parto e idade da vaca em dias como co-

variável (regressão linear e quadrática), o efeito aleatório de ambiente permanente, 

genético direto e erro. O GC foi definido como rebanho e ano de parto. Os parâmetros 

genéticos foram obtidos utilizando o sistema MTDFREML. A estimativa da 

herdabildiade (h²) para P305 foi de 0,16. Já as PP apresentaram h² média de 0,15, 

variando entre 0,14 a 0,16. As correlações genéticas entre P305 e PP foram todas igual a 

unidade. As correlações de ambiente e fenotípica entre P305 e PP apresentaram médias 

de 0,95 e 0,98, respectivamente. As correlações de ordem entre os valores genéticos 

preditos utilizando P305 e PP variaram entre 0,92 a 1 e apresentaram média de 0,98.  

Selecionando 1% dos touros superiores para P305 obteve coincidência de 80% exceto 

para PP15070% e PP150100%. Para os demais níveis de seleção, as coincidências 

foram maiores variando de 82 até 100%. As médias das acurácias referente aos valores 

genéticos preditos das PP foram semelhante a estimada para P305 de 0,38 variando de 

0,37 a 0,39. As eficiências de seleção foram todas acima de um, P24040% apresentou a 

melhor eficiência (1,08). Constatou-se que a utilização de lactações projetadas é uma 

metodologia eficiente na inclusão de informações para análise, pois não diminui a 

confiabilidade, não altera significativamente o ordenamento dos touros e que os ganhos 

genéticos por unidade de tempo são mais vantajosos. Assim, todas as lactações em 

andamento a partir de 150 dias devem ser incluídas nos testes de progênie de touro da 

raça Girolando. 
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Palavras-chave: correlação de ordem, correlação genética, herdabilidade, lactação 

incompleta, raça Girolando. 
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ABSTRACT 

MONTENEGRO, A. R., Universidade Federal do Ceará, January 2013. Genetic 

evaluation using projected lactations for Girolando animals in Brazil. Advisor: 

Profa. Dra. Sonia Maria Pinheiro de Oliveira. Co-supervisor: Dr. Marcos Vinicius 

Gualberto Barbosa da Silva. 

This study was conducted to evaluate the projected lactation and its influence in 

determining the genetic merit of Girolando animals in Brazil, instead of cumulative 

305-days production. 5950 observations of several Brazilian herds were analyzed with 

calving between the years of 2000 and 2010. Lactations were designed from 151, 181, 

211 and 241 days and formed files with replacement levels (10, 40, 70 and 100%) for 

milk production accumulated up to 305 days (P305) by the projected lactation (PP), 

with a total of 16 files. It was analyzed using an animal model in univariate and two-

trait. The model included contemporary group fixed effects (CG), season of calving and 

cow age in days as a covariate (linear and quadratic regression), the random effect of 

permanent environment, direct genetic and error. The GC was defined as herd and 

calving year. Genetic parameters were obtained using the system MTDFREML. The 

heritability estimation (h
2
) was 0.16. However the PP presented h

2
 average of 0.15, 

ranging from 0.14 to 0.16. Genetic correlations between P305 and PP were all equal to 

unity. The environmental and phenotypic correlations between P305 and PP presented 

averages of 0.95 and 0.98, respectively. The rank correlations between predicted 

breeding values using P305 and PP ranged between 0.92 to 1, and an average of 0.98. 

Selecting 1% of superior bulls for P305 obtained coincidence of 80%, except for 

PP15070% and PP150100%. For other levels of selection, the coincidences were higher 

- ranging from 82 to 100%. The accuracies mean regarding the predicted breeding 

values of PP were similar to the estimated P305 of 0.38, ranging from 0.37 to 0.39. The 

selection efficiencies were all above to 1.0, P24040% showed the best performance 

(1.08). The use of projected lactation is an efficient methodology in the inclusion of 

information for analysis, because it decreases the reliability, does not alter significantly 

the bulls ordering and the genetic gain per time unit is more advantageous. All 

lactations in progress as from 150 days should be included in the progeny testing of 

Girolando bull. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

    A atividade leiteira adquiriu uma importância incontestável no cenário 

nacional, destacando-se na geração de empregos e no desempenho econômico. Em 

2010, a produção de leite atingiu cerca de 30 bilhões de litros, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011), que ajudaram a movimentar a 

economia de vários municípios. Porém essa quantidade não é suficiente para atender a 

necessidade da população brasileira, que segundo o Ministério da Saúde, seria 

necessário 40 bilhões de litros de leite por ano.  

A produção total de leite no Brasil vem aumentando com o passar dos anos a 

uma taxa de 5% (IBGE, 2011), porém essa melhoria ocorre, principalmente, entre 

outros fatores, devido ao aumento no número de animais nos rebanhos. A pecuária 

leiteira nacional ainda apresenta baixos índices produtivos, reflexo do baixo nível 

tecnológico das propriedades e a utilização de animais com baixo padrão genético para 

produção de leite. Logo, estratégias mais eficientes para seleção de animais 

geneticamente superiores de forma mais precoce, devem ser almejadas. 

O processo para selecionar animais com genética superior para a produção de 

leite é demorado, complexo e oneroso. Pois, os touros precisam ser aprovados no teste 

de progênie. Para realizar a avalição de um touro é necessária a distribuição e utilização 

do sêmen, gestação das matrizes, idade ao primeiro parto, lactação das novilhas e 

análise dos dados. O período para divulgar o resultado de um touro jovem é de 

aproximadamente seis anos para raça Girolando (SILVA et al., 2012). 

Tradicionalmente, a avaliação genética dos touros é baseada nas produções de 

leite até 305 dias das suas progênies. Porém a utilização das lactações parciais para 

realização dessa avaliação pode diminuir o intervalo da avaliação em até sete meses.  

A utilização de lactações parciais nos programas de seleção de vacas e touros 

pode reduzir, além do tempo de avaliação, o custo da obtenção de dados e otimizar o 

descarte precoce de vacas de baixo valor genético no rebanho. Portanto, a viabilidade da 

avaliação genética utilizando lactação projetada depende das correlações genética e 

fenotípica entre a produção de lactações parciais e a produção de lactações até 305 dias, 

da confiabilidade das avaliações de touros obtidas por lactações parciais e da 

herdabilidade da produção de lactações parciais (MELO et al., 2000a). 
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Se as estimativas de herdabilidade da produção de leite de lactações parciais não 

forem muito diferentes das estimativas obtidas para a produção de leite em lactações 

completas e as estimativas das correlações genética e fenotípica entre estas produções 

forem altas, teoricamente, a ordem dos touros na avaliação usando registros de 

produções parciais será semelhante a avaliação usando registros de produção até 305 

dias de lactação, indicando a possibilidade de usar lactações parciais na seleção dos 

animais superiores (TANDON & HARVEY, 1984; RIBAS & PEREZ, 1990). 

 O objetivo deste trabalho foi verificar a influência das produções projetadas 

sobre as acurácia dos valores genéticos preditos e determinar a eficiência de seleção 

para produção de leite até 305 dias, utilizando-se produções de lactação projetadas. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

As informações utilizadas foram provenientes dos controles leiteiros de vacas da 

raça Girolando criadas no Brasil, cadastradas no Arquivo Zootécnico Nacional (AZN) 

Gado de Leite, base de dados gerenciada pelo Centro Nacional de Pesquisa em Gado de 

Leite (CNPGL), bem como, os animais avaliados participaram ou participam do 

Programa Nacional de Melhoramento do Girolando, executado pela Embrapa Gado de 

Leite em parceria com a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando. 

As restrições dos dados obtidos foram realizadas a fim de obter melhor 

consistência nas análises estatísticas. Foram eliminadas lactações com registros 

incompletos, encerradas por causas anormais, inferiores a 1.400,0 kg e superiores a 

9.100,0 kg, com durações menores que 100 dias e maiores que 730 dias, intervalo entre 

os controles menores que 21 e maiores que 75 dias, controles 2,5 vezes desvios padrões 

superiores ou inferiores em relação a média do controle, até a quinta ordem de lactação, 

menos de quatro controles até 150 dias, lactações sem o primeiro controle e vacas que 

não tinha registro da primeira produção. Ainda com relação às restrições, foram 

consideradas apenas as lactações normais, pois as vacas com problemas reprodutivos, 

lactações subsequente sem período seco, morte ou separação do bezerro foram retiradas.  

Os meses de parto das vacas foram agrupados em duas épocas em decorrência 

do período chuvoso característico da região sudeste do Brasil, onde se encontra a maior 
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parte dos rebanhos analisados: época 1, de outubro a março com alta precipitação, e 

época 2, de abril a setembro com baixa precipitação. Posteriormente, os efeitos de 

rebanho e ano de parto da vaca foram agrupados em classes, formando os grupos 

contemporâneos (GC). As vacas foram organizadas em grupos genéticos (GGV), 

levando em consideração a proporção de genes da raça Holandesa. O grupo 1 é 

composto por animais com 1/4; o grupo 2,  3/8; o grupo 3, 1/2; o grupo 4, 5/8; o grupo 

5, 3/4; e o grupo 6, 7/8 de  genes Holandês  

Após as restrições, o arquivo para análise continha 5.950 informações de P305 e 

das lactações projetadas de vacas registradas em 284 rebanhos e filhas de 998 touros, 

que pariram entre os anos de 2000 e 2010. Foi criado para formação da matriz de 

numeradores dos coeficientes de parentesco (NRM), um arquivo de pedigrees, utilizado 

em todas as análises, contendo a identificação da vaca, do pai e da mãe, resultando em 

26.969 animais diferentes. 

Foi utilizado o método adotado pelo Ministério da Agricultura (BRASIL, 1986) 

para calcular as produções acumuladas até 150, 180, 210, 240 e 305 dias, usando o 

método do intervalo de teste (EVERETT & CARTER, 1968). 

As lactações foram projetadas utilizando-se a função Gama Incompleta proposta 

por Wood (1967), a partir de 151, 181, 211 e 241 dias. Foi utilizado o procedimento 

NLIN (SAS, 1996) para estimar os parâmetros da equação para cada produção. Após 

este procedimento, foram projetadas as respectivas produções no mesmo período 

observado, posteriormente foram aleatorizados grupos de 10, 40, 70 e 100% para 

substituir as lactações observadas pelas projetadas. Dessa forma foram criados 16 

grupos de lactações projetadas (PP) para análises (Tabela 8). A função Gamma 

Incompleta (Wood, 1967), é representada pela equação: 

PL= at
b
exp

-ct
, em que: 

PL = produção de leite (kg) ao tempo t (dias em lactação); 

a = parâmetro associado com o início da lactação; 

b = representa a fase ascendente da curva; 

c = representa a fase descendente da curva; 
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t = tempo, em dias, de lactação; 

exp = constante com valor igual a 2,7182. 

Tabela 8. Grupos de lactações projetadas, a partir de 151, 181, 211 e 241 dias com 10, 

40, 70% e 100% de substituição da produção de leite acumulada até 305 dias (P305) por 

produções projetadas (PP). 

 

 Grupos de lactações projetadas Projetadas a partir do dia % Substituição 

PP15010% 151 10 

PP 15040% 151 40 

PP 15070% 151 70 

PP 150100% 151 100 

PP 18010% 181 10 

PP 18040% 181 40 

PP 18070% 181 70 

PP 180100% 181 100 

PP 21010% 211 10 

PP 21040% 211 40 

PP 21070% 211 70 

PP 210100% 211 100 

PP 24010% 241 10 

PP 24040% 241 40 

PP 24070% 241 70 

PP 240100% 241 100 

 

O modelo proposto para o estudo, em termos matriciais, foi: 

Y = Xβ + Za + Wep + e 

em que:  

Y = vetor de P305 e lactações projetadas; 

X = matriz de incidência que associa elementos de β com Y;  



99 
 

β = vetor dos efeitos fixos de rebanho-ano, estação de parto, grupo sanguíneo da 

vaca e como covariáveis linear e quadrática a idade da vaca ao parto;  

Z = matriz de incidência que associa elementos de a com Y;  

a = vetor dos efeitos aleatórios do valor genético aditivo direto do animal;  

W = matriz de incidência que associa elementos de ep com Y;  

ep = vetor de efeitos aleatórios de ambiente permanente do animal, não 

relacionados com os efeitos de a;  

e = vetor dos efeitos aleatórios residuais. 

As equações do modelo misto a serem solucionadas para estimar os efeitos fixos 

(BLUE - Best Linear Unbiased Estimate) e para predizer os valores genéticos (BLUP - 

Best Linear Unbiased Prediction) para as análises unicaracterísticas são descritas como:  

Modelo: 

 

 

 

 

 

em que: α1 = σ
2

e/σ
2

a; α2 = σ
2
e/σ

2
ep; 

As pressuposições assumidas em relação aos vetores a e ep, são as que possuem 

distribuição normal, com: 

 E(a) = E(ep) = E(ε) = 0;  

Var(a) = A⊗σ
2

a; 

Var(ep) =In⊗σ
2

ep; 

Var(ε) =IN ⊗σ
2

e;  

Sendo σ
2

a, σ
2

ep e σ
2

e as variâncias genética aditiva direta, de ambiente 

permanente e residual, respectivamente; 

A é a matriz de numeradores dos coeficientes de parentesco de Wright entre os 

animais;  

X’X X’Z X’W  β 

= 

X’y 

Z’X Z’Z + A
-1 

λ1 Z’W  a Z’y 

W’X W’Z W’W+Iλ2  ep W’y 
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In é uma matriz identidade de ordem n, sendo n o número de animais com 

observações;  

IN é uma matriz identidade de ordem N, sendo N o número de observações. 

As estimativas de correlações genéticas e de ambiente foram obtidas por análises 

bicaracterísitcas. Foram utilizados os valores das variâncias das análises 

unicaracterísticas para inicializarem essas análises. As análises foram repetidas até que 

as variâncias estimadas fossem iguais em duas análises subsequentes. O critério de 

convergência utilizado foi a variância dos valores do simplex inferior a 10
-9

. 

As estimativas dos valores genéticos preditos dos touros para P305 e PP foram 

organizadas em arquivos para obtenção da porcentagem de touros em comum em 

diferentes níveis de seleção (1, 5, 10, 25 e 50%) e para calcular as correlações de 

Spearman em todas as informações referente aos touros. 

O software estatístico SAS (1996) foi utilizado para formatação dos bancos de 

dados e para calcular as correlações de ordem e fenotípica entre os valores genéticos dos 

touros, considerando-se as PP e P305. 

O ganho genético e a resposta correlacionada esperada foram calculados para 

P305 e PP. As fórmulas usadas são representadas por: 

∆GP305= h² P305i P305σ P305 

RCPP-P305= rahPPh P305 i P305 σP305 

ES= (RCPP-P305/ΔGP305)x100 

em que:  

ΔG P305= ganho genético por seleção direta para P305;  

RCPP-P305= ganho genético para P305, mediante seleção direta para as PP;  

σ P305= desvio padrão fenotípico de P305;  

ra= correlação genética entre P305 e as PP;  

ES = eficiência de seleção indireta.  

A intensidade de seleção foi considerada a mesma para P305 e PP. 

O intervalo de geração utilizado neste estudo foi de 6,85 (LOBO et al., 2000b). 

O ganho genético por intervalo de geração foi divido por esse período para calcular o 
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ganho genético anual. Para as lactações projetas a partir de 151, 181, 211 e 241 dias o 

intervalo de geração foi subtraído por 0,42, 0,34, 0,26 e 0,18, respectivamente. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os valores das médias estimadas para as produções projetadas (PP) foram 

próximos da média estimada para a produção até os 305 dias. Os valores estimados para 

os coeficientes variação das PP foram entre 37,11 e 38,90%, valores semelhante ao de 

P305 (37,10%). Esses resultados sugerem que a equação gama-incompleta ajustou bem 

as curvas de lactação das vacas Girolandas, pois as estimativas para PP foram sempre 

próximas da P305, em todas estimativas obtidas. 

As estimativas dos componentes de variância genética, fenotípica, residual e 

herdabilidade estão apresentadas na Tabela 9. Na literatura, pode-se constatar grande 

variação para as estimativas de herdabilidade para produção de leite, devido as 

diferentes populações, períodos avaliados, modelos descritos, número de informações e 

metodologias de análises dos dados. 

As variâncias genética aditiva, residual e fenotípica estimadas para lactações 

projetadas foram semelhantes as observadas em P305. A média para as estimativas de 

herdabilidade para as PP foi de 0,15, variando de 0,14 até 0,16, o valor médio se 

assemelha ao encontrado para P305 (0,16). Esse resultado não era esperado, pois 

lactações projetadas normalmente possuem maiores variâncias genéticas (WELLER, 

1988; VAN RADEN et al., 1991), refletindo em estimativas de herdabilidades com 

magnitudes maiores. O valor de h² para P305 encontrado neste trabalho foi superior ao 

relatado por Cruz et al., (2006) e inferior ao relatado por El Faro & Albuquerque (2005). 

As menores estimativas de h² para PP neste estudo pode ter ocorrido devido ao 

aumento proporcional da variância fenotípica em relação a variância genética aditiva. É 

relatado na literatura que as variâncias fenotípicas e de ambiente são menores na fase 

que a lactação é projetada, resultando em maiores estimativas de h
2
.  
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Tabela 9. Estimativas de variâncias aditivas (Va), de ambiente permanentes (Vep), 

residuais (Ve) e fenotípicas (Vp), das herdabilidades (h
2
) e repetibilidade (t) para as 

produções de leite acumulada até 305 dias (P305) e produções projetadas (PP). 

 

 Característica Va Ve Vp Vep  h
2
 t 

PP305 199.202,87 1.027.188,59 199.202,87 336.114,40  0,16 0,44 

PP15010% 198.281,44 1.059.095,72 198.281,44 330.559,01  0,16 0,42 

PP 15040% 193.392,92 1.155.773,70 193.392,92 306.889,43  0,14 0,37 

PP 15070% 203.194,25 1.232.833,22 203.194,25 283.593,18  0,14 0,34 

PP 150100% 221.346,62 1.287.949,90 221.346,62 236.303,32  0,15 0,30 

PP 18010% 197.518,01 1.048.695,57 197.518,01 343.062,51  0,16 0,43 

PP 18040% 194.240,55 1.111.267,77 194.240,55 353.392,55  0,15 0,42 

PP 18070% 200.213,20 1.149.313,35 200.213,20 344.055,52  0,15 0,40 

PP 180100% 212.038,19 1.176.615,39 212.038,19 3456.55,78  0,15 0,40 

PP 21010% 191.107,62 1.046.784,57 191.107,62 341.869,60  0,15 0,43 

PP 21040% 194.947,65 1.074.825,05 194.947,65 349.782,68  0,15 0,43 

PP 21070% 191.768,38 1.099.791,93 191.768,38 340.517,77  0,15 0,41 

PP 210100% 196.216,66 1.116.535,12 196.216,66 343.273,46  0,15 0,41 

PP 24010% 194.671,19 1.040.870,32 194.671,19 333.798,92  0,16 0,43 

PP 24040% 206.980,97 1.047.881,08 206.980,97 323.601,11  0,16 0,42 

PP 24070% 198.158,31 1.070.940,18 198.158,31 329.163,45  0,16 0,42 

PP 240100% 211.024,56 1.070.826,23 211.024,56 315.195,88  0,16 0,41 

 

As projeções a partir de 151 dias, exceto a PP10510%, tiveram um aumento na 

variância fenotípica, reflexo desse achado foi a herdabilidade estimada em 0,14 para 

PP15040% e PP15070%. A variância fenotípica estimada para PP150100% foi superior 

a P305 em 23%, porém esse aumento foi acompanhado da superestimação da variância 

genética aditiva, resultando na herdabilidade de 0,15. 
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As estimativas de herdabildiade estimadas para as lactações projetadas 

apresentaram uma tendência a serem menores que a P305. Resultado diferente foi 

relatado por Melo et al., (2000a), que estimaram herdabilidades superiores para as 

lactações projetadas, porém resultados diferentes foram relatados por TANDON & 

HARVEY (1984), no qual encontraram valores de herdabilidades inferiores para os 

registros incompletos, na medida em que as projeções se aproximavam de 305 dias, as 

herdabilidades aumentaram. Cruz et al., (2006) avaliaram a produção no dia do controle 

de animais da raça Guzerá e verificaram h² superior em alguns controles iniciais 

comparados com a produção total. 

As estimativas de correlações genéticas (ra), de ambiente e fenotípica entre 

produção de leite acumulada até 305 dias (P305) e produções parciais (PP) estão 

apresentadas na Tabela 10. 

A correlação genética encontrada neste trabalho entre P305 e PP foram todas 

iguais a 1. Resultados semelhantes são relatados na literatura, tanto para controles 

leiteiros como para lactações projetadas. Corroborando com os resultados desta 

pesquisa, Melo et al., (2000a) estimaram correlações genéticas igual a 1 para vários 

estágios de lactações projetas e P305. Neste mesmo sentido, Van Raden et al., (1991) 

estimaram correlações genéticas próximo a unidade entre lactações projetadas e 

produção total.  

Auran (1976) obteve estimativas de correlação genética variando de 0,64 a 0,99, 

entre produções de leite acumuladas aos 30, 60, 90 até 300 dias e a produção de leite 

aos 305 dias de lactação. Da mesma forma, Ribas et al., (1994) encontraram correlações 

genéticas semelhantes variando de 0,60 a 0,97 entre lactações truncadas e acumulada até 

244 dias. As estimativas encontradas no presente trabalho são superiores as relatados 

peles autores supracitados. Essa diferença pode ter ocorrido pelo uso de metodologias 

diferentes, pois esses autores não projetaram as lactações, utilizaram apenas as 

produções acumuladas nos diferentes estágios. 

Corroborando com esses autores, Verneque et al., (2000) avaliaram registros de 

vacas da raça Gir no Brasil entre os anos de 1980 e 1997 e encontraram correlações 

genéticas acima de 0,95 entre produção acumulada até 90, 150,e 210 dias com P305. 

Resultado semelhante foi relatado por Cole et al., (2011), no qual encontraram 



104 
 

correlação genética entre lactações projetadas a partir de 150 dias e P305 superiores a 

0,95. 

 

Tabela 10.  Estimativas de correlações genéticas (ra), de ambiente e fenotípica entre 

produção de leite acumulada até 305 dias (P305) e produções parciais (PP). 

 

Característica              ra              re        rp 

PP15010% 1,00 ± 0,001 0,97 ± 0,001 0,99 

PP 15040% 1,00 ± 0,003 0,92 ± 0,003 0,97 

PP 15070% 1,00 ± 0,006 0,90 ± 0,004 0,95 

PP 150100% 1,00 ± 0,007 0,85 ± 0,006 0,93 

PP 18010% 1,00 ± 0,000 0,99 ± 0,000 1,00 

PP 18040% 1,00 ± 0,003 0,96 ± 0,002 0,98 

PP 18070% 1,00 ± 0,004 0,95 ± 0,002 0,98 

PP 180100% 1,00 ± 0,004 0,92 ± 0,004 0,97 

PP 21010% 1,00 ± 0,000 0,99 ± 0,000 1,00 

PP 21040% 1,00 ± 0,001 0,97 ± 0,001 0,99 

PP 21070% 1,00 ± 0,002 0,96 ± 0,002 0,99 

PP 210100% 1,00 ± 0,003 0,96 ± 0,001 0,98 

PP 24010% 1,00 ± 0,000 1,00 ± 0,000 1,00 

PP 24040% 1,00 ± 0,001 0,98 ± 0,001 0,99 

PP 24070% 1,00 ± 0,001 0,97 ± 0,001 0,99 

       PP 240100% 1,00 ± 0,003 0,97 ± 0,001 0,99 

 

A correlação de ambiente variou entre 0,86 e 1, indicando que os fatores de 

ambiente que interferem na P305 e nas PP são os mesmos. Foi observada a diminuição 

na correlação de ambiente nas projeções a partir de 151 e 181 dias, nos níveis de 40, 70 
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e 100%, ou seja, na medida em que as lactações eram substituídas a correlação de 

ambiente foi diminuindo, o menor valor observado foi em PP150100%. Esse fato 

ocorreu devido o aumento da variância residual, no qual tem relação inversamente 

proporcional com a correlação de ambiente. Esse mesmo comportamento foi relatado 

por Melo et al., (2000a) em lactações projetadas e por Ledic et al., (2002) em produção 

no dia do controle.  

A média para as correlações fenotípicas foi de 0,98 com variação entre 0,93 a 1. 

Independente da fase da projeção, as PP que tiveram apenas 10% de substituição 

tiveram correlação igual a 1, exceto para PP15010%. Observou-se uma tendência da 

diminuição da correlação fenotípica à medida que as lactações projetadas eram 

incluídas, o menor valor observado foi 0,93 para PP150100%. A partir desses resultados 

podemos inferir que as lactações projetadas são um bom indicativo da produção 

acumulada até 305 em todos os estágios. Resultado semelhante foi relatado por Olori & 

Galesloot (1999). 

Na Tabela 11 encontram se os valores das correlações de Spearman (r) entre os 

valores genéticos preditos dos touros e percentagem de touros em comum selecionados 

para produção de leite acumulada até 305 dias (P305) e produções projetada (PP). 

As correlações de ordem obtidas neste estudo foram altas. Esses resultados 

sugerem que existe uma relação linear entre os valores genéticos dos touros utilizando a 

P305 e as PP, indicando que independente das fases ou das proporções das lactações 

substituídas os valores tendem a ser o mesmo. Observou-se uma tendência da 

diminuição da correlação de ordem à medida que a proporção de lactação projetada 

aumenta. Torna-se mais evidente nas projeções a partir de 151 dias. Corroborando com 

esse resultado, Weller (1988) avaliou a correlação de ordem entre 150, 200, 250 e 305 

dias, todos os valores foram acima de 0,93. Resultados semelhantes foram relatados por 

Melo et al., (2000b). 

Entretanto, a verificação do ordenamento dentro de diferentes níveis de 

intensidade de seleção é imprescindível, pois apenas a correlação de ordem não 

assegura a seleção dos mesmos reprodutores (EL FARO & ALBUQUERQUE, 2005). 

Nesse contexto, foi calculada a coincidência dos touros entre P303 e PP em diferentes 
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níveis de seleção (1, 5, 10, 25 e 50%), com base nos seus valores genéticos para P305 e 

PP.  

 

Tabela 11. Valores das correlações de Spearman (r) entre os valores genéticos preditos 

dos touros e percentagem de touros em comum selecionados para produção de leite 

acumulada até 305 dias (P305) e produções projetada (PP). 

 

Característica r 

Porcentagem de touros em comum para 

níveis 

de seleção dos melhores touros para P305 

1% 5% 10%       25% 

PP15010% 0,992 80 92 91 96,8 

PP15040% 0,967 80 86 80 87,6 

PP15070% 0,949 70 76 79 86,4 

PP150100% 0,923 70 70 74 84 

PP18010% 0,996 80 94 95 96,4 

PP18040% 0,982 80 84 88 90 

PP18070% 0,976 80 84 84 90,4 

PP180100% 0,967 80 82 81 88,8 

PP21010% 0,998 90 96 95 98 

PP21040% 0,990 80 82 91 92,8 

PP21070% 0,986 80 90 87 93,6 

PP210100% 0,980 80 84 83 91,6 

PP24010% 0,999 90 96 97 100 

PP24040% 0,993 80 92 92 94,8 

PP24070% 0,990 80 94 88 93,6 

PP240100% 0,984 80 92 84 92,4 

 

As menores taxas de coincidência foram observadas quando 1% dos 

reprodutores foi selecionado para PP15070% e PP150100%. Provavelmente, quando 

ocorrerem altas intensidades de seleção, lactações projetadas a partir de 151 dias não 

devem ser utilizadas mais que 40% das observações, pois 30% dos melhores touros 

poderiam não ser utilizados. Por outro lado, as PP a partir de 181 dias, numericamente 
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não apresentaram diferenças expressivas com relação a 210 e 240 dias, independente 

das porcentagens de lactações substituídas e de touros selecionados. Ao se comparar, a 

partir de 1% dos melhores reprodutores, a porcentagem de indivíduos comuns foi acima 

de 80%, exceto para PP15070% e PP150100%. 

Quando baixa intensidade de seleção é praticada, as coincidências foram mais 

acentuadas entre os níveis avaliados, ou seja, o “rankeamento” dos touros baseados na 

produção projetadas das suas filhas ou parentes foi semelhante quando utilizadas as 

lactações acumulada até 305 dias. A partir desses resultados, podemos inferir que o 

mesmo grupo de touros será selecionado para serem reprodutores utilizando lactações 

projetas ou observadas, pois a seleção acontece na intensificação reprodutiva de 

determinado grupo de animais, e não de um único animal. 

Os valores genéticos obtidos nesse trabalho para PP não tiveram variações 

expressivas comparadas com os valores genéticos predito para P305, esses resultados 

podem ser observados na Tabela 12. 

Foi constatado em alguns trabalhos que análises de lactações projetadas tendem 

a aumentar a variância do erro de predição, localizado na diagonal principal da inversa 

da matriz intermediária, refletindo em menores acurácias. O principal critério para 

comparar acurácia de touros é a Variância do Erro de Predição (VEP). A acurácia é 

expressa como a raiz quadrada da razão entre a PEV e variância genética aditiva. 

Portanto, para a acurácia aumentar com a inclusão de novas informações é necessário 

que a variância aditiva aumente proporcionalmente mais que a VEP. Van Raden et al., 

(1991) relataram que acurácia dos valores genéticos dos touros foram maiores quando 

incluíram 30% mais filhas com lactações projetadas. Ribas & Perez (1990), concluíram 

que ao utilizar lactações projetadas em relação às avaliações utilizando produções de 

leite até 305 dias, é necessário uma quantidade maior de informações de parentescos por 

touro para se obter a mesma acurácia nas avaliações. 

Com relação às variâncias do erro de predição estimadas pelas análises das PP, 

não foram observadas diferenças expressivas em relação a P305. Foram obtidos valores 

superiores e inferiores a produção acumulada até 305 dias. Esse achado reflete 

diretamente nas estimativas das acurácias que também não diferiram entre as PP e P305, 

Logo, podemos concluir que a inclusão de lactações incompletas na avaliação genética 
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de touros da raça Girolando não diminuiu a acurácia das estimativas dos valores 

genéticos preditos. 

 

Tabela 12. Médias, desvios-padrão e confiabilidades dos valores genéticos preditos para 

as produções de leite acumulada até 305 dias (P305) e produções projetadas (PP). 

 

 

Estes resultados foram semelhantes ao obtidos por Melo et al., (2000c). Esses 

autores obtiveram diferenças expressivas dos valores de VEP comparando as lactações 

projetadas e observadas, porém essa variação foi acompanhada do aumento da variância 

genética aditiva, resultando na manutenção da confiabilidade independente do estágio 

da lactação e da proporção de substituição. Por outro lado, segundo Tandon & Haevey 

(1984), são necessárias aproximadamente 18 filhas por touro utilizando lactações 

Característica Valores genéticos Confiabilidade 

PP305% 84,81 ± 196,12 0,38981 ± 0,14858 

PP15010% 86,60 ± 197,10 0,38626 ±0,14814 

PP 15040% 86,69 ± 191,28 0,3747 ± 0,14617 

PP 15070% 88,42 ± 193,28 0,37382 ± 0,14603 

PP 150100% 96,52 ± 206,32 0,37961 ± 0,14725 

PP 18010% 85,47 ± 194,99 0,38665 ± 0,1481 

PP 18040% 81,58 ± 189,22 0,37894 ± 0,14672 

PP 18070% 82,22 ± 189,65 0,3789 ± 0,14681 

PP 180100% 87,78 ± 197,00 0,38229 ± 0,14719 

PP 21010% 85,14 ± 190,81 0,38316 ± 0,14736 

PP 21040% 80,17 ± 188,74 0,38244 ± 0,14709 

PP 21070% 81,36 ± 185,17 0,37878 ± 0,14672 

PP 210100% 82,85 ± 186,20 0,37966 ± 0,14688 

PP 24010% 85,29 ± 193,00 0,38597 ± 0,14807 

PP 24040% 86,02 ± 199,36 0,3924 ± 0,14889 

PP 24070% 84,23 ± 190,51 0,38519 ± 0,14799 

PP 240100% 85,99 ± 197,49 0,39247 ± 0,14894 
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projetadas para ter acurácia equivalente a touros com informações referentes a 14 filhas 

com lactações encerradas. 

Neste trabalho, os resultados da eficiência a seleção estão, em grande parte, 

associados com as herdabilidades das PP, do desvio padrão fenotípico e da diminuição 

do intervalo de geração, pois todos os valores das correlações genéticas foram iguais a 

um. As estimativas de eficiência relativa de seleção para as PP estão apresentadas na 

Tabela 13, onde pode ser observado que todas as PP tiveram eficiência de seleção 

quando utilizadas como critério de seleção, em relação à P305. Isso sugere que a seleção 

baseada nas lactações projetadas pode promover maior ganho genético para P305. 

Corroborando com os achados neste trabalho, Wilmink (1987) relataram eficiência de 

seleção acima de um entre lactações projetadas e produção total. Nesse mesmo sentindo, 

Verneque et al., (2000) recomendaram a utilização de produções acumuladas até 210 

como critério de seleção para se obter ganhos genéticos mais vantajosos para P305.  

Com relação a produção de leite no dia do controle, a literatura é extensa, onde 

vários autores relatam a maior eficiência de seleção quando as produções no dia do 

controle foram utilizadas como critério de seleção, em relação a P305 (LEDIC et al., 

2002; ANDREAZZA et al., 2008). 

A projeção de lactações é uma ferramenta que diminui os custos na obtenção de 

dados e o tempo necessário para fornecer os resultados das avalições para os produtores. 

Porém mais estudos devem ser desenvolvidos, principalmente em vacas mestiças, para 

obtenção de novas informações, pois, além da literatura ser escassa, também diverge em 

vários aspectos. 
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Tabela 13. Ganho genético anual (ΔG) para produção de leite até 305 dias (P305) e para 

as produções projetadas (PP) quando a seleção é direta, resposta correlacionada (RC) e 

eficiência de seleção (ES) para P305 quando a seleção é realizada seleção indireta para 

PP. 

   Característica                ΔG             RC           ES 

PP305 37,059 - - 

PP15010% 38,5719 39,1467 1,05634 

PP15040% 35,8023 38,1115 1,0284 

PP15070% 35,9992 38,5702 1,04078 

PP150100% 35,7857 37,6611 1,01625 

PP18010% 38,7555 39,2337 1,05868 

PP18040% 36,7397 38,3874 1,03585 

PP18070% 35,7138 37,3692 1,00837 

PP180100% 37,0571 38,2203 1,03134 

PP21010% 37,2147 38,1725 1,03005 

PP21040% 36,471 37,5132 1,01226 

PP21070% 35,4623 37,091 1,00086 

PP210100% 35,8432 37,3648 1,00825 

PP24010% 39,229 39,8308 1,07479 

PP24040% 40,1488 39,8418 1,07509 

PP24070% 37,4415 38,1881 1,03047 

PP240100% 39,1737 38,9116 1,04999 
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4. CONCLUSÃO  

 

As estimativas de herdabilidades para as produções projetadas foram 

semelhantes as estimadas para P305, independente dos estágios de projeção e das 

proporções de substituição. 

A utilização de lactações projetadas é uma metodologia eficiente na inclusão de 

informações para análise, não altera significativamente o ordenamento dos touros e 

ganhos genéticos por unidade de tempo são maiores. 
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