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INTRODUÇÃO
Uma das conseqüências da heterogeneidade de variâncias entre rebanhos, quando esta tem a
sua origem em fatores ambientais, seria a (co)variância ambiental entre o desempenho de
meio-irmãs paternas companheiras de rebanho, caracterizando a interação reprodutor x
rebanho. Ignorar esta interação, poderia causar superestimação do componente de variância
genética aditiva.
A interação reprodutor x rebanho pode ser observada quando diferenças entre progênies de
um mesmo reprodutor não são as mesmas em diferentes rebanhos, sendo a heterogeneidade de
variância responsável por parte dessas diferenças.
Este estudo teve por objetivo verificar o efeito da interação reprodutor x rebanho sobre a
heterogeneidade de variâncias da produção de leite da raça Holandesa.
MATERIAL E MÉTODOS
Utilizou-se dados de 53.937 lactações, provenientes de 27.840 vacas, filhas de 272
reprodutores da raça Holandesa, distribuídas em 537 rebanhos, provenientes de Controle
Leiteiro da Associação Brasileira de Criadores da Raça Holandesa e suas filiadas e compõem
o arquivo Zootécnico Nacional de Gado de Leite. Após composição e consistência do arquivo,
os registros para a produção de leite total foram previamente ajustados para a duração da
lactação e classes ordem-idade da vaca ao parto. A produção total de leite ajustada para um
período de lactação de 305 dias e para a idade adulta (vacas após o segundo parto com idade
de 73 a 79 meses), foi utilizada para estratificar os rebanhos em três níveis de acordo com o
desvio-padrão fenotípico da produção de leite, sendo as classes definidas como: alto (> 1.375
kg), médio (1.165 a 1.375 kg) e baixo desvio-padrão fenotípico (< 1.165 kg).
Dois modelos foram utilizados, o primeiro incluiu os efeitos fixos de ano-rebanho-estação de
parto, grupo genético e os efeitos aleatórios de animal, permanente de meio, interação
reprodutor x rebanho e residual, o segundo modelo foi similar ao primeiro, com exceção da
não inclusão do termo de interação reprodutor x rebanho. As estimativas de componentes de
variâncias em cada classe de desvio-padrão fenotípico foram obtidas utilizando o programa
MTDFREML descrito por BOLDMAN et al. (1995).
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Para determinar a importância da inclusão do efeito da interação reprodutor x rebanho no
modelo de avaliação genética dos animais, utilizou-se o teste da razão de verossimilhança de
modelos seqüencialmente reduzidos (RAO, 1973).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As médias de produção de leite ajustada para 305 dias de lactação e para a idade adulta,
aumentaram de acordo com o aumento da classe de desvio-padrão do rebanho. As estimativas
de herdabilidade foram 0,213; 0,219 e 0,350 para as classe de baixo, médio e alto desviospadrão fenotípico, respectivamente, para o modelo sem a interação reprodutor x rebanho e de
0,197; 0,213 e 0,323 para as classe de baixo, médio e alto desvios-padrão fenotípico,
respectivamente, para o modelo com o termo de interação. BOLDMAN e FREEMAN (1990)
também verificaram o aumento das estimativas de herdabilidade com o aumento da produção
média dos rebanhos. As proporções da variância fenotípica total da produção de leite atribuída
a variância da interação reprodutor x rebanho foram 2,9; 2,6 e 4,4 % entre as classes de baixo,
médio e alto desvios-padrão fenotípico, respectivamente. Valores próximos foram observados
por MEYER (1987) e BANOS e SHOOK (1990). O logaritmo natural da função de
verossimilhança para os modelos que incluiram a interação reprodutor x rebanho, foram
significativamente maiores em relação ao modelos sem interação.
CONCLUSÃO
Como as estimativas de herdabilidades foram maiores para a classe de alto desvio-padrão
fenotípico, conclui-se que grande parte da heterogeneidade de variância entre os rebanhos, foi
devida a fatores genéticos e nesta situação, a interação reprodutor x rebanho seria pouco
efetiva em controlar a heterogeneidade de variância. Em avaliações genéticas dos animais, é
importante identificar a presença de heterogeneidade de variância, bem como, identificar os
fatores que a originou.
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