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INTRODUÇÃO
A importação de material genético é uma opção para a realização de progresso genético nos
países em desenvolvimento. A raça Holandesa no Brasil tem sido formada por contínua
importação de animais, sêmen e embriões, principalmente dos Estados Unidos (EUA),
Canadá e Europa. Aproximadamente 70% do sêmen usado no Brasil em 1998 foi importado
(1), o que resulta em muitas progênies de touros importados no pais.
Resultados de análises bivariadas para as produções de leite e de gordura entre o Brasil e os
EUA indicaram que a causa mais provável da interação genótipo e ambiente (GxA) entre o
Brasil e EUA é a reduzida variância entre valores genéticos de touros do que uma
significativa alteração de seu ranking (4). As análises multivariadas podem aumentar a
precisão das estimativas pela incorporação de informação de características correlacionadas e
evitar possíveis vícios da seleção por avaliação em característica única (6). Neste trabalho
avaliou-se o impacto da informação adicional da produção de gordura do leite nas estimativas
dos componentes de variância para as produções de leite e de gordura entre o Brasil e os
EUA.

MATERIAL E MÉTODOS
Os dados do Brasil referem-se a informações de primeira lactação de 29.413 vacas
Holandesas registradas pelo Serviço de Controle Leiteiro e Genealógico da ABCBRH no
período de 1980 à 1992. Os dados dos EUA foram obtidos do AIPL/USDA e referem-se a
726.932 primeiras lactações de vacas Holandesas com parto ocorrido no período de 1960 à
1995. Os registros dos dois países foram ajustados para 305 dias e idade-ordem-estação ao
parto (Costa,1998). O arquivo de pedigree incluiu 1245 touros nascidos entre 1952 e 1987. Os
touros foram classificados em grupos genéticos definidos por ano de nascimento e país de
origem do touro e de seu pai (Brasil, Estados Unidos e Canadá). De 1489 animais na matriz
de parentesco, 358 tinham progênie no Brasil e nos EUA. Maiores detalhes são apresentados
em Costa (1998).
Um modelo multivariado de touro foi utilizado para obter as estimativas de componentes de
variância e covariância para as produções de leite e de gordura no Brasil e nos EUA. Em
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foram estimadas usando os programas MTDFREML (2). A convergência do processo
iterativo do algoritmo livre de derivações foi definida pela variância do valores do simplex (-2
log-likelihood) menor que 10-8.

RESULTADOS
As estimativas de heritabilidade e correlações genéticas não diferiram entre as análises
bivariadas e multivariadas (Tab. 1). As estimativas de correlação genética entre as produções
de leite (0.85) e de gordura (0.88) entre países foram altas e não sugerem uma interação
significativa na reclassificação de valores genéticos de touros entre o Brasil e os EUA. As
análises multivariadas resultaram em dois parâmetros adicionais: correlações genéticas entre
as produções de leite nos EUA e de gordura no Brasil (0.67) e entre as produções de gordura
nos EUA e de leite no Brasil (0.55). Desde que o sêmen importado representa uma
percentagem significativa de touros usados no Brasil, havendo interesse em avaliá-los é
essencial utilizar a informação da progênie nos EUA para se evitar avaliações viciadas.
Diferentes estratégias para combinar avaliações têm sido desenvolvidos para se classificar
touros no país importador (5, 7). As estimativas de covariância e correlações genéticas obtidas
neste estudo permitem a realização de avaliações genéticas entre países, predição de valores
genéticos e de resposta correlacionada.
Tabela 1. Estimativas de heritabilidades (diagonais) e correlações genéticas obtidas de análise
multivariada para as produções de leite e de gordura de vacas Holandesas no Brasil e nos
EUA.
País
Brasil
Leite
Gordura
EUA
Leite
Gordura

Brasil

EU

Leite

Gordura

Leite

Gordura

25
-

79
22

85
67

55
88

-

-

34
-

62
35
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CONCLUSÕES
As estimativas de correlação genética indicam que touros com maior mérito genético nos
EUA serão provavelmente os de maior superioridade genética no Brasil, mas a disseminação
de progresso genético no Brasil é esperada de ser menor do que a resposta direta observada
pela seleção nos EUA.
Um sistema para incorporar informações de avaliações de países exportadores com as
avaliações brasileiras proporcionaria informações mais relevantes para touros importados e
aumentaria a precisão das avaliações genéticas nacionais.
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