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Introdução
Variâncias heterogêneas entre rebanhos e aumento das variâncias, de acordo com o
aumento dos níveis de produções dos rebanhos, regiões ou países, têm sido verificados por
BOLDMAN e FREEMAN (1990), STANTON et al. (1991), COSTA (1998), TORRES
(1998) e ARAÚJO (2000). Quando a heterogeneidade de variância é desprezada, se
presente, a produção das filhas de determinado reprodutor será ponderada na proporção dos
desvios-padrão dos rebanhos nos quais essas filhas foram criadas. O resultado é que as
produções das filhas, oriundas de rebanhos com maiores variâncias, influenciarão mais a
avaliação de reprodutores do que a de filhas oriundas de rebanhos com menores variâncias
(TORRES, 1998). Este estudo objetivou verificar a existência da heterogeneidade de
variância entre rebanhos da raça Pardo-Suíça no Brasil.
Material e Métodos
Foram utilizadas lactações ajustadas para 305 dias de lactação e para idade adulta da vaca
de 3.274 vacas da raça Pardo-Suíça. Os rebanhos foram classificados em níveis alto e baixo
de produção. O modelo multi-característica para produção de leite e gordura, distintamente,
incluiu os efeitos fixos de rebanho, ano-estação e grupo genético do animal, efeitos
aleatórios de animal, e de ambientes permanente e temporário. Com base nos componentes
de co(variâncias) estimados, calculou-se a eficiência da resposta da seleção indireta das
produções no nível de baixa produção em resposta à seleção das produções no nível de alta,
em relação à resposta direta para as produções no nível de ba ixa produção.
Resultados e Discussão
Os componentes de variância genética aditiva e de ambiente temporário (residual) foram
menores no nível de baixa em ambas características. Apesar da maior estimativa de
componente de variância genética aditiva para a produção de leite, este aumento foi
proporcional na variância residual, resultando na mesma estimativa de herdabilidade (0,38)
em ambos níveis de produção. Para a produção de gordura, em conseqüência da maior
variabilidade genética aditiva no nível de alta produção, a estimativa de herdabilidade neste
nível foi maior (0,39) quando comparado ao nível de baixa produção (0,32). As correlações
genéticas entre os níveis foram de 0,85 e 0,79, para as produções de leite e gordura,
respectivamente. A eficiência da resposta esperada à seleção no nível de baixa produção
pela seleção no nível de alta produção, em relação à resposta direta no nível de baixa
produção, admitindo a mesma intensidade de seleção em ambos níveis resultou em 0,85 e
0,87%, para as produções de leite e gordura, respectivamente.
Conclusões
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Verifica-se, portanto, que a transferência do material genético selecionado no nível de alta
produção, conduz a menores respostas nos desempenhos dos reprodutores, quando
submetidos aos rebanhos de menores produções, em relação à situação em que a seleção
dos animais no nível de baixa produção é praticada diretamente neste nível.
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