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RESUMO – Utilizaram-se registros de produção de leite de vacas da raça Holandesa de rebanhos
dos Estados de MG, SP, PR, SC e RS para avaliar os efeitos da interação reprodutor-região na
avaliação genética por análises multicaracteres, com um modelo animal, usando amostragem de
Gibbs. As variâncias genéticas e residuais para PL305 foram diferentes (P<0,0001) entre os 5
Estados. As correlações genéticas entre Estados variaram entre 0,068 a 0,328. Os valores de
correlação de Spearman entre os valores genéticos dos reprodutores variaram entre 0,733 e 0,861.
Resultados que sugerem a existência da interação genótipo-ambiente. Verificam-se mudanças nas
ordens dos postos dos reprodutores.
PALAVRAS-CHAVE: correlação genética, componentes de variância, herdabilidade
EFFECTS OF GENOTYPE-ENVIRONMENT INTERACTIONS ON GENETIC EVALUATION OF
HOLSTEIN SIRES, USING BAYESIAN INFERENCE VIA GIBBS SAMPLER
ABSTRACT - Records on milk yield of Holstein cows from Herds of MG, SP, PR, SC and RS States
were used to investigate effects of sire x region interactions on genetic evaluation by Gibbs sampling.
An animal model and multiple-trait analysis were applied. Genetic and residual variances were
significant (P<0.0001) between the 5 States. The magnitudes of genetic correlations between states
were very low and ranged from 0.068 to 0.328, suggesting the genotype by environment interaction.
Spearman correlation among sires breeding values ranged from 0.733 and 0.861, and changes in
ranking were detected between five States.
KEYWORDS: genetic correlation, heritability, variance components
INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, os programas de melhoramento conduzidos em algumas populações
de bovinos têm alcançado grande progresso. Este sucesso, em parte, é decorrente do uso cada vez
mais eficiente das informações disponíveis sobre os animais candidatos à seleção e do
desenvolvimento de sofisticada metodologia genético-estatística.
Um importante componente dos programas de melhoramento é a predição acurada dos
valores genéticos. Segundo Costa (1999), a modelagem apropriada das avaliações genéticas deve
considerar as mudanças potenciais na classificação, magnitude dos valores genéticos e ganhos
genéticos nos diferentes ambientes, o que seria uma indicação de interação genótipo x ambiente.
Falconer (1952) introduziu o conceito de uma correlação genética entre o desempenho em dois
ambientes como sendo duas características diferentes e usou a razão entre as respostas indireta e
direta à seleção para determinar o melhor ambiente para seleção. Robertson et al. (1960) identificou
a necessidade de reconhecer se a herdabilidade diferia entre ambientes e se a classificação dos
touros era afetada por essas diferenças. Robertson (1959) estabeleceu, um tanto quanto
arbitrariamente, que diferenças biológicas importantes podem ser indicadas quando a correlação
genética entre ambientes for menor ou igual a 0,80. Este trabalho teve como objetivos verificar a
existência de interação reprodutor x região e avaliar seu impacto na avaliação genética.
MATERIAL E MÉTODOS
O conjunto de dados utilizados neste estudo foi gerado nos programas oficiais de controle leiteiro
da raça Holandesa dos Estados de MG, SP, PR, SC e RS, e são gerenciados pela EMBRAPA-CNPGL.
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Os dados foram editados com uso do sistema SAS® (SAS, 2001). Foram eliminadas as classes de
rebanho-ano de parição com menos de 15 observações, lactações inferiores a 150 e superiores a 450
dias de duração e registros de produção menores que 1000 e maiores que 13.000 kg de leite. Após
as edições obteve-se um conjunto de dados com 108.702 registros de produções de leite ajustadas
para 305 de lactação (PL305) de 62.458 vacas, cujas parições ocorreram entre 1980 e 1993,
distribuídas em 763 rebanhos. Os componentes de (co)variância (COV) e valores genéticos (VG),
considerando a PL305 em todos os Estados conjuntamente, foram estimados utilizado-se um modelo
animal que incluiu os efeitos fixos rebanho-ano, época de parição, composição racial das vacas
(puras de origem ou superior a 31/32 da raça Holandesa), idade da vaca como covariável (efeitos
linear e quadrático) e, os efeitos aleatórios diretos, permanentes e residuais. Análises multicaracteres
foram realizadas, onde a PL305 em cada Estado foi tratada como característica diferente, assumindo
o modelo: y = Xβ + Za + Wp + e , em que:
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A implementação dos princípios Bayesianos na estimação dos COV e VG foi realizada por
meio dos programas do sistema MTGSAM, desenvolvido por Van Tassell & Van Vleck (1995). A
convergência das cadeias para distribuições estacionárias dos COV foi diagnosticada utilizando-se o
método de Heidelberg & Welch (1983). Para medir a associação entre postos das classificações nos
diferentes Estados e nas diferentes análises (uni e multicaracter), utilizou-se correlação de Spearman.
Além disso, mediu-se o percentual de touros comuns selecionados nos diferentes Estados e nas
diferentes análises, ao aplicar-se uma pressão de seleção de 1%. A existência de heterogeneidade
de variância genética e residual entre os Estados foi detectada pelo teste t-Student.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As médias observadas para PL305 e respectivos desvios padrão, nos Estados de MG, SP,
PR, SC e RS foram 4.713±1.543, 5.052±1.590, 6.327±1.501, 5.083±1.347 e 4.840±1.535 kg,
respectivamente. As médias a posteriori e desvios padrão de herdabilidade, estimadas na análise
multicaracter, mostradas na Tabela 1, estão dentro dos limites reportados pela literatura (De Veer &
Van Vleck, 1987; Costa et al., 2000). As médias a posteriori dos componentes de variância genética e
residual para PL305 entre os Estados apresentaram diferenças significativas (p<0,0001). Estas
diferenças devem ser devidas às interações genótipo x ambiente, as quais podem provocar alterações
nas variâncias genéticas, fenotípicas e residuais, acarretando, assim, mudanças nas estimativas de
herdabilidades e correlações genéticas.
As médias a posteriori das correlações genéticas e fenotípicas para PL305 foram de baixa
magnitude, conforme mostrado na Tabela 1. Resultados que sugerem que a produção de leite em
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cada Estado deve ser tratada como características diferentes, como proposto por Falconer (1952). As
menores correlações genéticas foram encontradas entre os ambientes mais contrastantes, ou seja,
entre os pares de Estados SC-MG, SC-SP e RS-MG. A baixa correlação genética observada entre os
Estados do PR e SC, provavelmente, reflete diferenças entre os níveis de produção destes Estados.
Resultados similares foram reportados por Rorato et al. (1999). Os baixos valores das correlações
genéticas encontradas neste estudo evidenciam a ocorrência da interação genótipo-ambiente e
indicam possíveis alterações na ordem do posto dos reprodutores entre os Estados. Este hipótese
pode ser confirmada pelos baixos valores para a correlação de Spearman entre os valores genéticos
para PL305 dos reprodutores de cada Estado, mostrados na Tabela 2. Os resultados obtidos a partir
das correlações de Spearman e do percentual de touros comuns, apontam para existência de
classificações distintas e seleção de diferentes touros entre os 5 estados e as duas análises (uni e
multicaracter). Os valores máximos e mínimos de correlação de postos foram 86,1 e 73,3%, entre os
estados de SP e Sc e RS e MG, respectivamente. Em ambas as situações verificam-se alterações de
postos, porém tal alteração é mais evidente em valores inferiores a 80%. Os maiores e menores
percentuais de indivíduos comuns foram 32,4 e 2,7%, entre os estados de SP e SC e PR e RS,
respectivamente, demonstrando a existência diferenças nos grupos de touros selecionados em cada
Estado.
TABELA 1. Médias e desvios padrão a posteriori da herdabilidade (na diagonal), correlação genética
(acima) e correlação fenotípica (abaixo) para produção de leite em cinco Estados,
estimados de análises multicaracter
Estado
MG
SP
PR
SC
RS

MG
0,289±0,022
0,047
0,055
0,025
0,027

SP
0,182
0,236±0,015
0,084
0,029
0,038

PR
0,195
0,328
0,282± 0,013
0,022
0,033

SC
0,075
0,098
0,068
0,383±0,026
0,038

RS
0,086
0,130
0,104
0,103
0,366±0,027

TABELA 2. Valores de correlação de Spearman (acima da diagonal) e percentual de indivíduos
comuns ao selecionar-se 1% dos machos (abaixo da diagonal)
Estado
RS
MG
SP
SC
PR
Unicaracter

RS
18,9
10,8
21,6
2,7
16,2

MG
0,733
18,9
21,6
10,8
29,7

SP
0,795
0,786
13,5
32,4
48,6

SC
0,844
0,813
0,861
13,5
18,9

PR
0,779
0,809
0,817
0,783

Unicaracter
0,773
0,768
0,787
0,806
0,816

51,4

CONCLUSÕES
As baixas magnitudes das correlações genéticas e a existência de heterogeneidade de
variância entre Estados são indicativos da interação genótipo x ambiente. Foi verificado mudança na
ordem do posto dos reprodutores entre os Estados.
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