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RESUMO 

Estresse térmico e a qualidade do leite em vacas da raça Holandesa: uma abordagem genômica 

O estresse térmico causa prejuízos para a atividade leiteira. É possível selecionar 

animais para tolerância ao calor, uma vez que existe variação genética de características 

produtivas quando avaliadas em diferentes ambientes climáticos. Para uma correta 

avaliação genética em função de diferentes ambientes, a utilização de modelos que se 

ajustem aos dados é fundamental. Ao mesmo tempo, ferramentas genômicas podem 

auxiliar nos processos de avaliação e seleção genética para tolerância ao calor. Nesse 

contexto, foram desenvolvidos dois estudos. No primeiro, objetivou-se estudar as funções 

de variância de características de produção e qualidade do leite em relação a um índice de 

temperatura e umidade (THI), ajustadas por polinômios de Legendre de ordens dois a 

sete, avaliar qual função melhor se ajusta aos dados e compreender como os componentes 

de variância e os coeficientes de herdabilidade se comportam em função do THI. Para 

isso, foram utilizadas 74.470 informações de produção de leite (PROD, kg/dia), escore de 

células somáticas (ECS), porcentagens de gordura (GOR), proteína (PROT), lactose 

(LACT), caseína (CAS) e perfil de ácidos graxos (saturados – SAT; insaturados – 

INSAT; monoinsaturados – MONO; poli-insaturados – POLI; ácido palmítico – C16:0; 

ácido esteárico – C18:0; e ácido oléico – C18:1) de 5.224 vacas da raça Holandesa 

avaliadas por meio de modelos de regressão aleatória em 167 valores distintos do THI. À 

exceção de POLI, houve variação em todos os componentes de variância ao longo do THI 

para todas as características. As estimativas de herdabilidade variaram de 0,07 a 0,43. 

Para PROD, GOR, LACT, ECS, SAT e C16:0, as estimativas de herdabilidade 

diminuíram com o aumento do THI e para CAS, MONO, INSAT e C18:1, aumentaram. 

Para PROT e C18:0 as estimativas de herdabilidade foram maiores em valores 

intermediários do THI e menores nos extremos. No segundo estudo, objetivou-se estimar 

o efeito de marcadores SNP (polimorfismos de nucleotídeo único) sobre as características 

PROD, CAS, ECS, SAT e INSAT e estimar o valor genético genômico (GEBV) 

considerando dois valores de THI, um representando o conforto térmico e outro o  

estresse térmico. Os valores genéticos dos animais para os dois ambientes foram usados 

como fenótipos nos estudos de associação genômica (GWAS). Foram utilizados 

genótipos de 1.157 vacas para 60.671 marcadores SNP. Para as análises genômicas, 

foram utilizadas somente vacas com fenótipo e genótipo. Foi utilizado o método GBLUP 

(melhor predição linear não-viesada genômica) sob abordagem bicaracterística para 

realizar o GWAS. Com objetivo de comparar os ambientes, foram considerados os 55 

SNP de maior variância aditiva explicada para cada situação e 10% dos animais com 

maiores valores genéticos genômicos. Em geral, os SNP apresentaram poucas diferenças 

em suas variâncias aditivas explicadas quando comparados em ambiente de conforto e 

estresse térmico. Com relação aos valores genéticos genômicos, houve reclassificação dos 

animais para PROD (correlações 0,90 e 0,90), CAS (correlações 0,88 e 0,86), SAT 

(correlações 0,88 e 0,87) e INSAT (correlações 0,97 e 0,97). Para ECS, apenas um animal 

foi reclassificado entre os ambientes (correlações 1,00). O primeiro estudo permitiu 

avaliar os componentes de variância ao longo de todo o gradiente ambiental. Por sua vez, 

o segundo estudo permitiu avaliar a variância individual dos marcadores moleculares, 

complementando o estudo genético das características. Mesmo que pequenas, foi possível 

verificar diferenças genéticas entre os animais entre os ambientes considerados.  

Palavras-chave: Gado leiteiro; Regressão aleatória; Componentes de variância; 

Marcadores genéticos 
  



8 

ABSTRACT 

Heat stress and milk quality in Holtein cows: a genomic approach 

Heat stress causes damage to dairy farming activities. It is possible to select 

animals for heat tolerance, because there is genetic variation of productive traits when 

evaluated in different climatic environments. For a correct genetic evaluation according 

to different environments, the use of models that fit to the data is fundamental. At the 

same time, genomic tools can aid in the evaluation and genetic selection processes for 

heat tolerance. In this context, two studies were developed. In the first, the aim was to 

study the variance functions of milk production and quality traits in relation to a 

temperature and humidity index (THI), adjusted by Legendre polynomials of orders two 

to seven, to evaluate which function best fits the data and understand how the variance 

components and heritability coefficients behave as a function of THI. For this, records of 

milk yield (MY), somatic cell score (SCS), percentage of fat (FP), protein (PP), lactose 

(LP), casein (CP) and acid fatty acids (saturated – SAT, unsaturated – UNSAT, 

monounsaturated – MONO, polyunsaturated – POLY, palmitic acid – C16:0, stearic acid 

– C18:0; and oleic acid – C18:1) from 5,224 Holstein cows and evaluated using random 

regression models in 167 different levels of THI were used. With the exception of POLY, 

there was variation in all variance components along the THI for all traits. Estimates of 

heritability ranged from 0.07 to 0.43. For MY, FP, LP, SCS, SAT and C16:0, estimates of 

heritability decreased with increasing THI and for CP, MONO, UNSAT and C18:1 

increased. For PP and C18:0, heritability estimates were higher in intermediate THI 

values and lower at the extremes. In the second study, the objective was to estimate the 

effect of SNP markers on traits MY, CP, SCS, SAT and UNSAT and to predict the 

genomic breeding values (GEBV) using these effects, considering two levels of THI: a 

thermal comfort and an heat stress. The breeding values of the animals for the two 

environments were used as phenotypes for the genomic wide association studies 

(GWAS). Genotypes of 1,157 cows to 60,671 SNP markers were used. The GBLUP 

method (genomic best linear unbiased prediction) was used under a bitrait approach to 

perform GWAS. With the aim of comparing the environments, the 55 SNP with the 

greater variance explained for each situation and the 10% animals with the greater GEBV 

were used. Differences were observed in the variance explained by SNP between the 

comfort and heat stress environment. There was a re-rankink of animals considering the 

GEBV for MY (correlations 0.90 and 0.90), CP (correlations 0.88 and 0.86), SAT 

(correlations 0.88 and 0.87) and UNSAT (correlations 0.97 and 0.97). For SCS, only one 

animal was reclassified between the environments (correlations 1.00). The first study 

allowed to evaluate the components of variance along the entire environmental gradient. 

In turn, the second study allowed to evaluate the individual variance of the molecular 

markers, complementing the genetic study of the traits. Although small, it was possible to 

verify genetic differences among the animals among the considered environments. 

Keywords: Dairy cattle; Random regression; Variance components; Genetic markers 
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1. INTRODUÇÃO 

O ambiente climático é um dos principais fatores limitantes da eficiência produtiva animal 

em regiões de clima tropical e subtropical, sendo as perdas por produção, a morbidade e a mortalidade 

por causa do estresse térmico, preocupações crescentes nessas regiões (Renaudeau et al., 2012). Os 

sistemas de produção de suínos e aves, por exemplo, conseguem incorporar medidas de proteção 

contra condições térmicas extremas, porém, os problemas persistem para a produção de gado em 

condições severas, seja para animais confinados, quanto para animais criados à pasto (Nienaber e 

Hahn, 2007). Se um estresse térmico se torna crônico em bovinos, o seu efeito depressivo pode não ser 

eliminado totalmente por práticas de gestão destinadas a aliviar o estresse por calor, e, como 

consequência, novas ferramentas devem ser estudadas. Nesse sentido, o melhoramento genético 

animal para tolerância ao calor pode ser uma alternativa para atenuar o estresse térmico, por meio da 

identificação de animais mais adaptados (Renaudeau et al., 2012). 

Uma maneira de se avaliar o estresse térmico em animais de produção, é por meio de 

modelos de regressão aleatória (MRA). Esses modelos permitem uma maior flexibilidade na 

modelagem dos efeitos sobre as características, sem definir um limite entre o conforto e o estresse 

térmico (Bohlouli et al., 2013), ou seja, possibilita descrever o fenótipo em cada um dos vários 

ambientes, em escala contínua, além de predizer o valor genético dos animais ao longo de todo o 

gradiente ambiental, possibilitando avaliar a sensibilidade de uma característica às mudanças no 

ambiente (Kirkpatrick e Heckman, 1989; De Jong e Bijma, 2002; Bohmanova et al., 2008). Ao que se 

refere a um gradiente ambiental para estudar o estresse térmico em bovinos leiteiros, os trabalhos 

publicados concentram-se na utilização de um índice de temperatura e umidade (THI), um valor único 

que combina informações diárias de temperatura e umidade do ar (Thom, 1959). O THI é o indicador 

de estresse térmico mais utilizado em estudos para gado leiteiro no mundo (Ravagnolo et al., 2000; 

Hayes et al., 2003; Bohmanova et al., 2007; Brügemann et al., 2011; Bohlouli et al., 2013; Santana et 

al., 2016). A aplicação de MRA na avaliação de características de produção e qualidade do leite de 

vacas em função do THI tem se mostrado muito útil para estudar os efeitos do estresse térmico nesses 

animais (Ravagnolo e Misztal, 2002; Bohlouli et al., 2013; Bernabucci et al., 2014). 

A seleção genética para tolerância ao calor considerando características de produção e 

qualidade do leite é possível, uma vez que existe variação genética nestas, quando avaliadas em 

função do THI (Ravagnolo e Misztal, 2000; Hayes et al., 2003; Bohlouli et al., 2013; Bernabucci et al., 

2014). Contudo, a tolerância ao calor se correlaciona negativamente com a produção de leite, 

dificultando a seleção de animais geneticamente resistentes ao estresse térmico (Dikmen et al., 2012) e 

por esse motivo, a abordagem genômica torna-se uma importante ferramenta para auxiliar nos 

processos de seleção (Dikmen et al., 2015). O sequenciamento do genoma de bovinos viabilizou a 

identificação de marcadores genéticos associados a características de produção, disponibilizando 

painéis densos de polimorfismos de nucleotídeo único (SNP), por exemplo (Renaudeau et al., 2012). 
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Com isso, pode-se acelerar o ganho genético se os loci responsáveis pela interação do genótipo com o 

ambiente, ou marcadores genéticos em desequilíbrio de ligação com esses loci, forem identificados e 

utilizados na seleção dos animais (Hayes et al., 2009a). 

Na tentativa de associar marcadores genéticos ao estresse térmico, Hayes et al. (2009b) 

combinaram informações de produção de leite de vacas Holandesas e Jersey, e dados climáticos de 

uma gama de ambientes distribuídos pela Austrália, com um denso painel de polimorfismos de 

nucleotídeo único (SNP). Neste trabalho, os autores utilizaram três grupos de animais: um grupo de 

treinamento contendo 62.343 vacas da raça Holandesa, um primeiro grupo de validação, contendo 

23.603 vacas da raça Holandesa e um segundo grupo de validação, contendo 35.293 vacas da raça 

Jersey. Informações de produção de leite em função do THI foram utilizadas em um estudo de 

associação para 56 mil SNP. Esses autores reportaram associação de quatro SNP à sensibilidade da 

produção de leite aos parâmetros ambientais, com um deles validado em ambas as raças. 

Dikmen et al. (2013) encontraram associação de diversos SNP à temperatura retal utilizando 

informações de 4.447 vacas da raça Holandesa e 39.759 marcadores SNP no estado da Flórida. Em 

continuidade, Dikmen et al. (2015) utilizaram SNP previamente associados à temperatura retal de 

vacas Holandesas, bem como outros SNP reportados previamente na literatura, para realizarem um 

novo estudo de associação genômica ampla para termotolerância. Os autores utilizaram informações 

de temperatura corporal, taxa respiratória e taxa de sudação de cerca de 450 animais e utilizaram 

também informações genômicas previamente relatadas na literatura: 19 SNP associados à temperatura 

retal, quatro SNP associados à produção de leite, dois genes candidatos associados à temperatura retal 

e 66 SNP associados a características produtivas e reprodutivas de vacas da raça Holandesa. 

Marcadores genéticos específicos responsáveis pela variação genética na termoregulação durante o 

estresse térmico foram identificados e segundo os próprios autores, esses marcadores poderão ser úteis 

na seleção genética para tolerância ao calor em gado da raça Holandesa. 

Recentemente, um grupo de pesquisadores reportou a possibilidade de implementação de 

valores genéticos para tolerância ao calor nas avaliações genéticas de bovinos leiteiros da Austrália 

(Nguyen et al., 2016, 2017). Nessa proposta, inicialmente foram obtidos valores genéticos genômicos 

para produção de leite, conteúdo de gordura e de proteína com acurácias de 0,48, 0,50 e 0,49 

respectivamente para touros da raça Holandesa, respectivamente e acurácias de 0,44, 0,61 e 0,53 

respectivamente para touros da raça Jersey (Nguyen et al., 2016). Em seguida, foi proposta uma nova 

medida de mérito genético para a indústria leiteira australiana: um HT ABVg (valores genéticos 

genômicos australianos para tolerância ao calor), um valor genômico expresso como declínio da 

produção de leite, gordura e proteína por unidade de aumento no THI acima do limite onde o estresse 

térmico afeta a produção (Nguyen et al., 2017) 

Estudos envolvendo o estresse térmico em vacas leiteiras sob abordagem genômica são 

recentes e são inexistentes no Brasil. Dessa forma, objetivou-se com esse trabalho: a) estimar e avaliar 

os componentes de variância e herdabilidades para características de produção e qualidade do leite de 
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vacas da raça Holandesas em função do THI; b) calcular os valores genéticos dos animais em 

ambiente de conforto térmico e estresse térmico; c) verificar a associação de marcadores SNP à 

características de produção e qualidade do leite de vacas da raça Holandesa avaliadas sob conforto 

térmico e sob estresse térmico e comparar os marcadores entre os ambientes; d) obter os valores 

genéticos genômicos com base nos efeitos dos marcadores SNP estimados em cada ambiente; e e) 

verificar se existe reclassificação dos animais em ambos ambientes. 
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2. COMPONENTES DE VARIÂNCIA E HERDABILIDADE PARA CARACTERÍSTICAS DE 

PRODUÇÃO E QUALIDADE DO LEITE DE VACAS DA RAÇA HOLANDESA EM 

FUNÇÃO DE UM ÍNDICE DE TEMPERATURA E UMIDADE SOB MODELOS DE 

REGRESSÃO ALEATÓRIA 

Resumo 

O estresse térmico em vacas leiteiras pode ser avaliado por meio de modelos de regressão 

aleatória de características em função de um índice de temperatura e umidade (THI). A escolha de 

funções que melhor se ajustem aos dados é importante para que a avaliação genética dos animais seja 

realizada da maneira correta. Assim, objetivou-se com esse trabalho: i) comparar modelos de 

diferentes ordens de ajuste e escolher aquele mais adequado para descrever as mudanças dos 

componentes de variância de características de produção e qualidade do leite de vacas em função de 

um THI; e ii) utilizar os modelos de melhor ajuste para estimar os coeficientes de herdabilidade por 

característica e avaliar o comportamento destes coeficientes em função do THI. Foram utilizadas 

medidas de produção de leite (PROD), escore de células somáticas (ECS), porcentagens de gordura 

(GOR), proteína (PROT), lactose (LACT), caseína (CAS) e perfil de ácidos graxos (saturados – SAT; 

insaturados – INSAT; monoinsaturados – MONO; poli-insaturados – POLI; ácido palmítico – C16:0; 

ácido esteárico – C18:0; e ácido oléico – C18:1) de 5.224 vacas da raça Holandesa em 167 valores 

distintos de THI. Os componentes de variância foram estimados por meio de MRA sob modelo 

animal, incluindo-se os efeitos de grupos de contemporâneos, ordem de lactação, dias em lactação no 

controle leiteiro e os efeitos aditivo genético, de ambiente permanente e residual. Polinômios de 

segunda à sétima ordem foram utilizados para o ajuste das regressões aleatórias, sendo a qualidade do 

ajuste avaliada por meio do Critério de Informação de Akaike (AIC) e Critério Bayesiano de 

Informação de Schwarz (BIC). Segundo o AIC, polinômios de ordem 7 se ajustaram melhor para 

PROD e PROT; de ordem 5 se ajustaram melhor para GOR, CAS e INSAT; de ordem 4 foram 

melhores para LACT e ECS; de ordem 3 foram escolhidos para SAT, C18:0 e C18:1; e de ordem 2 

foram melhor ajustados para MONO, POLI e C16:0. Por sua vez, segundo BIC, polinômios de ordem 

3 foram melhor ajustados para PROD e PROT e todas as outras características foram melhor ajustadas 

por polinômios de ordem 2. À exceção de POLI, houve variação em todos os componentes de 

variância ao longo do THI para todas as características. As estimativas de herdabilidade variaram de 

0,07 a 0,43. Para PROD, GOR, LACT, ECS, SAT e C16:0, as estimativas de herdabilidade 

diminuíram com o aumento do THI. Ao contrário de CAS, MONO, INSAT e C18:1 que aumentaram. 

Para PROT e C18:0 as estimativas de herdabilidade foram maiores em valores intermediários do THI 

e menores nos extremos. O presente estudo possibilitou identificar características que podem ser boas 

candidatas para avaliar o estresse térmico em animais da população estudada, uma vez que houve 

maior variabilidade genética em ambientes mais quentes para algumas características, facilitando 

diferenciar os animais geneticamente. 

 

Palavras-chave: Gado leiteiro; Estresse térmico; Parâmetros genéticos; Ácidos graxos 

Abstract 

Heat stress in dairy cows can be evaluated using random regression models of traits as a 

function of a temperature and humidity index (THI). The choice of functions that best fit the data is 

very important so that the genetic evaluation of the animals is performed in the correct way. Thus, the 

aims of this study were: i) to compare models of different Legendre polynomial orders and to choose 

the most appropriate model to describe the changes in variance components of milk production and 

milk quality traits of cows as a function of a THI; and ii) to use the best fit models to estimate the 

coefficients of heritability of each trait and to evaluate the behavior of these coefficients as a function 

of THI. Records of milk yield (MY, kg/day), somatic cell score (SCS), percentage of fat (FP), protein 

(PP), lactose (LP), casein (CP) and fatty acid profile - SAT, unsaturated - UNSAT, monounsaturated - 
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MONO, polyunsaturated - POLY, palmitic acid - C16:0, stearic acid - C18:0; and oleic acid - C18:1) 

from 5,224 Holstein cows at 167 different levels of THI were used. The components of variance were 

estimated using RR under animal model, including the effects of contemporary groups, lactation order, 

days in milk and genetic additive, permanent environment and residual effects. Polynomials from 

second to seventh order were used to adjust the random regressions and the Akaike Information 

Criteria (AIC) and Bayesian Schwarz Information (BIC) were used to evaluate the model’s fit quality. 

According to AIC, polynomials of order 7 fit better for MY and PP; of order 5 fit better for FP, CP and 

UNSAT; of order 4 were better for LP and SCS; of order 3 were chosen for SAT, C18:0 and C18:1; 

and of order 2 were better adjusted for MONO, POLY and C16:0. According to BIC, polynomials of 

order 3 were better adjusted for MY and PP and all other traits were better adjusted for order 2 

polynomials. With the exception of POLY, there was variation in all variance components along the 

THI for all traits. Estimates of heritability ranged from 0.07 to 0.43. For MY, FP, LP, SCS, SAT and 

C16:0, estimates of heritability decreased with increasing THI. On the other hand, for CP, MONO, 

UNSAT and C18:1 they increased. For PP and C18:0, heritability estimates were higher in 

intermediate THI values and lower at the extremes. The present study allowed to identify traits that 

may be good candidates to evaluate heat stress in animals of this population, since there was a greater 

genetic variability according with environments for some traits, making it easier to differentiate the 

animals genetically. 

 

Keywords: Dairy cattle; Heat stress; Genetic parameters; Fatty acids 

 

2.1. Introdução 

Fatores ambientais como radiação solar, precipitação, temperatura, umidade e circulação do ar 

podem provocar estresse térmico em animais de produção, tais como vacas leiteiras. O estresse 

térmico leva à redução no consumo e ao aumento da taxa respiratória e da circulação sanguínea 

periférica das vacas, além de ocasionar mudanças fisiológicas com efeitos negativos sobre a produção 

e a reprodução (West, 2003; Renaudeau et al., 2012). A quantidade de radiação térmica recebida pelo 

animal, assim como várias outras informações de condições ambientais não estão disponíveis 

publicamente e por esse motivo, a maioria dos estudos sobre estresse térmico em gado leiteiro 

concentra-se na utilização de dados de temperatura e umidade, obtidos mais facilmente de estações 

meteorológicas (Renaudeau et al., 2012; Bohlouli et al., 2013). 

Nesse sentido, utilizando informações diárias de temperatura e umidade, é possível obter um 

índice de temperatura e umidade (THI; Thom, 1959), que, atualmente, é o indicador de estresse 

térmico mais utilizado nos estudos em gado leiteiro no mundo (Ravagnolo et al., 2000; Hayes et al., 

2003; Bohmanova et al., 2007; Brügemann et al., 2011; Bohlouli et al., 2013). A aplicação de modelos 

de regressão aleatória (MRA) na avaliação de características de produção e qualidade do leite de vacas 

em função do THI tem se mostrado muito útil para estudar os efeitos do estresse térmico nesses 

animais (Ravagnolo and Misztal, 2002; Bohlouli et al., 2013; Bernabucci et al., 2014). A utilização de 

MRA permite maior flexibilidade na modelagem estatística sem definir limites entre o conforto e o 

estresse térmico (Bohlouli et al., 2013), possibilitando descrever as mudanças graduais nas variâncias 

ao longo do tempo ou gradiente ambiental, no caso, os valores de THI, e estimar essas variâncias em 

qualquer ponto ao longo do intervalo contínuo em que as medidas foram tomadas, mesmo quando há 
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pouca ou nenhuma informação entre os pontos (Kolmodin et al., 2002; El Faro et al., 2008). Ao 

mesmo tempo, a utilização de polinômios ortogonais de Legendre para descrever os efeitos fixos e 

aleatórios via MRA são amplamente aceitos porque, além de fáceis de calcular e utilizar, tendem a 

reduzir as correlações entre os coeficientes de regressão estimados, contribuindo para o aumento da 

velocidade do processo de convergência (Schaeffer e Jamrozik, 1996). 

Diversos autores realizaram análises para características de produção e qualidade do leite de 

vacas em função do THI via MRA com polinômios ortogonais de Legendre, porém, com modelos 

ajustados apenas por polinômios de primeiro ou segundo graus, sem testar diferentes ordens de ajuste 

(Bohlouli et al., 2013; Hammami et al., 2015; Santana et al., 2016). Modelos que usam funções 

polinomiais de grau maior que um, podem descrever melhor a variação fenotípica e genética das 

características ao longo de valores de THI (Brügemann et al., 2011; Bohlouli et al., 2013), mas, 

modelos de primeiro grau têm sido preferíveis porque reduzem o esforço computacional e facilitam a 

interpretação biológica dos resultados (Hammami et al., 2015). Contudo, não considerar a ordem do 

polinômio pode fazer com que a variância fenotípica seja particionada de forma errada entre as demais 

variâncias correspondentes aos efeitos incluídos no modelo, uma vez que as estimativas dos 

componentes de variância podem variar de acordo com a ordem empregada (Misztal et al., 2000) 

Poucos estudos genéticos em estresse térmico sob clima tropical estão atualmente disponíveis 

para gado leiteiro (Santana et al., 2016) e mais escassos são os que envolvem características não 

tradicionais, como perfil de ácidos graxos no leite (Hammami et al., 2015). Até o presente momento, 

nenhum estudo avaliou os componentes de variância de características de produção e de qualidade do 

leite de vacas em uma escala contínua de THI, após comparação de diferentes ordens de ajuste de 

polinômios ortogonais de Legendre. Isto posto, objetivou-se com esse trabalho  a) estudar as funções 

de variância de características de produção e qualidade do leite em relação ao THI, ajustadas por 

polinômios ortogonais de Legendre de ordens dois a sete e avaliar qual função melhor se ajusta aos 

dados; b) estimar os coeficientes de herdabilidade para todo o gradiente ambiental por meio das 

funções mais adequadas para essas características; e c) compreender como a trajetória dos 

componentes de variância e dos coeficientes de herdabilidade se comportam em função do THI. 

 

2.2. Material e métodos 

2.2.1. Origem dos dados 

2.2.1.1. Fenótipos 

Foram utilizadas mensurações mensais de características de produção e qualidade do leite de 

vacas Holandesas provenientes de quatro fazendas, obtidas com a colaboração da Clínica do Leite, 

pertencente ao Departamento de Zootecnia da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da 
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Universidade de São Paulo. Três destas fazendas estão localizadas no Estado de São Paulo, 

caracterizado por temperaturas médias mensais variando de 12 a 28°C e precipitações médias mensais 

variando de 40 a 237 mm. A quarta fazenda está localizada no estado do Paraná, com temperaturas 

médias mensais entre 8 a 27°C e precipitações médias mensais variando de 73 a 172 mm (INMET, 

2017). Nesses rebanhos, as vacas são ordenhadas três vezes ao dia em um sistema mecânico de 

ordenha, sendo mantidas em free-stall. 

As informações de desempenho foram coletadas entre os meses de maio de 2012 e dezembro 

de 2016, totalizando 127.434 informações. Inicialmente, o número de vacas por fazenda foi de 5.050, 

721, 438 e 1.461, totalizando 7.760 vacas, com média de duas lactações e média de 4,5 anos de idade. 

Haviam disponibilizadas informações individuais acerca de genealogia, data de nascimento, data de 

parto, data de coleta da amostra de leite, dias em lactação no controle leiteiro 

(DELCL= data do controle leiteiro data do último parto⁄ ) e ordem da lactação, juntamente com as 

mensurações fenotípicas de produção de leite (PROD, em kg), contagem de células somáticas (CCS), 

teor (%) de gordura (GOR), de proteína (PROT), de lactose (LACT), de caseína (CAS) e de ácidos 

graxos (saturados, SAT; insaturados, INSAT; monoinsaturados, MONO; poli-insaturados, POLI; 

ácido graxo palmítico, C16:0; esteárico, C18:0; e oléico, C18:1) no leite. As mensurações dos 

componentes do leite foram determinadas por meio de espectrometria em infravermelho médio (Delta 

Instruments CombiScope™ Filter, Advanced Instruments, Inc., Norwood, EUA), utilizando-se 

amostras de leite refrigeradas e conservadas com bronopol, conforme descrito por Rodriguez et al. 

(2014). 

A contagem de células somáticas (CCS) foi transformada em escore de células somáticas 

(ECS) por meio da equação ECS = log2(CCS/100.000) + 3, proposta por Ali e Shook (1980) e 

amplamente utilizada em estudos com gado leiteiro (Vallas et al., 2010; Carabaño et al., 2014). 

Inicialmente, a contagem de células somáticas nas amostras de leite variou de 1.000 a 15.974.000 

células por mililitro de leite. 

Os grupos de contemporâneos (GC) foram formados concatenando-se fazenda, mês e ano de 

coleta das amostras de leite, mês de parto e estação de parto (abril a setembro – estação seca; outubro a 

março – estação das águas), de maneira que foram formados 520 grupos com um a 1.143 animais. A 

significância dos efeitos fixos incluídos nos GC foi testada por meio do procedimento GLM no 

programa SAS®. 

Foi realizada a checagem da consistência dos dados, etapa na qual foram excluídos registros 

referentes aos animais: com nenhum dado mensurado, sem data de nascimento, sem data da coleta da 

amostra de leite, sem data de parto, com idade superior a 10 anos, sem ordem de lactação ou com esta 

superior a 8, com dias em lactação no controle leiteiro (DELCL) menor que cinco e maior que 365 dias, 

pertencentes a GC com menos de cinco animais e registros fora da amplitude aceitável (estipulada 

como o valor da média mais ou menos três desvios-padrão; Tabela 1). Adicionalmente, foram 



17 

 

excluídos do banco de dados animais pertencentes aos grupos de contemporâneos com apenas um 

touro como pai. 

 

Tabela 1. Mínimo e máximo aceitável para a manutenção da medida no banco de dados para produção 

de leite (PROD), teor de gordura (GOR), de proteína (PROT), de lactose (LACT), de caseína (CAS), 

escore de células somáticas (ECS), ácidos graxos saturados (SAT), insaturados (INSAT), 

monoinsaturados (MONO), poli-insaturados (POLI), ácido palmítico (C16:0), esteárico (C18:0) e 

oléico (C18:1)*. 

Característica Mínimo Máximo 

PROD 5,00 66,34 

GOR 1,00 6,09 

PROT 2,10 4,14 

LACT 3,69 5,46 

CAS 1,47 3,30 

ECS -3,64 10,05 

SAT 0,61 3,96 

INSAT 0,06 2,04 

MONO 0,03 1,75 

POLI 0,00 0,32 

C16:0 0,14 1,60 

C18:0 0,10 1,14 

C18:1 0,00 1,38 

*PROD medida em kg. ECS expressa em pontos. Demais componentes do leite expressos em %. 

 

O arquivo de pedigree continha 16.632 animais, que incluíam 903 touros e 8.242 reprodutoras, 

de 7,18 gerações, considerando-se a primeira geração como um (Brinks et al., 1961). 

 

2.2.1.2. Índice de temperatura e umidade – THI 

Para avaliar o comportamento dos fenótipos dos animais em função do ambiente, foi utilizado 

um índice de temperatura e umidade (THI). Como nenhuma das fazendas possuía sistema de controle 

de temperatura e umidade nos galpões e as estações meteorológicas próximas às fazendas não 

forneciam essas informações para todos os dias considerados, optou-se por extrai-las da base de dados 

da NASA Prediction of Worldwide Energy Resource (POWER, 2017), por meio da latitude e 

longitude de cada fazenda incluída no estudo. De posse dos dados de temperatura e umidade, 

referentes a dois dias que antecedem ao do controle leiteiro, o índice de temperatura e umidade foi 

calculado por meio da seguinte equação (NRC, 1971). 

 

𝑇𝐻𝐼 = (1,8 × 𝑡𝑒𝑚𝑝 + 32) − [(0,55 − 0,0055 × 𝑟ℎ) × (1,8 × 𝑡𝑒𝑚𝑝 − 26)], 
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em que 𝒕𝒆𝒎𝒑 é a temperatura em ºC e 𝒓𝒉 é a umidade relativa do ar em %, ambas médias diárias. 

Propusemos a utilização de informações meteorológicas dois dias que antecedem ao dia do controle 

leiteiro pois existem evidências de que a média do THI, medida dois dias antes, tem maior efeito sobre 

a produção de leite durante períodos mais quentes (West et al., 2003). 

 

2.2.2. Análises genéticas 

Os componentes de variância foram estimados por meio de Modelos de Regressão Aleatória 

(MRA), sob modelo animal unicaracterístico, com uso do programa WOMBAT (Meyer, 2007), que 

utiliza Máxima Verossimilhança Restrita (REML). As funções de covariância foram estimadas para os 

componentes genético aditivo e de ambiente permanente, e foram modeladas por polinômios 

ortogonais de Legendre. Nos modelos, foram considerados como fixos os efeitos de grupo de 

contemporâneos e ordem de lactação, e como covariável fixa os dias em lactação no controle leiteiro. 

Em modelos de regressão aleatória, são considerados efeitos fixos as regressões sobre o gradiente 

ambiental, no caso, o THI, o que gera uma trajetória média da população (fixa). Dessa forma, as 

curvas aleatórias para cada animal são estimadas como desvios dessa trajetória média (Schaeffer, 

2016). 

O modelo de regressão aleatória utilizado foi o modelo animal proposto por Meyer (1998): 

 

𝑦𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝐹 + ∑ 𝛾𝑚𝜑𝑚(𝑑)

𝑘𝛾−1

𝑚=1

+ ∑ 𝛽𝑚𝜑𝑚(𝑡𝑖𝑗)

𝑘𝛽−1

𝑚=1

+ ∑ 𝛼𝑖𝑚𝜑𝑚(𝑡𝑖𝑗)

𝑘𝛼−1

𝑚=1

+ ∑ 𝜌𝑖𝑚𝜑𝑚(𝑡𝑖𝑗)

𝑘𝜌−1

𝑚=1

+ 𝜀𝑖𝑗 

 

em que: 𝑦𝑖𝑗 é o fenótipo no THI i para o animal j; 𝜇 é uma constante a todas as observações; F é o 

conjunto de efeitos fixos de grupos de contemporâneos e ordem de lactação; 𝛾𝑚 é o coeficiente de 

regressão fixo para a covariável dias em lactação no controle leiteiro; 𝛽𝑚 é o coeficiente de regressão 

fixo para modelar a curva média da população; 𝛼𝑖𝑚 e 𝜌𝑖𝑚são os coeficientes de regressão aleatória 

para os efeitos aditivo direto e de ambiente permanente, respectivamente; 𝑑 indica o DELCL 

padronizado para o intervalo -1 a 1; 𝑡𝑖𝑗 indica o i-ésimo THI para o animal j, padronizado para o 

intervalo -1 a 1; 𝜑𝑚(𝑡𝑖𝑗) é o m-ésimo polinômio de Legendre avaliado para 𝑡𝑖𝑗; 𝑘𝛾, 𝑘𝛽 , 𝑘𝛼 e 𝑘𝜌 são as 

ordens dos polinômios, com 𝑘𝛾 = 4 e 𝑘𝛽 = 𝑘𝛼 = 𝑘𝜌 variando de 2 a 7; 𝜀𝑖𝑗 é o erro aleatório associado 

ao THI i para o animal j. 

O THI foi padronizado conforme a equação abaixo (Kirkpatrick et al., 1990) e de maneira 

análoga, o DELCL também foi padronizado. 
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𝑡 =
2 × (𝑇𝐻𝐼 − 𝑇𝐻𝐼𝑚𝑖𝑛)

𝑇𝐻𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝐻𝐼𝑚𝑖𝑛
− 1 

 

em que 𝑇𝐻𝐼 é o índice de temperatura e umidade a ser padronizado para 𝑡; 𝑇𝐻𝐼𝑚𝑎𝑥 e  𝑇𝐻𝐼𝑚𝑖𝑛 são os 

valores máximo e mínimo de THI observados, respectivamente. 

 

Polinômios ortogonais de Legendre de segunda à sétima ordem (Leg2, Leg3, Leg4, Leg5, 

Leg6, Leg7; Tabela 2), portanto, de primeiro à sexto graus, foram utilizados para o ajuste das 

regressões aleatórias. A ordem dos polinômios foi mantida a mesma para os componentes genético 

aditivo e de ambiente permanente, variando de segunda a sétima ordem, para todas as características. 

Para a covariável DELCL, a ordem foi mantida sempre 4 (efeito cúbico). 

 

Tabela 2. Ordem do polinômio (ORD), grau do polinômio (GRA), denominação (DEN) e as 

respectivas funções polinomiais de Legendre (POL) e polinômios ortogonais de Legendre (POL 

ORT). 

DEN ORD GRA 
POL 

𝑃𝑛(𝑡) 

POL ORT 

𝜑𝑛(𝑡) = √
2𝑛 + 1

2
𝑃𝑛(𝑡) 

Leg1 1 0 P0(t) = 1 φ0(t) = √1
2⁄ . P0(t) 

Leg2 2 1 P1(t) = t φ1(t) = √3
2⁄ . P1(t) 

Leg3 3 2 P2(t) = 1
2⁄ . (3t2 − 1) φ2(t) = √5

2⁄ . P2(t) 

Leg4 4 3 P3(t) = 1
2⁄ . (5t3 − 3t) φ3(t) = √7

2⁄ . P3(t) 

Leg5 5 4 P4(t) = 1
8⁄ . (35t4 − 30t2 + 3) φ4(t) = √9

2⁄ . P4(t) 

Leg6 6 5 P5(t) = 1
8⁄ . (63t5 − 70t3 + 15t) φ5(t) = √11

2⁄ . P5(t) 

Leg7 7 6 P6(t) =  1
16⁄ . (231t6 − 315t4 + 105t2 − 5) φ6(t) = √13

2⁄ . P6(t) 

 n = grau do polinômio; t = THI padronizado; (Spiegel, 1971; Kirkpatrick et al., 1990) 

 

Inicialmente, a variância residual foi considerada heterogênea, dividindo-se os valores de THI 

em dez intervalos, por característica (Número de valores considerados por intervalo = número de 

valores considerados por característica/10). As variâncias residuais foram obtidas por meio de análise 

de variância e foram considerados homogêneos os intervalos nos quais a maior variância não 

excedesse em quatro vezes a menor variância (Box, 1953). Não foi verificada heterogeneidade de 

variâncias residuais para os fenótipos nesses intervalos, então optou-se por considerar as variâncias 

residuais homogêneas em todos os modelos, para todas as características. Variâncias residuais 
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homogêneas também foram utilizadas em análises de regressão aleatória da produção de leite ao longo 

do THI, em estudo com vacas Holandesas no Irã (Bohlouli et al., 2013). 

O modelo em notação matricial está descrito abaixo: 

 

𝒚 = 𝑿𝒃 + 𝒁𝒂 + 𝑾𝒑 + 𝒆 

 

em que 𝒚 é o vetor das observações; 𝒃 é o vetor de coeficientes de regressão fixos relacionados ao GC, 

à ordem de lactação e à covariável DELCL; 𝒂 e 𝒑 são o vetores de coeficientes de regressão aleatórios 

atribuídos aos efeitos genético aditivo e de ambiente permanente, respectivamente; 𝑿, 𝒁 e 𝑾 são as 

matrizes de incidência de efeitos em 𝒃, 𝒂 e 𝒑, respectivamente, contendo polinômios de Legendre 

relativos ao nível da variável controle adotada (THI); 𝒆 é o vetor de efeitos aleatórios residuais, 

inerentes a cada observação, NID(0, 𝜎𝑒
2). 

 Também, 

𝑉𝑎𝑟 [
𝑎
𝑝
𝑒

] = [
𝑨⨂𝑮 0 0

0 𝑰⨂𝑷 0
0 0 𝑹

] 

 

em que 𝑨 é a matriz de numeradores do coeficiente de parentesco entre os indivíduos de ordem igual 

ao número de indivíduos; 𝑮 é a matriz de variância e covariâncias dos coeficientes de regressão 

aleatória para efeitos genéticos aditivos de ordem 𝑚 + 1; 𝑰 é a matriz identidade de ordem igual ao 

total de observações; 𝑷 é a matriz de variância e covariâncias dos coeficientes de regressão aleatória 

para efeitos de ambiente permanente do animal de ordem 𝑚 + 1; e 𝑹 é a matriz diagonal de variâncias 

residuais, que pode variar dependendo de 𝑡. As equações de modelos mistos são apresentadas a seguir: 

 

[
𝑿′𝑹−1𝑿 𝑿′𝑹−1𝒁 𝑿′𝑹−1𝑾
𝒁′𝑹−1𝑿 𝒁′𝑹−1𝒁 + 𝑨−1⨂𝑮−1 𝒁′𝑹−1𝑾
𝑾′𝑹−1𝑿 𝑾′𝑹−1𝒁 𝑾′𝑹−1𝑾 + 𝑰⨂𝑷−1

] [
�̂�
�̂�
�̂�

] = [

𝑿′𝑹−1𝑦

𝒁′𝑹−1𝑦

𝑾′𝑹−1𝑦

] 

 

Os critérios utilizados para a determinação do melhor modelo foram o Critério de Informação 

de Akaike (AIC; Akaike, 1973) e o Critério Bayesiano de Informação de Schwarz (BIC; Schwarz, 

1978). Valores menores de AIC e BIC indicam melhor ajuste do modelo.  

Os critérios de informação podem ser representados como: 

 

𝐴𝐼𝐶 = −2 log 𝐿 + 2𝑝 

𝐵𝐼𝐶 = −2 log 𝐿 + 𝑝 log(𝑁 − 𝑟(𝑋)) 
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em que −𝟐 𝒍𝒐𝒈 𝑳 é o logaritmo da máxima verossimilhança restrita; 𝒑 é o número de parâmetros do 

modelo; 𝑵 é o total de observações; e 𝒓 é o posto da matriz X (matriz de incidência para os efeitos 

fixos).  

Os coeficientes de herdabilidade (ℎ2) foram calculados para cada característica, pela razão 

entre a variância genética aditiva (𝜎𝑎
2) e a variância fenotípica (𝜎𝑝

2), no decorrer dos valores de THI, 

conforme equação abaixo: 

 

ℎ2 =
𝜎𝑎

2

𝜎𝑎
2 + 𝜎𝑝𝑒

2 + 𝜎𝑟
2 =

𝜎𝑎
2

𝜎𝑝
2 

 

em que 𝝈𝒑𝒆
𝟐  é a variância de ambiente permanente de animal e 𝝈𝒓

𝟐 é a variância residual. 

 

2.3. Resultados e discussão 

2.3.1. Descritivas 

2.3.1.1. Fenótipos 

Após edição, o banco de dados final continha 74.470 informações oriundas de 5.224 vacas, 

filhas de 310 touros e pertencentes a 499 GC, sendo que cada GC possuía de 3 a 72 touros como pais. 

A descrição estatística das características avaliadas estão apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Número de observações (N), média, desvio-padrão (DP), coeficiente de variação (CV, %), 

valores mínimos (MIN) e máximos (MAX) obtidos para produção de leite (PROD), teor de gordura 

(GOR), de proteína (PROT), de lactose (LACT), de caseína (CAS), escore de células somáticas (ECS), 

ácidos graxos saturados (SAT), insaturados (INSAT), monoinsaturados (MONO), poli-insaturados 

(POLI), ácido palmítico (C16:0), esteárico (C18:0) e oléico (C18:1)*. 

Característica N Média DP CV MIN MAX 

PROD 55.692 33,95 10,556 31,09 5,00 66,20 

GOR 59.627 3,51 0,765 21,79 1,00 6,09 

PROT 59.819 3,11 0,319 10,25 2,10 4,14 

LACT 59.345 4,59 0,244 5,32 3,69 5,40 

CAS 50.447 2,38 0,290 12,21 1,47 3,30 

ECS 61.224 3,21 2,272 70,84 -2,64 9,88 

SAT 39.453 2,26 0,511 22,57 0,61 3,96 

INSAT 39.365 1,03 0,292 28,25 0,07 2,04 

MONO 39.362 0,87 0,251 28,75 0,03 1,75 

POLI 39.553 0,16 0,048 30,74 0,01 0,32 

C16:0 39.481 0,86 0,224 25,93 0,15 1,60 

C18:0 39.363 0,61 0,154 25,08 0,10 1,14 

C18:1 39.331 0,67 0,208 31,31 0,01 1,38 

*PROD medida em kg. ECS expressa em pontos. Demais componentes do leite expressos em %. 

 



22 

Os valores de média e desvio-padrão para todas as características são semelhantes aos 

reportados por Petrini et al. (2016), em que se avaliou animais da mesma população, mas, com número 

menor de mensurações (N = 29.500 a 34.000). Outros autores apresentam média e desvio-padrão 

(média; desvio-padrão) semelhantes para PROD (33,73; 9,55), GOR (3,70; 0,70), PROT (3,34; 0,32) 

LACT (4,64; 0,14) e ECS (2,73; 1,52), também em vacas Holandesas (Schopen et al., 2009; Bilal et 

al., 2014; Hammami et al., 2015; Penasa et al., 2015). O teor de caseína representou aproximadamente 

76,53% do total de proteína no leite, valor semelhante ao reportado na literatura, de 75% (Schopen et 

al., 2009). 

Os ácidos graxos relatados neste estudo (C16:0, C18:0 e C18:1) representaram 

aproximadamente 65,05% do total de ácidos graxos na gordura do leite. Em média, as quantidades 

totais de SAT, MONO e POLI na gordura do leite foram 64,39, 24,79 e 4,56%, respectivamente. Estes 

valores são próximos à composição típica da gordura do leite bovino, de aproximadamente 70% de 

SAT, 25% de MONO e 5% de POLI (Grummer, 1991; Bilal et al., 2014). 

O número de vacas por fazenda foi igual a 3.047, 645, 157 e 1.375. As vacas apresentaram 

média de 2,22 lactações e média de 4,24 anos de idade. O número de mensurações por vaca variou de 

um a 40 (Tabela 4) e o número de mensurações por ordem de lactação variou de 21 a 25.479 (Figura 

1). 

 

Tabela 4. Número de animais em relação ao número de medidas (de 1 a 40) por característica 

Característica* 
Nº de medidas 

1 2-5 6-11 12-17 18-23 24-29 30-35 36-40 

PROD 319 1.164 1.510 1.125 770 242 20 0 

GOR 230 964 1.712 1.163 806 278 45 6 

PROT 227 964 1.711 1.162 796 288 48 6 

LACT 241 959 1.724 1.160 795 274 43 6 

CAS 219 980 1.483 1.053 661 207 20 0 

ECS 227 913 1.712 1.157 831 308 59 6 

SAT 329 1.625 2.030 906 225 4 0 0 

INSAT 327 1.630 2.039 904 219 4 0 0 

MONO 324 1.631 2.041 907 215 4 0 0 

POLI 326 1.616 2.045 908 226 4 0 0 

C16:0 327 1.633 2.021 912 223 4 0 0 

C18:0 327 1.615 2.047 908 215 4 0 0 

C18:1 328 1.633 2.035 908 216 4 0 0 

*PROD = produção de leite, GOR = teor de gordura, PROT = teor de proteína, LACT = teor de 

lactose, CAS = teor de caseína, ECS = escore de células somáticas, SAT = teor de ácidos graxos 

saturados, INSAT = teor de ácidos graxos insaturados, MONO = teor de ácidos graxos 

monoinsaturados, POLI = teor de ácidos graxos poli-insaturados, C16:0 = teor de ácido graxo 

palmítico, C18:0 = teor de ácido graxo esteárico, C18:1 = teor de ácido graxo oléico 
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Figura 1. Número de mensurações e de animais, para todas as características, por ordem de lactação. 

 

Aproximadamente 32,70% dos animais possuíam até 5 mensurações cada um, 66,90% 

possuíam de 6 a 30 mensurações cada um e 0,40% possuíam mais de 30 mensurações cada um. A 

maior parte dos animais eram de primeira, segunda e terceira lactações, representando 32,24, 34,21 e 

19,70%, respectivamente, do total de animais. 

 

2.3.1.2. Índice de temperatura e umidade – THI 

Foram obtidos 167 valores distintos para THI, que variaram de 51,558 a 78,159 e que 

apresentaram, em média, o valor de 68,052. As estatísticas descritivas do THI geral e do THI por 

característica, estão apresentadas na Tabela 5. O número de mensurações por THI e a distribuição ao 

longo dos meses, por ano, estão demonstrados nas Figuras 2 e 3, respectivamente. 
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Tabela 5. Número de mensurações (N), média, desvio-padrão (DP), coeficiente de variação (CV, %), 

valores mínimos (MIN) e máximos (MAX) para o THI geral (THIGERAL) e os THI considerados para as 

características produção de leite (THIPROD), teor de gordura (THIGOR), de proteína (THIPROT), de 

lactose (THILACT), de caseína (THICAS), escore de células somáticas (THIECS), ácidos graxos saturados 

(THISAT), insaturados (THIINSAT), monoinsaturados (THIMONO), poli-insaturados (THIPOLI), ácido 

palmítico (THIC16:0), esteárico (THIC18:0) e oléico (THIC18:1). 

Característica 
THI 

N Média DP CV MIN MAX 

THIGERAL 167 68,052 5,306 7,797 51,558 78,159 

THIPROD 142 67,813 5,310 7,831 51,558 78,159 

THIGOR 145 67,652 5,361 7,925 51,558 78,159 

THIPROT 145 67,652 5,361 7,925 51,558 78,159 

THILACT 145 67,652 5,361 7,925 51,558 78,159 

THICAS 124 67,702 5,341 7,889 51,558 78,159 

THIECS 145 67,652 5,361 7,925 51,558 78,159 

THISAT 101 67,335 4,929 7,320 51,558 78,159 

THIINSAT 101 67,335 4,929 7,320 51,558 78,159 

THIMONO 101 67,335 4,929 7,320 51,558 78,159 

THIPOLI 101 67,335 4,929 7,320 51,558 78,159 

THIC16:0 101 67,335 4,929 7,320 51,558 78,159 

THIC18:0 101 67,335 4,929 7,320 51,558 78,159 

THIC18:1 101 67,335 4,929 7,320 51,558 78,159 

 

 

Figura 2. Número de mensurações por valor de THI. 
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Figura 3. Distribuição do THI médio mensal ao longo dos anos englobados no estudo. 

 

O número de valores de THI variou entre as características porque nem todos os animais 

possuíam todos os fenótipos em determinado dia do controle leiteiro. A maior concentração de 

mensurações se deu em valores de THI superiores a 58. Os valores de THI apresentaram 

comportamento decrescente entre os meses de janeiro a junho e comportamento crescente entre os 

meses de julho a dezembro. Isso era esperado, uma vez que, no Brasil, o período entre os meses de 

março e setembro (outono e inverno) apresentam temperaturas menores e menor umidade do que o 

período entre os meses de setembro e março (primavera e verão) (INMET, 2017). 

 

2.3.2. Análises genéticas 

2.3.2.1. Modelos de melhor ajuste 

Os modelos associados a polinômios de Legendre de menor grau apresentaram melhor ajuste 

para todas as características avaliadas, de acordo com o Critério Bayesiano de Informação de Schwarz 

(BIC). O mesmo não ocorreu, no geral, para o Critério de Informação de Akaike (AIC). Pode-se 

justificar pelo fato de que BIC penaliza modelos com maior número de parâmetros e essa penalização 

aumenta à medida que o tamanho da amostra aumenta (Buckland et al., 1997). 

Os modelos utilizados, de acordo com a escala de Legendre, e os critérios de ajuste, para as 

características produção de leite (PROD), teor de gordura (GOR), proteína (PROT), lactose (LACT), 

caseína (CAS) e escore de células somáticas (ECS), podem ser visualizados na Tabela 6. 

Para PROD e PROT, as funções que melhor se ajustaram foram as modeladas por polinômios 

de 7ª ordem, segundo AIC, e de 3ª ordem, segundo BIC. Para GOR e CAS, melhor se ajustaram os 

modelos descritos por polinômios de 5ª ordem, segundo AIC, e 2ª ordem, segundo BIC. E para LACT 

e ECS, os melhores ajustes foram para as funções modeladas por polinômios de 4ª ordem, segundo 

AIC e 2ª ordem, segundo BIC. Os critérios de informação podem não concordar quanto à indicação do 
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melhor ajuste, como ocorreu para PROD, GOR, PROT, LACT, CAS e ECS, uma vez que esses 

critérios apresentam maneiras diferentes de penalização. 

 

Tabela 6. Modelos, números de parâmetros e critérios de seleção de modelos com diferentes ordens 

de ajuste na escala de Legendre para as características produção de leite (PROD), teor de gordura 

(GOR), de proteína (PROT), de lactose (LACT), de caseína (CAS) e escore de células somáticas 

(ECS). 

Modelo Nº de parâmetros -2LogL AIC BIC 

PROD 

Leg2 7 279597.974 279611.974 279674.406 

Leg3 13 279514.896 279540.896 279656.842 

Leg4 21 279450.094 279492.094 279679.392 

Leg5 31 279473.156 279535.156 279811.642 

Leg6 43 279338.602 279424.602 279808.112 

Leg7 57 279266.372 279380.372 279888.746 

GOR 

Leg2 7 11986.068 12000.068 12062.980 

Leg3 13 11922.240 11948.240 12065.078 

Leg4 21 11909.572 11951.572 12140.310 

Leg5 31 11875.808 11937.808 12216.420 

Leg6 43 11863.048 11949.048 12335.506 

Leg7 57 11924.206 12038.206 12550.488 

PROT 

Leg2 7 -124801.336 -124787.336 -124724.402 

Leg3 13 -124871.108 -124845.108 -124728.228 

Leg4 21 -124836.686 -124794.686 -124605.880 

Leg5 31 -124771.612 -124709.612 -124430.900 

Leg6 43 -124982.352 -124896.352 -124509.754 

Leg7 57 -125029.040 -124915.040 -124402.574 

LACT 

Leg2 7 -144191.676 -144177.676 -144114.798 

Leg3 13 -144237.902 -144211.902 -144095.126 

Leg4 21 -144310.328 -144268.328 -144079.692 

Leg5 31 -144210.272 -144148.272 -143869.808 

Leg6 43 -144253.826 -144167.826 -143781.574 

Leg7 57 -144253.580 -144139.580 -143627.570 

CAS 

Leg2 7 -116139.902 -116125.902 -116064.160 

Leg3 13 -116151.216 -116125.216 -116010.552 

Leg4 21 -116136.614 -116094.614 -115909.386 

Leg5 31 -116279.576 -116217.576 -115944.148 

Leg6 43 -116226.334 -116140.334 -115761.064 

Leg7 57 -116274.940 -116160.940 -115658.186 

ECS 

Leg2 7 132562.106 132576.106 132639.206 

Leg3 13 132867.896 132893.896 133011.078 

Leg4 21 132495.124 132537.124 132726.420 

Leg5 31 132511.178 132573.178 132852.616 

Leg6 43 132496.544 132582.544 132970.148 

Leg7 57 132472.972 132586.972 133100.772 

Valores em negrito correspondem à ordem do modelo que melhor se ajustou. 

 

Os modelos utilizados, de acordo com a escala de Legendre, e os critérios 

de ajuste, para as características ácidos graxos saturados (SAT), insaturados (INSAT), 

monoinsaturados (MONO), poli-insaturados (POLI), ácido palmítico (C16:0), esteárico (C18:0) e 

oléico (C18:1) podem ser visualizados na Tabela 7. 
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Tabela 7. Modelos, números de parâmetros e critérios de seleção de modelos com diferentes ordens 

de ajuste na escala de Legendre para as características ácidos graxos saturados (SAT), insaturados 

(INSAT), monoinsaturados (MONO), poli-insaturados (POLI), ácido palmítico (C16:0), esteárico 

(C18:0) e oléico (C18:1). 

Modelo Nº de parâmetros -2LogL AIC BIC 

SAT 

Leg2 7 -26790.704 -26776.704 -26716.686 

Leg3 13 -26829.158 -26803.158 -26691.696 

Leg4 21 -26815.846 -26773.846 -26593.790 

Leg5 31 -26593.790 -26741.794 -26475.998 

Leg6 43 -26786.932 -26700.932 -26332.250 

Leg7 57 -26896.226 -26782.226 -26493.510 

INSAT 

Leg2 7 -68248.884 -68234.884 -68174.882 

Leg3 13 -68266.218 -68240.218 -68128.784 

Leg4 21 -68247.320 -68205.320 -68025.312 

Leg5 31 -68302.536 -68240.536 -67974.812 

Leg6 43 -67812.238 -67726.238 -67357.654 

Leg7 57 -68320.886 -68206.886 -67718.296 

MONO 

Leg2 7 -79732.194 -79718.194 -79658.192 

Leg3 13 -79737.268 -79711.268 -79599.836 

Leg4 21 -79738.096 -79696.096 -79516.090 

Leg5 31 -79738.400 -79676.400 -79410.678 

Leg6 43 -79056.854 -78970.854 -78602.272 

Leg7 57 -79807.372 -79693.372 -79204.788 

POLI 

Leg2 7 -211854.294 -211840.294 -211780.256 

Leg3 13 -211862.514 -211836.514 -211725.018 

Leg4 21 -207959.440 -207917.440 -207737.330 

Leg5 31 -211849.570 -211787.570 -211521.696 

Leg6 43 NC NC NC 

Leg7 57 -211842.784 -211728.784 -211239.920 

C16:0 

Leg2 7 -95249.334 -95235.334 -95175.310 
Leg3 13 -95136.070 -95110.070 -95110.070 

Leg4 21 -94986.692 -94944.692 -94764.622 

Leg5 31 -95015.426 -94953.426 -94687.610 

Leg6 43 -95250.684 -95164.684 -94795.972 

Leg7 57 -95269.266 -95155.266 -94666.508 

C18:0 

Leg2 7 -121029.822 -121015.822 -120955.820 

Leg3 13 -121110.052 -121084.052 -120972.618 
Leg4 21 -120272.476 -120230.476 -120050.468 

Leg5 31 -119939.416 -119877.416 -119611.692 

Leg6 43 -119185.700 -119099.700 -118731.118 

Leg7 57 -119731.484 -119617.484 -119128.898 

C18:1 

Leg2 7 -95197.788 -95183.788 -95123.792 
Leg3 13 -95235.184 -95209.184 -95097.760 

Leg4 21 -95237.758 -95195.758 -95015.768 

Leg5 31 -94797.184 -94735.184 -94469.486 

Leg6 43 -94819.852 -94733.852 -94365.304 

Leg7 57 -95290.690 -95176.690 -94688.150 

NC = não convergiu. Valores em negrito correspondem à ordem do modelo que melhor se ajustou. 

 

Para as características ácidos graxos SAT e C18:1, os modelos que melhor se ajustaram foram 

os de ordem 3, segundo AIC e de ordem 2, segundo BIC. Para INSAT, os modelos foram melhor 

ajustados por polinômios de ordem 5 e 2, segundo AIC e BIC, respectivamente. Para MONO, POLI e 

C16:0, os critérios de informação concordaram quanto ao melhor ajuste, indicando que polinômios de 
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2ª ordem modelaram melhor essas características em função do THI. O mesmo ocorreu para C18:0, 

porém, com ordem de ajuste igual a 3. 

Polinômios ortogonais de segunda ordem (efeito linear) foram utilizados para modelar efeitos 

fixos e aleatórios para produção de leite (Hammami et al., 2015; Santana et al., 2016) e para teor de 

proteína, de gordura e escore de células somáticas no leite (Hammami et al., 2015), em função do THI, 

em vacas da raça Holandesa. Nesses trabalhos, Hammami et al. (2015) realizaram as análises via 

normas de ração com polinômio linear de Legendre, com 200 mil informações de 34 mil vacas 

primíparas da raça Holandesa da Bélgica, de características de produção e qualidade do leite em 

função de um THI, objetivando estimar componentes de variância e parâmetros genéticos. Por sua vez, 

Santana et al. (2016) utilizaram informações de produção de leite em função de diferentes 

combinações de DEL e THI, por meio de diferentes modelos de regressão aleatória, para identificar 

interação genótipo ambiente e verificar perdas de produção por estresse térmico de 3.600 vacas 

Holandesas primíparas de um rebanho do Brasil. Para polinômios de ordem superior, foram utilizados 

polinômios ortogonais de 3ª ordem (efeito quadrático) para modelar os efeitos fixos e aleatórios para 

teor de proteína no leite (Brügemann et al., 2011) e para produção de leite (Bohlouli et al., 2013), em 

função do THI, em vacas da raça Holandesa, na Alemanha e no Irã, respectivamente. Esses trabalhos 

não escolheram os modelos utilizados por meio de critérios. Em Brügemann et al. (2011), um milhão 

de informações de produção de leite de aproximadamente 155 mil vacas Holandesas primíparas de 196 

rebanhos da Alemanha foram avaliados em função do THI e DEL, por regressão aleatória e análise 

bivariada, objetivando obter variâncias e covariâncias e identificar interação genótipo ambiente. 

Bohlouli et al. (2013) avaliaram cerca de 841 mil mensurações de produção de leite oriundas de 

103.600 vacas primíparas da raça Holandesas do Irã em função do THI, via regressão aleatória para 

estimar variâncias e verificar presença de interação genótipo ambiente. Polinômios ortogonais de 

segunda ordem (efeito linear) foram utilizados para modelar efeitos fixos e aleatórios para diversos 

tipos de ácidos graxos, incluindo SAT, INSAT, MONO, POLI, C16:0, C18:0 e C18:1 em função do 

THI, em vacas da raça Holandesa, na Bélgica (Hammami et al., 2015). Trabalhos que avaliam o perfil 

de ácidos graxos no leite de vacas em função de um índice de temperatura e umidade, são escassos na 

literatura. 

Em análises estatísticas, busca-se o modelo mais parcimonioso, ou seja, aquele que envolva o 

mínimo de parâmetros possível a serem estimados e que explique bem o comportamento da variável 

resposta (Box and Jenkins, 1976). Por isso, para as características em que os critérios de informação 

não concordaram quanto ao melhor ajuste, a ordem dos modelos foi escolhida para evitar super 

parametrização, e os componentes de variância e as estimativas de herdabilidade apresentados a 

seguir, são referentes aos modelos de menor ordem, neste caso, os indicados por BIC. 
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2.3.2.2. Componentes de variância e herdabilidades 

O modelo de regressão aleatória utilizado estimou componentes de variância para todas as 

características em todos os THI disponíveis, sem definir um limite específico. As relações das 

estimativas dos componentes de variância e das estimativas de herdabilidade em função do THI, e a 

estatística descritiva dessas estimativas, para as características PROD, CAS, MONO, POLI, C16:0 e 

C18:1, podem ser visualizadas nas Figuras 4 a 9. Essas características foram semelhantes com relação 

ao comportamento das estimativas dos componentes de variâncias aditiva (𝜎𝑎
2), de ambiente 

permanente (𝜎𝑝𝑒
2 ) e fenotípica (𝜎𝑝

2), em função do THI, que apresentaram maiores magnitudes nos 

valores mais extremos de THI e menores magnitudes nos valores intermediários de THI. Ao comparar 

os extremos, valores menores de THI apresentaram maior magnitude dos componentes de variância do 

que os valores maiores de THI. Em relação aos valores intermediários do THI, o comportamento dos 

componentes de variância foi diferente para as características supracitadas: para PROD, as estimativas 

de 𝜎𝑎
2 e 𝜎𝑝𝑒

2  não variaram muito, e consequentemente, as estimativas de 𝜎𝑝
2 também não; para CAS, as 

estimativas de 𝜎𝑝𝑒
2  e 𝜎𝑝

2 diminuíram e de 𝜎𝑎
2 aumentaram; para MONO, as estimativas de 𝜎𝑝

2 e 𝜎𝑎
2 

apresentaram um leve aumento e as de 𝜎𝑝𝑒
2  variaram pouco; para POLI, praticamente não houveram 

alterações nos componentes de variância; para C16:0, as estimativas de 𝜎𝑎
2 e 𝜎𝑝

2 diminuíram e as de 

𝜎𝑝𝑒
2  praticamente não se alteraram; e para C18:1 as estimativas de 𝜎𝑝

2, 𝜎𝑎
2 e 𝜎𝑝𝑒

2  aumentaram, mas com 

pouca variação para 𝜎𝑎
2 e 𝜎𝑝𝑒

2 . 

Quanto às estimativas de herdabilidade (ℎ²), PROD apresentou queda de 0,31 para 0,14 nos 

menores valores  de THI e permaneceu constante (0,14) até o final do gradiente ambiental. Estimativas 

de ℎ² crescentes ao longo do gradiente ambiental foram observadas para CAS (0,32 para 0,42), 

MONO (0,08 para 0,13), e C18:1 (0,07 para 0,11); decrescente para C16:0 (0,31 para 0,26); e 

constante para POLI (0,15). 

 

Figura 4. Estimativas das variâncias genética aditiva direta (𝜎𝑎
2), de ambiente permanente do animal 

(𝜎𝑝𝑒
2 ), fenotípica (𝜎𝑝

2) e residual (𝜎𝑟
2) [1] e estimativas de herdabilidade (ℎ²) [2] para a característica 

produção de leite, no modelo Leg3. 
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Figura 5. Estimativas das variâncias genética aditiva direta (𝜎𝑎
2), de ambiente permanente do animal 

(𝜎𝑝𝑒
2 ), fenotípica (𝜎𝑝

2) e residual (𝜎𝑟
2) [1] e estimativas de herdabilidade (ℎ²) [2] para a característica 

teor de caseína, no modelo Leg2. 

 

 

Figura 6. Estimativas das variâncias genética aditiva direta (𝜎𝑎
2), de ambiente permanente do animal 

(𝜎𝑝𝑒
2 ), fenotípica (𝜎𝑝

2) e residual (𝜎𝑟
2) [1] e estimativas de herdabilidade (ℎ²) [2] para a característica 

teor de ácidos graxos monoinsaturados, no modelo Leg2. 
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Figura 7. Estimativas das variâncias genética aditiva direta (𝜎𝑎
2), de ambiente permanente do animal 

(𝜎𝑝𝑒
2 ), fenotípica (𝜎𝑝

2) e residual (𝜎𝑟
2) [1] e estimativas de herdabilidade (ℎ²) [2] para a característica 

teor de ácidos graxos poli-insaturados, no modelo Leg2. 

 

 

Figura 8. Estimativas das variâncias genética aditiva direta (𝜎𝑎
2), de ambiente permanente do animal 

(𝜎𝑝𝑒
2 ), fenotípica (𝜎𝑝

2) e residual (𝜎𝑟
2) [1] e estimativas de herdabilidade (ℎ²) [2] para a característica 

teor de ácido graxo palmítico (C16:0), no modelo Leg2. 
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Figura 9. Estimativas das variâncias genética aditiva direta (𝜎𝑎
2), de ambiente permanente do animal 

(𝜎𝑝𝑒
2 ), fenotípica (𝜎𝑝

2) e residual (𝜎𝑟
2) [1] e estimativas de herdabilidade (ℎ²) [2] para a característica 

teor de ácido graxo oléico (C18:1), no modelo Leg2. 

 

As relações das estimativas dos componentes de variância e das estimativas de herdabilidade 

em função do THI, e a estatística descritiva dessas estimativas, para as características GOR, PROT, 

LACT, ECS, SAT e INSAT, podem ser visualizadas nas Figuras 10 a 15. Essas características foram 

semelhantes no que diz respeito ao comportamento das estimativas de 𝜎𝑝𝑒
2  e diferentes quanto ao 

comportamento das estimativas de 𝜎𝑎
2 e 𝜎𝑝

2, em função do THI. As estimativas de 𝜎𝑝𝑒
2  foram maiores 

nos valores extremos do THI e menores nos valores intermediários de THI. Com relação aos valores 

extremos do gradiente ambiental, THI menores apresentaram maiores 𝜎𝑝𝑒
2  quando comparados aos 

maiores valores de THI, para GOR, PROT, LACT, ECS e SAT e, analogamente, menores 𝜎𝑝𝑒
2  para 

INSAT. Para os valores intermediários de THI, as estimativas de 𝜎𝑝𝑒
2  para as características GOR, 

ECS, SAT e INSAT não variaram muito. Por outro lado, diminuíram para PROT e aumentaram para 

LACT. As estimativas de 𝜎𝑝
2 apresentaram comportamento semelhante, em função do THI, para 

PROT, LACT, ECS e INSAT, com maiores estimativas nos extremos do THI, de tal maneira que as 

características PROT, LACT e ECS apresentaram maiores 𝜎𝑝
2 nos valores menores de THI em relação 

aos valores maiores de THI, e comportamento decrescente nos valores intermediários de THI; e 

INSAT apresentou menores 𝜎𝑝
2 nos valores menores de THI comparado aos valores maiores de THI, e 

comportamento crescente nos valores intermediários de THI. Para GOR e SAT, as estimativas de 𝜎𝑝
2 

foram decrescentes. No que diz respeito à 𝜎𝑎
2, GOR, LACT, ECS e SAT apresentaram comportamento 

decrescente ao longo dos valores do THI, INSAT apresentou comportamento crescente e PROT 

apresentou menores estimativas nos extremos do THI e maiores nos valores intermediários do THI, 

sem muita variação neste. 

Quanto as estimativas de ℎ² em função do THI, as características GOR, LACT, ECS e SAT 

apresentaram comportamento decrescente, com queda de 0,28 para 0,16; 0,43 para 0,30; 0,14 para 
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0,09; e 0,33 para 0,22, respectivamente. Por outro lado, INSAT apresentou comportamento crescente 

das estimativas de ℎ2em função do THI, com aumento de 0,07 para  0,11. Para PROT, as estimativas 

de ℎ² apresentaram menores magnitudes nos valores extremos do THI e maiores valores nos valores 

intermediários, com maior estimativa próximo ao THI de valor 69.  

 

 

Figura 10. Estimativas das variâncias genética aditiva direta (𝜎𝑎
2), de ambiente permanente do animal 

(𝜎𝑝𝑒
2 ), fenotípica (𝜎𝑝

2) e residual (𝜎𝑟
2) [1] e estimativas de herdabilidade (ℎ²) [2] para a característica 

teor de gordura, no modelo Leg2. 

 

 

Figura 11. Estimativas das variâncias genética aditiva direta (𝜎𝑎
2), de ambiente permanente do animal 

(𝜎𝑝𝑒
2 ), fenotípica (𝜎𝑝

2) e residual (𝜎𝑟
2) [1] e estimativas de herdabilidade (ℎ²) [2] para a característica 

teor de proteína, no modelo Leg3. 
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Figura 12. Estimativas das variâncias genética aditiva direta (𝜎𝑎
2), de ambiente permanente do animal 

(𝜎𝑝𝑒
2 ), fenotípica (𝜎𝑝

2) e residual (𝜎𝑟
2) [1] e estimativas de herdabilidade (ℎ²) [2] para a característica 

teor de lactose, no modelo Leg2. 

 

 

Figura 13. Estimativas das variâncias genética aditiva direta (𝜎𝑎
2), de ambiente permanente do animal 

(𝜎𝑝𝑒
2 ), fenotípica (𝜎𝑝

2) e residual (𝜎𝑟
2) [1] e estimativas de herdabilidade (ℎ²) [2] para a característica 

escore de células somáticas, no modelo Leg2. 
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Figura 14. Estimativas das variâncias genética aditiva direta (𝜎𝑎
2), de ambiente permanente do animal 

(𝜎𝑝𝑒
2 ), fenotípica (𝜎𝑝

2) e residual (𝜎𝑟
2) [1] e estimativas de herdabilidade (ℎ²) [2] para a característica 

teor de ácidos graxos saturados, no modelo Leg2. 

 

 

Figura 15. Estimativas das variâncias genética aditiva direta (𝜎𝑎
2), de ambiente permanente do animal 

(𝜎𝑝𝑒
2 ), fenotípica (𝜎𝑝

2) e residual (𝜎𝑟
2) [1] e estimativas de herdabilidade (ℎ²) [2] para a característica 

teor de ácidos graxos insaturados, no modelo Leg2. 

 

As relações das estimativas dos componentes de variância e das estimativas de herdabilidade 

em função do THI, e a estatística descritiva dessas estimativas, para a característica C18:0, pode ser 

visualizada na Figura 16. Para essa característica, as estimativas de 𝜎𝑝𝑒
2  e 𝜎𝑝

2 foram crescentes, com 

aumento mais abrupto nos valores extremos do THI. As estimativas de 𝜎𝑎
2 também foram crescentes, 

porém com aumento mais suave ao longo do gradiente ambiental. Por consequência, nos valores 

maiores de THI, as estimativas de ℎ² apresentaram leve redução, apresentando comportamento 

crescente de 0,14 para 0,16 até valores próximos a 77 do THI e redução para 0,15 até o final do 

gradiente ambiental. 
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Figura 16. Estimativas das variâncias genética aditiva direta (𝜎𝑎
2), de ambiente permanente do animal 

(𝜎𝑝𝑒
2 ), fenotípica (𝜎𝑝

2) e residual (𝜎𝑟
2) [1] e estimativas de herdabilidade (ℎ²) [2] para a característica 

teor de ácido graxo esteárico (C18:0), no modelo Leg3. 

 

As características ECS, INSAT, MONO e C18:1 apresentaram estimativas de herdabilidade 

menores (<0,14), enquanto que PROD, GOR, PROT, LACT, CAS, SAT, POLI, C16:0 e C18:0 

apresentaram estimativas de herdabilidade de moderadas a altas (>0,15). Características com 

coeficiente de herdabilidade de moderado a alto apresentam possibilidade de melhor resposta à 

seleção. Ao que se refere às características com maiores coeficientes de herdabilidade e as variações 

destes ao longo do gradiente ambiental, PROD, GOR, LACT, ECS, SAT e C16:0 apresentam melhor 

possibilidade de resposta à seleção em valores menores de THI, ou seja, em regiões de maior conforto 

térmico, nas quais maiores estimativas de herdabilidade foram encontradas. Por outro lado, CAS pode 

responder melhor à seleção em valores maiores de THI. Para PROT e C18:0, existe a possibilidade de 

melhor resposta à seleção em valores intermediários do THI, uma vez que essas características 

apresentaram menores coeficientes de herdabilidade nos valores extremos do gradiente ambiental e 

POLI não apresentou variação nas estimativas de herdabilidade ao longo do THI. 

No geral, houve mudança nos valores das estimativas dos componentes de variância e dos 

coeficientes de herdabilidade em função do THI para todas as características estudadas, sugerindo a 

possibilidade de obtenção de diferentes ganhos genéticos dependendo das condições de temperatura e 

umidade em que os animais forem selecionados. Variações nos coeficientes de herdabilidade ao longo 

do THI, também foram reportadas na literatura, embora obtidos por metodologias diferentes.  Para 

vacas da raça Holandesa do Irã, as estimativas de herdabilidade para produção de leite variaram de 

0,14 a 0,31 (Bohlouli et al., 2013) e para vacas também da raça Holandesa da Alemanha, as 

estimativas de herdabilidade para rendimento de proteína, variaram de 0,16 a 0,37 (Brügemann et al., 

2011). Para ambas características, nestes trabalhos, as estimativas de herdabilidade foram estimadas 

em função de diferentes combinações de DEL e THI e apresentaram maiores magnitudes em menores 

THI e final da lactação, e menores magnitudes em maiores THI e início da lactação. Em estudo com 
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gado leiteiro Holandês na Geórgia, as estimativas de herdabilidade para rendimento de gordura no 

leite diminuíram ligeiramente com o aumento do THI e depois começaram a aumentar até os valores 

mais altos de THI; para produção de leite e rendimento de proteína, as estimativas de herdabilidade 

aumentaram a medida que o THI aumentou (Ravagnolo and Misztal, 2000). Por sua vez, na Bélgica, 

com vacas primíparas da raça Holandesa, foram avaliadas 23 características de produção e perfil de 

ácidos graxos no leite em função do THI, incluindo as características englobadas no presente estudo. 

Foram estimadas herdabilidades menores (<0,10) para escore de células somáticas e moderadas (0,13 

a 0,25) para produção de leite, gordura, proteína, C18:0 e C18:1. Para as demais características, foram 

estimadas maiores herdabilidades (>0,25) (Hammami et al., 2015). 

Trajetórias de componentes de variância e estimativas de herdabilidade para características de 

produção e qualidade do leite em função do THI apresentam variação na literatura (Ravagnolo and 

Misztal, 2000; Brügemann et al., 2011; Bohlouli et al., 2013; Hammami et al., 2015). No entanto, a 

comparação entre esses estudos torna-se difícil devido às possíveis diferenças nos dados, como o 

tamanho da população e a ordem de lactação, e os modelos empregados, como repetibilidade e normas 

de reação (Hammami et al., 2015). 

As condições ambientais podem ser responsáveis por limitar a expressão do potencial genético 

dos animais, reduzindo as estimativas de herdabilidade como consequência da diminuição da 

variabilidade genética captada (Costa et al., 2000; Petrini et al., 2016). Nesse sentido, o presente 

trabalho verificou diminuição da variabilidade genética de acordo com que se aumentou o THI, para as 

características PROD, GOR, LACT, ECS, SAT e C16:0. Esse fato também foi apontado na literatura 

para PROD, GOR e PROT, de acordo com que se aumenta o THI (Brügemann et al., 2011; Bohlouli et 

al., 2013) ou quando animais são avaliados sob condições climáticas diferentes (Costa et al., 2000). 

Contudo, para CAS, MONO, INSAT e C18:1 ocorreu o contrário, ou seja, houve aumento da 

variabilidade genética em valores mais elevados do THI. Dessa forma, essas características podem ser 

boas candidatas para se avaliar o estresse térmico em animais dessa população, uma vez que com uma 

maior variabilidade genética, há também uma maior facilidade para diferenciar os animais 

geneticamente. 

Ressalta-se que até o momento, não existem trabalhos que investigaram diferentes ordens de 

polinômios ortogonais de Legendre no ajuste de modelos de regressão aleatória para características 

convencionais de produção de leite, bem como para perfil de ácidos graxos no leite, em função de um 

índice de temperatura e umidade. 

 

2.4. Conclusões 

Para produção de leite, teores de gordura, de proteína, de lactose, de caseína e escore de 

células somáticas, o AIC indicou polinômios ortogonais de Legendre de ordens maiores que quatro 
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como melhores ajustes, enquanto que BIC penaliza mais os modelos e indicou polinômios de menor 

ordem como melhor ajuste das regressões dessas características em função do THI. À exceção dos 

ácidos graxos insaturados, todos os ácidos graxos estudados foram melhor ajustados por polinômios 

ortogonais de Legendre de ordens baixas, de acordo com AIC e BIC. 

No geral, houve variação dos componentes de variância e das herdabilidades para todas as 

características estudadas em função do THI, evidenciando a importância de se avaliar possíveis 

interações dos genótipos com o ambiente em que o animal está inserido, antes da definição de critérios 

de seleção em programas de melhoramento genético de gado leiteiro, a fim de otimizar o ganho 

genético. 
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3. ESTUDOS DE ASSOCIAÇÃO E SELEÇÃO GENÔMICA PARA CARACTERÍSTICAS DE 

PRODUÇÃO E QUALIDADE DO LEITE DE VACAS HOLANDESAS SOB CONFORTO E 

ESTRESSE TÉRMICO 

Resumo 

A seleção de animais geneticamente resistentes ao estresse térmico pode ser dificultada pela 

existência de correlação genética negativa entre tolerância ao calor e produção de leite. Nesse sentido, 

ferramentas genômicas podem auxiliar o processo de seleção. São recentes os estudos envolvendo o 

estresse térmico em vacas sob enfoque genômico. Objetivou-se com esse trabalho: i) comparar 

marcadores genéticos do tipo SNP (polimorfismos de nucleotídeo único) associados às características 

de produção e qualidade do leite em dois valores de um índice de temperatura e umidade (THI), um no 

conforto térmico e outro no estresse térmico; ii) calcular os valores genéticos genômicos (GEBV) com 

base nos efeitos dos marcadores estimados em cada ambiente; e iii) verificar se existe reclassificação 

dos animais em ambos ambientes. Foram utilizadas medidas de produção de leite (PROD), escore de 

células somáticas (ECS), e porcentagem de caseína (CAS) e de ácidos graxos saturados (SAT) e 

insaturados (INSAT) no leite de 5.220 vacas da raça Holandesa, bem como os genótipos de 1.157 

destas vacas para 60.671 SNP. Os valores genéticos dos animais nos dois valores de THI foram 

preditos por meio de modelos de regressão aleatória, ajustados por polinômios ortogonais de Legendre 

de ordem 3 para PROD e PROT e de ordem 2 para as demais características, e utilizados como 

fenótipos no estudo de associação genômica ampla (GWAS). Para as análises genômicas, foram 

considerados apenas animais com genótipo e fenótipo. Foi utilizado o método GBLUP (melhor 

predição linear não-viesada genômica) sob abordagem bicaracterística para realizar o GWAS. Para fim 

de comparação entre os ambientes, foram utilizados os 55 SNP de maior variância aditiva explicada 

para cada situação. Para avaliar a classificação dos animais quanto aos seus valores genéticos 

genômicos, foram considerados os top 10%. Um total de 36 SNP não foram comuns aos dois 

ambientes, e destes, 16 estão contidos pu próximos de genes. Os genes avaliados ainda não foram 

reportados na literatura como associados a características de produção, qualidade do leite ou 

adaptavidas a mudanças climáticas. Mesmo com pouca variação, os SNP apresentaram diferenças em 

suas variâncias aditivas explicadas quando comparados em ambiente de conforto e estresse térmico. 

Com relação aos valores genéticos genômicos, houve reclassificação dos animais para PROD 

(correlações 0,90 e 0,90), CAS (correlações 0,88 e 0,86), SAT (correlações 0,88 e 0,87) e INSAT 

(correlações 0,97 e 0,97). Para ECS, apenas um animal foi reclassificado entre os ambientes 

(correlações 1,00). Verificou-se pouca diferença genética entre os animais entre os ambientes 

considerados. Isso possivelmente ocorreu pela utilização de animais criados em sistemas que realizam 

gerenciamento de calor e pelo intervalo de índice de temperatura e umidade obtido. 

 

Palavras-chave: Gado leiteiro; Associação genômica ampla; Marcadores genéticos; Valor genético 

genômico 

 

Abstract 

The selection of animals genetically resistant to heat stress can be difficult due of a negative 

genetic correlation between heat tolerance and milk yield, and genomic tools can help in selection 

process. Recent studies involving heat stress in cows under genomic approach. The aims of this study 

were: i) to compare SNP (Single Nucleotide Polymorphisms) markers associated with milk yield and 

quality traits as a function of two levels of a temperature and humidity index (THI), one in the heat 

comfort zone and another one in the heat stress zone; ii) to predict the genomic breeding values 

(GEBV) based on the SNP effects estimated in each environment; and iii) to verify if there is re-

ranking of the animals according with environment considered. Records of milk yield (MY), somatic 

cell score (SCS), percentage of casein (CP), saturated fatty acids (SAT) and unsaturated fatty acids 

(UNSAT) in milk from 5,220 Holstein cows were used as well as the genotypes of 1,157 of these cows 
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for 60,671 SNP. The breeding values of the animals at the two levels of THI were predicted using 

random regression models, adjusted by Legendre orthogonal polynomials of order 3 for MT and PP, 

and order 2 for the other traits, and used as phenotypes in the genomic wide association studies 

(GWAS). For the genomic analyses, only animals with genotype and phenotype were considered. The 

GBLUP (genomic best linear unbiased prediction) method under a bitrait approach was used in 

GWAS. In order to compare the environments, the 55 SNPs of greater variance explained for each 

situation were used. The top 1% animals according with their genomic breeding values were 

considered to evaluate the animal ranking. A total of 36 SNPs were not common between the 

environments, and of these, eight are contained in genes. The evaluated genes were not reported in the 

literature as associated with milk production and milk quality traits. Even with a small variation, the 

SNP presented differences in their explained variances when compared in a comfort and heat stress 

environments. In relation to the GEBV, the animals were re-ranking to MY (correlations 0.90 and 

0.90), CP (correlations 0.88 and 0.86), SAT (correlations 0.88 and 0.87) and UNSAT (correlations 

0.97 and 0.97). For SCS, only one animal was reclassified between the environments (correlations 

1.00). There was little genetic difference between the animals between the environments considered. 

This was possibly due to the use of animals raised in systems that perform heat management and 

through the range of temperature-humidity indexes obtained. 

 

Keywords: Dairy cattle; Genome wide association; Genetic markers; Genomic breeding value 

 

3.1. Introdução 

Condições quentes e úmidas podem ocasionar situações de estresse térmico em bovinos, 

induzindo mudanças comportamentais e metabólicas que impactam negativamente a saúde do animal e 

a produção de leite. Por exemplo, o estresse térmico pode levar à redução no consumo alimentar, ao 

aumento da taxa respiratória e da circulação sanguínea periférica das vacas, além de acarretar 

mudanças fisiológicas com efeitos negativos sobre a produção de leite e seus componentes, bem como 

sobre a fertilidade (West, 2003; Renaudeau et al., 2012; Smith et al., 2013). Assim, torna-se 

importante melhorar a compreensão da interação entre o genótipo e o ambiente para a consequente 

seleção de animais mais adaptados a tais condições desafiadoras. Diversos trabalhos reportam 

variações nas estimativas de componentes de variância com consequente variação nas estimativas de 

parâmetros genéticos quando características de produção e qualidade do leite são avaliadas em função 

de um índice de temperatura e umidade – THI (Ravagnolo and Misztal, 2000; Hayes et al., 2003; 

Bohmanova et al., 2008; Hammami et al., 2015; Santana et al., 2016). 

A seleção de animais geneticamente resistentes ao estresse térmico pode ser dificultada pela 

existência de correlação genética negativa entre tolerância ao calor e produção de leite (Dikmen et al., 

2012), sendo a abordagem genômica uma importante ferramenta para auxiliar a detecção de animais 

superiores nesse sentido. A identificação de marcadores SNP pode contribuir para a seleção para 

tolerância ao calor de maneira independente à seleção para produção de leite, desde que os marcadores 

não estejam associados à produção e ao rendimento de leite (Dikmen et al., 2015). 

Se marcadores genéticos do tipo SNP, por exemplo, forem associados a características 

economicamente importantes e essa associação for diferente dependendo do ambiente em que a 
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avaliação é realizada, ou seja, se o efeito dos marcadores variar de um ambiente para outro, pode 

ocorrer uma reclassificação dos animais em caso de utilização desses marcadores para predizer o valor 

genético genômico dos indivíduos. Nesse sentido, uma proposta seria avaliar animais em um ambiente 

que represente uma situação de conforto térmico e em um ambiente que represente uma situação de 

estresse térmico. Para isso, pode-se fazer uso de um índice de temperatura e umidade, um indicador de 

estresse térmico amplamente utilizado em estudos com gado leiteiro (Ravagnolo et al., 2000; 

Bohmanova et al., 2007; Brügemann et al., 2011; Bohlouli et al., 2013). 

São recentes os estudos envolvendo o estresse térmico em vacas sob enfoque genômico 

(Hayes et al., 2009b; Dikmen et al., 2013, 2015; Garner et al., 2016; Nguyen et al., 2016, 2017) e são 

inexistentes no Brasil. Dessa forma, objetivou-se com esse trabalho: a) comparar marcadores SNP 

associados a características de produção e qualidade do leite de vacas Holandesas avaliadas sob dois 

valores de THI, um no conforto térmico e outro no estresse térmico; b) calcular os valores genéticos 

genômicos para os animais com base nos efeitos dos marcadores SNP estimados em cada ambiente; e 

c) verificar se existe reclassificação dos animais em ambos ambientes. 

 

3.2. Material e métodos 

3.2.1. Animais e dados 

Mensurações mensais de produção (PROD, em kg), contagem de células somáticas (CCS), 

teores (%) de caseína (CAS) e de ácidos graxos saturados (SAT) e insaturados (INSAT) no leite de 

vacas da raça Holandesa foram obtidas com a colaboração da Clínica do Leite, pertencente ao 

Departamento de Zootecnia da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de 

São Paulo. As informações de desempenho foram coletadas entre os meses de maio de 2012 e 

dezembro de 2016 em quatro fazendas, sendo três destas localizadas no estado de São Paulo, 

caracterizado por temperaturas médias mensais variando de 12 a 28°C e precipitações médias mensais 

variando de 40 a 237 mm, e uma localizada no estado do Paraná, com temperaturas médias mensais 

entre 8 e 27°C e precipitações médias mensais variando de 73 a 172 mm (INMET, 2017). Nesses 

rebanhos, as vacas são ordenhadas três vezes ao dia em um sistema mecânico de ordenha, sendo 

mantidas em free-stall. O número total de informações foi de 127.430 e o número total de vacas por 

fazenda foi de 5.046, 718, 436 e 1.460, totalizando 7.660 vacas. 

As mensurações dos componentes do leite foram determinadas por meio de espectrometria em 

infravermelho médio (Delta Instruments CombiScope™ Filter, Advanced Instruments, Inc., Norwood, 

EUA), utilizando-se amostras de leite refrigeradas e conservadas com bronopol, conforme descrito por 

Rodriguez et al. (2014). A contagem de células somáticas (CCS) foi transformada em escore de 

células somáticas (ECS) por meio da equação ECS = log2(CCS/100.000) + 3, proposta por Ali e 

Shook (1980) e amplamente utilizada em estudos com gado leiteiro (Vallas et al., 2010; Carabaño et 



44 

al., 2014). Para formar os grupos de contemporâneos (GC) concatenou-se rebanho, mês e ano de 

coleta das amostras de leite, mês de parto e estação de parto (abril a setembro – estação seca; outubro a 

março – estação das águas), de maneira que foram formados 520 grupos com um a 1.143 animais. 

Com o objetivo de eliminar informações inconsistentes, foram excluídos do banco de dados os 

registros de animais: com nenhum dado mensurado, sem data de nascimento, sem data da coleta da 

amostra de leite, sem data de parto, com idade superior a 10 anos, sem ordem de lactação ou com esta 

superior a 8, com dias em lactação no controle leiteiro (DELCL) menor que cinco e maior que 365 dias, 

pertencentes a GC com menos de cinco animais, pertencentes a GC com apenas um touro como pai, e 

registros fora da amplitude aceitável (estipulada como o valor da média mais ou menos três desvios-

padrão; Tabela 8). 

 

Tabela 8. Mínimo e máximo aceitável para a manutenção da medida no banco de dados para produção 

de leite (PROD), teor de caseína (CAS), escore de células somáticas (ECS), ácidos graxos saturados 

(SAT) e insaturados (INSAT)*. 

Característica Mínimo Máximo 

PROD 5,00 66,34 

CAS 1,47 3,30 

ECS -3,64 10,05 

SAT 0,61 3,96 

INSAT 0,06 2,04 

*PROD medida em kg. ECS expressa em pontos. Demais componentes do leite expressos em %. 

 

Após edição, o banco de dados final continha 74.359 informações oriundas de 5.220 vacas, 

filhas de 310 touros e pertencentes a 499 GC, sendo que cada GC possuía de 3 a 72 touros como pais. 

O número de vacas por fazenda foi 3.046, 645, 157 e 1.372. A descrição estatística das características 

avaliadas estão apresentadas na Tabela 9. Adicionalmente, o arquivo de pedigree foi formado por 

16.632 animais, que incluíam 903 touros e 8.242 reprodutoras, de 7,18 gerações, considerando-se a 

primeira geração como um (Brinks et al., 1961). 
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Tabela 9. Número de observações (N), média, desvio-padrão (DP), coeficiente de variação (CV, %), 

valores mínimos (MIN) e máximos (MAX) obtidos para produção de leite (PROD), teor de caseína 

(CAS), escore de células somáticas (ECS), ácidos graxos saturados (SAT) e insaturados (INSAT)*. 

Característica N Média DP CV MIN MAX 

PROD 55.692 33,95 10,556 31,09 5,00 66,20 

CAS 50.447 2,38 0,290 12,21 1,47 3,30 

ECS 61.224 3,21 2,272 70,84 -2,64 9,88 

SAT 39.453 2,26 0,511 22,57 0,61 3,96 

INSAT 39.365 1,03 0,292 28,25 0,07 2,04 

*PROD medida em kg. ECS expressa em pontos. Demais componentes do leite expressos em %. 

 

As características foram avaliadas em função de um índice de temperatura e umidade (THI). 

Para isso, informações de temperatura e umidade, referentes a dois dias que antecedem o dia do 

controle leiteiro, foram extraídas da base de dados da NASA Prediction of Worldwide Energy 

Resource (POWER, 2017), por meio da latitude e longitude de cada fazenda incluída no estudo, uma 

vez que nenhuma das fazendas possuía sistema de controle dessas variáveis nos galpões e as estações 

meteorológicas próximas às fazendas não forneciam essas informações para todos os dias 

considerados. O THI foi calculado por meio da equação: THI = (1,8 × 𝑡𝑒𝑚𝑝 + 32) − [(0,55 −

0,0055 × 𝑟ℎ) × (1,8 × 𝑡𝑒𝑚𝑝 − 26)], em que 𝑡𝑒𝑚𝑝 é a temperatura em ºC e 𝑟ℎ é a umidade relativa 

do ar em %, ambas médias diárias. 

Os valores de THI obtidos se distribuíram em 167 valores distintos, que variaram de 51,558 a 

78,159 e apresentaram, em média, o valor de 68,052. O número de mensurações por THI e a 

distribuição ao longo dos meses, por ano, estão demonstrados nas Figuras 17 e 18, respectivamente. 

 

 

Figura 17. Número de mensurações por valor de THI. 
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Figura 18. Distribuição do THI médio mensal ao longo dos anos englobados no estudo. 

 

3.2.2. Fenótipos 

Os valores genéticos dos animais foram utilizados como fenótipos no estudo de associação 

genômica. Os valores genéticos por animal, por valor de THI, foram obtidos de acordo com a 

descrição a seguir. 

Foram utilizados Modelos de Regressão Aleatória ajustados por diferentes ordens de 

polinômios ortogonais de Legendre (POL), sob modelo animal unicaracterístico. A metodologia 

empregada foi a Máxima Verossimilhança Restrita (REML) por meio do programa WOMBAT 

(Meyer, 2007). Os componentes genético aditivo e de ambiente permanente foram modelados por 

POL com ordens variando de dois a sete. Para todos os modelos foram considerados como fixos os 

efeitos de grupo de contemporâneos e ordem de lactação, e como covariável fixa, os dias em lactação 

no controle leiteiro, também modelado por POL de ordem quatro (efeito cúbico). A variância residual 

foi considerada homogênea. O modelo (Meyer, 1998) utilizado foi: 

 

𝑦𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝐹 + ∑ 𝛾𝑚𝜑𝑚(𝑑)

𝑘𝛾−1

𝑚=1

+ ∑ 𝛽𝑚𝜑𝑚(𝑡𝑖𝑗)

𝑘𝛽−1

𝑚=1

+ ∑ 𝛼𝑖𝑚𝜑𝑚(𝑡𝑖𝑗)

𝑘𝛼−1

𝑚=1

+ ∑ 𝜌𝑖𝑚𝜑𝑚(𝑡𝑖𝑗)

𝑘𝜌−1

𝑚=1

+ 𝜀𝑖𝑗 
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em que: 𝑦𝑖𝑗 é o fenótipo no THI i para o animal j; 𝜇 é uma constante a todas as observações; F é o 

conjunto de efeitos fixos de grupos de contemporâneos e ordem de lactação; 𝛾𝑚 é o coeficiente de 

regressão fixo para a covariável dias em lactação no controle leiteiro; 𝛽𝑚 é o coeficiente de regressão 

fixo para modelar a curva média da população; 𝛼𝑖𝑚 e 𝜌𝑖𝑚são os coeficientes de regressão aleatória 

para os efeitos aditivo direto e de ambiente permanente, respectivamente; 𝑑 indica o DELCL 

padronizado para o intervalo -1 a 1; 𝑡𝑖𝑗 indica o i-ésimo THI para o animal j, padronizado para o 

intervalo -1 a 1; 𝜑𝑚(𝑡𝑖𝑗) é o m-ésimo polinômio de Legendre avaliado para 𝑡𝑖𝑗; 𝑘𝛾, 𝑘𝛽 , 𝑘𝛼 e 𝑘𝜌 são as 

ordens dos polinômios, com 𝑘𝛾 = 4 e 𝑘𝛽 = 𝑘𝛼 = 𝑘𝜌 variando de 2 a 7; 𝜀𝑖𝑗 é o erro aleatório associado 

ao THI i para o animal j. 

O THI foi padronizado conforme a equação abaixo (Kirkpatrick et al., 1990) e de maneira 

análoga, o DELCL também foi padronizado. 

 

𝑡 =
2 × (𝑇𝐻𝐼 − 𝑇𝐻𝐼𝑚𝑖𝑛)

𝑇𝐻𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝐻𝐼𝑚𝑖𝑛
− 1 

 

em que 𝑇𝐻𝐼 é o índice de temperatura e umidade a ser padronizado para 𝑡; 𝑇𝐻𝐼𝑚𝑎𝑥 e  𝑇𝐻𝐼𝑚𝑖𝑛 são os 

valores máximo e mínimo de THI observados, respectivamente. 

Para determinar o melhor modelo foi utilizado o Critério Bayesiano de Informação de 

Schwarz (BIC; Schwarz, 1978), no qual menores valores de BIC indicam o melhor modelo. Para 

PROD, o melhor modelo foi o ajustado por POL de ordem 3 (quadrático) e para as demais 

características, o melhor modelo foi o ajustado por POL de ordem 2 (linear) (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Modelos, números de parâmetros (NP) e valores de BIC para as características produção 

de leite (BICPROD), teor de caseína (BICCAS), escore de células somáticas (BICECS), ácidos graxos 

saturados (BICSAT) e insaturados (BICINSAT). 

Modelo NP BICPROD BICCAS BICECS BICSAT BICINSAT 

Leg2 7 279674.406 -116064.160 132639.206 -26716.686 -68174.882 

Leg3 13 279656.842 -116010.552 133011.078 -26691.696 -68128.784 

Leg4 21 279679.392 -115909.386 132726.420 -26593.790 -68025.312 

Leg5 31 279811.642 -115944.148 132852.616 -26475.998 -67974.812 

Leg6 43 279808.112 -115761.064 132970.148 -26332.250 -67357.654 

Leg7 57 279888.746 -115658.186 133100.772 -26493.510 -67718.296 

Valores em negrito correspondem à ordem do modelo que melhor se ajustou. 

 

Os coeficientes de regressão aleatórios para o efeito aditivo direto, fornecidos pelos modelos 

de melhor ajuste para cada característica, foram utilizados para o cálculo dos valores genéticos por 

animal, para cada valor do THI, por meio da seguinte equação: 
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𝑉𝐺𝑖𝑗𝑘 =  ∑ 𝛼𝑖𝑗𝜑𝑗(𝑡𝑘)

𝑘𝛼−1

𝑗=0

 

 

em que: 𝑉𝐺𝑖𝑗𝑘 é o valor genético para o animal i, na função de Legendre j, para o THI k; 𝛼𝑖𝑗 é o 

coeficiente de regressão aleatória para o efeito aditivo direto para o animal i, na função de Legendre j; 

𝑡𝑘 é o k-ésimo THI padronizado para o intervalo -1 a 1; 𝜑𝑗(𝑡𝑘) é o j-ésimo polinômio ortogonal de 

Legendre avaliado para 𝑡𝑘; 𝑘𝛼 é a ordem do polinômio, com 𝑘𝛼 = 3 para PROD e 𝑘𝛼 = 2 para as 

demais características. 

 

 Os polinômios ortogonais de Legendre utilizados nessa etapa foram: 

 

𝜑0(𝑡) = √1
2⁄  

𝜑1(𝑡) = √3
2⁄ . 𝑡 

𝜑2(𝑡) = √5
2⁄ . 1

2⁄ . (3𝑡2 − 1) 

  

Dentre os 167 valores distintos de THI, os valores genéticos dos animais para os valores iguais 

a 59,426 e a 74,015 foram utilizados como fenótipos no estudo de associação genômica. Justifica-se a 

escolha desses pontos porque: i) havia um maior número de animais e mensurações; ii) representam 

um ponto no conforto térmico e um ponto no estresse térmico (Ravagnolo and Misztal, 2000; Santana 

et al., 2016); iii) exclui-se os valores extremos, estes não tão robustos em análises de regressão 

aleatória (Meyer, 2005). Portanto, foi considerado como conforto térmico o valor de THI 59,426 e 

como estresse térmico o THI 74,015 (Ravagnolo e Misztal, 2000; Santana et al., 2016), a fim de 

comparação entre dois ambientes. 

 

3.2.3. Genótipos 

Foram utilizados genótipos de 1.157 das vacas mensuradas, sendo: i) 768 vacas genotipadas 

em painel de baixa densidade (Illumina Bovine LD BeadChip, 6k), que incluiu 6.909 polimorfismos 

de nucleotídeo único (single nucleotide polymorphism, SNP); e ii) 389 vacas genotipadas em painel de 

média densidade (GeneSeek Genomic Profiler Bovine 50k), composto por 47.843 SNP. O número de 

vacas genotipadas por fazenda foi 678, 170, 82 e 227. Essas vacas são filhas de 182 touros e 

representaram 242 GCs. A extração do material genético para a genotipagem foi realizada a partir de 

bulbos pilosos extraídos da vassoura da cauda, por meio do Kit NucleoSpin Tissue (Macherey-Nagel 

GmbH & Co. KG, Düren, Alemanha) e a genotipagem realizada no equipamento HiScanTMSQ 
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System (Illumina, Inc., 2011). Ambas as etapas de extração de DNA e genotipagem foram 

desenvolvidas no Laboratório de Biotecnologia Animal (Departamento de Zootecnia, ESALQ/USP). 

Para enriquecimento dos dados genotípicos, os mesmos foram submetidos à análise de 

imputação. Para esse procedimento, a população referência foi formada por touros, pais das vacas com 

genótipos, genotipados para 60.671 SNP nas plataformas Illumina BovineSNP50 (Illumina, San 

Diego, EUA) ou GeneSeek Genomic Profiler HD (Neogen Agrigenomics, Lexington, EUA). O 

procedimento de imputação foi desenvolvido pelo Animal Genomics and Improvement Laboratory 

(Agricultural Research Service, USDA) sob responsabilidade do Dr. George Wiggans, utilizando o 

programa findhap.f90 (VanRaden, et al., 2011; VanRaden, 2015). 

Durante a análise de imputação, oito animais com genótipos duplicados e/ou com parentesco 

incompatível foram excluídos, restando 1.149 animais com informação de 60.671 SNP. 

Adicionalmente, com o objetivo de reduzir o esforço computacional e aumentar a estabilidade e a 

acurácia das estimativas dos efeitos dos SNP (Wiggans et al., 2009) na avaliação genômica, foi 

realizado um controle de qualidade, etapa na qual foram excluídos animais com call-rate menor que 

90%, bem como marcadores situados nos cromossomos sexuais, com call-rate menor que 90%, 

monomórficos, com frequência alélica (minor allele frequency, MAF) menor que 0,02 e com critério 

de frequência de heterozigotos maior que 0,15 do que a esperada quando em equilíbrio de Hardy-

Weinberg (desvio do equilíbrio de Hardy-Weinberg). O controle de qualidade foi realizado de maneira 

independente para cada característica por meio do programa PREGSF90 (Aguilar et al., 2014). O 

número de animais e marcadores SNP excluídos durante o controle de qualidade, e o número final de 

animais e marcadores SNP mantidos para as análises subsequentes, estão apresentados na Tabela 11. 

 

Tabela 11. Número de marcadores SNP e de animais excluídos para cada característica de acordo com 

os critérios adotados e os respectivos números restantes após o controle de qualidade. 

Característica* PROD CAS ECS SAT INSAT 

 Excluídos 

Cromossomos sexuais 1.681 1.681 1.681 1.681 1.681 

Call-rate (SNP) 4.611 5.017 4.625 4.489 4.489 

Monomórficos 44 45 44 45 45 

MAF1 1.497 1.483 1.495 1.497 1.497 

Desvio EHW2 1 1 1 1 1 

Call-rate (Animal) 62 62 62 59 59 

 Restantes 

Marcadores SNP 54.585 54.195 54.573 54.706 54.706 

Animais 1.011 921 1.013 1.005 1.005 

*PROD=produção de leite; CAS=teor de caseína; ECS=escore de células somáticas; SAT=ácidos 

graxos saturados; INSAT=ácidos graxos insaturados 
1Frequência alélica 
2Desvio do equilíbrio de Hardy-Weinberg 
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3.2.4. Análises genéticas 

Nas análises genéticas, foram utilizados apenas animais que possuíam fenótipo e genótipo. 

Para o estudo de associação genômica ampla (GWAS) foi utilizado o método GBLUP (melhor 

predição linear não-viesada genômica) sob abordagem bicaracterística, sendo as características 

consideradas o THI 59,426 e o THI 74,015, e os fenótipos, os valores genéticos das vacas para as 

características em estudo, nesses THI. O modelo genético considerado foi: 

 

[
𝒚1

𝒚2
] = [

𝟏𝒏𝝁1

𝟏𝒏𝝁2
] + [

𝒁1 𝟎
𝟎 𝒁2

] [
𝒂1

𝒂2
] + [

𝜺1

𝜺2
] 

 

em que: 𝒚𝟏 e 𝒚𝟐 são os vetores referentes à primeira e segunda característica, respectivamente; 𝟏𝒏 são 

vetores de “uns”; 𝝁𝟏 e 𝝁𝟐 são as médias; 𝒁𝟏 e 𝒁𝟐 são as matrizes de incidência; 𝒂𝟏 e 𝒂𝟐 são os vetores 

dos efeitos genéticos aditivos dos SNP; e 𝜺𝟏 e 𝜺𝟐 são os vetores de resíduos aleatórios normais com 

variância 𝜎𝜀
2. Os efeitos dos marcadores genéticos foram igualmente considerados como normalmente 

distribuídos à variância constante (conforme método GBLUP).  

 A metodologia GBLUP foi implementada por meio do método de máxima verossimilhança 

restrita (REML) via programa AIREMLF90 (Misztal et al., 2002), que estimou os valores genéticos 

genômicos (GEBV) utilizando a matriz de relacionamentos H, que combina informações dos 

marcadores genéticos e de pedigree. A inversa da matriz H seguiu a estrutura a seguir (Aguilar et al., 

2010; Christensen and Lund, 2010): 

 

𝑯−1 = 𝑨−1 + [
0 0
0 𝑮𝑤

−1 − 𝑨22
−1] 

 

em que: 𝑨22
  é a sub-matriz de 𝑨 para os animais genotipados, e 𝑮𝑤

 = 𝑤𝑮 + (1 − 𝑤)𝑨22, com 𝑮 

igual à matriz de relacionamento genômica obtida em VanRaden (2008), e a constante 𝑤 igual a 0,99, 

representando a proporção da variância genética aditiva contabilizada pelos marcadores genéticos. A 

escolha do valor de 𝑤 partiu do princípio de que, para mimetizar o método GBLUP na família de 

programas do BLUPF90, pode-se fazer uso de um “falso” single-step GBLUP, incluindo nas análises: 

i) um pedigree com o número de indivíduos igual ao número de indivíduos genotipados e assumindo 

parentesco desconhecido; ii) admitindo uma pequena ligação com a matriz A, para criar a inversa, 

ponderando a matriz G com 0,99 e a matriz A com 0,01 (Aguilar, 2014).  

Os efeitos dos SNP, tanto para o THI 59,426 quanto para o THI 74,015, foram obtidos de 

forma não iterativa a partir dos GEBV supracitados, com auxílio do programa POSTGSF90 (Aguilar 

et al., 2014), por meio da equação descrita por Wang et al. (2012): 

 

�̂� = 𝑫𝑴′[𝑴𝑫𝑴′]−1𝒂�̂� 
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em que: �̂� é o vetor de efeitos para cada SNP; 𝑫 é a matriz diagonal contendo ponderadores para o 

efeito de cada SNP, neste caso, 𝑫 = 𝑰, em que 𝑰 é uma matriz identidade, portanto, sem ponderação; 

𝑴 é a matriz de genótipos dos marcadores; e 𝒂�̂� é o vetor com os valores genéticos genômicos 

preditos para os animais genotipados. 

 A partir das estimativas dos efeitos dos SNP, a porcentagem da variância aditiva explicada 

referente a cada um deles, também foi estimada via programa POSTGSF90 (AGUILAR et al., 2014) 

para ambos THI. A equação utilizada para essa etapa foi (Zhang et al., 2010; Wang et al., 2012): 

 

𝜎𝑢,𝑖
2̂ = 2𝑝𝑖(1 − 𝑝𝑖)�̂�𝑖

2 

 

em que: 𝜎𝑢,𝑖
2̂  é a variância aditiva explicada para o i-ésimo SNP; 𝑝𝑖 é a frequência de um dos alelos do 

locus para o i-ésimo SNP; e �̂�𝑖
2 é o efeito do i-ésimo SNP. 

Os SNP foram classificados em ordem decrescente com relação à porcentagem de variância 

aditiva explicada para as características no THI 59,426, que representa o conforto térmico, e no THI 

74,015, que representa o estresse térmico. Em seguida, foram considerados os 55 SNP com maior 

porcentagem de variância aditiva explicada (aproximadamente 0,1% do total de SNP) e destes, os que 

não foram comuns aos dois ambientes na classificação foram utilizados para busca de genes 

associados às características estudadas. A anotação dos genes foi realizada utilizando-se a ferramenta 

Variant Effect Predictor (VEP) da plataforma Ensemble (www.ensembl.org/Tools/VEP) por meio do 

identificador único do SNP (formato: reference cluster ID) padronizado para a base de dados pública 

dbSNP  (www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP). A versão do genoma referência utilizado foi o 

UMD3.1 (Elsik et al., 2016). Para a obtenção dos termos Gene Ontology (GO Terms), foi utilizada a 

ferramenta de exploração de dados BioMart da plataforma Ensembl 

(www.ensembl.org/biomart/martview), a plataforma Universal Protein Resource (UniProt - 

www.uniprot.org) e a base de dados de anotação funcional DAVID, versão 6.8 (Huang et al., 2009a; 

b). 

Os valores genéticos genômicos diretos (DBV) foram preditos para os animais no THI 59,426 

e no THI 74,015, por meio do programa PREDF90 (Legarra et al., 2014), com base apenas nos 

genótipos e nas soluções dos SNP (obtidas na etapa anterior), ou seja, 

 

[
𝑫𝑩𝑽1

𝑫𝑩𝑽2
] = [

𝑴1 𝟎
𝟎 𝑴2

] [
𝒂1

𝒂2
] 

 

em que: 𝑫𝑩𝑽1 e 𝑫𝑩𝑽2  são os valores genéticos genômicos diretos para os animais no conforto 

térmico (THI 59,426) e no estresse térmico (THI 74,015), respectivamente; 𝑴1 e 𝑴2 são as matrizes 

de genótipos; e  𝒂1 e 𝒂2 são os vetores dos efeitos dos SNP. 

http://www.ensembl.org/Tools/VEP
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP
http://www.ensembl.org/biomart/martview
http://www.uniprot.org/
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Foi realizada análise de correlação de postos de Spearman para comparar a classificação dos 

animais entre os ambientes de conforto e estresse térmico. Adicionalmente, essa mesma análise foi 

realizada para os top 10% animais selecionados em cada ambiente (100 animais), ou seja, 

selecionando-se 10% dos animais sob ambiente de conforto térmico e comparando com a classificação 

no ambiente de estresse térmico, e vice-versa. Para as análises de correlação, foi utilizado o 

procedimento PROC CORR do programa SAS® 9.4 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) e 

considerado um nível de significância α=0,05. 

 

3.3. Resultados e discussão 

3.3.1. Associação genômica 

As porcentagens da variância aditiva explicada para todos os SNP entre os dois ambientes 

(representados pelos valores de THI 59,426 e 74,015) não variaram muito, para todas as características 

(Figuras 19 a 23), com correlação de Spearman igual a 1,00 para PROD, ECS, SAT e INSAT e igual a 

0,98 para CAS. Provavelmente esse fato ocorreu pela correlação positiva e alta entre os valores 

genéticos dos dois pontos de THI que foram utilizados como fenótipos no estudo de associação. As 

correlações genéticas entre os dois ambientes foram iguais a 0,99 para PROD, CAS, SAT e iguais a 

1,00 para ECS e INSAT. 

 

   

Figura 19. Gráfico do tipo Manhattan com a proporção da variância genética aditiva explicada pelos 

SNP para produção de leite nos THI 59,426 e THI 74,015. 
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Figura 20. Gráfico do tipo Manhattan com a proporção da variância genética aditiva explicada pelos 

SNP para teor de caseína nos THI 59,426 e THI 74,015. 

 

   

Figura 21. Gráfico do tipo Manhattan com a proporção da variância genética aditiva explicada pelos 

SNP para escore de células somáticas nos THI 59,426 e THI 74,015. 
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Figura 22. Gráfico do tipo Manhattan com a proporção da variância genética aditiva explicada pelos 

SNP para ácidos graxos saturados nos THI 59,426 e THI 74,015. 

 

   

Figura 23. Gráfico do tipo Manhattan com a proporção da variância genética aditiva explicada pelos 

SNP para ácidos graxos insaturados nos THI 59,426 e THI 74,015. 

 

A relação dos 55 SNP de maior variância aditiva explicada por ambiente, para cada 

característica, bem como as respectivas informações de cromossomo, posição e porcentagem de 

variância, podem ser visualizadas nas Tabelas suplementares 1 a 5. 

Os SNP de maior variância para a característica PROD no THI 59,426 fazem parte de 21 

cromossomos e representam 1,8332% da variância aditiva explicada total. O cromossomo 21 (BTA21) 

apresentou o maior número de SNP (8 SNP), que representaram 0,2693% do total da variância aditiva. 

No THI 74,015, os SNP associados à PROD fazem parte de 21 cromossomos, totalizando 1,8323% da 
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variância aditiva explicada e com maior número também no BTA21 (8 SNP), que representaram 

0,2688% do total da variância aditiva explicada.  

Para CAS, os SNP de maior variância aditiva explicada foram distribuídos em 11 

cromossomos no THI 59,426 e em 15 cromossomos no THI 74,015, que explicaram 1,9109 e 1,8460% 

da variância, respectivamente. Ainda para essa característica, a maior parte dos SNP fazem parte do 

BTA14, com 28 SNP e 0,9873% da variância para o THI 59,426, e 24 SNP e 0,8314% da variância 

para o THI 74,015, respectivamente.  

Com relação à característica ECS, o BTA24 conteve um maior número de SNP com maior 

variância aditiva explicada para ambos THI (7 SNP). Esses sete SNP responderam por 0,2015% da 

variância no THI 59,426 e por 0,2004% da variância no THI 74,015. Os 55 SNP associados à ECS se 

distribuíram em 20 cromossomos para ambos ambientes, com total de 1,6221 e 1,6698% para o THI 

59,426 e 74,015 respectivamente. 

Para os ácidos graxos, os 55 SNP de maior variância explicada para SAT estão distribuídos em 

15 cromossomos no THI 59,426, representando 2,6157% do total da variância aditiva explicada e em 

17 cromossomos no THI 74,015, representando 2,5340% do total da variância aditiva explicada. O 

BTA14 conteve mais de 50% do SNP de maior variância em ambos ambientes (30 SNP), com 

1,6910% da variância aditiva explicada pelos SNP no THI 59,426 e 1,6347% no THI 74,015. Para 

INSAT, os SNP de maior variância aditiva explicada localizaram-se em 21 cromossomos para ambos 

ambientes, totalizando 2,0951% da variância aditiva explicada para o THI 59,426 e 2,0867% para o 

THI 74,015. Dos 21 cromossomos, o BTA14 apresentou o maior número de SNP (14 SNP), que 

representaram 0,6457% da variância aditiva explicada para o THI 59,426 e 0,6393% para o THI 

74,015. 

Alguns SNP associados às características estudadas, em ambos ambientes, estão localizados 

dentro ou próximos de genes conhecidos por atuar na expressão dessas características. Dois SNP entre 

os de maior variância aditiva explicada associados a CAS tanto para o ambiente de conforto quanto 

para o de estresse térmico, localizam-se dentro do gene FAM13A1 (family with sequence similarity 

13, member A1), um gene que pode atuar na mudança do conteúdo de proteína no leite bovino (Cohen 

et al., 2004; Cohen-Zinder et al., 2005; Olsen et al., 2005). Ainda para essa característica, entre os 12 

SNP de maior variância aditiva explicada para ambos ambientes, três se encontram dentro e um 

próximo (195kb downstream) do gene GHR (growth hormone receptor). O gene GHR contém uma 

mutação que ocasiona um forte efeito na produção e na composição do leite de vacas, incluindo 

rendimento e porcentagem de proteína (Blott et al., 2003). Diversos SNP de maior variância aditiva 

explicada associados com SAT e INSAT se encontram dentro ou próximos do gene DGAT1 

(diacylglycerol O-acyltransferase 1). Para SAT, um SNP localiza-se dentro deste gene e 16 SNP 

localizam-se próximos (8 SNP com 99 a 368kb upstream e 8 SNP com 64 a 313kb downstream) e para 

INSAT, um SNP localiza-se dentro e 8 SNP localizam-se próximos (99 a 332kb upstream). O gene 

DGAT1 localiza-se no cromossomo 14 de bovinos e codifica a acyl-Coa:diacylglicerol 
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acyltransferase, uma enzima que catalisa a última etapa da síntese de triacilgliceróis (Grisart et al., 

2002), que são predominantemente constituídos por ácidos graxos. O gene DGAT1 é comumente 

associado à produção e a composição do leite de bovinos (Schennink et al., 2007; Szyda e Komisarek, 

2007; Bovenhuis et al., 2016). Especificamente para INSAT, um SNP entre os de maior variância 

explicada localiza-se próximo aos genes SPP1 (osteopontin; 107kb downstream) e ABCG2 (ATP 

binding cassette subfamily G member 2; 256kb downstream) e dois outros SNP também se localizam 

próximos ao gene ABCG2 (504 e 525kb upstream). Em outros estudos, o gene SPP1 foi expresso em 

células epiteliais mamárias, foi encontrado secretado no leite de vacas (Bayless et al., 1997) e pode 

fazer parte do desenvolvimento da glândula mamária em camundongos (Nemir et al., 2000). Por sua 

vez, ABCG2 pode atuar no transporte de colesterol para o leite (Cohen-Zinder et al., 2005). 

De maneira geral, houve pouca diferença entre os 55 SNP de maior variância aditiva explicada 

para o THI 59,426 e o THI 74,015, com mais de 80% dos SNP em comum nos dois ambientes, para 

todas as características (Tabela 12). As diferenças entre as porcentagens de variância aditiva explicada 

por esses SNP entre os ambientes também não foram muito grandes, mas existiram (Tabelas 

suplementares 1 a 5). Também houve diferença na classificação dos SNP quanto à porcentagem de 

variância aditiva explicada, por exemplo, o SNP ARS-BFGL-NGS-108245 foi o 48º SNP de maior 

variância aditiva explicada no ambiente de estresse térmico (0,0283%) e o 159º no ambiente de 

conforto térmico (0,0219%) (Tabelas suplementares 1 a 5). Dessa forma, mesmo com diferenças 

pequenas, os SNP não contribuem para a variância aditiva total captada em igual porcentagem nos 

dois ambientes. 

 

Tabela 12. Número de SNP comuns e diferentes quando comparados no THI 59,426 e no THI 74,015, 

para as características produção de leite (PROD), teor de caseína (CAS), escore de células somáticas 

(ECS), ácidos graxos saturados (SAT) e insaturados (INSAT). 

Característica SNP comuns SNP diferentes por ambiente SNP diferentes no total* 

PROD 52 3 6 

CAS 45 10 20 

ECS 53 2 4 

SAT 53 2 4 

INSAT 54 1 2 

*SNP diferentes no total = o dobro dos SNP diferentes por ambiente, pois são dois ambientes, por 

característica 

 

A quantidade de SNP diferentes apresentada na tabela 12, representa o número de SNP que 

foram diferentes por ambiente, ou seja, se para PROD três SNP foram diferentes, significa que existem 

três SNP entre os 55 de maior variância aditiva explicada no THI 59,426 que não estão entre os 55 de 

maior variância aditiva explicada no THI 74,015 e que também existem três SNP entre os 55 de maior 

variância aditiva explicada no THI 74,015 que não estão entre os 55 de maior variância aditiva 
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explicada no THI 59,426. Dessa forma, são três SNP diferentes para cada um dos dois ambientes 

comparados reciprocamente quanto à variância aditiva explicada, e, portanto, seis SNP diferentes entre 

os ambientes, no caso, para PROD. O raciocínio é o mesmo para todas as características. Os SNP que 

não foram iguais nos dois ambientes, para cada característica, juntamente com suas informações de 

cromossomo, posição e variâncias aditivas explicadas estão marcados em negrito nas tabelas 

suplementares 1 a 5. Adicionalmente, o impacto das mudanças nas variâncias aditivas explicadas, por 

característica, pode ser observado graficamente nas Figuras 24 a 28. 

 

 

Figura 24. Dispersões das variâncias aditivas explicadas (𝜎2; %) para a característica produção de 

leite nos quadrantes definidos pelos pontos de truncamento dos top 55 SNP para os ambientes THI 

59,426 (𝜎2≥0,0266%) e THI 74,015 (𝜎2≥0,0263%). 

 

 

Figura 25. Dispersões das variâncias aditivas explicadas (𝜎2; %) para a característica teor de caseína  

nos quadrantes definidos pelos pontos de truncamento dos top 55 SNP para os ambientes THI 59,426 

(𝜎2≥0,0283%) e THI 74,015 (𝜎2≥0,0277%). 
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Figura 26. Dispersões das variâncias aditivas explicadas (𝜎2; %) para a característica escore de 

células somáticas nos quadrantes definidos pelos pontos de truncamento dos top 55 SNP para os 

ambientes THI 59,426 (𝜎2≥0,0245%) e THI 74,015 (𝜎2≥0,0245%). 

 

 

Figura 27. Dispersões das variâncias aditivas explicadas (𝜎2; %) para a característica ácidos graxos 

saturados nos quadrantes definidos pelos pontos de truncamento dos top 55 SNP para os ambientes 

THI 59,426 (𝜎2≥0,0310%) e THI 74,015 (𝜎2≥0,0312%). 
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Figura 28. Dispersões das variâncias aditivas explicadas (𝜎2; %) para a característica ácidos graxos 

insaturados nos quadrantes definidos pelos pontos de truncamento dos top 55 SNP para os ambientes 

THI 59,426 (𝜎2≥0,0295%) e THI 74,015 (𝜎2≥0,0293%). 

 

Com relação aos 55 SNP de maior variância aditiva explicada, para PROD, ECS, SAT e 

INSAT, a diferença de classificação dos SNP quanto à porcentagem de variância aditiva explicada foi 

pequena e a correlação de Spearman entre os ambientes foi igual a 1,00 para ECS, SAT e INSAT e 

0,98 para PROD. Para CAS, a diferença foi um pouco maior, com correlação de Spearman igual a 

0,88. 

No total, foram 36 SNP distintos entre os 55 de maior variância aditiva explicada, sendo 18 

diferentes para cada ambiente. Desses 36 SNP, 16 SNP (44,45%) se encontram próximos ou dentro de 

algum gene (Tabela 13). 
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2013, 2015). 
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animais durante a exposição ao estresse térmico (Dikmen et al., 2015). Em Hayes et al. (2009), foi 

feito um estudo de associação genômica para a característica produção de leite e um total de 39 mil 

marcadores SNP. Esses autores utilizaram três grupos de animais da Austrália: uma população de 

treinamento com aproximadamente 62 mil vacas da raça Holandesa e dois grupos de validação, sendo 

um composto por 23 mil vacas da raça Holandesa e outro composto por 35 mil vacas da raça Jersey. 
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No estudo em questão, quatro SNP foram associados à mudança na produção de leite induzida pelo 

estresse térmico. Em Dikmen et al. (2015), foram utilizadas 625 vacas da raça Holandesa e SNP 

previamente associados a características de produção, reprodução e fisiológicas, envolvendo estresse 

térmico. Os autores reportaram a associação de vários SNP à temperatura retal, à taxa respiratória e à 

taxa de sudorese, bem como genes candidatos associados a termorregulação. 
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Tabela 13. SNP que foram diferentes, entre os 55 SNP de maior variância aditiva, para os ambientes de conforto e estresse térmico, com as respectivas 

informações de cromossomo (Chr), localização do SNP em relação ao gene, gene, posição do gene, rank no conforto térmico e a respectiva porcentagem de 

variância aditiva explicada (%𝜎𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑡𝑜
2 ) e rank no estresse térmico e a respectiva porcentagem de variância aditiva explicada (%𝜎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒

2 ), para as 

características produção de leite (PROD), teor de caseína (CAS), escore de células somáticas (ECS), ácidos graxos saturados (SAT) e insaturados (INSAT). 

SNP Chr Localização Gene Posição rankconforto %𝝈𝒄𝒐𝒏𝒇𝒐𝒓𝒕𝒐
𝟐  rankestresse %𝝈𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆

𝟐  

PROD 

BovineHD0800009461 8 intron MPDZ 31108126: 31283422 56 0,0265 48 0,0269 

BovineHD1200021758 12 intron DNAJC3 76958978: 77024110 57 0,0265 50 0,0267 

ARS-BFGL-NGS-103064 14 downstream LY6K 2755205: 2759123 59 0,0264 51 0,0267 

ARS-BFGL-NGS-17362 15 intron EXT2 75074940: 75265719 54 0,0268 78 0,0249 

CAS 

BTA-147298 6 upstream SLC9B1 23187624: 23254634 47 0,0292 57 0,0275 

BTA-75698 6 upstream PDLIM5 31333660: 31568270 45 0,0297 67 0,0261 

ARS-BFGL-NGS-108245 6 intron C4orf22 96794834: 97503371 159 0,0219 48 0,0283 

BovineHD0900019961 9 intron VNN1 71832156: 71851981 72 0,0265 24 0,0327 

BovineHD0900019961 9 downstream U6 spliceosomal RNA 71844589: 71844686 72 0,0265 24 0,0327 

ARS-BFGL-NGS-85411 14 intron SPAG1 66319303: 66406220 41 0,0303 60 0,0274 

BovineHD1400018564 14 intron SPAG1 66319303: 66406220 73 0,0264 41 0,0301 

BTA-131179 16 downstream HSD11B1 75463273: 75533162 51 0,0285 78 0,0252 

BovineHD2500000707 25 intron ADCY9 3233104: 3344619 68 0,0269 26 0,0323 

BovineHD2500001657 25 intron RBFOX1 4964122: 6689485 91 0,0252 46 0,0285 

ECS 

BovineHD1800000631 18 intron WDR59 2290822: 2371069 53 0,0246 56 0,0245 

SAT 

ss46527095 2 synonymous COL3A1 7317287: 7356904 53 0,0314 60 0,0299 

INSAT 

BTC-033565 6 intron MEPE 38279473: 38293661 51 0,0304 56 0,0293 
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Embora com metodologias distintas, outros trabalhos também reportam marcadores genéticos, 

diferentes dos apresentados pelo presente estudo, que podem estar associados a uma maior adaptação 

de vacas leiteiras ao calor (Hayes et al., 2009b) e também associados a termorregulação desses 

animais durante a exposição ao estresse térmico (Dikmen et al., 2015). Em Hayes et al. (2009), foi 

feito um estudo de associação genômica para a característica produção de leite e um total de 39 mil 

marcadores SNP. Esses autores utilizaram três grupos de animais da Austrália: uma população de 

treinamento com aproximadamente 62 mil vacas da raça Holandesa e dois grupos de validação, sendo 

um composto por 23 mil vacas da raça Holandesa e outro composto por 35 mil vacas da raça Jersey. 

No estudo em questão, quatro SNP foram associados à mudança na produção de leite induzida pelo 

estresse térmico. Em Dikmen et al. (2015), foram utilizadas 625 vacas da raça Holandesa e SNP 

previamente associados a características de produção, reprodução e fisiológicas, envolvendo estresse 

térmico. Os autores reportaram a associação de vários SNP à temperatura retal, à taxa respiratória e à 

taxa de sudorese, bem como genes candidatos associados a termorregulação. 

Mesmo que com pouca variação, os SNP apresentaram diferenças em suas variâncias aditivas 

explicadas quando comparados em ambiente de conforto e de estresse térmico. Essa investigação pode 

ser um importante passo para identificar animais mais ou menos resistentes às mudanças de 

temperatura e umidade. Esses SNP foram encontrados dentro ou próximos de regiões gênicas, porém, 

ainda não foram relatadas funções ou relações com a expressão de características de gado leiteiro e 

mecanismos adaptativos para estresse por calor, para a maioria deles. 

 

3.3.2. Valores genéticos genômicos diretos 

As correlações de Spearman entre todos os valores genéticos genômicos calculados 

exclusivamente por meio do efeito dos marcadores genéticos (DBV) para os dois ambientes avaliados 

foram positivas e altas para todas as características (Tabela 14), indicando grande associação entre a 

classificação dos animais entre os dois ambientes, ou seja, não há reclassificação significativa dos 

animais para os diferentes ambientes. 

 

Tabela 14. Correlação de Spearman entre a classificação dos animais quanto ao valor genético 

genômico dos animais (DBV) no THI 59,426 e no THI 74,015 para as características produção de leite 

(PROD, teor de caseína (CAS), escore de células somáticas (ECS), ácidos graxos saturados (SAT) e 

insaturados (INSAT). 

Característica PROD CAS ECS SAT INSAT 

Correlação de Spearman 

entre os DBV 
0,991 0,991 1,001 0,991 1,001 

1Significativo a α=0,05 (p<0,0001) 
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Ao selecionar as top 10% vacas, essa correlação diminuiu para a maioria das características e 

houve reclassificação dos animais entre os valores de THI, inclusive com seleção de animais 

diferentes para ambos ambientes. Na Tabela 15, estão descritas, por característica, as correlações de 

Spearman entre os DBV dos dois ambientes quando a seleção das top 10% vacas foi realizada pela 

classificação no THI 59,426 e quando a seleção das top 10% vacas foi realizada pela classificação no 

THI 74,015. 

 

Tabela 15. Correlações de Spearman entre os valores genéticos genômicos (DBV) dos dois ambientes 

quando a seleção foi realizada pela classificação no THI 59,426 (S1r2) e quando a seleção foi 

realizada pela classificação no THI 74,015 (S2r1). 

Característica* PROD CAS ECS SAT INSAT 

Seleção no THI 

59,426 
0,901 0,881 1,001 0,881 0,971 

Seleção no THI 

74,015 
0,901 0,861 1,001 0,871 0,971 

1Significativo a α=0,05 (p<0,0001) 

*PROD=produção de leite; CAS= teor de caseína; ECS=escore de células somáticas; SAT=ácidos 

graxos saturados; INSAT=ácidos graxos insaturados 

 

Alguns autores consideram que correlações maiores que 0,80 são um indicativo de que grande 

parte dos genes responsáveis pela expressão de uma característica atuam de maneira semelhante em 

ambientes diferentes (Robertson, 1959). No entanto, valores de correlação menores do que 1,00 não 

devem ser negligenciados, pois podem sugerir que genótipos apresentam diferentes desempenhos em 

diferentes ambientes (Falconer, 1996). 

Houve reclassificação dos animais para todas as características, ou seja, se a seleção dos 

animais for baseada apenas no efeito dos seus marcadores SNP, as top 10% vacas selecionadas em um 

ambiente, não serão as 10% melhores no outro ambiente, podendo causar prejuízos no progresso 

genético do rebanho, caso esses animais sejam selecionados sem considerar o ambiente em que estão 

inseridos. 

Para PROD, cinco dos 100 animais selecionados no ambiente de conforto térmico (THI 

59,426) não seriam os melhores se classificados no ambiente de estresse térmico (THI 74,015), e vice-

versa (Figuras 29 e 30). 
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Figura 29. Reclassificação dos animais quando selecionados para produção de leite com base nos 

valores genéticos genômicos obtidos em ambientes de conforto térmico (a) e de estresse térmico (b). 

 

 

Figura 30. Dispersões dos valores genéticos genômicos diretos (DBV; kg) para a característica 

produção de leite nos quadrantes definidos pelos pontos de truncamento dos 10% melhores animais 

para os ambientes THI 59,426 (DBV≥1,6708 kg) e THI 74,015 (DBV≥1,7422 kg). 

 

Para CAS, 14 dos 100 animais selecionados no ambiente de conforto térmico (THI 59,426) 

não seriam os melhores se classificados no ambiente de estresse térmico (THI 74,015), e vice-versa 

(Figuras 31 e 32).  
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Figura 31. Reclassificação dos animais quando selecionados para teor de caseína com base nos 

valores genéticos genômicos obtidos em ambientes de conforto térmico (a) e de estresse térmico (b). 

 

 

Figura 32. Dispersões dos valores genéticos genômicos diretos (DBV; kg) para a característica teor ce 

caseína nos quadrantes definidos pelos pontos de truncamento dos 10% melhores animais para os 

ambientes THI 59,426 (DBV≥0,0723 %) e THI 74,015 (DBV≥0,0669 %). 
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correlação de Spearman entre os DBV dos ambientes foi igual a 1 e apenas um animal sofreu mudança 

de classificação de um ambiente para o outro (Figuras 33 e 34). 

 

   

 

Figura 33. Reclassificação dos animais quando selecionados para escore de células somáticas com 

base nos valores genéticos genômicos obtidos em ambientes de conforto térmico (a) e de estresse 

térmico (b). 

 

 

Figura 34. Dispersões dos valores genéticos genômicos diretos (DBV; kg) para a característica escore 

de células somáticas nos quadrantes definidos pelos pontos de truncamento dos 10% melhores animais 

para os ambientes THI 59,426 (DBV≥ -0,4278 pontos) e THI 74,015 (DBV≥ -0,5146 pontos). 

0

20

40

60

80

100

THI 59.426  THI 74.015

P
o

si
çã

o
 d

o
 a

n
im

al
 n

a 

cl
as

si
fi

ca
çã

o

(a)

0

20

40

60

80

100

THI 74.015  THI 59.426

P
o

si
çã

o
 d

o
 a

n
im

al
 n

a 

cl
as

si
fi

ca
çã

o

(b)

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

-1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

D
B

V
 T

H
I 

7
4

,0
1

5

DBV THI 59,426

Selecionados somente 

no THI 74,015

N=1

Descartados em 

ambos

Selecionados somente no THI 59,426

N=1
Selecionados 

em ambos



67 

 

Para SAT, 12 dos 100 animais selecionados no ambiente de conforto térmico (THI 59,426) 

não seriam os melhores se classificados no ambiente de estresse térmico (THI 74,015), e vice-versa 

(Figuras 35 e 36). 

 

 

Figura 35. Reclassificação dos animais quando selecionados para ácidos graxos saturados com base 

nos valores genéticos genômicos obtidos em ambientes de conforto térmico (a) e de estresse térmico 

(b). 

 

  

Figura 36. Dispersões dos valores genéticos genômicos diretos (DBV; kg) para a característica ácidos 

graxos saturados nos quadrantes definidos pelos pontos de truncamento dos 10% melhores animais 

para os ambientes THI 59,426 (DBV≥0,1436 %) e THI 74,015 (DBV≥0,1515 %). 
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Para INSAT, dos 100 animais selecionados no ambiente de conforto térmico (THI 59,426), 

seis animais não seriam os melhores se classificados no ambiente de estresse térmico (THI 74,015), e 

vice-versa (Figuras 37 e 38). 

 

 

Figura 37. Reclassificação dos animais quando selecionados para ácidos graxos insaturados com base 

nos valores genéticos genômicos obtidos em ambientes de conforto térmico (a) e de estresse térmico 

(b). 
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Figura 38. Dispersões dos valores genéticos genômicos diretos (DBV; kg) para a característica ácidos 

graxos insaturados nos quadrantes definidos pelos pontos de truncamento dos 10% melhores animais 

para os ambientes THI 59,426 (DBV≥0,0689 %) e THI 74,015 (DBV≥0,0567 %). 

 

Se os animais da população estudada forem selecionados para PROD, CAS, SAT e INSAT 

com base apenas no efeito de seus marcadores, a uma proporção de seleção de 10%, os animais 

escolhidos sob avaliação genética em um ambiente de conforto térmico, serão, em parte, diferentes dos 

escolhidos em um ambiente de estresse térmico. Analogamente, se decisões de seleção forem tomadas 

sob avaliação genética realizada em um ambiente de estresse térmico, a seleção dos melhores animais 

avaliados em um ambiente de conforto térmico pode não ter a classificação esperada. Isso se deveu 

aos diferentes efeitos estimados para os marcadores SNP nos dois ambientes, no caso, no THI 59,426 

e no THI 74,015. Considerar a resistência de vacas leiteiras ao estresse térmico em avaliações 

genéticas, é uma proposta promissora para reduzir as perdas na produção leiteira nos trópicos e 

decorrentes de mudanças climáticas. 

Acrescenta-se que embora este trabalho aponta para diferenças entre ambientes climáticos 

distintos, a variação entre eles não foi muito grande. O desempenho dos animais utilizados nas 

análises pode ter sido influenciado por medidas de gerenciamento de calor, como sistema de criação 

em free-stall com uso de ventiladores e aspersores. Inclusive, devido às preocupações das fazendas 

incluídas neste estudo em controlar e reduzir o calor, é possível que os dias mais quentes tenham sido 

menos estressantes para as vacas do que os dias frios, como também apontado por Ravagnolo et al. 

(2000). 
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3.4. Conclusões 

As análises de associação genômica permitiram verificar diferenças nos efeitos de marcadores 

SNP quando estimados em diferentes valores do THI, sendo um valor de THI representando o 

conforto térmico e outro valor representando o estresse térmico. Também foi possível verificar 

discordâncias quanto aos SNP com maior variância aditiva explicada em cada um dos ambientes, para 

a maioria das características avaliadas. Os marcadores genéticos reportados neste trabalho podem ser 

úteis na identificação de animais mais tolerantes ao calor. 

Os resultados demonstraram a ocorrência de reclassificação de animais, em maior ou 

menor grau, dependendo do ambiente em que eles eram avaliados, para as características produção de 

leite, teor de caseína, ácidos graxos saturados e ácidos graxos insaturados. Embora não tenha ocorrido 

reclassificação dos animais para escore de células somáticas, houve diferenças nos SNP de maior 

variância aditiva explicada para essas características entre os ambientes avaliados. Dessa forma, todas 

as características estudadas apresentaram diferenças quando avaliadas geneticamente entre valores 

distintos de THI. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse trabalho, primeiro estudou-se as funções de variância das características em um 

gradiente ambiental, concluindo que existe variação genética a medida que o ambiente em que o 

animal está inserido muda. Em seguida, complementou-se os resultados quantitativos com 

informações genômicas, confirmando a nível molecular, que em diferentes ambientes os animais 

podem apresentar desempenhos também diferentes. Esse estudo representa um importante passo para 

o entendimento genético do comportamento de características de produção e qualidade do leite sob 

condições climáticas adversas. 

Apesar de diferenças genéticas terem ocorrido entre os ambientes de conforto e estresse 

térmico, estas foram pequenas, o que possívelmente ocorreu pelo fato de que os animais utilizados 

neste estudo foram oriundos de fazendas que utilizam ferramentas para amenizar o calor nos animais, 

como ventiladores e aspersores. Dessa forma, recomenda-se a utilização de um número maior de 

animais com fenótipo e genótipo, bem como provenientes de sistemas de produção à pasto, na 

tentativa de detecção de maiores diferenças genéticas entre fenótipos medidos em condições climáticas 

distintas.  
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TABELAS SUPLEMENTARES 

Tabela suplementar 1. Nome, cromossomo (Chr), posição, porcentagens da variância aditiva explicada para o 

ambiente de conforto térmico (%𝜎𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑡𝑜
2 ) e para o ambiente de estresse térmico (%𝜎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒

2 ) com os 

respectivas classificações (rank) da maior variância para a menor e a diferença entre as variâncias aditivas 

explicadas dos 55 SNP de maior variância aditiva explicada associados à característica produção de leite. 

Nome do SNP Chr Posição %𝝈𝒄𝒐𝒏𝒇𝒐𝒓𝒕𝒐
𝟐  rank %𝝈𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆

𝟐  rank 
Diferença entre 

as %𝛔𝟐 * 

ARS-BFGL-NGS-117957 1 22031001 0,0381 13 0,0381 10 0,0000 

ARS-BFGL-NGS-102353 2 3900181 0,0395 9 0,0402 9 -0,0007 
Hapmap59774-ss46526475 2 13455432 0,0276 43 0,0272 44 0,0004 

BTB-00110958 2 109636110 0,0299 32 0,0277 40 0,0022 

Hapmap44528-BTA-17816 4 1343568 0,0283 41 0,0259 63 0,0024 

ARS-BFGL-NGS-74263 4 11176127 0,0269 49 0,0281 39 -0,0012 

Hapmap50446-BTA-70460 4 46835269 0,0309 29 0,0288 37 0,0021 
Hapmap53993-rs29024740 5 60373086 0,0288 36 0,0287 38 0,0001 

BovineHD0500024449 5 86318122 0,0391 10 0,0360 16 0,0031 

BovineHD0500024457 5 86352943 0,0406 8 0,0377 13 0,0029 
BTA-74585-no-rs 5 94496854 0,0330 21 0,0311 28 0,0019 

Hapmap30828-BTA-143720 6 3011115 0,0321 26 0,0338 22 -0,0017 

BTB-00240524 6 3032658 0,0359 15 0,0377 12 -0,0018 
BovineHD0600010895 6 39713330 0,0310 28 0,0297 31 0,0013 

Hapmap31284-BTC-039204 6 45096462 0,0446 5 0,0449 6 -0,0003 

BovineHD0800009461 8 31223530 0,0265 56 0,0269 48 -0,0004 
Hapmap48991-BTA-102596 8 97543154 0,0295 34 0,0294 33 0,0001 

Hapmap49930-BTA-24651 10 103599828 0,0268 51 0,0263 55 0,0005 

ARS-BFGL-NGS-118895 11 22716948 0,0287 37 0,0291 35 -0,0004 

BovineHD1200021758 12 77021076 0,0265 57 0,0267 50 -0,0002 

ARS-BFGL-NGS-114285 12 90330112 0,0329 22 0,0330 23 -0,0001 

ARS-BFGL-NGS-103064 14 2754909 0,0264 59 0,0267 51 -0,0003 
BovineHD1400000447 14 2764862 0,0266 55 0,0271 45 -0,0005 

Hapmap60604-rs29023253 15 9125948 0,0327 24 0,0318 25 0,0009 

BTB-01706506 15 64436323 0,0369 14 0,0361 15 0,0008 
Hapmap34688-BES2_Contig423_849 15 72771875 0,0331 20 0,0329 24 0,0002 

ARS-BFGL-NGS-17362 15 75215172 0,0268 54 0,0249 78 0,0019 

Hapmap54101-rs29010797 16 34606531 0,0341 19 0,0349 19 -0,0008 
BovineHD4100012725 16 74166403 0,0300 31 0,0317 26 -0,0017 

BovineHD1800012210 18 41347362 0,0268 52 0,0267 52 0,0001 

Hapmap40537-BTA-43945 18 58666276 0,0274 47 0,0275 42 -0,0001 
BovineHD1800017216 18 59242260 0,0268 53 0,0264 54 0,0004 

UA-IFASA-9259 19 7637962 0,0293 35 0,0292 34 0,0001 

BTB-00736933 19 8280552 0,0285 39 0,0254 69 0,0031 

Hapmap53640-rs29019727 20 460064 0,0357 17 0,0366 14 -0,0009 

BovineHD2000000469 20 1516187 0,0275 45 0,0276 41 -0,0001 

Hapmap38899-BTA-52139 21 36492508 0,0268 50 0,0271 46 -0,0003 
BovineHD2100011548 21 40386313 0,0321 27 0,0312 27 0,0009 

BovineHD2100013300 21 46364639 0,0431 7 0,0453 5 -0,0022 

BovineHD2100020097 21 68740864 0,0276 44 0,0265 53 0,0011 
ARS-BFGL-NGS-115062 21 69395154 0,0384 11 0,0379 11 0,0005 

ARS-BFGL-NGS-109976 21 69891992 0,0358 16 0,0349 20 0,0009 

ARS-BFGL-NGS-1345 21 69939350 0,0347 18 0,0352 18 -0,0005 
ARS-BFGL-NGS-33371 21 69972343 0,0308 30 0,0307 29 0,0001 

Hapmap43616-BTA-55004 22 56377497 0,0384 12 0,0420 8 -0,0036 

ARS-BFGL-NGS-111398 25 10792412 0,0272 48 0,0274 43 -0,0002 
ARS-BFGL-NGS-3069 25 10968180 0,0326 25 0,0338 21 -0,0012 

Hapmap58226-rs29016369 25 11937399 0,0532 1 0,0503 3 0,0029 

Hapmap50415-BTA-59713 25 23556650 0,0275 46 0,0270 47 0,0005 
BovineHD2600005881 26 23073360 0,0453 4 0,0464 4 -0,0011 

BovineHD2700005047 27 17329309 0,0284 40 0,0298 30 -0,0014 

Hapmap51009-BTA-62629 27 24733700 0,0444 6 0,0445 7 -0,0001 
ARS-BFGL-NGS-35024 28 1358731 0,0287 38 0,0288 36 -0,0001 

BovineHD2800000652 28 1855605 0,0491 3 0,0525 1 -0,0034 

ARS-BFGL-NGS-53937 29 50202589 0,0525 2 0,0522 2 0,0003 
UA-IFASA-6592 29 50742374 0,0297 33 0,0297 32 0,0000 

BovineHD2900014808 29 50765834 0,0277 42 0,0268 49 0,0009 

ARS-BFGL-NGS-12465 29 51332200 0,0328 23 0,0357 17 -0,0029 

*Diferença entre as %𝛔𝟐 = %𝝈𝒄𝒐𝒏𝒇𝒐𝒓𝒕𝒐
𝟐 − %𝝈𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆

𝟐  

SNP em negrito indicam que ele faz parte do TOP55 em apenas um dos ambientes.  
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Tabela suplementar 2. Nome, cromossomo (Chr), posição, porcentagens da variância aditiva explicada para o 

ambiente de conforto térmico (%𝜎𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑡𝑜
2 ) e para o ambiente de estresse térmico (%𝜎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒

2 ) com os 

respectivas classificações (rank) da maior variância para a menor e a diferença entre as variâncias aditivas 

explicadas dos 55 SNP de maior variância aditiva explicada associados à característica teor de caseína. 

Nome do SNP Chr Posição %𝝈𝒄𝒐𝒏𝒇𝒐𝒓𝒕𝒐
𝟐  rank %𝝈𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆

𝟐  rank 
Diferença entre 

as %𝛔𝟐 * 

ARS-BFGL-NGS-112213 1 151665620 0,0285 52 0,0283 49 0,0002 
ARS-BFGL-NGS-115390 4 95601434 0,0315 36 0,0317 31 -0,0002 

Hapmap33491-BTA-147298 6 23183379 0,0292 47 0,0275 57 0,0017 

Hapmap49292-BTA-75698 6 31570212 0,0297 45 0,0261 67 0,0036 

BovineHD0600010385 6 37377611 0,0402 8 0,0389 9 0,0013 

UA-IFASA-6538 6 37399296 0,0309 40 0,0281 51 0,0028 

BovineHD0600011246 6 41540081 0,0314 37 0,0309 34 0,0005 
BTA-121763-no-rs 6 84968944 0,0297 44 0,0281 52 0,0016 

ARS-BFGL-NGS-108245 6 96841919 0,0219 159 0,0283 48 -0,0064 

BovineHD0900019961 9 71844127 0,0265 72 0,0327 24 -0,0062 

ARS-BFGL-NGS-7212 11 80897892 0,0266 71 0,0325 25 -0,0059 

ARS-BFGL-NGS-74419 12 2015196 0,0246 103 0,0302 39 -0,0056 

ARS-BFGL-NGS-44151 12 78447443 0,0321 30 0,0334 21 -0,0013 
ARS-BFGL-NGS-109427 12 78507995 0,0310 39 0,0320 27 -0,0010 

BTA-35941-no-rs 14 2276443 0,0294 46 0,0207 186 0,0087 

BTB-01881796 14 49117896 0,0287 50 0,0249 87 0,0038 

BovineHD1400015336 14 54583246 0,0375 15 0,0357 15 0,0018 

BTB-00488528 14 54586619 0,0319 33 0,0293 44 0,0026 

BovineHD1400015341 14 54604559 0,0299 43 0,0280 53 0,0019 
BovineHD1400015553 14 55698061 0,0330 28 0,0328 22 0,0002 

Hapmap60925-rs29018458 14 55765964 0,0435 5 0,0394 8 0,0041 

UA-IFASA-9571 14 57002027 0,0423 6 0,0428 4 -0,0005 

BovineHD1400016353 14 58902500 0,0283 54 0,0264 66 0,0019 

ARS-BFGL-NGS-38912 14 59709849 0,0366 19 0,0360 14 0,0006 

UA-IFASA-9565 14 59732398 0,0544 2 0,0503 2 0,0041 
UA-IFASA-9710 14 59967665 0,0321 31 0,0285 47 0,0036 

BTA-13956-no-rs 14 63695912 0,0333 26 0,0317 30 0,0016 

Hapmap53312-rs29018332 14 64579853 0,0318 35 0,0274 59 0,0044 

UA-IFASA-5747 14 64655821 0,0299 42 0,0277 55 0,0022 

BovineHD1400018280 14 65382846 0,0397 9 0,0402 7 -0,0005 

Hapmap32295-BTA-129360 14 66150000 0,0290 48 0,0318 29 -0,0028 

ARS-BFGL-NGS-85411 14 66339300 0,0303 41 0,0274 60 0,0029 

BovineHD1400018564 14 66400092 0,0264 73 0,0301 41 -0,0037 

BovineHD1400018641 14 66666069 0,0371 17 0,0366 13 0,0005 
BovineHD1400018647 14 66687673 0,0383 13 0,0355 17 0,0028 

BTA-35285-no-rs 14 66771994 0,0343 22 0,0310 33 0,0033 

ARS-BFGL-NGS-115036 14 66819485 0,0546 1 0,0532 1 0,0014 
BovineHD1400018697 14 66847037 0,0319 34 0,0308 35 0,0011 

ARS-BFGL-NGS-28894 14 66877367 0,0320 32 0,0287 45 0,0033 

ARS-BFGL-NGS-24670 14 67443766 0,0333 27 0,0303 36 0,0030 
BovineHD1400018843 14 67475081 0,0337 24 0,0336 20 0,0001 

ARS-BFGL-NGS-449 14 67913507 0,0326 29 0,0301 40 0,0025 
BovineHD1400022372 14 79658409 0,0380 14 0,0373 10 0,0007 

BovineHD1500008372 15 31131250 0,0339 23 0,0319 28 0,0020 

ARS-BFGL-NGS-36880 16 73736551 0,0269 66 0,0299 42 -0,0030 
ARS-BFGL-NGS-110478 16 75433212 0,0385 12 0,0346 18 0,0039 

Hapmap29977-BTA-131179 16 75462069 0,0285 51 0,0252 78 0,0033 

ARS-BFGL-NGS-23665 16 77022173 0,0407 7 0,0410 6 -0,0003 
ARS-BFGL-NGS-28112 16 77110928 0,0485 3 0,0461 3 0,0024 

BTA-97570-no-rs 18 16671415 0,0333 25 0,0303 38 0,0030 

BovineHD1800018866 18 64930356 0,0254 89 0,0279 54 -0,0025 
BovineHD1900002585 19 9233663 0,0372 16 0,0357 16 0,0015 

BTB-01570577 19 29477099 0,0362 20 0,0327 23 0,0035 

BovineHD2000008529 20 28899849 0,0313 38 0,0228 133 0,0085 

BovineHD2000008833 20 30068392 0,0283 55 0,0282 50 0,0001 

UA-IFASA-7069 20 31933394 0,0366 18 0,0338 19 0,0028 

ARS-BFGL-NGS-118998 20 32030332 0,0390 11 0,0367 11 0,0023 
BovineHD2000009226 20 32045791 0,0391 10 0,0366 12 0,0025 

BovineHD2000009307 20 32394009 0,0460 4 0,0426 5 0,0034 

BovineHD2000009707 20 33676808 0,0289 49 0,0293 43 -0,0004 

BTB-00778141 20 35212987 0,0283 53 0,0252 75 0,0031 

ARS-BFGL-NGS-7344 21 42210356 0,0244 108 0,0303 37 -0,0059 

BovineHD2500000707 25 3293120 0,0269 68 0,0323 26 -0,0054 

BovineHD2500001657 25 6561255 0,0251 91 0,0285 46 -0,0034 

ARS-BFGL-NGS-25560 26 25407197 0,0350 21 0,0311 32 0,0039 

*Diferença entre as %𝛔𝟐 = %𝝈𝒄𝒐𝒏𝒇𝒐𝒓𝒕𝒐
𝟐 − %𝝈𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆

𝟐  

SNP em negrito indicam que ele faz parte do TOP55 em apenas um dos ambientes. 
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Tabela suplementar 3. Nome, cromossomo (Chr), posição, porcentagens da variância aditiva explicada para o 

ambiente de conforto térmico (%𝜎𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑡𝑜
2 ) e para o ambiente de estresse térmico (%𝜎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒

2 ) com os 

respectivas classificações (rank) da maior variância para a menor e a diferença entre as variâncias aditivas 

explicadas dos 55 SNP de maior variância aditiva explicada associados à característica escore de células 

somáticas. 

Nome do SNP Chr Posição %𝝈𝒄𝒐𝒏𝒇𝒐𝒓𝒕𝒐
𝟐  rank %𝝈𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆

𝟐  rank 
Diferença entre 

as %𝛔𝟐 * 

BovineHD0100036917 1 129886045 0,0264 36 0,0261 38 0,0003 
BovineHD0400007240 4 24698720 0,0306 15 0,0305 15 0,0001 

ARS-BFGL-NGS-110594 5 11702152 0,0254 44 0,0252 46 0,0002 

BTA-20426-no-rs 5 16332505 0,0305 16 0,0302 17 0,0003 

ARS-BFGL-NGS-45045 5 63899453 0,0246 54 0,0244 58 0,0002 

ARS-BFGL-NGS-63306 5 109560984 0,0296 20 0,0296 20 0,0000 

ARS-BFGL-NGS-77840 6 4310838 0,0264 35 0,0269 30 -0,0005 
BovineHD0600024433 6 89139865 0,0290 22 0,0288 21 0,0002 

Hapmap51706-BTA-25479 7 94105221 0,0283 24 0,0274 27 0,0009 

BTB-00328499 7 106612109 0,0272 29 0,0265 33 0,0007 
ARS-BFGL-NGS-117320 7 112045974 0,0631 1 0,0638 1 -0,0007 

Hapmap52430-ss46526300 8 943817 0,0313 13 0,0314 13 -0,0001 

ARS-BFGL-NGS-116296 8 17045980 0,0441 3 0,0441 3 0,0000 

BovineHD0800007295 8 24281812 0,0238 67 0,0245 55 -0,0007 

ARS-BFGL-NGS-52642 8 25958375 0,0336 7 0,0335 7 0,0001 
BovineHD0800011815 8 39965437 0,0253 45 0,0247 52 0,0006 

ARS-BFGL-NGS-60109 10 101654599 0,0257 40 0,0253 45 0,0004 

ARS-BFGL-NGS-118895 11 22716948 0,0321 9 0,0324 9 -0,0003 
ARS-BFGL-NGS-39762 11 46241894 0,0248 50 0,0248 49 0,0000 

ARS-BFGL-NGS-112135 11 60334708 0,0244 58 0,0247 53 -0,0003 

ARS-BFGL-NGS-110885 11 69566554 0,0281 25 0,0283 23 -0,0002 
ARS-BFGL-NGS-118239 12 16586796 0,0305 17 0,0305 16 0,0000 

ARS-BFGL-NGS-72873 12 69969069 0,0364 5 0,0362 5 0,0002 

ARS-BFGL-BAC-17146 14 66599210 0,0274 28 0,0272 29 0,0002 
ARS-BFGL-BAC-35394 15 33219702 0,0461 2 0,0469 2 -0,0008 

UA-IFASA-7611 15 33247009 0,0322 8 0,0326 8 -0,0004 

BovineHD1500011772 15 42366671 0,0245 55 0,0247 54 -0,0002 
BTB-01612388 16 81238066 0,0266 33 0,0273 28 -0,0007 

BovineHD1800000631 18 2324775 0,0246 53 0,0245 56 0,0001 

BovineHD1800017430 18 60342959 0,0318 12 0,0321 11 -0,0003 
BovineHD1900001566 19 6165499 0,0251 48 0,0261 37 -0,0010 

Hapmap40995-BTA-46564 19 15408238 0,0353 6 0,0356 6 -0,0003 

BTB-00738813 19 16400722 0,0255 42 0,0263 36 -0,0008 
BovineHD1900013990 19 50199683 0,0262 37 0,0266 32 -0,0004 

ARS-BFGL-BAC-35219 23 29316835 0,0268 31 0,0265 34 0,0003 

Hapmap38291-BTA-121416 23 41965164 0,0278 26 0,0282 24 -0,0004 
ARS-BFGL-NGS-19401 23 41992435 0,0298 19 0,0297 18 0,0001 

ARS-BFGL-NGS-44766 23 42028599 0,0320 11 0,0323 10 -0,0003 

ARS-BFGL-NGS-18124 23 42076544 0,0255 41 0,0256 43 -0,0001 
BovineHD2300012160 23 42210866 0,0254 43 0,0255 44 -0,0001 

ARS-BFGL-NGS-110003 24 48713379 0,0406 4 0,0397 4 0,0009 

BovineHD2400014494 24 51549456 0,0268 30 0,0259 40 0,0009 
Hapmap41910-BTA-58608 24 51764946 0,0253 46 0,0250 47 0,0003 

ARS-BFGL-NGS-105368 24 52426314 0,0251 49 0,0248 50 0,0003 

ARS-BFGL-NGS-85334 24 54964769 0,0274 27 0,0275 26 -0,0001 

ARS-BFGL-NGS-114450 24 57619335 0,0312 14 0,0316 12 -0,0004 

Hapmap60813-rs29010178 24 58125298 0,0252 47 0,0258 41 -0,0006 

BovineHD2600005862 26 23024262 0,0260 39 0,0257 42 0,0003 
BovineHD2600007393 26 27848375 0,0304 18 0,0297 19 0,0007 

Hapmap59341-rs29017265 27 1343227 0,0264 34 0,0265 35 -0,0001 

BovineHD2700000615 27 1765703 0,0321 10 0,0311 14 0,0010 
ARS-BFGL-NGS-96496 27 6388642 0,0247 51 0,0250 48 -0,0003 

BovineHD2700012595 27 43474086 0,0247 52 0,0248 51 -0,0001 

ARS-BFGL-NGS-118275 28 30201072 0,0267 32 0,0268 31 -0,0001 
BovineHD2800008533 28 32377532 0,0287 23 0,0280 25 0,0007 

ARS-BFGL-NGS-57118 29 36459203 0,0291 21 0,0286 22 0,0005 

BovineHD2900014781 29 50624129 0,0261 38 0,0260 39 0,0001 

*Diferença entre as %𝛔𝟐 = %𝝈𝒄𝒐𝒏𝒇𝒐𝒓𝒕𝒐
𝟐 − %𝝈𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆

𝟐  

SNP em negrito indicam que ele faz parte do TOP55 em apenas um dos ambientes. 
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Tabela suplementar 4. Nome, cromossomo (Chr), posição, porcentagens da variância aditiva explicada para o 

ambiente de conforto térmico (%𝜎𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑡𝑜
2 ) e para o ambiente de estresse térmico (%𝜎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒

2 ) com os 

respectivas classificações (rank) da maior variância para a menor e a diferença entre as variâncias aditivas 

explicadas dos 55 SNP de maior variância aditiva explicada associados à característica ácidos graxos saturados. 

Nome do SNP Chr Posição %𝝈𝒄𝒐𝒏𝒇𝒐𝒓𝒕𝒐
𝟐  rank %𝝈𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆

𝟐  rank 
Diferença entre 

as %𝛔𝟐 * 

Hapmap60397-ss46527095 2 7321910 0,0314 53 0,0299 60 0,0015 

ARS-BFGL-NGS-52961 2 7457310 0,0412 25 0,0411 23 0,0001 

BovineHD0200002217 2 7561006 0,0312 54 0,0323 51 -0,0011 

Hapmap45359-BTA-47978 2 68231252 0,0387 31 0,0369 33 0,0018 
BovineHD0200033504 2 116325646 0,0356 40 0,0348 38 0,0008 

Hapmap58486-rs29016221 3 8499747 0,0331 48 0,0320 53 0,0011 

BovineHD0400031203 4 109017562 0,0408 26 0,0415 22 -0,0007 
BovineHD0500025874 5 91136990 0,0393 29 0,0399 26 -0,0006 

BovineHD0500026682 5 93995487 0,0381 32 0,0337 45 0,0044 

BovineHD0500026901 5 94730102 0,0337 46 0,0339 42 -0,0002 
ARS-BFGL-NGS-28381 5 97069860 0,0377 35 0,0357 34 0,0020 

ARS-BFGL-NGS-15498 5 97115280 0,0421 24 0,0387 28 0,0034 

Hapmap47767-BTA-88245 7 94548593 0,0361 39 0,0334 47 0,0027 

ARS-BFGL-BAC-15513 11 29602170 0,0307 58 0,0327 50 -0,0020 

BovineHD1400000143 14 1427669 0,0453 20 0,0411 24 0,0042 

Hapmap30381-BTC-005750 14 1463676 0,0692 9 0,0653 10 0,0039 
Hapmap30383-BTC-005848 14 1489496 0,0924 1 0,0859 1 0,0065 

BTA-34956-no-rs 14 1514056 0,0515 16 0,0475 18 0,0040 

BovineHD4100010517 14 1529914 0,0391 30 0,0355 36 0,0036 
ARS-BFGL-NGS-57820 14 1651311 0,0867 4 0,0809 5 0,0058 

ARS-BFGL-NGS-34135 14 1675278 0,0901 2 0,0856 2 0,0045 

ARS-BFGL-NGS-94706 14 1696470 0,0894 3 0,0826 3 0,0068 
ARS-BFGL-NGS-4939 14 1801116 0,0843 5 0,0809 4 0,0034 

BovineHD1400000243 14 1868636 0,0714 8 0,0702 8 0,0012 

BovineHD1400000246 14 1880378 0,0667 10 0,0654 9 0,0013 
BovineHD1400000249 14 1892559 0,0665 11 0,0652 11 0,0013 

BovineHD1400000262 14 1967325 0,0556 14 0,0530 14 0,0026 

UA-IFASA-6878 14 2002873 0,0379 33 0,0372 32 0,0007 

ARS-BFGL-NGS-107379 14 2054457 0,0762 6 0,0720 7 0,0042 

BovineHD1400000288 14 2084067 0,0630 12 0,0604 12 0,0026 

ARS-BFGL-NGS-18365 14 2117455 0,0337 47 0,0356 35 -0,0019 
BTA-35941-no-rs 14 2276443 0,0405 27 0,0379 30 0,0026 

Hapmap30086-BTC-002066 14 2524432 0,0446 21 0,0426 21 0,0020 

Hapmap30646-BTC-002054 14 2553525 0,0428 22 0,0404 25 0,0024 
Hapmap25486-BTC-072553 14 2741434 0,0427 23 0,0452 19 -0,0025 

BovineHD1400000453 14 2802526 0,0473 18 0,0481 16 -0,0008 

ARS-BFGL-NGS-18858 14 2909929 0,0377 34 0,0383 29 -0,0006 
BovineHD1400000616 14 3371507 0,0745 7 0,0726 6 0,0019 

BovineHD1400001103 14 4778358 0,0352 42 0,0332 48 0,0020 

BovineHD1400001112 14 4797465 0,0328 49 0,0338 44 -0,0010 
Hapmap25217-BTC-067767 14 4943963 0,0464 19 0,0476 17 -0,0012 

Hapmap30091-BTC-005211 14 5569639 0,0571 13 0,0584 13 -0,0013 
Hapmap51646-BTA-86764 14 5952697 0,0362 38 0,0378 31 -0,0016 

ARS-BFGL-NGS-117284 14 20490765 0,0342 44 0,0344 41 -0,0002 

Hapmap36380-SCAFFOLD145103_39605 15 72855395 0,0354 41 0,0337 46 0,0017 
BTB-00623849 16 3429932 0,0340 45 0,0351 37 -0,0011 

Hapmap58304-ss46526292 17 54336303 0,0529 15 0,0488 15 0,0041 

BovineHD1800000918 18 3189222 0,0315 52 0,0273 76 0,0042 

ARS-BFGL-NGS-5283 18 27578257 0,0323 50 0,0312 55 0,0011 

Hapmap23007-BTA-137198 23 22683246 0,0347 43 0,0346 39 0,0001 

BTB-00880811 24 7968526 0,0369 37 0,0345 40 0,0024 
BovineHD2400017743 24 61209926 0,0318 51 0,0330 49 -0,0012 

BovineHD2500006631 25 23678143 0,0403 28 0,0399 27 0,0004 

BTA-100341-no-rs 26 34821636 0,0310 55 0,0322 52 -0,0012 

Hapmap41690-BTA-94627 27 29486131 0,0302 62 0,0314 54 -0,0012 

BovineHD2800003686 28 12805794 0,0474 17 0,0447 20 0,0027 

BovineHD2800006833 28 26382583 0,0372 36 0,0338 43 0,0034 

*Diferença entre as %𝛔𝟐 = %𝝈𝒄𝒐𝒏𝒇𝒐𝒓𝒕𝒐
𝟐 − %𝝈𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆

𝟐  

SNP em negrito indicam que ele faz parte do TOP55 em apenas um dos ambientes. 
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Tabela suplementar 5. Nome, cromossomo (Chr), posição, porcentagens da variância aditiva explicada para o 

ambiente de conforto térmico (%𝜎𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑡𝑜
2 ) e para o ambiente de estresse térmico (%𝜎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒

2 ) com os 

respectivas classificações (rank) da maior variância para a menor e a diferença entre as variâncias aditivas 

explicadas dos 55 SNP de maior variância aditiva explicada associados à característica ácidos graxos 

insaturados. 

Nome do SNP Chr Posição %𝝈𝒄𝒐𝒏𝒇𝒐𝒓𝒕𝒐
𝟐  rank %𝝈𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆

𝟐  rank 
Diferença entre 

as %𝛔𝟐 * 

BovineHD0100002084 1 6397764 0,0298 53 0,0299 52 -0,0001 
BovineHD0100024518 1 85766744 0,0343 34 0,0354 25 -0,0011 

ARS-BFGL-NGS-52961 2 7457310 0,0300 52 0,0313 44 -0,0013 

ARS-BFGL-NGS-67260 2 135190642 0,0364 22 0,0348 29 0,0016 
Hapmap34737-BES11_Contig221_1196 3 24680337 0,0295 55 0,0297 54 -0,0002 

Hapmap58580-ss46526434 3 117409488 0,0309 46 0,0309 48 0,0000 

BTB-01383949 4 26214926 0,0414 14 0,0423 13 -0,0009 
BTB-01530236 6 22302502 0,0424 13 0,0421 14 0,0003 

Hapmap33491-BTA-147298 6 23183379 0,0425 12 0,0432 12 -0,0007 

BovineHD0600006663 6 24105807 0,0314 44 0,0319 41 -0,0005 

Hapmap29922-BTC-033565 6 38286952 0,0304 51 0,0293 56 0,0011 

BovineHD4100004549 6 38306081 0,0365 21 0,0359 22 0,0006 

BovineHD0600012020 6 44023813 0,0351 28 0,0350 27 0,0001 
BovineHD0600023235 6 84425975 0,0297 54 0,0297 53 0,0000 

Hapmap47767-BTA-88245 7 94548593 0,0346 32 0,0344 31 0,0002 
BovineHD0800001365 8 4229408 0,0346 33 0,0345 30 0,0001 

ARS-BFGL-NGS-104101 8 6038581 0,0305 50 0,0301 51 0,0004 

BovineHD0800029395 8 99500656 0,0332 39 0,0329 40 0,0003 
BovineHD0900022496 9 81035552 0,0376 19 0,0383 19 -0,0007 

BovineHD1000024877 10 87357563 0,0338 35 0,0333 37 0,0005 

ARS-BFGL-NGS-13966 12 26773494 0,0349 29 0,0344 32 0,0005 
Hapmap30381-BTC-005750 14 1463676 0,0705 1 0,0697 1 0,0008 

Hapmap30383-BTC-005848 14 1489496 0,0439 10 0,0435 10 0,0004 

BTA-34956-no-rs 14 1514056 0,0532 5 0,0524 5 0,0008 
BovineHD4100010517 14 1529914 0,0478 8 0,0470 8 0,0008 

BovineHD1400000187 14 1585385 0,0316 43 0,0312 45 0,0004 

ARS-BFGL-NGS-57820 14 1651311 0,0395 16 0,0393 16 0,0002 
ARS-BFGL-NGS-34135 14 1675278 0,0582 3 0,0577 3 0,0005 

ARS-BFGL-NGS-94706 14 1696470 0,0677 2 0,0667 2 0,0010 

ARS-BFGL-NGS-4939 14 1801116 0,0330 40 0,0330 39 0,0000 
BovineHD1400000453 14 2802526 0,0347 30 0,0351 26 -0,0004 

BovineHD1400000616 14 3371507 0,0371 20 0,0375 20 -0,0004 

Hapmap25217-BTC-067767 14 4943963 0,0481 7 0,0475 7 0,0006 
Hapmap30091-BTC-005211 14 5569639 0,0452 9 0,0449 9 0,0003 

ARS-BFGL-BAC-8730 14 7926827 0,0352 27 0,0337 35 0,0015 

ARS-BFGL-BAC-32189 15 2439431 0,0337 36 0,0330 38 0,0007 
ARS-BFGL-NGS-17321 15 2491081 0,0400 15 0,0392 17 0,0008 

BovineHD1500024780 15 84450812 0,0307 47 0,0304 49 0,0003 

BTB-00623849 16 3429932 0,0537 4 0,0544 4 -0,0007 
Hapmap35728-SCAFFOLD265480_4249 16 3455689 0,0332 38 0,0335 36 -0,0003 

Hapmap58304-ss46526292 17 54336303 0,0362 24 0,0355 24 0,0007 

ARS-BFGL-NGS-101349 18 6656191 0,0337 37 0,0341 34 -0,0004 
BovineHD2100000540 21 3518772 0,0353 26 0,0349 28 0,0004 

BovineHD2100004505 21 16427462 0,0313 45 0,0310 47 0,0003 

BovineHD2100017430 21 60087068 0,0307 48 0,0312 46 -0,0005 

ARS-BFGL-BAC-34585 21 62245543 0,0279 68 0,0293 55 -0,0014 

ARS-BFGL-NGS-42400 24 47413118 0,0318 41 0,0315 43 0,0003 

BovineHD2400016921 24 58746351 0,0364 23 0,0367 21 -0,0003 
ARS-BFGL-NGS-22271 25 39874146 0,0493 6 0,0492 6 0,0001 

Hapmap39419-BTA-63237 27 11715052 0,0434 11 0,0433 11 0,0001 

ARS-BFGL-NGS-5256 27 11822624 0,0347 31 0,0342 33 0,0005 
BovineHD2800001718 28 5852107 0,0306 49 0,0301 50 0,0005 

BovineHD2800006833 28 26382583 0,0318 42 0,0319 42 -0,0001 

ARS-BFGL-NGS-113210 28 31431555 0,0358 25 0,0358 23 0,0000 
BovineHD2800012962 28 44920408 0,0386 18 0,0397 15 -0,0011 

BovineHD2900010039 29 33818688 0,0389 17 0,0384 18 0,0005 

*Diferença entre as %𝛔𝟐 = %𝝈𝒄𝒐𝒏𝒇𝒐𝒓𝒕𝒐
𝟐 − %𝝈𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆

𝟐  

SNP em negrito indicam que ele faz parte do TOP55 em apenas um dos ambientes. 


