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RESUMO 

 
PRATA, M. A. Índices econômicos de seleção para rebanhos Gir Leiteiro. 2016. 65 f. Tese 

(Doutorado em Genética) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto. 2016. 

 

A produção de leite em geral é a característica mais importante em programa de melhoramento 

animal de rebanhos leiteiros. Vários estudos tem sido conduzidos para no Gir Leiteiro 

envolvendo a estimação de parâmetros genéticos para características produtivas nos últimos 

anos, mas pequena atenção foi dada a saúde do úbere e características reprodutivas. Os índices 

de seleção são utilizados em vários países para selecionar animais mais lucrativos e para 

quantificar a resposta correlacionada entre as características a serem incluídas como objetivos 

de seleção. Este trabalho tem como objetivo desenvolver um estudo visando a construção de 

índices de seleção para posterior utilização na classificação e seleção dos animais avaliados no 

programa de teste de progênie de bovinos Gir Leiteiro no Brasil. Componentes de (co) variância 

para a produção de leite (PL), gordura (G), proteína (P), porcentagem de gordura (G%), 

porcentagem de proteína (P%), escore de células somáticas (ECS), intervalo de partos (IDP) e 

idade ao primeiro parto (IPP) foram estimados usando informações de desempenho fornecidas 

pela Associação Brasileira de Criadores de Gir Leiteiro (ABCGIL). Os dados incluíram 

registros de 10.146 vacas, filhas de 1005 touros, com partos ocorridos entre 1989 e 2013, 

distribuídas em 289 rebanhos. As análises estatísticas foram realizadas utilizando modelo 

animal, em análises bivariadas pelo método de máxima verossimilhança restrita (REML). Sete 

diferentes índices foram propostos (chamados GPI = Gir Performance Index), com alternativos 

objetivos de seleção e fatores de ponderação. GPI-1: PL + G +P, incluindo os respectivos 

valores econômicos (VE$) das características. GPI-2: PL + P + IDP + IPP, incluindo os 

respectivos valores econômicos (VE$) para as características reprodutivas e ponderação zero 

para IDP e IPP; GPI-3: PL + P + IDP + IPP, incluindo os respectivos valores econômicos (VE$) 

para as características produtivas e para IDP, e ponderação zero para IPP. Baseados nas 

possíveis respostas esperadas obtidas nos índices anteriores, diferentes fatores de ponderação 

foram atribuídos para as características do GPI-4 ao GPI-7. GPI-4: 0.20*PL + 0.40*P - 

0.30*IPP - 0.10*IDP; GPI-5: 0.10*PL + 0.50*P - 0.10*IPP - 0.30*IDP; GPI-6: 0.10*PL + 

0.60*P - 0.10*IPP - 0.20*IDP e GPI-7: 0.10*PL + 0.30*P - 0.20*IPP - 0.40*IDP. O GPI-1, 

GPI-2, GPI-3 e GPI-4 apresentaram maiores respostas para a produção de leite. Pequenas 

diferenças nas respostas para P foram observadas entre os índices. A resposta para IDP diminuiu 

do GPI-1 ao GPI-7 o que pode ser favorável, pois diminuiria o IDP. Entretanto, não foram 

obsevadas grandes diferenças entre as respostas econômicas, indicando que é possível a seleção 

para características reprodutivas sem diminuir o lucro. Os resultados sugerem que a seleção 

somente para produção de leite poderia levar a um declínio no desempenho reprodutivo. A 

inclusão da PL, P, IDP e IPP como objetivos de seleção no programa desenvolvido pela 

ABCGIL poderia promover um equilíbrio entre o melhoramento das características produtivas 

e reprodutivas. No entanto, espera-se lenta resposta à seleção devido às baixas estimativas de 

herdabilidade das características. 

 

Palavras-chave: Índices econômicos de seleção, Gir leiteiro, melhoramento genético, 

características produtivas e reprodutivas. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
PRATA, M. A. Economic selection index for Gir dairy cattle. 2016. 65 f. Tese (Doutorado 

em Genética) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto. 2016. 

 

Milk production traits in general are the most important trait in dairy cattle breeding program. 

Several studies have been conducted on Gir cattle involving the estimation of genetic 

parameters for milk production traits over last years, but small attention was given to udder 

health and reproductive traits. Selection indexes have been used around the world to select more 

profitable animals and to quantify the correlated response among all traits included in the 

breeding goal. Thus, the main goal of the present study was to develop a selection indexes for 

future use in the classification and selection of animals evaluated in a breeding program of Gir 

dairy cattle in Brazil. The estimate genetic parameters for 305d milk yield (MILK); fat yield 

(F), fat content (F%), protein yield (P), protein content (P%), lactation somatic cell score 

(LSCS), calving interval (CI) and age at first calving (AFC), were calculated using information 

on milk and reproduction traits provided by the Brazilian Association of Gir Dairy Breeders 

(ABCGIL). Dataset included records of 10,146 cows, daughters of 1,005 sires, who calved 

between 1989 and 2013, reared in 289 herds. The statistical analyses were carried out by an 

animal model, in bivariate analyses using the restricted maximum likelihood method. Seven 

different situations were created in the present study to define the breeding goals for Gir Dairy 

cattle (named GPI = Gir Performance Index). GPI-1; MILK + F + P, including the respective 

economic values (EV$) of traits; GPI-2: Milk + P + AFC + CI, including the respective 

economic values (EV$) for milk traits and zero for CI and AFC; GPI-3: M + P + AFC + CI, 

considering EV ($) for MILK, P, CI and zero for AFC. Based on possible expected responses 

obtained from previous indexes, different weighting factors were attributed to traits in GPI-4 to 

GPI-7. GPI-4: 0.20*MILK + 0.40*P - 0.30*AFC - 0.10*CI; GPI-5: 0.10*MILK + 0.50*P - 

0.10*AFC - 0.30*CI; GPI-6: 0.10*MILK + 0.60*P - 0.10*AFC - 0.20*CI and GPI-7: 

0.10*MILK + 0.30*P - 0.20*AFC - 0.40*CI. GPI-1, GPI-2, GPI-3 and GPI-4 provided higher 

genetic responses for MILK. Small differences on responses were observed for P across all 

indexes. Responses for CI decreased from GPI-1 to GPI-7, which could be favorable, however 

no differences among the economic selection response were observed, indicating that is 

possible include reproduction traits in the index without decrease the profit. These results 

suggest that the selection based only on the improvement of milk yield could lead to a decrease 

in reproduction performance. These results suggest that inclusion of MILK, P, CI and AFC 

traits in the breeding goals in the breeding program developed by ABCGIL could generate a 

balanced improvement of production and reproduction traits. However, is expected smal 

response to selection due to low heritability estimates for these traits. 

 

Keywords: Economic selection index, Gir dairy cattle, animal breeding, productive and 

reproductive traits. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

 A pecuária leiteira no Brasil desempenha um papel relevante no suprimento de 

alimentos e na geração de empregos. De acordo com dados do último censo agropecuário 

(IBGE, 2006), existem no Brasil aproximadamente 5,2 milhões de estabelecimentos rurais, dos 

quais 25% (aproximadamente 1,35 milhões) são dedicados a produção de leite e envolvem cerca 

de cinco milhões de pessoas. O valor bruto da produção de leite em 2014, por exemplo, foi de 

R$ 28,5 bilhões, movimentando principalmente a economia das pequenas e médias cidades 

brasileiras (Brasil, 2014). Pesquisas realizadas pela Embrapa Gado de Leite (2015), mostram 

que este setor vem crescendo cerca de 4,0% ao ano. Já o consumo deve crescer a uma taxa anual 

de 1,9%, acompanhando, portanto a tendência de produção do país. No entanto, a produção 

ainda não será capaz de suprimir a demanda interna de consumo, o que exigirá certo volume de 

importações, previsto para próximo a 1,0 bilhão de litros em 2023, a menos que políticas 

públicas específicas de incentivo ao setor sejam implantadas (BRASIL, 2013).  

 Segundo Madalena (2012), cerca de aproximadamente 70% da produção leiteira 

nacional, vêm de sistemas de produção que exploram animais mestiços de dupla aptidão em 

regime de pastagens. O rebanho mestiço brasileiro é composto por aproximadamente 16 

milhões de vacas, resultantes de cruzamentos alternados entre raças taurinas, principalmente a 

Holandesa, e zebuínas, em especial, o Gir selecionado para leite. O cruzamento entre estas duas 

raças tem sido preconizado há anos e representa uma ferramenta importante para aumentar a 

eficiência produtiva, reprodutiva e adaptativa dos animais em condições de clima tropical, por 

meio da expressão da heterose e da complementariedade.   

 Entre as raças zebuínas utilizadas em cruzamentos, assume destaque a Gir, por 

apresentar animais de boa aptidão para produção leiteira e por serem mais resistentes a climas 

tropicas quando comparadas a animais de origem taurina. Devido a sua grande adaptação e por 

estar presente na maioria dos rebanhos leiteiros brasileiros, o Gir Leiteiro destaca-se por ser a 

primeira raça zebuína do mundo a participar de um programa delineado de melhoramento 

genético, e cujos touros são provados para leite pelo teste de progênie, além de realizar a 

avaliação genética das vacas. Os touros participantes do Programa Nacional de Melhoramento 

do Gir Leiteiro (PNMGL) são avaliados anualmente e possuem valores genéticos estimados 

para várias características produtivas, tais como leite, gordura e proteína, bem como suas 

porcentagens. Para touros com valores genéticos positivos para produção de leite, são 

publicadas também as STA’s (capacidade prevista padronizada) das características de tipo 

funcional e temperamento, baseando-se em medidas realizadas nas suas progênies (PANETTO 
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et al., 2015). O grande desempenho produtivo do gado Gir Leiteiro pode ser observado na 

literatura a partir de trabalhos nacionais (LEDIC et al., 2002; Verneque et al., 2010), indicando 

a raça como alternativa para incrementar a pecuária leiteira em condições tropicais, seja como 

raça pura ou utilizada como base em diversos sistemas de cruzamento. 

De acordo com Ponzoni e Newman (1989), um programa delineado de melhoramento 

genético deve definir, em primeiro lugar, em que circunstâncias de produção os animais serão 

utilizados, para então escolher quais seriam as características de importância econômica a serem 

selecionadas (objetivos de seleção) e quais as características a serem mensuradas para alcançar 

os objetivos de seleção (critérios de seleção).  

Posteriormente, deve-se atribuir valores econômicos às características, que serão 

utilizados para avaliar a importância econômica de possíveis características que irão compor o 

objetivo final de seleção. A sua obtenção tem como base a diferença marginal entre o lucro 

anual de um sistema de produção, decorrente do melhoramento genético, supondo-se um 

aumento padrão no desempenho original médio de cada característica, mantendo-se os valores 

originais das demais constantes (GROEN, et al. 1997). Já as características incluídas como 

critérios de seleção devem apresentar variabilidade genética, serem de fácil mensuração, baixo 

custo e estarem relacionadas com as características nos objetivos de seleção (QUEIROZ et al., 

2005). 

Em geral, os objetivos de seleção incluem diferentes grupos de características, 

classificadas como: 1) produção, 2) qualidade e 3) funcionais. As características do primeiro e 

segundo grupo, como por exemplo, produções de leite, gordura e proteína e contagem de células 

somáticas, aumentam o lucro anual do sistema de produção por aumentarem a sua receita. Já as 

características do terceiro grupo promovem o aumento no lucro em decorrência da redução dos 

custos de produção, tendo um impacto positivo na sustentabilidade dos sistemas de produção. 

Em geral, são características relacionadas à adaptabilidade, fertilidade, resistência às doenças, 

longevidade, etc. (GROEN et al., 1997; NIELSEN et al., 2005). Em países desenvolvidos, os 

objetivos de seleção já incluem características dos três grupos combinadas dentro de índices de 

seleção usados para classificação dos touros e vacas (INTERBULL, 2015).  

De acordo com Hazel (1943), a classificação dos touros deve ser realizada com base 

no seu valor de índice (ou mérito genético agregado), pois estes proporcionam um equilíbrio 

adequado entre a ênfase dada a seleção às diversas características (produtivas, saúde, fertilidade 

e etc.), maximizando o retorno econômico do melhoramento animal. Entretanto, no Brasil a 

classificação de touros e vacas pela metodologia de índices de seleção ainda não tem sido 

empregada. 
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Poucos trabalhos para bovinos leiteiros envolvendo índices de seleção no Brasil foram 

encontrados na literatura consultada (MADALENA, 2000; PRATA et al., 2015), em função da 

dificuldade de obtenção de informações de desempenho de um grande número de 

características, em especial, daquelas relacionadas à qualidade do leite e fertilidade. Este 

trabalho tem como objetivo desenvolver um estudo visando a construção de índices de seleção 

para posterior utilização na classificação e seleção dos animais avaliados no programa de teste 

de progênie do Gir Leiteiro, executado pela Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro 

(ABCGIL) em parceria com a Embrapa Gado de Leite. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Relação entre produção de leite, gordura e proteína 

 

Estudos realizados com bovinos Gir têm mostrado correlações genéticas positivas (rg 

> 0,90) entre características produtivas aos 305 dias de lactação, tais como produção de leite , 

gordura e proteína (BALIEIRO et al., 2000; PEREIRA et al., 2013; PRATA et al., 2015), o que 

indica que a seleção para uma delas poderia levar, neste caso, a uma resposta correlacionada 

favorável e positiva na outra. Para raças mais especializadas na produção leiteira, tais como 

Holandesa, Jersey e Pardo-Suíça, estimativas de correlações genéticas de moderadas a altas e 

favoráveis também foram encontradas na literatura (0,46 a 0,94) (ROMAN e WILCOX et al., 

2000; MIGLIOR et al., 2007; DECHOW et al., 2007; PRITCHARD et al., 2013). Já as 

correlações genéticas entre características produtivas e a porcentagem de gordura encontradas 

para a raça Gir e seus mestiços foram negativas, variando entre -0,11 e -0,24 (BALIEIRO et al., 

2000; PANETTO et al., 2015) e bem próxima de zero (rg = -0,01) (VERNEQUE et al., 2013). 

Estudos com estimativas de correlações genéticas de produção de leite com a porcentagem de 

proteína utilizando somente animais Gir puros não foram encontrados literatura. Entretanto, 

Verneque e colaboradores (2013) e Panetto e colaboradores (2015), avaliando a primeira 

lactação de animais Gir puros e mestiços participantes do Programa Nacional de Melhoramento 

do Gir Leiteiro (PNMGL) estimaram correlações genéticas entre produção de leite e 

porcentagem de proteína de -0,05 e -0,46, respectivamente.  

Em geral, há um consenso na literatura de que as correlações genéticas entre 

características produtivas (leite, gordura e proteína) são altas e favoráveis, enquanto as 

correlações entre características produtivas com as porcentagens de gordura e proteína no leite 

são negativas e desfavoráveis. Isto indica que, a seleção para uma característica produtiva, 
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poderia levar a uma resposta correlacionada positiva na outra. Porém, no longo prazo ocorreria 

uma diminuição das porcentagens de gordura e proteína no leite, o que pode não ser desejável. 

 

2.2 Relação entre características produtivas e de saúde do úbere 

 

Nos últimos anos, muita atenção tem sido dada às características de saúde do úbere 

nos programas de seleção de vários países (MIGLIOR et al., 2005), com forte impacto nas 

fontes de receitas e despesas dentro de um sistema de produção (VERCESI FILHO et al., 2000; 

MARTINS et al., 2003). Em países como Estados Unidos (HADLEY et al., 2006), e Canadá 

(VAN DOORMAL, 2009), mais de 15% das causas de descarte involuntário têm sido por 

problemas de saúde do úbere, tais como mastite e conformação do úbere. Já na Suécia, estes 

problemas ultrapassam os 25% das causas totais de descarte involuntário (AHLMAN et al., 

2011).  

Mastite, embora seja um problema de saúde animal, também é um problema de 

segurança alimentar. Essa doença causa mudanças físicas, químicas e bacteriológicas na 

composição do leite, além de causar alterações patológicas nos tecidos da glândula mamária 

(SHARMA et al., 2007). A contaminação bacteriana do leite de vacas afetadas torna-o 

impróprio para o consumo. O leite também pode proporcionar um mecanismo de propagação 

de doenças como a tuberculose, febre-Q, brucelose, leptospirose e etc. (SHARIF et al., 2009). 

 A contagem de células somáticas (CCS) tem sido um indicador de resistência e 

susceptibilidade de vacas à mastite (BRITO e BRITO, 2004; SHARMA et al., 2011). 

Basicamente, células somáticas são células epiteliais secretoras de leite compostas 

principalmente por leucócitos, também chamados de células brancas do sangue, que estão 

presentes no leite devido a uma resposta inflamatória ou lesão na glândula mamária 

(SCHUKKEN et al., 2003).  

De acordo com Lansbergen e colaboradores (1994), podem ser considerados casos de 

mastite subclínica se: a) a amostra do leite de um dos quartos afetados tem cultura bacteriológica 

positiva (acima de 500 UFC/ml para bactérias Gram Positivas ou acima de 100 UFC/ml para 

bactérias Gram Negativas) e quando a CCS está acima de 500.000 cel./ml, ou b) quando a 

amostra do leite tem CCS acima de 1.000.000 cel./ml. Já para Le Roux e colaboradores (1995), 

CCS acima de 250.000 cel./ml já indicam casos de mastite subclínica e devem ser tratados. 

Outros autores porém, consideram casos de mastite subclínica quando a CCS ultrapassa 

100.000 cel./ml, e casos de mastite clínica quando a CCS está acima de 1.000.000 cel./ml 

(Kehrli e Shuster, 1994). Para Nielsen colaboradores (2005), CCS abaixo de 200.000 cel./ml 
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podem ser indicadores de boa saúde do úbere, enquanto CCS entre 500.000 e 1.000.000 são 

considerados casos moderados de mastite subclínica.  

Em 2002 foi criada a Instruçõe Normativa n° 51 pelo Ministério da Agricultura  

(BRASIL, 2002) a qual dispõe sobre a qualidade do leite produzido no Brasil. Nesta ocasião, 

ficou definido que o limite máximo de células somáticas no leite não deveria ultrapassar as 

500.000 cél/ml até o ano 2012. No entanto, a IN n° 51 foi revogada pela Instrução Normativa 

n° 62 (BRASIL, 2011), a qual ampliou o prazo para ano de 2017 para atingir o valor de 500.000 

cél./ml. 

Perdas na produção de leite e o impacto econômico causado pela CCS no leite são bem 

documentados pela literatura. Coldebella e colaboradores (2003) identificaram perdas de 1,45 

kg de leite/dia com 25.000 cel./mL para vacas primíparas e 4,83 kg/dia com 200.000 cel./ml 

para vacas multíparas. Já Magalhães e colaboradores (2006) verificaram perdas para vacas 

multíparas acima de 90 kg/lactação para cada aumento de 1 escore de células somáticas. Quanto 

ao impacto econômico, Guimarães e colaboradores (2013), verificaram perdas econômicas de 

aproximadamente R$956,30 para cada caso de mastite clínica no rebanho.  

Países desenvolvidos como Canadá e Estados Unidos mantém uma taxa de mais de 

60% das vacas monitoradas para características relacionadas a qualidade do leite e saúde do 

úbere, enquanto na Suíça, este valor chega a atingir 100% das vacas (MONARDES, 2008). Em 

relação ao Brasil, não foram encontrados dados como este na literatura consultada.  

Como a CCS não apresenta uma distribuição normal dos valores, Ali e Shook ( 1980) 

propuseram uma metodologia de transformar a CCS para escores de células somáticas (ECS), 

através de uma função logarítmica, fazendo com que o ECS assumisse uma distribuição normal 

dos valores. Na Tabela 1, são apresentadas as relações entre CCS e ECS. Cada aumento de um 

ECS está relacionado ao dobro de aumento da CCS. 
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Tabela 1. Relação entre escore de células somáticas (ECS) e contagem de células somáticas no 

leite (CCS). 

ECS 

(unidades) 

Escore de Células Somáticas (décimos) 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Contagem de Células Somáticas (x1000 cel./ml) 

0 12 13 14 15 16 18 19 20 22 23 

1 25 27 29 31 33 35 38 41 44 47 

2 50 54 57 62 66 71 76 81 87 93 

3 100 107 115 123 132 141 152 162 174 187 

4 200 214 230 246 264 283 303 325 348 373 

5 400 429 459 492 528 566 606 650 696 746 

6 800 857 919 985 1056 1131 1213 1300 1393 1493 

7 1600 1715 1838 1970 2111 2263 2425 2599 2786 2986 

8 3200 3430 3676 3940 4222 4525 4850 5198 5572 5971 

9 6400 6859 7352 7849 8445 9051 9701 10397 11143 11943 

Fonte: adaptado de Philpot e Nickerson (1991). 

 

Alguns trabalhos na literatura têm apresentado estimativas de herdabilidade para ECS 

entre 0,10 e 0,14 para raças leiteiras especializadas (KADARMIDEEN et al., 2004; ANDRADE 

et al., 2007; DECHOW et al., 2007). Porém, não foram encontrados trabalhos avaliando esta 

característica em zebu leiteiro. Cárlen e colaboradores (2004) verificaram que as correlações 

genéticas entre ECS e as produções aos 305 dias de leite (PL),  gordura (G) e proteína (P) de 

vacas Holstein nas três primeiras lactações variaram de 0,11 a 0,87. Já Miglior e colaboradores 

(2007) estimaram correlações genéticas próximas de zero de ECS com PL e P, enquanto que a 

correlação entre  ECS e G foi negativa (-0,04). Pritchard e colaboradores (2013) também 

estimaram correlações negativas de -0,11 a -0,12 entre ECS e PL, G e P. Rupp e Boichard 

(1999) e Miglior e colaboradores (2007) estimaram correlações genéticas negativas entre ECS 

e G% ( -0,02 e -0,10, respectivamente). A correlação genética entre ECS e P% estimada por 

Rupp e Boichard (1999) foi igual a 0,20, enquanto que a estimada por Miglior e colaboradores 

(2007) foi próxima de zero (0,009). 

No geral, correlações genéticas positivas entre características produtivas e ECS são 

desfavoráveis, pois a seleção para características produtivas poderia aumentar a CCS no leite e, 

consequentemente, aumentar também a incidência de mastite clínica e subclínica, o que não é 

favorável. De acordo com Kehrli e Shuster (1994), a seleção para reduzir a CCS pressupõe que 
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vacas com menores CCS são menos susceptíveis a ter infeção intramamária, e com isto, podem 

ser mais resistentes a mastite.  

 

2.3 Relação entre as características produtivas e intervalo de partos  

 

A seleção para altas produções de leite ao longo dos anos tem levado ao declínio na 

fertilidade dos rebanhos de muitos países, devido a existência de correlação genética 

desfavorável observada por diversos autores  (VEERKAMP et al., 2001; LUCY et al., 2001; 

WALL et al., 2003; VanRADEN et al., 2004; PRYCE et al., 2014). Várias medidas de 

fertilidade podem ser avaliadas na vida do animal. Dentre elas podemos citar a taxa de não-

retorno e o intervalo de partos (PRYCE et al., 2004; VanRADEN et al., 2004). De acordo com 

Pryce e colaboradores (2000) e Pryce e colaboradores (2004), o intervalo de partos (IDP) é uma 

característica mais susceptível a decisões de manejo e nutrição e pode estar relacionada com o 

balanço energético do animal no início da lactação, em especial de vacas de alta produção, o 

que pode viesar as suas estimativas de herdabilidade. Geralmente, a herdabilidade para esta 

característica é baixa para todas as raças, variando de 0,02 a 0,08 (BALIEIRO et al., 1999; 

VEERKAMP et al., 2001; WALL et al., 2003; DAL ZOTTO et al., 2007; SILVA et al., 2012; 

HAILE-MARIM et al., 2013). Em princípio, essa menor estimativa de herdabilidade faz com 

que ocorra uma menor resposta a seleção para esta característica em um programa de 

melhoramento animal. 

Quanto às correlação genéticas, Balieiro e colaboradores (2003) utilizando dados do 

PNMGL estimaram correlação de 0,52 entre PL na primeira lactação e o primeiro IDP. Haile-

Mariam e colaboradores (2013), estimaram correlações genéticas entre PL e IDP de 0,40 para 

Holstein e de 0,42 para Jersey na Austrália. Pritchard e colaboradores (2013), em estudo com 

as três primeiras lactações de bovinos Holstein-Friesian no Reino Unido observaram 

correlações entre PL, G, e P com IDP variando de 0,17 a 0,20.  De Jong (2005), para bovinos 

Holstein na Holanda encontraram maiores estimativas de correlações entre PL, G, e P com IDP 

variando de 0,56 a 0,61. Correlações genéticas positivas entre estas características mostram que 

a seleção para produção resultaria em aumento do intervalo de partos, o que não é desejado. De 

acordo com Pryce e colaboradores (2004) esta correlação genética seria mais desfavorável em  

rebanhos de alta produção, pois quanto maior a correlação genética entre e produção e 

fertilidade, maior será o declínio na fertilidade, fazendo que está última característica mereça 

maior atenção em um programa de melhoramento animal.  
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2.4 Índices de seleção: equações e métodos 

 

Hazel (1943), desenvolveu a metodologia dos índices de seleção para características 

múltiplas em bovinos. Basicamente, a ideia de Hazel (1943) era que a seleção simultânea para 

várias características, ponderadas por sua importância econômica seria mais eficiente que a 

seleção para uma característica individual. No mesmo ano, Hazel e Lush (1943) compararam a 

eficiência dos três métodos de seleção: índice de seleção, método de tanden e dos níveis 

independentes de eliminação. Os autores concluíram que o índice de seleção foi o método mais 

eficiente para seleção de características múltiplas, por apresentar maior ganho genético.  

Assim, Hazel (1943) definiu o agregado genotípico ou objetivo de seleção (H), como 

sendo uma função de valores genéticos aditivos das características de interesse econômico 

ponderadas pelos seus respectivos valores econômicos. Essa função não necessariamente deve 

ser linear, mas em muitos casos, uma relação aproximadamente linear pode ser encontrada. Se 

a função é linear, então o objetivo de seleção (H) pode ser descrito como:  

 

𝐻 = 𝑣1𝑔1 +  𝑣2𝑔2 …  𝑣𝑛𝑔𝑛 = 𝑣′𝑔  

 

em que vn é o valor econômico da característica e gn é o valor genético aditivo daquela mesma 

característica. É importante notar que, vn é o ponderador da característica, ou seja, é o lucro 

genético obtido por unidade de característica quando as demais permanecem nos seus valores 

constantes. 

 Como os valores genéticos aditivos das várias características não eram conhecidos, as 

informações de cada indivíduo para cada característica poderiam ser combinadas dentro de um 

índice de seleção (I), de forma que: 

 

𝐼 = 𝑏1𝑋1 +  𝑏2𝑋2+ . . . + 𝑏𝑚𝑋𝑚 = 𝑏′𝑋 

 

em que Xm seria a fonte de informação de cada indivíduo (registro fenotípico ou média de 

registros) e/ou seus parentes e bm seria o ponderador (ou coeficiente de índice) para aquela 

mesma característica. Podemos notar que as características contidas em H e I podem ser as 

mesmas, mas na prática, em muitos casos não são, pois nem sempre é possível estabelecer um 

peso econômico para uma característica. 

 Para maximizar a resposta no objetivo de seleção (H), com a seleção praticada em I, 

os ponderadores (b) poderiam ser derivados como: 
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𝑏 =  𝑃𝑋
−1 𝐺𝑋𝑣 

 

em que PX = var(X), que é a matriz mxm de variância e covariância fenotípica das características 

em I, e GX = var(X,g), é a matriz mxn com as covariâncias entre as fontes de informação contidas 

em I e H. 

 Assim, a acurácia do índice (𝑟𝐻𝐼) poderia ser definida como a correlação entre H e I: 

 

𝑟𝐻𝐼 =  
𝜎𝐻𝑌

√𝜎𝐼
2  𝜎𝐻

2  
=  

𝑏𝑋′𝐺𝑥𝑣

√𝜎𝐼
2  𝜎𝐻

2  
 

 

com: 

𝜎𝐼
2 = 𝑣𝑎𝑟 (𝐼) =  𝑏𝑋′𝑃𝑋𝑏𝑋  

 

𝜎𝐻
2 = 𝑣𝑎𝑟 (𝐻) =  𝑣′𝐶𝑣  

 

em que  𝜎𝐼
2 que é a variância do índice de seleção, 𝜎𝐻

2 é a variância das características no 

objetivo de seleção, e C = var(g) que é a matriz nxn de variância e covariância genética entre as 

características contidas em H. 

 A resposta genética esperada à seleção (Sg) para cada característica contida em H, com 

a seleção feita em I, poderia ser assim descrita: 

 

𝑆𝑔 =  [𝑆𝑔1, … , 𝑆𝑔𝑛] =  
𝑏𝑋′𝐺𝑥

√𝜎𝐼
2

 

 

Assim, a resposta econômica à seleção (SH) pode ser considerada como a soma de 

resposta esperada a seleção (Sg) para todas as características componentes do objetivo de 

seleção (H), ponderadas pelo seu respectivo valor econômico (v): 

 

𝑆𝐻 =  𝑆𝑔𝑣 

 

É importante notar que, todas as equações descritas acima não somente podem ser 

utilizadas para um índice ideal (“optimum index”), onde se derivam os ponderadores (b) usando 
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a equação 𝑏 = 𝑃𝑋
−1 𝐺𝑋𝑣, mas para qualquer qualquer um outro ponderador arbitrário (“any 

index”). 

 No entanto, até agora falou-se de índices econômicos de seleção baseados em 

desempenhos fenotípicos. Contudo, os programas de melhoramento modernos utilizam 

informações baseadas em valores genéticos preditos (VG) por BLUP (“Best Linear Umbiased 

Prediction”), que são derivados por meio de equações de modelos mistos propostas por 

Henderson (1975). Com esta metodologia, o principal interesse foi de avaliar o mérito genético 

agregado (H) de cada indivíduo com base nos seus valores genéticos preditos. Assim, as fontes 

de informações utilizadas para predizer o mérito genético agregado de cada indivíduo, não seria 

mais o fenótipo, e sim o seu valor genético, onde: 

 

𝐼 =  𝑏1�̂�1 +  𝑏2�̂�2+. . . + 𝑏𝑚�̂�𝑚 =  𝑏𝑉𝐺′�̂�  

 

Em que 𝑔 ̂é valor genético predito por BLUP, baseado em análises uni ou multicaracterísticas. 

 Essa última equação nos mostra que, a primeira etapa para o desenvolvimento de um 

índice de seleção seria a predição dos VG´s de cada indivíduo para cada característica e como 

segunda etapa combinar todas estas características dentro de um índice. 

 Quando os VG´s são preditos usando análises multicaracterísticas e as características 

em H e I são as mesmas, então as propriedades do índice podem ser descritas como: 

 

𝑃𝑉𝐺 =  𝐺𝑉𝐺 = 𝑣𝑎𝑟 (�̂�) 

 

em que a matriz de variância e covariância dos VG´s e ponderadores do índice seriam iguais 

aos seus valores econômicos (SCHNEEBERGER et al., 1992): 

 

𝑏𝑉𝐺 =  𝑃𝑉𝐺
−1𝐺𝑉𝐺𝑣 = 𝑣 

 

Nota-se com isto que, os ponderadores dos índices que contêm os VG´s dependem 

somente dos valores econômicos e dos parâmetros genéticos. Como eles não dependem das 

acurácias das estimativas de cada VG, conclui-se que o mesmo índice pode ser usado para todos 

os animais.  

Neste caso, a acurácia do índice poderia ser calculada como: 

 



   28 
 
 

𝑟𝐻𝐼 =  
𝜎𝐻𝐼

√𝜎𝐻 
2 𝜎𝐼

2
=  

𝑏𝑉𝐺′𝐺𝑉𝐺𝑣

√𝜎𝐻 
2 𝜎𝐼

2
 

 

A resposta genética esperada à seleção (Sg) seria:  

 

𝑆𝑔 =  
𝑏𝑉𝐺′𝐺𝑉𝐺

√𝜎𝐼
2

 

 

com variância do índice (𝜎𝐼
2): 

 

𝜎𝐼
2 = 𝑏𝑉𝐺′𝐺𝑉𝐺𝑏𝑉𝐺 

 

De acordo com Schneeberger e colaboradores (1992), quando as características 

presentes em H e I não são as mesmas, o valor econômico das características em H pode ser 

reparametrizado para valores econômicos no I, pela simples regressão de I em H: 

 

𝑣𝐼 =  𝑏𝑔𝐻𝑔𝐼
′ 𝑣 

 

com: 

 

𝑏𝑔𝐻𝑔𝐼
′ =  𝐶𝐼

−1 𝐶𝐻𝐼 

 

em que  𝐶𝐼 é a matriz de variância e covariância genética  entre as características em I, e 𝐶𝐻𝐼 é 

a matriz de covariância genética entre as características em H e I. A acurácia do índice (𝑟𝐻𝐼) e 

a resposta genética esperada a seleção (SgI) em I podem ser calculadas como: 

 

𝑟𝐻𝐼 =  
𝜎𝐻𝐼

√𝜎𝐻 
2 𝜎𝐼

2
=  

𝑏𝑉𝐺′𝐺𝑉𝐺𝑣

√𝜎𝐻 
2 𝜎𝐼

2
 

e: 

𝑆𝑔𝐼 =  
𝑏𝑉𝐺′𝐺𝑉𝐺

√𝜎𝐼
2

 

 

A resposta genética a seleção (𝑆𝑔𝐻) esperada em H: 
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𝑆𝑔𝐻 =
𝑏𝑔𝐻𝑔𝐼′𝐺𝑉𝐺

√𝜎𝐼
2

 

 

 A resposta econômica esperada à seleção poderia ser estimada pelo somatório de todas 

as respostas esperadas para cada característica multiplicada pelo seu respectivo valor 

econômico (v). 

 Com base nas equações de índices descrita acima, é possível a comparação de 

diferentes critérios de seleção em vários países, bem como avaliar o impacto de diferentes 

fontes de informação na resposta genética e econômica esperada para diferentes características.  

 

2.5 Índices de seleção e seu uso em programas de melhoramento animal 

 

De acordo com Coffey e colaboradores (2013), o melhoramento genético para apenas 

uma característica é relativamente fácil de ser feita, desde que a característica esteja bem 

definida, fácil de ser medida em um grande número de animais e que a diferença causada entre 

o desempenho dos animais seja de origem genética. Entretanto, programas de seleção modernos 

em bovinos leiteiros têm incluído várias características como objetivos de seleção ao longo dos 

anos, tais como produção de gordura e proteína, fertilidade, saúde do úbere e características de 

parto (MIGLIOR et al., 2005; MIGLIOR et al., 2012). Mais recentemente, características 

relacionadas a resistência à doenças tal como mastite clínica e cetose vem sendo rotineiramente 

avaliadas no Canadá (JAMROZIK et al., 2013) e Holanda (VOSMAN et al., 2015), 

respectivamente. 

De acordo com VanVlecK (1993), há três razões para se considerar mais que uma 

característica em um programa de seleção:  

1) Informações de outras características podem ser utilizadas para selecionar para aquela 

característica individual, o que pode aumentar a acurácia; 

2) Seleção para várias características econômicamente importantes podem ser melhoradas 

conjuntamente, a fim de se obter um ganho genético e econômico desejável; 

3) Em todos os casos, o conhecimento das respostas correlacionadas para todas as 

características podem ser de interesse, mesmo a seleção não sendo feita para todo o conjunto 

de características. 

 No Brasil, a seleção no Gir Leiteiro tem sido feita com o objetivo de aumentar a 

produção de leite, e isso tem feito com que ganhos genéticos desejáveis para esta característica 

sejam alcançados ao longo dos anos. Verneque (2013, comunicação pessoal) verificou que a 
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tendência genética para leite de bovinos Gir Leiteiro participantes do teste de progênie nascidos 

à partir de 1993 foi de 49,8 kg/ano, enquanto a produção de gordura foi 2,2 kg/ano. Entretanto, 

efeitos negativos da produção sobre a saúde e fertilidade têm sido observados nas últimas 

décadas em vários países (LUCY, 2001; VanRADEN et al., 2004; SEWALEM et al., 2010; 

HAILE-MARIAM et al., 2013; PRYCE et al., 2014). Entre os efeitos negativos, destacam-se o 

aumento na taxa de descarte involuntário, a diminuição da produção de leite por vaca por dia 

de vida útil, a diminuição do ganho genético por ano, o menor número de bezerros desmamados, 

o aumento do intervalo de partos, o número de serviços por concepção, e consequentemente, 

aumento dos custos de produção (VEERKAMP et al., 2002; GONZÁLES-RECIO et al., 2004; 

EVANS et al., 2006; HADLEY et al., 2006; AHLMAN et al., 2011; PRATA et al., 2014). Em 

decorrência dos efeitos negativos da produção sobre as características reprodutivas, muitos 

países têm diminuído a ênfase na seleção de características produtivas, dando assim, maior 

importância às características de saúde e fertilidade, com o objetivo de minimizar os efeitos da 

seleção direcionada para produção sobre as características reprodutivas (MIGLIOR et al., 

2012). 

Miglior e colaboradores (2012), avaliaram a ênfase à seleção em diferentes índices de 

vários países e verificaram que, primeiramente, o objetivo de seleção era no sentido de melhorar 

as características produtivas e que, em países como Holanda e Irlanda, 100% da seleção era 

dada para estas características produtivas, enquanto que Canadá e Estados Unidos, a ênfase era 

de 71% e 67%, respectivamente. As mudanças na ênfase à seleção nestes quatro países (Canadá, 

Irlanda, Holanda e Estados Unidos) são apresentados na Tabela 2.   

 

Tabela 2. Mudanças na ênfase relativa (%) à seleção para produção em quatro países para 

bovinos Holstein. 

Ano Canadá Irlanda Holanda Estados Unidos* 

19951 71 100 100 67 

20001 60 71 82 57 

20051 57 69 58 54 

20121 51 35 26 43 

2015 402 333 264 465 

Fonte: 1Adaptado de Miglior e colaboradores, 2012. 2Canadian Dairy Network, 2015; 3Ireland 

Genetics UK, 2015; 4Global CRV, 2015; 5Hosltein Association USA, 2015. *TPI index. 
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 Na Figura 1, é apresentada a ênfase relativa (%) dada a proteína, gordura, leite, tipo, 

longevidade, saúde do úbere, fertilidade e outras características incluídas em 18 diferentes 

índices de seleção de 17 países membros do “International Bull Evaluation Service” (Interbull) 

(MIGLIOR et al., 2012). No índice geral, a ênfase dada à proteína, gordura e leite foram de 

aproximadamente 31%, 12% e 5%, respectivamente. Dos 17 países avaliados, 9 deles deram 

ponderação negativa à produção de leite, enquanto que os outros 8 restantes a ponderação foi 

nula. Para saúde do úbere e fertilidade, a ênfase foi de 8% e 11%, respectivamente. Para as 

características de tipo a ênfase foi 17%, enquanto para longevidade foi de 11%. Já outras 

características somaram os 5% restantes. 

 

Figura 1. Ênfase relativa (%) dada às várias características incluídas em 18 diferentes índices 

de seleção de países membros do “International Bull Evaluation Service” (Interbull) para 

bovinos Holstein (Adaptado de Miglior et al., 2012). TPI = Type Production Index; NM = Net 

Merit Index; ICO = Spanish Total Merit; BVI= Breeding Value Index; TMI = Total Merit 

Indices; BW = Breeding Worth Index; NVI = Total Merit Index; NTP = Nippon Total Profit 
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Index; PFT = Production, Functionality and Type Index; PD11 = Israeli Breeding Index; EBI 

= Economic Breeding Index; PLI = Profitable Lifetime Index; RZG = Total Merit Index; ISU 

= Global Merit Index; LPI = Lifetime Profit Index; V€G = Global Economic Index; APR = 

Australia Profit Ranking. 

 

3. OBJETIVOS GERAIS 

 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver diferentes índices de seleção para 

classificação e seleção de animais envolvidos no programa de teste de progênie de bovinos Gir 

Leiteiro, executado pela Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro (ABCGIL) em 

parceria com a Embrapa Gado de Leite. 

  

3.1 Objetivos específicos 

 

1) Estimar parâmetros genéticos (correlações genéticas, herdabilidades e covariâncias 

genéticas) das características a serem utilizadas como fontes de informação de desempenho na 

população Gir Leiteiro; 

 

2) Construção e comparação de diferentes índices de seleção; 

 

3) Calcular a resposta genética esperada a seleção para cada característica individual para os 

diferentes índices; 

 

4) Calcular a resposta econômica esperada (em R$) para os diferentes índices. 

 

5) Discutir a possível utilização dos índices de seleção como critérios de seleção de vacas e 

touros participantes do teste de progênie anual do Gir Leiteiro. 
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4. USO DE ÍNDICES DE SELEÇÃO PARA REBANHOS GIR LEITEIRO 

 

4.1 INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, o rebanho Gir Leiteiro tem sido selecionado para produção de leite nos 

últimos anos e, com isto, considerável ganho genético para esta característica foi relatado na 

literatura (BALIEIRO et al., 2000; VERNEQUE et al., 2010). Vários estudos foram conduzidos 

no Gir Leiteiro no Brasil, avaliando a produção de leite, mas pouca atenção foi dada às 

características de saúde do úbere e fertilidade, embora estas afetem diretamente a produção de 

leite da vaca. Assim, o conhecimento das correlações genéticas entre características produtivas, 

de saúde do úbere e fertilidade tornam-se fundamentais para a elaboração de um programa de 

melhoramento animal. 

Saúde do úbere e fertilidade são características afetadas por diversos fatores 

ambientais, além de possuírem baixas estimativas de herdabilidade e correlações genéticas 

desfavoráveis com produção em vacas de leite (KOECK et al., 2014; PRYCE et al., 2014). De 

acordo com Moore e Thatcher (2006),  “o continuado progresso genético para produção de leite 

acoplado com o manejo nutricional de vacas leiteiras com alta produção têm levado a um 

antagonismo entre alta produção e fertilidade, em que a eficiência reprodutiva dos rebanhos 

tem despencado”. O efeito negativo da produção sobre a fertilidade foi reportado na literatura 

em vários países (LUCY, 2001; WALL et al., 2003; BALIEIRO et al., 2003; VanRADEN et 

al., 2004; De JONG, 2005; DAL ZOTTO et al., 2007; PRYCE et al., 2014). 

Uma característica utilizada como indicador de qualidade do leite é a contagem de 

células somáticas no leite (CCS). A CCS é usada como um indicador para medir a prevalência 

e até mesmo a incidência de infecções intramamárias no úbere e se sinais clínicos de mastites 

estão presentes ou não (DOHOO e LESLIE, 1991; SCHUKKEN et al., 2003). Altas CCS 

também afetam negativamente a qualidade, tempo de prateleira, características organolépticas 

do leite e derivados e o preço final do leite em muitos sistemas de pagamento baseados na 

qualidade do leite. A CCS é geralmente log-transformada, para fins de análise, obtendo-se 

escores de células somáticas (ECS).  

Como existe uma correlação genética positiva entre mastite e CCS (variando de 0,14 

a 0,59) (CARLÉN et al., 2004; KOECK et al., 2014), a CCS é utilizada com sucesso nas 

avaliações genéticas de vários países com o objetivo de melhorar a saúde do úbere (MIGLIOR 

et al., 2012). De acordo com Miglior e colaboradores (2012), após a inclusão da CCS nos 

índices de seleção de 10 diferentes países, o valor genético dos touros (VG) para CCS tem 
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diminuído ao invés de aumentar ou estabilizar. Contudo, a CCS ainda não é rotineiramente 

utilizado em avaliações genéticas no Brasil, dado o reduzido número de informações das vacas 

avaliadas para esta característica. Ademais, estudos que envolvem a estimação de parâmetros 

genéticos para CCS na raça Gir Leiteiro no Brasil não foram encontrados na literatura 

consultada.  

A fertilidade é uma das muitas características que afetam a rentabilidade de uma 

propriedade leiteira pois está relacionada diretamente com o número de animais produzidos e 

o número de bezerros desmamados por ano. Duas características indicativas de fertilidade 

disponíveis no PNMGL são a idade ao primeiro parto (IPP) e o intervalo de partos (IDP). A 

IPP determina o início da vida produtiva da vaca e influência seu tempo de vida produtiva no 

rebanho (ZAVADILOVÁ e ŠTÍPKOVÁ, 2013; CURRAN et al., 2013). Adicionalmente, 

estratégias de seleção para redução da IPP poderia diminuir os custos relacionados à criação, 

alimentação e reposição de animais (PIRLO et al., 2000; BEAVERS e VanDOORMAL, 2015). 

Por outro lado, menores IDP poderiam levar ao aumento da produção de leite durante a vida 

útil, bezerros desmamados por ano e, consequentemente, aumentar as receitas da propriedade 

(PRATA et al., 2014). De acordo com Pryce e colaboradores (2000), o IDP é considerado como 

um bom indicador de fertilidade durante a vida produtiva da vaca, sendo mais fácil e preciso de 

ser medido, quando comparado com outras medidas de fertilidade. Entretanto, uma 

desvantagem é que registros de IDP estão disponíveis somente para animais que tiveram um 

segundo parto. Países como Reino Unido, Holanda e Irlanda já incluem o IDP como uma 

medida de fertilidade em seus índices de seleção (INTERBULL, 2015). 

Até agora, poucos estudos têm investigado a correlação entre desempenho produtivo 

com características de saúde do úbere e fertilidade para bovinos Gir Leiteiro, e avaliações 

genéticas para estas características não foram conduzidas. Assim, este trabalho tem como 

objetivo desenvolver diferentes índices econômicos de seleção para classificação de touros e 

vacas envolvidos no teste de progênie anual de bovinos Gir Leiteiro.  

 

4.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.2.1 Descrição dos Dados 

 

 Neste estudo foram utilizadas 16.669 informações de desempenho produtivo e 

reprodutivo de 10.146 vacas multíparas Gir Leiteiro, filhas de 1.005 touros, com partos 

ocorridos entre o período de 1989 e 2013, distribuídas em 289 rebanhos participantes do 
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Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro (PNMGL). Os dados foram fonecidos 

pela Associação Brasileira de Criadores de Gir Leiteiro (ABCGIL). As características 

analisadas foram: 

1) Produção de leite (kg) aos 305 dias (PL); 

2) Produção de gordura (kg) (G); 

3) Produção de proteína (kg) (P); 

4) Porcentagem de gordura (G%); 

5) Porcentagem de Proteína (P%); 

6) Escore médio de células somáticas na lactação (ECS); 

7) Intervalo de partos (dias) (IDP); 

8) Idade ao primeiro parto (dias) (IPP).  

O critério para inclusão de uma vaca neste estudo foi: 

1) Produção no primeiro parto aferida; 

2) Idade ao primeiro parto entre 24 e 52 meses; 

3) Produção de leite entre 200 e 12.000 kg: foram realizados teste de normalidade utilizando o 

procedimento PROC UNIVARIATE disponível no pacote estatístico SAS (SAS, 2015). 

Informações cujos resíduos apresentaram valores ˂-4 e ˃4 vezes o desvio padrão foram 

deletados após ajuste dos dados para os fatores ambientais. 

4) Porcentagem de gordura e proteína entre 1,5% e 7%; 

5) Ser filha de touro conhecido. 

 

Rebanhos com menos de 5 observações em um período de 5 anos foram excluídos das 

análises. Vacas que mudaram de rebanho também foram excluídas. Foram utilizados todos os 

partos consecutivos, desde que a vaca possuísse o primeiro parto avaliado. Partos maiores que 

3 foram considerados como igual 3. O intervalo de partos foi calculado como a diferença entre 

dois partos consecutivos, sendo que intervalos menores que 310 dias foram considerados 

anormais e intervalos maiores que 730 dias considerados como 730. O número de vacas 

avaliadas em cada parto (N) e a frequência (%) em relação ao número total de vacas são 

apresentados na Tabela 3.  
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Tabela 3. Número de vacas avaliadas em cada ordem de parto (N) e frequência (%) em relação 

ao número total de vacas para as características produção de leite aos 305 dias (PL), produção 

de gordura (G), produção de proteína (P), porcentagem de gordura (G%), porcentagem de 

proteína (P%), escore médio de células somáticas (ECS), intervalo de partos (IDP) e idade ao 

primeiro parto (IPP). 

Variável 

 Ordem de parto 

 1  2  ≥3 

 N %  N %  N % 

PL (kg)  10.146 100  3.022 29,80  1.515 14,90 

G (kg)  2.505 100  847 33,80  440 17,50 

P (kg)  848 100  249 29,30  120 14,20 

G% (%)  2.505 100  847 33,80  440 17,50 

P% (%)  848 100  249 29,30  120 14,20 

ECS (ecore)  1.055 100  380 36,00  200 18,90 

IDP (dias)  3.460 100  1.361 39,30  725 20,90 

IPP (dias)  10.086 100  - -  - - 

 

Na Tabela 4 são apresentadas as estatísticas descritivas dos dados utilizados neste 

estudo para cada característica avaliada. 
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Tabela 4. Estatística descritiva dos dados utilizados neste estudo para a produção de leite aos 

305 dias (PL), produção de gordura (G), produção de proteína (P), porcentagem de gordura 

(G%), porcentagem de proteína (P%), escore médio de células somáticas na lactação (ECS), 

intervalo de partos (IDP) e idade ao primeiro parto (IPP), número de touros (pais de vacas) e 

número de rebanhos. 

Variável  Lactações Animais Touros Rebanhos Médias ± DP* 

PL (kg) 16.669 10.146 1.005 289 3.057,00 ± 1.822,4 

G (kg) 41.92 2.505 446 60 145,80 ± 90,1 

P (kg) 1.325 848 190 16 123,80 ± 74,2 

G% (%) 4.192 2.505 446 60 4,30 ± 0,8 

P% (%) 1.325 848 190 16 3,30 ± 0,4 

ECS (ecore) 1.796 1.055 201 18 4,20 ± 1,9 

IDP (dias) 6.558 3.460 595 110 514 ± 118 

IPP (dias) 10.086 10.086 988 286 1.186 ± 190 

*DP = desvio – padrão. 

 

O arquivo de pedigree final continha informações de 22.246 animais. Três gerações 

foram utilizadas no arquivo de pedigree final. 

 

4.2.2 Estimação dos parâmetros genéticos 

 

 As estimativas dos componentes de variância foram realizadas pelo método de máxima 

verossimilhança (REML) utilizando o software DMU (MADSEN e JENSEN, 2008) em 

análises bivariadas. O seguinte modelo estatístico foi aplicado para as características PL, G, P, 

G%, P%, ECS e IDP: 

 

𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 = μ + 𝐻𝑌𝑖 + 𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑗+𝐻𝑌𝑆𝑃𝑘 + 𝑎𝑙 + 𝜌𝑒𝑚 + 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 

 

onde Yijklmn é o vetor de observações para cada característica, μ é a média geral, HYi é o efeito 

fixo do grupo de manejo em um período de tempo (formado pela interação entre rebanho x ano 

de parto, por um período de 5 anos), IDADEj  é o efeito fixo de idade da vaca ao parto em 

classes (36 classes), HYSPk é o efeito aleatório do grupo de contemporâneo (formado pela 

interação do rebanho x ano de parto x estação de parto x ordem de parto), al é o efeito genético 

aditivo de animal, pem é o efeito de ambiente permanente, e eijklm é o efeito residual. Duas 
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estações de parto foram formadas para inclusão no HYSP, combinando um período de 6 meses 

cada (1= Abril-Setembro e 2=Outubro-Março).  

O modelo utilizado, em notação matricial pode ser descrito como: 

 

𝑦 = 𝑋𝑏 +  𝑍1𝐻𝑌𝑆𝑃 +  𝑍2𝑎 +  𝑍3𝑝𝑒 + 𝑒 

 

em que y é o vetor de observações, b é o vetor de efeitos fixos (HY e IDADE) , 𝐻𝑌𝑆𝑃 é o vetor 

de efeitos aleatórios genéticos dos grupos de contemporâneos, a é o vetor de efeitos aleatórios 

genéticos aditivos dos animais, 𝑝𝑒 é o vetor dos efeitos aleatórios de ambiente permanente e 

𝑒 é o vetor de afeitos aleatórios residuais. 𝑋, 𝑍1, 𝑍2 e 𝑍3 são matrizes de incidência que 

relacionam os efeitos b, 𝐻𝑌𝑆𝑃, a e 𝑝𝑒 ao vetor de observações 𝑦. Neste estudo, assumiu-se que 

𝐸[𝑦] = 𝑋𝑏, 𝐸[𝐻𝑌𝑆𝑃] = 0, 𝐸[𝑎] = 0 𝑒 𝐸[𝑒] = 0; 𝑉𝑎𝑟(𝐻𝑌𝑆𝑃) = 𝐴 ⊗  𝑆𝐻𝑌𝑆𝑃; 𝑉𝑎𝑟(𝑎) = 𝐴 ⊗

 𝑆𝑎; 𝑉𝑎𝑟 (𝑝𝑒) = 𝐼 ⊗ 𝑆𝑝𝑒 e 𝑉𝑎𝑟(𝑒) = 𝐼 ⊗ 𝑆𝑒, em que 𝑆𝐻𝑌𝑆𝑃 é a matriz de covariância genética do grupo 

de contemporâneo, 𝑆𝑎 é a matriz de covariância genética aditiva, 𝑆𝑝𝑒 é a matriz de covariância de 

ambiente permanente, 𝑆𝑒 é a matriz de covariância residual, 𝐴 é o numerador da matriz de 

parentesco, 𝐼 é matriz identidade e ⊗ é produto direto entre as matrizes. 

 

4.2.3 Cálculo das Tendências Genéticas 

 

Valores genéticos (VG) para cada vaca com informação fenotípica na base de dados 

foram obtidas após a estimação dos componentes de variância. Regressão linear dos valores 

genéticos para cada característica em função do ano de nascimento foi realizada e o resultado 

foi graficamente apresentado para cada característica analisada. O procedimento PROC REG 

do programa estatístico SAS (SAS, 2015) foi utilizado para realizar esta regressão.  

 

4.2.4 Construção dos índices de seleção  

 

Após estimação dos componentes de variância (herdabilidades, correlações genéticas 

e covariâncias genéticas), os valores genéticos foram preditos para cada característica avaliada. 

Posteriormente, os parâmetros genéticos foram utilizados para a construção dos diferentes 

índices de seleção. Neste estudo, sete diferentes índices de seleção (GPI) foram propostos. Os 

valores econômicos e os ponderadores utilizados para construção dos diferentes índices de 

seleção são apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5. Ponderadores utilizados para construção dos diferentes índices de seleção. 

Índices 

Características componentes do objetivo de seleção 

Características Produtivas Características Reprodutivas 

Leite Gordura Proteína IDP2 IPP2 

GPI-1 0,511 1,941 6,411 - - 

GPI-2 0,511 - 6,411 0 0 

GPI-3 0,511 - 6,411 -0,832 0 

GPI-4 0,20 - 0,40 -0,30 -0,10 

GPI-5 0,10 - 0,50 -0,10  -0,30 

GPI-6 0,10 - 0,60 -0,10 -0,20 

GPI-7 0,10 - 0,30 -0,20 -0,40 

1Valores econômicos (R$). Fonte: Cardoso et al. (2014).  

2 Valor econômico (R$). Fonte: Cardoso (2016, comunicação pessoal), com base nos preços de 

insumos obtidos por Cardoso et al. (2014).  

 

Nota-se que três dos índices de seleção foram construídos levando-se em consideração 

os valores econômicos (GPI-1, GPI-2 e o GPI-3). Valores econômicos podem ser definidos 

como a diferença marginal entre receitas e despesas por unidade de melhoramemento, 

mantendo as demais os seus valores constantes. O GPI-1 incluiu como objetivos de seleção 

leite, gordura e proteína, utilizando valores econômicos. O GPI-2 considerou leite, proteína, 

intervalo de partos e idade ao primeiro parto como objetivos, porém ponderações nulas foram 

dadas para estas duas últimas características. O GPI-3 foi construído levando-se em 

consideração os valores econômicos de leite, proteína e intervalo de partos. Como não havia 

valores econômicos disponíveis para idade ao primeiro parto, ponderação zero foi atribuído 

para estas características nos GPI-2 e GPI-3. Ponderação zero foi dado para idade ao primeiro 

parto e para intervalo de partos pois foram incluídas nos índices como objetivos de seleção.  Os 

demais índices foram criados atribuindo-se ponderações empíricas visando à obtenção de um 

balanço desejável das respostas esperadas (GPI-4, GPI-5, GPI-6 e GPI-7). É possível observar 

que as características utilizadas como critérios e como objetivos de seleção foram as mesmas 

em todos os índices. 
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Na construção dos diferentes índices de seleção foram levadas em consideração as 

metodologias propostas por Scheneeberger e colaboradores (1992) e Dekkers e Gibson (1998). 

Os ponderadores dos índices (𝑏𝑉𝐺) foram encontrados usando a seguinte equação: 

 

𝑏𝑉𝐺 =  𝑃𝑉𝐺
−1𝐺𝑉𝐺𝑣 

 

em que: 𝑃𝑉𝐺
−1 é a inversa da matriz mxm de variâncias e covariâncias genéticas entre as 

características do índice de seleção (I); 𝐺𝑉𝐺  é a matriz mxn de covariância genética entre as 

características em I e H; e  𝑣 é vetor de valores econômicos das características no objetivo de 

seleção (H). Neste caso, como as características componentes dos objetivos de seleção foram 

as mesmas utilizadas como critério, os b`s , são os próprios valores econômicos. 

  

A variância do índice: 

 

𝜎𝐼
2 = 𝑏𝑉𝐺′𝑃𝑉𝐺𝑏𝑉𝐺  

 

 A variância do objetvo de seleção (𝜎𝐻
2): 

 

𝜎𝐻
2 =  𝑣′𝐶𝑣 

 

em que 𝐶 é a matriz nxn de covariância genética entre as características componentes do objetivo 

de seleção (H). 

 

A covariância entre I e H (𝐶𝑂𝑉𝐼𝐻): 

 

𝐶𝑂𝑉𝐻𝐼 =  𝑏𝑉𝐺′𝐺𝑉𝐺 𝑣 

  

A acurácia do índice (𝑟𝐻𝐼): 

 

𝑟𝐻𝐼 =  
𝐶𝑂𝑉𝐻𝐼

√𝜎𝐻 
2 𝜎𝐼

2
 

 

A resposta econômica total (em R$) à seleção (𝑆𝐻): 
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𝑆𝐻 = 𝑖 𝑟𝐻𝐼 𝜎𝐻  

 

em que 𝑖, é a intensidade de seleção (assumida como 1 neste estudo) e 𝜎𝐻 é o desvio-padrão do 

objetivo de seleção. 

A resposta genética a seleção (𝑆𝑔𝐻) esperada em H (por unidade de característica): 

 

𝑆𝑔𝐻 = 𝑖 𝑏𝑉𝐺′𝐺𝑉𝐺  (1/𝜎𝐼) 

 

Os pacotes “Matrix” e “Matrixcalc” disponíveis no software R (R CORE TEAM, 2015) 

foram utilizados para a construção das equações dos índices de seleção desenvolvidos neste 

trabalho. 

Após a construção dos diferentes índices de seleção, os animais foram classificados para 

cada índice proposto. A correlação de Pearson foi utilizada para verificar correlação dos valores 

genéticos com os valores de índices para os diferentes índices de seleção. 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.3.1 Herdabilidades 

 

As médias das estimativas de herdabilidade obtidas pelas análises bivariadas (diagonal 

em negrito), correlações genéticas (acima da diagonal) e correlação residual (abaixo da diagonal 

com respectivo erro-padrão (em parênteses) para produção de leite aos 305 dias (PL), produção 

de gordura (G), produção de proteína (P), porcentagem de gordura (G%), porcentagem de 

proteína (P%), escore de células somáticas (ECS), intervalo de partos (IDP) e idade ao primeiro 

parto (IPP) são apresentadas na Tabela 6.  

 

 

 

 

 

 



   42 
 
 

Tabela 6. Médias das estimativas de herdabilidade obtidas pelas análises bivariadas (diagonal 

em negrito), correlações genéticas (acima da diagonal) e correlação residual (abaixo da diagonal 

com respectivo erro-padrão (em parênteses) para produção de leite aos 305 dias (PL), produção 

de gordura (G), produção de proteína (P), porcentagem de gordura (G%), porcentagem de 

proteína (P%), escore de células somáticas (ECS), intervalo de partos (IDP) e idade ao primeiro 

parto (IPP). 

Variável 
PL 

(kg) 

G 

(kg) 

P 

(kg) 

G%  

(%) 

P% 

(%) 

ECS 

(escore) 

IDP 

(dias) 

IPP 

(dias) 

PL (kg) 
0,14 

(0,02) 

0,95 

(0,01) 

0,95 

(0,01) 

-0,02 

(0,13) 

-0,46 

(0,18) 

0,72 

(0,26) 

0,75 

(0,10) 

-0,53 

(0,06) 

G (kg) 
0,92 

(0,00) 

0,10 

(0,03) 

0,93 

(0,06) 

0,24 

(0,17) 

-0,39 

(0,22) 

0,78 

(0,28) 

0,72 

(0,14) 

-0,68 

(0,08) 

P (kg) 
0,97 

(0,00) 

0,89 

(0,00) 

0,09 

(0,04) 

-0,06 

(0,29) 

-0,47 

(0,33) 

0,57 

(0,49) 

0,78 

(0,22) 

-0,65 

(0,14) 

G% (%) 
0,06 

(0,02) 

0,36 

(0,02) 

0,15 

(0,04) 

0,16 

(0,04) 

0,83 

(0,21) 

0,18 

(0,26) 

-0,16 

(0,18) 

-0,05 

(0,12) 

P% (%) 
0,03 

(0,04) 

0,15 

(0,04) 

0,21 

(0,05) 

0,41 

(0,04) 

0,15 

(0,07) 

-0,08 

(0,38) 

-0,27 

(0,28) 

-0,13 

(0,19) 

ECS 

(escore) 

0,00 

(0,03) 

-0,39 

(0,00) 

-0,15 

(0,05) 

0,12 

(0,04) 

0,14 

(0,06) 

0,09 

(0,05) 

0,24 

(0,30) 

-0,70 

(0,18) 

IDP 

(dias) 

0,22 

(0,02) 

0,22 

(0,03) 

0,20 

(0,04) 

0,04 

(0,03) 

0,00 

(0,06) 

0,08 

(0,04) 

0,08 

(0,02) 

-0,17 

(0,12) 

IPP 

(dias) 

-0,36 

(0,02) 

-0,53 

(0,3) 

-0,51 

(0,05) 

-0,11 

(0,04) 

0,08 

(0,07) 

0,07 

(0,05) 

-0,11 

(0,03) 

0,17 

(0,02) 

 

A herdabilidade para PL e G foram iguais a 0,14 ± 0,02 e 0,10 ± 0,03, respectivamente (Tabela 

6). Estas estimativas foram menores que as reportadas para Gir leiteiro na literatura, que 

variaram de 0,19 a 0,29 para PL e de 0,19 a 0,31 para G (BALIEIRO et al., 2000; 

WENCESLAU et al., 2000, LEDIC et al., 2002; HERRERA et al., 2008; JUNQUEIRA et al., 

2013; PANETTO et al., 2015). Esta menor estimativa de herdabilidade pode ser devido a 

diferenças no controle de qualidade dos dados, bem como no modelo ou método estatístico 

utilizado para a estimativa destes parâmetros. Como o grupo de contemporâneo foi utilizado 

como efeito aleatório no modelo, isto pode ter contribuído para aumentar a variância aresidual 

e consequentemente dimunuir a variância genética aditiva. 
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A herdabilidade estimada para P foi igual a 0,09 ± 0,04 (Tabela 6). Este valor foi menor 

que àquelas observadas em outras raças que variaram de 0,26 a 0,37 (KADARMIDEEN; 2004; 

BERRY et al., 2012; PRITCHARD et al., 2013). Entretanto, Panetto e colaboradores (2015) 

utilizando modelo animal e Junqueira e colaboradores (2013) utilizando modelos de regressão 

aleatória estimaram valores de  herdabilidade de 0,21 e 0,20 para P, respectivamente. Vale 

salientar que, ambos os autores incluíram em suas análises vacas Gir e mestiças, o que pode 

causar aumento da variância genética aditiva. Trabalhos envolvendo estimativas de 

herdabilidade para P incluindo somente vacas Gir não foram encontrados na literatura 

consultada. 

As estimativas de herdabilidade encontradas para G% e P% foram 0,16 ± 0,04 e 0,15 

± 0,07, respectivamente (Tabela 6). Estes resultados foram semelhantes aos encontrados na 

literatura para bovinos Gir leiteiro e para outras raças (BALIEIRO et al., 2000; ZADEH, 2011; 

PANETTO et al., 2015). 

A herdabilidade para ECS foi de 0,09 ± 0,05 (Tabela 6). Acredita-se que seja o 

primeiro estudo que estima parâmetro genético para esta característica em bovinos Gir leiteiro 

no Brasil, o que torna difícil uma comparação direta dentro da raça. Entretanto, VanRaden e 

colaboradores (2014), avaliando várias raças e cruzamentos nos EUA e Andrade e 

colaboradores (2007) com vacas da raça Holandesa no Brasil reportaram herdabilidade de 0,12 

e 013 para ECS, respectivamente. Como a estimativa de herdabilidade foi baixa, isso indica que 

grande parte da variação nesta característica é devido a fatores ambientais e não genéticos, 

indicando que, melhorias no ambiente, tal como higiene da ordenha, limpeza de tetos e nutrição 

poderia causar um efeito imediato na redução do valor desta característica. No entanto, a seleção 

para ECS deveria ser incluída como objetivo de seleção para rebanhos Gir no Brasil, com o 

objetivo de se obter ganhos genéticos favoráveis para esta característica ao longo do tempo.  

Baixa estimativa de herdabilidade foi observada para intervalo de partos (0,08 ± 0,02) 

(Tabela 6). Estes resultados estão próximos aos encontrados em outros estudos para rebanhos 

Gir Leiteiro no Brasil que variaram de 0,05 a 0,08 (BALIEIRO et al. 2003; SILVA, 2012). 

Como esta característica é afetada por muitos fatores ambientais, tais como alimentação, 

manejo e uso de tecnologias da reprodução que podem adiantar ou retardar o IDP, uma variação 

pode ser causada na estimativa da herdabilidade desta característica. De acordo Baruselli e 

colaboradores (2007), geralmente fêmeas zebuínas apresentam estro de duração mais curta 

(aproximadamente 10-12 horas), o que dificulta sua detecção. Somado a este fator, cerca de 

aproximadamente 30% dos animais iniciam e encerram o estro no período noturno, o que pode 

dificultar ainda mais sua detecção (PINHEIRO et al., 1998), causando assim aumento no IDP.  
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Outro fator importante relacionado ao intervalo de partos é que, os dados estariam 

disponíveis somente para vacas que tiveram dois partos ou mais, o que poderia fazer seu uso 

limitado em um programa de teste de progênie, onde a decisão de escolha de touros e vacas 

deveriam ser feitas o mais cedo possível na vida do animal (PRYCE et al., 2000). Para resolver 

este problemas, outras características medidas durante a lactação poderiam ser utilizadas como 

um indicador de fertilidade. Pryce e colaboradores (2000) trabalhando com bovinos da raça 

Holandesa, investigaram a associação entre IDP com escore de condição corporal (ECC) e 

características do sistema linear. Os autores verificaram que vacas mais magras (menor ECC), 

altas e angulosas tiveram maiores intervalos de partos e sugeriram que o ECC poderia ser 

utilizado como bom preditor do IDP.  

De acordo com Pryce e colaboradores (2000) e Dal Zotto e colaboradores  (2007), o 

uso do ECC e características do sistema linear como seleção indireta para reduzir o IDP poderia 

ser mais eficiente que a seleção direta para IDP, pois apresentam maior estimativa de 

herdabilidade (variando de 0,15 e 0,28) e correlação genética favorável. Assim, resposta 

correlacionada à seleção poderia ser esperada no IDP, além de possibilitar a avaliação genética 

de touros cujas filhas ainda não tiveram partos consecutivos e/ou que ainda não encerraram a 

lactação. Entretanto, informações de ECC não estão disponíveis para rebanhos Gir no Brasil e 

as características do sistema linear ainda medidas em um pequeno número de vacas, o que ainda 

impossibilita seu uso nas avaliações genéticas. Assim, produtores e associações de criadores 

deveriam ser motivados a coletar estes dados para possível uso em avaliações genéticas futuras.  

A herdabilidade estimada para idade ao primeiro parto foi de (0,17 ± 0,02) (Tabela 6). 

Resultados semelhantes foram observados para rebanhos Gir leiteiro que variaram de 0,17 a 

0,22 (BALIEIRO et al., 1999; SANTANA JÚNIOR et al., 2010). Já Wenceslau e colaboradores 

(2000), estimaram herdabilidade para IPP muito superior (h2 = 0,56) que a encontrada neste 

trabalho, mas com um número reduzido de animais na base de dados (≈573 vacas), o que pode 

explicar esta diferença nas estimativas. Como a IPP é conhecida por ser elevada no Gir Leiteiro 

(40-43 meses) (SANTANA JÚNIOR et al., 2010; SILVA, 2012), a redução para diminuir a IPP 

poderia ser interessante, pois diminuiria o tempo que o animal passa sem produzir dentro do 

rebanho, além de reduzir despesas relacionadas à criação e reposição de animais (VERCESI 

FILHO et al., 2000). De acordo com Heinrichs e colaboradores (2005) e Brickell e 

colaboradores (2009), melhores condições de manejo e crescimento durante os seis primeiros 

meses de vida do animal tem sido crucial para reduzir a IPP. Assim, os criadores de Gir Leiteiro 

deveriam monitorar o peso e a taxa de crescimento das bezerras neste período e utilizá-las como 

indicadores para redução da IPP. 
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4.3.2 Correlações genéticas 

 

As correlações genéticas (correlação genética pode ser definida como a capacidade de 

um gene afetar dois ou mais caracteres) para todas as características analisadas são apresentadas 

na Tabela 6. Como esperado, as correlações genéticas (rg) entre PL, G e P foram altas (rg > 

0,90), indicando que a seleção direta para leite resultará em ganhos genéticos para G e P. 

Junqueira e colaboradores (2013), usando animais Gir e mestiços também encontraram 

correlações genéticas superiores a 0,90 entre PL, G e P. A correlação genética entre PL e P% 

foi negativa (-0,46 ± 0,18). Como a seleção no Gir leiteiro é realizada somente para PL, um 

declínio na P% poderia ser esperado ao longo do tempo, o que pode não ser desejável. A 

correlação genética entre PL e G% foi próxima de zero (-0,02 ± 0,13), indicando que a seleção 

para PL poderia causar pouco ou nenhum efeito na G% ao longo do tempo. 

As correlações genéticas entre ECS com PL, G e P variaram de 0,57 ± 0,49 a 0,78 ± 

0,28. Como a seleção para o Gir tem sido conduzida somente para aumentar a PL, espera-se 

que a seleção para PL aumentem o ECS. Correlações genéticas positivas entre características 

produtivas e ECS foram encontradas na literatura (RUPP e BOICHARD, 1999; 

KADARMIDEEN, 2004; DECHOW et al., 2007). Entretanto, Miglior e colaboradores (2012) 

reportaram que após a inclusão da ECS no índice de seleção do Canadá em 2001 (Lifetime 

Profit Index - LPI), os valores genéticos para ECS de vacas e touros tem diminuído naquele 

país, e consequentemente, maiores ganhos genéticos para G e P foram observados em relação 

aos anos posteriores, pois no Canadá a seleção é feita com base em índices de seleção. Assim, 

a inclusão da ECS como objetivo de seleção no Brasil poderia ser interessante para os 

produtores e para a indústria, com o objetivo de reduzir os custos e perdas econômicas com esta 

característica, além de melhorar a qualidade do leite vendido.    

 A correlação genética entre PL, G e P com IDP foi positiva (0,75 ± 0,10, 0,72 ± 0,14 

e 0,78 ± 0,22, respectivamente), indicando que a seleção para PL poderia causar uma resposta 

negativa à seleção para IDP. Na Figura 2 estão aprsentados os valores genéticos (VG´s) da PL 

versus IDP para touros com no mínimo três filhas avaliadas para cada característica. A relação 

entre os VG´s para PL e IDP parece ser linear. Nota-se que, à seleção de touros com elevados 

VG´s para PL tende a levar a seleção de touros com altos VG´s para IDP, o que não é desejável, 

pois poderia aumentar o IDP das vacas. Os VG´s dos touros para PL variaram entre –897,2 a 

+2052,9 kg, enquanto os VG´s para IDP variaram de –42,1 a +96,0 dias. Como reportado por 

Prata et al. (2014), especial atenção deve ser dada ao IDP em um programa de melhoramento 

animal, por que o aumento do desempenho nessa característica pode aumentar os custos com 



   46 
 
 

alimentação e reposição de vacas, além de diminuir a vida útil do animal, o que pode não ser 

economicamente desejável. Assim, tentativas de reduzir o IDP deveriam ser tomadas pelos 

produtores nos programenas de melhoramento genético animal. No curto tempo, melhorando o 

manejo nutricional das vacas e, em um maior espaço de tempo, pela seleção de touros e vacas 

com valores genéticos negativos para esta característica.  

 

 

Figura 2. Valores genéticos estimados (VG) para touros com no mínimo 3 filhas (271 touros) 

para produção de leite (kg) versus intervalo de partos (dias). 

 

A correlação genética entre IDP e ECS foi baixa (0,24 ± 0,30). Correlação genética 

positiva entre estas duas características são desejáveis, o que significa que, a seleção para uma 

destas características causaria efeitos na outra por meio de resposta correlacionada. Não foi 

encontrada estimativas acerca destes parâmetros para o zebu leiteiro na literatura consultada. 

Entretanto, estimativas encontradas na litertura para outras raças variaram de 0,13 a 0,46 

(HAILE-MARIAN et al., 2003; DAL ZOTTO et al., 2007). 

Ao contrário, correlações genéticas negativas foram estimadas entre PL, G e P com a 

IPP (-0,53 ± 0,06 a -0,68 ± 0,08). Isto indica que a seleção baseada em características produtivas 

poderia resultar na diminuição da IPP. Correlação genética semelhante (0,52) foi encontrado 

por Hossein-Zadeh e colaboradores (2011) e inferior (-0,30) foi encontrado por Ruiz-Sánches 

e colaboradores (2011) para bovinos da raça holandesa. Silva (2012), encontraram correlações 

genéticas favoráveis entre “stayability” aos 48 e 60 meses de idade com PL e IPP, sugerindo 

-1000

-750

-500

-250

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

-50 -35 -20 -5 10 25 40 55 70 85 100

V
G

 L
ei

te
 (

k
g
)

VG Intervalo de Partos (dias) 



   47 
 
 

que a seleção para aumentar PL ou para diminuir a IPP aumentaria a longevidade das vacas 

pela seleção indireta (resposta correlacionada para “stayability”). Entretanto, a IPP é 

influenciada pela taxa de crescimento da novilha (BRICKELL et al., 2009), onde rebanhos com 

melhores condições de manejo, tais como alimentação e detecção de cio tendem a ter menores 

IPP. Por outro lado, como as correlações genéticas entre IPP com ECS e IDP foram negativas 

(-0,70 ± 0,18 e -0,17 ± 0,12, respectivamente), isto poderia levar ao aumento da ECS e IDP, o 

que pode não ser desejável em um programa de melhoramento animal.   

Todos os registros disponíveis foram usados para estimar os parâmetros genéticos, 

embora informações de proteína e células somáticas estivessem disponíveis somente após o ano 

de 1995 e em um volume de dados e rebanhos ainda  reduzidos (18 rebanhos). Como alternativa, 

as metodologias baseadas na produção no dia do controle poderiam ser usados para estimar 

estes parâmetros, aumentando o número de registros para cada animal e a acurácia dos valores 

genéticos (SCHAEFFER et al., 2000; MEYER, 2004). Ademais, possibiltariam a avaliação de 

vacas que ainda não encerraram a lactação. 

A Associação de Criadores de Gir no Brasil e outros órgãos públicos e privados 

envolvidos no programa de melhoramento da raça deveriam buscar meios de aumentar o 

número de animais avaliados para todas as características economicamente importantes, 

principalmente aquelas relacionadas à qualidade do leite, saúde e fertilidade. Também deveriam 

avaliar a possível inclusão destas características como objetivo de seleção para promover o 

melhoramento de todas elas favoravelmente. Outra característica que seria interessante de ser 

avaliada e que poderia ser utilizada como indicativo de fertilidade seria o escore de condição 

corporal tomado durante a lactação, pois é uma característica relativamente fácil e barata de ser 

aferida. 

 

4.3.3 Tendências genéticas 

 

As tendências genéticas para produção de leite, gordura, proteína, escore de células 

somáticas, intervalo de parto e idade ao primeiro parto são apresentados na Figura 3. Todas as 

tendências genéticas foram significativas (P < 0,05). As tendências genéticas para produção de 

leite (Figura 3A) e gordura (Figura 3B) foram positivas e mostraram tendências de aumento de 

41,02 e 1,44 kg/ano de nascimento, respectivamente. Verneque (2013, comunicação pessoal) 

encontrou valores semelhantes nas tendências genéticas para leite e gordura da ordem de 49,8 

e 2,2 kg/ano, respectivamente, para animais Gir Leiteiro nascidos à partir de 1993 (ano de 

publicação do primeiro sumário de touros do Gir Leiteiro). Peixoto e colaboradores (2006) 
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3A 3B 

  

3C 3D 

  

3E 3F 

  

Figura 3. Tendências genéticas com respectivos erros-padrão para produção de leite (PL) 

(Figura 3A), produção de gordura (G) (Figura 3B), produção de proteína (P) (Figura 3C), escore 

de células somáticas (ECS) (Figura 3D), intervalo de partos (IDP) (Figura 3E) e idade ao 

primeiro parto (IPP) (Figura 3F). VG = valor genético. 
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encontraram tendência genética para produção de leite em bovinos Guzerá nascidos de 1997 a 

2004 de 6,47 kg/ano. Entretanto, os autores encontraram tendência genética de 36,46 kg/ano 

para vacas nascidas em um equema de núcleo MOET de seleção (Multiple Ovulation and 

Embryo Transfer).  

A tendência genética encontrada para proteína (Figura 3C) foi 1,10 kg/ano. Tendências 

genéticas para esta característica em bovinos Gir Leiteiro não foram encontrados na literatura 

consultada. Verneque e colaboradores (2008) porém, encontraram tendências de 1,6 kg/ano 

para produção de proteína na raça Guzerá.  

A tendência genética para ECS foi de 0,023 score/ano (Figura 3D). Tendência positiva 

para esta característica não é desejada. Devido a alta correlação genética da ECS com mastite 

clínica (> 0,40) (MRODE et al., 2012; KOECK et al., 2014), vacas com maior escores de células 

somáticas são mais susceptíveis à mastite quando comparadas a animais com baixas CCS. 

A tendência genética para intervalo de partos foi de 1,6 dias/ano (Figura 3E). Isso 

indica que o valor genético dos animais vem aumentando a cada ano, o que não é desejável. No 

entanto, Balieiro e colaboradores (1999), utilizando informações de animais nascidos entre os 

anos de 1977 e 1993 encontraram tendência negativa de -1 a -2 dias/ano. A diferença encontrada 

entre o estudo de Balieiro e colaboradores (1999) e este estudo pode estar relacionado ao fato 

de que foram utilizados dados coletados em períodos diferentes, provenientes de base de dados 

diferentes e número de rebanhos reduzido (36 rebanhos). Uma outra justificativa para estas 

diferenças pode ser  o aumento da intensidade de seleção com foco na produção de leite após 

1985, quando iniciou-se o Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro. Como a 

correlação encontrada entre produção de leite e intervalo de partos foi positiva (0,75 ± 0,10), e 

a seleção é praticada para aumentar somente a produção de leite, é esperado que os efeitos 

negativos da seleção para produção sobre o intervalo de partos sejam mais evidentes após anos 

de seleção. 

 A tendência genética para idade ao primeiro parto foi negativa e favorável (-3,25 

dias/ano) (Figura 3F). Santana Júnior e colaboradores (2010) relataram ganhos genéticos de 

aproximadamente 0,018 meses/ano (≈0,54 dias/ano) para animais nascidos entre os anos de 

1987 e 2004. Já Verneque (2013, comunicação pessoal) relatou ganhos genéticos de -0,32 

meses/ano para IPP (≈ 9 dias/ano). A diferença entre os resultados encontrados por Santana 

Júnior e colaboradores (2010) e Verneque (2013, comunicação pessoal) com os encontrados 

neste estudo pode ser atribuída aos critérios de edição dos dados, modelos estatísticos utilizados 

e período de avaliação.  
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 Em outras palavras, as tendências genéticas para leite, gordura e proteína apresentadas 

neste estudo indicam que os produtores de leite no Brasil alcançaram sucesso na escolha de 

touros para melhorar as características produtivas dos rebanhos. No entanto, especial atenção 

deve ser dada à ECS e IDP com o objetivo de evitar futuras perdas produtivas e econômicas 

relacionadas a estas características. 

Como o primeiro sumário de touros Gir Leiteiro foi publicado em 1993, maior 

aumento na tendência para produção de leite, gordura e proteína pode ser observado após este 

ano. 

 

4.3.4 Índices de seleção 

 

Na Tabela 7 são apresentadas as respostas econômicas esperadas com a seleção, ganho 

genético por unidade de característica e acurácia para cada índice. Como a produção de gordura 

somente foi incluída no GPI-1, os ganhos genéticos apresentados na Tabela 7 para esta 

característica com os demais índices foram calculados como resposta correlacionada 

(VanVLECK, 1993). Nota-se que os índices que resultaram em maiores ganhos genéticos para 

a produção de leite foram o GPI-1, GPI-2, GPI-3 e GPI-4 (variando de 331,79 a 332,51 kg), 

observando-se pouca diferença entre eles. O índice com menor ganho para produção de leite 

foi o GPI-7 (301,34kg). Não foram obsevados grandes diferenças entre os ganhos genéticos 

para a produção de proteína (variando de 7,38 a 7,89 kg), independente do seu fator de 

ponderação no índice. Esses resultados sugerem que, neste caso, tanto o uso de valores 

econômicos como o uso de pesos empíricos não alterarariam o ganho genético para estas 

características.  
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Tabela 7. Resposta genética esperada por geração de seleção para cada característica, resposta 

econômica, acurácia e ponderadores (em parenteses) utilizados para cada índice de seleção. 

Variáveis 
Índices 

GPI-1 GPI-2 GPI-3 GPI-4 GPI-5 GPI-6 GPI-7 

Leite (kg) 332,34 

(0,51) 

332,51 

(0,51) 

332,49 

(0,51) 

331,79 

(0,20) 

320,31 

(0,10) 

325,91 

(0,10) 

301,34 

(0,10) 

Gordura (kg) 11,47 

(1,94) 

11,38 

(-)** 

10,86 

(6,41) 

11,20 

(-)** 

11,71 

(-)** 

11,52 

(-)** 

11,68 

(-)** 

Proteína (kg) 7,88 

(6,41) 

7,89 

(6,41) 

7,86 

(6,41) 

7,74 

(0,40) 

7,79 

(0,50) 

7,84 

(0,60) 

7,38 

(0,30) 

IDP (dias) 12,43 

(-)** 

12,45 

(0,00) 

12,02 

(-0,83) 

11,13 

(-0,30) 

8,96 

(-0,10) 

9,95 

(-0,10) 

6,51 

(0,20) 

IPP (dias) -24,16 

(-)** 

-23,62 

(0,00) 

-25,19 

(0,00) 

-25,84 

(-0,10) 

-31,19 

(-0,30) 

-20,23 

(-0,20) 

-35,33 

(-0,40) 

Resposta (R$)* 235,88 235,84 233,18 235,19 232,47 234,48 221,27 

Acurácia (𝑟𝐼𝐻) 0,59 0,59 0,60 0,61 0,61 0,61 0,62 

*Calculada multiplicando-se o ganho genético esperado pelo respectivo valor econômico.  

(-)= características não incluída como objetivo de seleção. 

 

Também pode ser observado na Tabela 7, que o ganho genético para IDP foi diminuindo 

do GPI-1 ao GPI-7, porém não foi capaz de promover grandes alterações nas respostas 

econômicas das características, o que indica que é possível fazer seleção para características 

reprodutivas sem diminuir o lucro. Uma vantagem da inclusão do IDP no índice, é que poderia 

diminuir a resposta esperada para o IDP, o que pode ser desejável para o programa de 

melhoramento do Gir.  

Como no GPI-1 o IDP não foi inclúido como objetivo de seleção, maior resposta 

correlacionada (portanto, desfavorável) foi observada para esta característica quando 

comparados com os demais. No entanto, uma resposta favorável no IDP poderia ocasionar a 

diminuição do ganho nas características produtivas (GPI-7). Esta resposta positiva pode ser 

explicado pela correlação genética desfavorável das características produtivas com o IDP (𝑟𝑔 >

0,72 ± 0,14). Como apresentados na tabela 7, também pode ser observado que todos os índices 

construídos não foram capazes de promover uma resposta negativa no IDP, no entanto a 

resposta esperada foi diminuindo com o aumento da ponderação para esta característica. Entre 
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os 31 países membros do Interbull consultados (International Bull Evaluation Service, 2016), 

somente Holanda (NVI index; Global CRV, 2015) e Irlanda (EBI index; Ireland Genetics UK, 

2015) fazem seleção direta para IDP. Segundo os dados de desempenho apresentados por 

empresas responsáveis pela avaliação genética destes dois países, o ganho genético nesta 

característica ainda é desfavorável, porém de menor magnitude comparado a anos anteriores 

quando essa característica não era utilizada como objetivo de seleção.  

Outra característica inserida como objetivo de seleção foi a IPP. Nota-se que para todos 

os índices a reposta genética esperada para esta característica foi negativa, o que é desejável 

pois ocasionaria maior precocidade dos animais. Essa resposta favorável encontrada pode ser 

explicada pelas correlações genéticas negativas entre a IPP e as características produtivas (𝑟𝑔 <

 −0,53 ± 0,06) e entre a IPP e o IDP (𝑟𝑔 =  −0,17 ± 0,12). Ou seja, os resultados encontrados 

sugerem que, quanto maior é a ênfase à seleção para características produtivas, maior será a 

resposta no IDP e menor o ganho genético para IPP. 

Os índices de seleção foram construídos levando-se em consideração os reais valores 

econômicos, bem como o uso de pesos empíricos para as características. Estes pesos, tiveram 

como base, as respostas esperadas obtidas para as produções de leite e proteína, relativas ao 

GPI-1. Deve-se lembrar, no entanto, que o cálculo dos valores econômicos deve ser atualizado 

de tempos em tempos, pois as diferenças nos preços dos insumos e dos produtos 

comercializáveis podem alterar o valor econômico das características. De acordo com Martins 

e Silva (2009), no caso de seleção para características simples, com várias fontes de informação, 

erros na estimação tanto das herdabilidades como das repetibilidades tiveram pouco efeito na 

eficiência do índice, porém, as estimativas das correlações genéticas podem reduzir seriamente 

a precisão dos índices, principalmente quando as herdabilidades das características forem altas. 

Para os autores, a inclusão de uma característica adicional no índice é de mais utilidade quando 

sua herdabilidade for baixa, e quando as correlações genéticas entre elas forem altas. 

Na Tabela 8 são apresentadas as correlações dos valores genéticos das características 

com os valores de índices. Correlações maiores que 0,92 foram obtidas para PL, G, P e IDP, 

indicando que a seleção para valores de índice causaria uma resposta positiva nos valores 

genéticos individuais para estas características. No entanto, para IPP as correlações foram 

negativas, indicando que a seleção baseada nos índices diminuiria o valor genético para IPP. 

VanRaden e colaboradores (2004) compararam três diferentes índices de seleção adotados nos 

Estados Unidos (NM$ index; CM$ index e FM$ index) e verificaram correlações positivas, de 
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moderadas a altas, para as características produtivas (variando de 0,49 a 0,74) e negativas para 

as características de fertilidade. 

 

Tabela 8. Correlação dos valores genéticos das diferentes características com os valores de 

índices. 

Características 
Correlação de valores genéticos com os índices 

GPI-1 GPI-2 GPI-3 GPI-4 GPI-5 GPI-6 GPI-7 

Leite (kg) 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,99 0,97 

Gordura (kg) 0,99 0,99 0,99 0,99 0,97 0,98 0,96 

Proteína (kg) 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,99 0,97 

IDP (dias) 0,95 0,95 0,94 0,94 0,93 0,94 0,92 

IPP (dias) -0,75 -0,75 -0,75 -0,77 -0,83 -0,81 -0,86 

IDP = interval de partos (dias); IPP = idade ao primeiro parto (dias). 

 

 Na Tabela 9 são apresentadas as correlações de Spearman entre os valores de índices 

dos touros. Nota-se que a correlação de Spearman entre os touros do GPI-1 ao GPI-6 foram 

altas e próximas a 1, indicando uma pequena mudança na classificação dos touros. Já para o 

GPI-7, as correlações foram menores, mostrando uma maior mudança na classificação dos touros. No 

entanto, a implementação de uma nova metodologia de avaliação não é uma tarefa fácil, pois 

causa uma mudança no rank dos animais, o que para alguns produtores pode não ser 

interessante, pois pode diminuir a classificação do seu animal e/ou seu valor comercial.  

  

Tabela 9. Correlação de Spearman entre os valores de índices dos touros com no mímino 3 

filhas. 

Índices 
Correlação de Spearman entre a classificação dos touros 

GPI-1 GPI-2 GPI-3 GPI-4 GPI-5 GPI-6 GPI-7 

GPI-1 - 0,99 0,99 0,99 0,97 0,98 0,95 

GPI-2  - 0,99 0,99 0,97 0,98 0,95 

GPI-3   - 0,99 0,97 0,98 0,95 

GPI-4    - 0,98 0,99 0,97 

GPI-5     - 0,99 0,99 

GPI-6      - 0,98 

GPI-7       - 
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As equações dos índices podem ser assim apresentadas: 

 

𝐆𝐏𝐈 − 𝟏 = 0,51 VGLEITE + 1,94 VGGOR + 6,91 VGPRO 
 

𝐆𝐏𝐈 − 𝟐 = 0,51 VGLEITE + 6,91 VGPRO + 0 VGIDP + 0 VGIPP 
 

𝐆𝐏𝐈 − 𝟑 = 0,51 VGLEITE + 6,91 VGPRO − 0,83 VGIDP + 0 VGIPP 
 

𝐆𝐏𝐈 − 𝟒 = 0,20 VGLEITE + 0,40 VGPRO − 0,30 VGIDP − 0,10 VGIPP 
 

𝐆𝐏𝐈 − 𝟓 = 0,10 VGLEITE + 0,50 VGPRO − 0,10 VGIDP − 0,30 VGIPP 
 

𝐆𝐏𝐈 − 𝟔 = 0,10 VGLEITE + 0,60 VGPRO − 0,10 VGIDP − 0,20 VGIPP 
 

𝐆𝐏𝐈 − 𝟓 = 0,10 VGLEITE + 0,30 VGPRO − 0,20 VGIDP − 0,40 VGIPP 

 

em que 𝑉𝐺𝐿𝐸𝐼𝑇𝐸, 𝑉𝐺𝐺𝑂𝑅, 𝑉𝐺𝑃𝑅𝑂, 𝑉𝐺𝐼𝐷𝑃 e  𝑉𝐺𝐼𝑃𝑃 são os valores genéticos para produção de 

leite, gordura, proteína, intervado de parto e idade ao primeiro parto, respectivamente. 

 Pode ser observada, na Tabela 10, a classificação dos animais baseado em seus valores 

de índices em relação ao GPI-1.  Os TOP 15 touros, para o GPI-1 e GPI-2, foram os mesmos. 

No entanto, para os demais índices houve uma mudança na classificação, com atenção para o 

GPI-7, onde 6 touros diferentes não permaneceram ontre os TOP 15. Esta maior diferença  na 

classificação dos touros pode ser explicado pela menor correlação entre os valores de índices.
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Tabela 10. Classificação dos animais baseado em seu valores de índices em relação ao GPI-1. 

Índices de Seleção 

GPI-1 GPI_2 GPI_3 GPI_4 GPI_5 GPI-6 GPI-7 

Clas. Touros Clas. Touros Clas. Touros Clas. Touros Clas. Touros Clas. Touros Clas. Touros 

1 A1 1 A1 1 A1 1 A1 1 A1 1 A1 1 A1 

2 A2 2 A2 2 A2 2 A2 2 A2 2 A2 2 A2 

3 A3 3 A3 3 A3 3 A3 4 A3 3 A3 4 A3 

4 A4 4 A4 4 A4 4 A4 3 A4 4 A4 3 A4 

5 A5 5 A5 5 A5 6 A5 9 A5 7 A5 12 A5 

6 A6 6 A6 6 A6 5 A6 5 A6 5 A6 5 A6 

7 A7 7 A7 7 A7 7 A7 7 A7 6 A7 10 A7 

8 A8 8 A8 8 A8 12 A8 18 A8 17 A8 22 A8 

9 A9 9 A9 9 A9 8 A9 12 A9 10 A9 11 A9 

10 A10 10 A10 11 A10 15 A10 22 A10 19 A10 29 A10 

11 A11 12 A11 13 A11 11 A11 8 A11 9 A11 8 A11 

12 A12 14 A12 14 A12 14 A12 20 A12 18 A12 26 A12 

13 A13 13 A13 12 A13 13 A13 16 A13 14 A13 18 A13 

14 A14 11 A14 10 A14 10 A14 14 A14 13 A14 16 A14 

15 A15 15 A15 16 A15 19 A15 15 A15 16 A15 17 A15 

Clas.= classificação dos touros. 

Obs: quadrados hachurados indicam os touros que não permaneceram entre os TOP 15. 
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Estes índices, a princípio, deveriam ser usados na classificação de touros em teste de 

progênie. Assim, os produtores poderiam escolher os animais para uso em seus plantéis, com 

base na resposta econômica esperada das filhas destes animais. Entretanto, de acordo com 

VanRaden et al (2004), cada produtor poderia combinar em um índice características 

particulares que poderiam aumentar o lucro do seu sistema de produção.  

Os produtores e/ou associações de criadores também deveriam avaliar a possibilidade 

de incluir outras características com impacto na eficiência reprodutiva (como por exemplo, a 

taxa de não retorno ao cio), além de características de conformação e resistência a mastite. Para 

isso, um programa de coleta de informações de desempenho e qualidade, além características 

funcionais seria fundamental.  

Sandøe e colaboradores (1999) avaliaram o uso de várias características em um índice 

de seleção para aumentar a produção e a resistência a mastite para a Dinamarca. Os autores 

mostraram que após 10 anos de seleção com peso zero no índice para umentar a resistência a 

mastite (seleção para leite somente), a produção por vaca aumentou 1179 kg e o número de 

tratamentos para mastite 12,9%. Sandøe e colaboradores (1999) também mostraran que usando 

um índice em que o peso para resitência a mastite fosse duas vezes superior ao dado à produção, 

a produção de leite aumentaria em 964 kg e o número de tratamentos para mastite diminuiria 

5,5%. Com estes resultados Sandøe e colaboradores (1999) concluíram que este segundo índice 

seria mais lucrativo que o primeiro, indicando que poderia ser possível a seleção para resistência 

a mastite sem reduzir o lucro.  

A contagem de células somáticas não foi incluída como objetivo de seleção devido a 

baixa acurácia nas estimativas dos valores genéticos (0,18), o que pode causar viés na sua 

implementação como objetivo de seleção. Assim, tentativas devem ser feitas para aumentar a 

coleta de dados fenotípicos para que esta característica possa ser incluída em um índice de 

seleção no futuro.  

Para nós, entre as vantagens de implementação de um índice de seleção podem ser 

citados: 

1) Selecionar animais lucrativos e com isto, obter maiores respostas econômicas, de acordo 

com as circunstâncias de produção e mercado vigentes; 

2) Permitir o melhoramento de características economicamente importantes, mas de difícil 

obtenção das informações e de baixo custo (critérios de seleção). Como exemplo podemos citar 

a seleção indireta para escore de condição corporal (ECC), que pode ser usada como como 

critério de seleção para diminuir o IDP, pois são características correlacionadas;  

3) Permitir comparar programas de seleção mediante a obtenção das respostas esperadas;  
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4) Escolher ponderadores dos índices que resultem em resposta desejável para determinada 

característica. 

De acordo com Dekkers e Gibson (1998), o principal objetivo de desenvolvimento de 

um índice de seleção é promover o melhoramento de todas características de forma que 

maximize a resposta nos objetivos de seleção. Embora, o desenvolvimento de um índice possa 

ser feito baseado em princípios científicos como apresentados neste trabalho, a implementação 

dos índices de seleção depende do interesse de produtores, associação de criadores e às 

empresas ligadas com programas de melhoramento animal, merecendo uma cuidadosa atenção 

na sua implementação. De acordo com Dekkers e Gibson (1998) se o índice é construído por 

métodos científicos mas não é aceito, ele terá muito menos impacto na seleção do que os índices 

que podem não ser tecnicamente ótimos, porém aceitos por todos os usuários. Ainda de acordo 

com os autores, para superar essa diferença entre os princípios científicos e práticos adotados, 

os índices de seleção devem ser construídos em estreita colaboração envolvendo-se 

pesquisadores, produtores e empresas, para que métodos científicos possam ser aplicados, 

maximizando a aceitação de todos os grupos envolvidos. 

A característica com maior impacto econômico nas respostas à seleção ainda é a 

produção de leite. Porém, como o melhoramento genético é futuro-orientado, a inclusão da 

produção de proteína é de suma importância dado o panorama atual da indústria leiteira, que 

finalmente está valorizando mais este componente. Em relação as características reprodutivas, 

é importante lembrar que sua inclusão em objetivos de seleção pode melhorar a lucratividade 

dos rebanhos leiteiros, pela diminuição das perdas econômicas causadas pelos altos valores de 

intervalo de parto e idade ao primeiro parto.  

Os índices obtidos neste trabalho, poderão constituir um ponto de partida para que 

sejam tomadas decisões a respeito da seleção de bovinos Gir Leiteiro no Brasil. Porém, um 

aspecto muito relevante a ser aprimorado neste programa é a questão da coleta sistemática de 

informações de características de interesse (características fenotípicas e de pedigree), a qual 

poderá permitir a inclusão de outras características economicamente importantes. Assim, outras 

características poderão ser incluídas nos índices de seleção e parâmetros genéticos confiáveis 

poderão ser obtidos para um maior número de características. A Associação Brasileira de 

Criadores de Gir Leiteiro (ABCGIL) juntamente com pesquisadores, produtores e laticínios 

poderiam interagir para aprimorar o sistema de obtenção de informações e com isto, viabilizar 

a construção de índices que poderiam resultar na escolha de animais em que suas progênies 

fossem economicamente e biologicamente superiores nas gerações subsequentes. 
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4.4. CONCLUSÃO 

 

Os índices de seleção avaliados neste estudo mostraram -se adequados para 

implementação no programa de melhoramento genético do Gir Leiteiro. Todavia, os resultados 

obtidos indicam que as respostas esperadas   à seleção seriam lentas  dadas as baixas estimativas 

de herdabilidade das características .  Levando-se em conta que estas podem ter sido 

decorrentes da maneira como foram definidos os efeitos de ambiente incluídos nos modelos 

utilizados, modelos alternativos deverão ser propostos e comparados.  

Os resultados também sugerem que a simples inclusão de características reprodutivas 

em índices de seleção para o Gir Leiteiro não ocasionaria uma perda significante tanto nas 

respostas esperadas para as características de produção, como nas respostas econômicas e 

favoreceriam a obtenção de mudanças desejáveis nas características reprodutivas. Todavia, o 

aumento na ênfase de seleção para caraterísticas reprodutivas, pode ocasionar respostas 

menores para as características produtivas. 

Mudanças nos custos de produção dos rebanhos, nos sistemas de produção e dos 

parâmetros genéticos e fenotípicos poderão exigir novas definições dos objetivos de seleção. A 

inclusão de novas características de importância econômica na avaliação genética do programa 

de melhoramento da raça, viabilizará a sua inclusão nos índices de seleção no futuro, o que 

poderá resultar em respostas totais mais desejáveis. 

A implementação de índices de seleção em programas de melhoramento genético 

animal implicam no comprometimento, entendimento e cooperação de todos os setores 

envolvidos no seu desenvolvimento, ou seja, criadores, associação de criadores, indústria 

leiteira, técnicos da pesquisa e extensão, etc. Para o seu sucesso, é necessária o aprimoramento 

e disponibilização de informações de desempenho, saúde e fertilidade confiáveis e em número 

adequado. As dificuldades inerentes ao cenário brasileiro da atividade leiteira devem ser 

superadas aos poucos, com seriedade e continuidade dos programas. As conquistas alcançadas 

até o momento pelo programa do Gir Leiteiro devem servir de base e de incentivo para que 

novos avanços sejam alcançados. 
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Manuscrito no qual o aluno Marco Aurélio Prata está redigindo para ser submetido em 

revista indexada QUALIS A1 – A2. 
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RESUMO. A produção de leite em geral é a característica mais importante em programa de 

melhoramento animal de rebanhos leiteiros. Vários estudos tem sido conduzidos para no Gir 

Leiteiro envolvendo a estimação de parâmetros genéticos para características produtivas nos 

últimos anos, mas pequena atenção foi dada a saúde do úbere e características reprodutivas. Os 

índices de seleção são utilizados em vários países para selecionar animais mais lucrativos e para 

quantificar a resposta correlacionada entre as características a serem incluídas como objetivos 

de seleção. Este trabalho tem como objetivo desenvolver um estudo visando a construção de 

índices de seleção para posterior utilização na classificação e seleção dos animais avaliados no 

programa de teste de progênie de bovinos Gir Leiteiro no Brasil. Componentes de (co) variância 

para a produção de leite (PL), gordura (G), proteína (P), porcentagem de gordura (G%), 

porcentagem de proteína (P%), escore de células somáticas (ECS), intervalo de partos (IDP) e 

idade ao primeiro parto (IPP) foram estimados usando informações de desempenho fornecidas 

pela Associação Brasileira de Criadores de Gir Leiteiro (ABCGIL). Os dados incluíram 

registros de 10.146 vacas, filhas de 1005 touros, com partos ocorridos entre 1989 e 2013, 

distribuídas em 289 rebanhos. As análises estatísticas foram realizadas utilizando modelo 

animal, em análises bivariadas pelo método de máxima verossimilhança restrita (REML). Sete 

diferentes índices foram propostos (chamados GPI = Gir Performance Index), com alternativos 

objetivos de seleção e fatores de ponderação. GPI-1: PL + G +P, incluindo os respectivos 

valores econômicos (VE$) das características. GPI-2: PL + P + IDP + IPP, incluindo os 

respectivos valores econômicos (VE$) para as características reprodutivas e ponderação zero 

para IDP e IPP; GPI-3: PL + P + IDP + IPP, incluindo os respectivos valores econômicos (VE$) 

para as características produtivas e para IDP, e ponderação zero para IPP. Baseados nas 

possíveis respostas esperadas obtidas nos índices anteriores, diferentes fatores de ponderação 

foram atribuídos para as características do GPI-4 ao GPI-7. GPI-4: 0.20*PL + 0.40*P - 

0.30*IPP - 0.10*IDP; GPI-5: 0.10*PL + 0.50*P - 0.10*IPP - 0.30*IDP; GPI-6: 0.10*PL + 

0.60*P - 0.10*IPP - 0.20*IDP e GPI-7: 0.10*PL + 0.30*P - 0.20*IPP - 0.40*IDP. O GPI-1, 

GPI-2, GPI-3 e GPI-4 apresentaram maiores respostas para a produção de leite. Pequenas 



    
 
 

diferenças nas respostas para P foram observadas entre os índices. A resposta para IDP diminuiu 

do GPI-1 ao GPI-7 o que pode ser favorável, pois diminuiria o IDP. Entretanto, não foram 

obsevadas grandes diferenças entre as respostas econômicas, indicando que é possível a seleção 

para características reprodutivas sem diminuir o lucro. Os resultados sugerem que a seleção 

somente para produção de leite poderia levar a um declínio no desempenho reprodutivo. A 

inclusão da PL, P, IDP e IPP como objetivos de seleção no programa desenvolvido pela 

ABCGIL poderia promover um equilíbrio entre o melhoramento das características produtivas 

e reprodutivas. No entanto, espera-se lenta resposta à seleção devido às baixas estimativas de 

herdabilidade das características. 

 

Palavras-chave: Índices econômicos de seleção, Gir leiteiro, melhoramento genético, 

características produtivas e reprodutivas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o rebanho Gir Leiteiro tem sido selecionado para produção de leite nos 

últimos anos e, com isto, considerável ganho genético para esta característica foi relatado na 

literatura (BALIEIRO et al., 2000; VERNEQUE et al., 2010). Vários estudos foram conduzidos 

no Gir Leiteiro no Brasil, avaliando a produção de leite, mas pouca atenção foi dada às 

características de saúde do úbere e fertilidade, embora estas afetem diretamente a produção de 

leite da vaca. Assim, o conhecimento das correlações genéticas entre características produtivas, 

de saúde do úbere e fertilidade tornam-se fundamentais para a elaboração de um programa de 

melhoramento animal. 

Saúde do úbere e fertilidade são características afetadas por diversos fatores 

ambientais, além de possuírem baixas estimativas de herdabilidade e correlações genéticas 

desfavoráveis com produção em vacas de leite (KOECK et al., 2014; PRYCE et al., 2014). De 

acordo com Moore e Thatcher (2006),  “o continuado progresso genético para produção de leite 

acoplado com o manejo nutricional de vacas leiteiras com alta produção têm levado a um 

antagonismo entre alta produção e fertilidade, em que a eficiência reprodutiva dos rebanhos 

tem despencado”. O efeito negativo da produção sobre a fertilidade foi reportado na literatura 

em vários países (LUCY, 2001; WALL et al., 2003; BALIEIRO et al., 2003; VanRADEN et 

al., 2004; De JONG, 2005; DAL ZOTTO et al., 2007; PRYCE et al., 2014). 

Uma característica utilizada como indicador de qualidade do leite é a contagem de 

células somáticas no leite (CCS). A CCS é usada como um indicador para medir a prevalência 

e até mesmo a incidência de infecções intramamárias no úbere e se sinais clínicos de mastites 

estão presentes ou não (DOHOO e LESLIE, 1991; SCHUKKEN et al., 2003). Altas CCS 

também afetam negativamente a qualidade, tempo de prateleira, características organolépticas 



    
 
 

do leite e derivados e o preço final do leite em muitos sistemas de pagamento baseados na 

qualidade do leite. A CCS é geralmente log-transformada, para fins de análise, obtendo-se 

escores de células somáticas (ECS).  

Como existe uma correlação genética positiva entre mastite e CCS (variando de 0,14 

a 0,59) (CARLÉN et al., 2004; KOECK et al., 2014), a CCS é utilizada com sucesso nas 

avaliações genéticas de vários países com o objetivo de melhorar a saúde do úbere (MIGLIOR 

et al., 2012). De acordo com Miglior e colaboradores (2012), após a inclusão da CCS nos 

índices de seleção de 10 diferentes países, o valor genético dos touros (VG) para CCS tem 

diminuído ao invés de aumentar ou estabilizar. Contudo, a CCS ainda não é rotineiramente 

utilizado em avaliações genéticas no Brasil, dado o reduzido número de informações das vacas 

avaliadas para esta característica. Ademais, estudos que envolvem a estimação de parâmetros 

genéticos para CCS na raça Gir Leiteiro no Brasil não foram encontrados na literatura 

consultada.  

A fertilidade é uma das muitas características que afetam a rentabilidade de uma 

propriedade leiteira pois está relacionada diretamente com o número de animais produzidos e 

o número de bezerros desmamados por ano. Duas características indicativas de fertilidade 

disponíveis no PNMGL são a idade ao primeiro parto (IPP) e o intervalo de partos (IDP). A 

IPP determina o início da vida produtiva da vaca e influência seu tempo de vida produtiva no 

rebanho (ZAVADILOVÁ e ŠTÍPKOVÁ, 2013; CURRAN et al., 2013). Adicionalmente, 

estratégias de seleção para redução da IPP poderia diminuir os custos relacionados à criação, 

alimentação e reposição de animais (PIRLO et al., 2000; BEAVERS e VanDOORMAL, 2015). 

Por outro lado, menores IDP poderiam levar ao aumento da produção de leite durante a vida 

útil, bezerros desmamados por ano e, consequentemente, aumentar as receitas da propriedade 

(PRATA et al., 2014). De acordo com Pryce e colaboradores (2000), o IDP é considerado como 

um bom indicador de fertilidade durante a vida produtiva da vaca, sendo mais fácil e preciso de 

ser medido, quando comparado com outras medidas de fertilidade. Entretanto, uma 

desvantagem é que registros de IDP estão disponíveis somente para animais que tiveram um 

segundo parto. Países como Reino Unido, Holanda e Irlanda já incluem o IDP como uma 

medida de fertilidade em seus índices de seleção (INTERBULL, 2015). 

Até agora, poucos estudos têm investigado a correlação entre desempenho produtivo 

com características de saúde do úbere e fertilidade para bovinos Gir Leiteiro, e avaliações 

genéticas para estas características não foram conduzidas. Assim, este trabalho tem como 

objetivo desenvolver diferentes índices econômicos de seleção para classificação de touros e 

vacas envolvidos no teste de progênie anual de bovinos Gir Leiteiro.  



    
 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Descrição dos Dados 

 

 Neste estudo foram utilizadas 16.669 informações de desempenho produtivo e 

reprodutivo de 10.146 vacas multíparas Gir Leiteiro, filhas de 1.005 touros, com partos 

ocorridos entre o período de 1989 e 2013, distribuídas em 289 rebanhos participantes do 

Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro (PNMGL). Os dados foram fonecidos 

pela Associação Brasileira de Criadores de Gir Leiteiro (ABCGIL). As características 

analisadas foram: 

9) Produção de leite (kg) aos 305 dias (PL); 

10) Produção de gordura (kg) (G); 

11) Produção de proteína (kg) (P); 

12) Porcentagem de gordura (G%); 

13) Porcentagem de Proteína (P%); 

14) Escore médio de células somáticas na lactação (ECS); 

15) Intervalo de partos (dias) (IDP); 

16) Idade ao primeiro parto (dias) (IPP).  

O critério para inclusão de uma vaca neste estudo foi: 

6) Produção no primeiro parto aferida; 

7) Idade ao primeiro parto entre 24 e 52 meses; 

8) Produção de leite entre 200 e 12.000 kg: foram realizados teste de normalidade utilizando o 

procedimento PROC UNIVARIATE disponível no pacote estatístico SAS (SAS, 2015). 

Informações cujos resíduos apresentaram valores ˂-4 e ˃4 vezes o desvio padrão foram 

deletados após ajuste dos dados para os fatores ambientais. 

9) Porcentagem de gordura e proteína entre 1,5% e 7%; 

10) Ser filha de touro conhecido. 

 

Rebanhos com menos de 5 observações em um período de 5 anos foram excluídos das 

análises. Vacas que mudaram de rebanho também foram excluídas. Foram utilizados todos os 

partos consecutivos, desde que a vaca possuísse o primeiro parto avaliado. Partos maiores que 

3 foram considerados como igual 3. O intervalo de partos foi calculado como a diferença entre 

dois partos consecutivos, sendo que intervalos menores que 310 dias foram considerados 

anormais e intervalos maiores que 730 dias considerados como 730. O número de vacas 



    
 
 

avaliadas em cada parto (N) e a frequência (%) em relação ao número total de vacas são 

apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Número de vacas avaliadas em cada ordem de parto (N) e frequência (%) em relação 

ao número total de vacas para as características produção de leite aos 305 dias (PL), produção 

de gordura (G), produção de proteína (P), porcentagem de gordura (G%), porcentagem de 

proteína (P%), escore médio de células somáticas (ECS), intervalo de partos (IDP) e idade ao 

primeiro parto (IPP). 

Variável 

 Ordem de parto 

 1  2  ≥3 

 N %  N %  N % 

PL (kg)  10.146 100  3.022 29,80  1.515 14,90 

G (kg)  2.505 100  847 33,80  440 17,50 

P (kg)  848 100  249 29,30  120 14,20 

G% (%)  2.505 100  847 33,80  440 17,50 

P% (%)  848 100  249 29,30  120 14,20 

ECS (ecore)  1.055 100  380 36,00  200 18,90 

IDP (dias)  3.460 100  1.361 39,30  725 20,90 

IPP (dias)  10.086 100  - -  - - 

 

Na Tabela 2 são apresentadas as estatísticas descritivas dos dados utilizados neste 

estudo para cada característica avaliada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 
 

Tabela 2. Estatística descritiva dos dados utilizados neste estudo para a produção de leite aos 

305 dias (PL), produção de gordura (G), produção de proteína (P), porcentagem de gordura 

(G%), porcentagem de proteína (P%), escore médio de células somáticas na lactação (ECS), 

intervalo de partos (IDP) e idade ao primeiro parto (IPP), número de touros (pais de vacas) e 

número de rebanhos. 

Variável  Lactações Animais Touros Rebanhos Médias ± DP* 

PL (kg) 16.669 10.146 1.005 289 3.057,00 ± 1.822,4 

G (kg) 41.92 2.505 446 60 145,80 ± 90,1 

P (kg) 1.325 848 190 16 123,80 ± 74,2 

G% (%) 4.192 2.505 446 60 4,30 ± 0,8 

P% (%) 1.325 848 190 16 3,30 ± 0,4 

ECS (ecore) 1.796 1.055 201 18 4,20 ± 1,9 

IDP (dias) 6.558 3.460 595 110 514 ± 118 

IPP (dias) 10.086 10.086 988 286 1.186 ± 190 

*DP = desvio – padrão. 

 

O arquivo de pedigree final continha informações de 22.246 animais. Três gerações 

foram utilizadas no arquivo de pedigree final. 

 

2.2. Estimação dos parâmetros genéticos 

 

 As estimativas dos componentes de variância foram realizadas pelo método de máxima 

verossimilhança (REML) utilizando o software DMU (MADSEN e JENSEN, 2008) em 

análises bivariadas. O seguinte modelo estatístico foi aplicado para as características PL, G, P, 

G%, P%, ECS e IDP: 

 

𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 = μ + 𝐻𝑌𝑖 + 𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑗+𝐻𝑌𝑆𝑃𝑘 + 𝑎𝑙 + 𝜌𝑒𝑚 + 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 

 

onde Yijklmn é o vetor de observações para cada característica, μ é a média geral, HYi é o efeito 

fixo do grupo de manejo em um período de tempo (formado pela interação entre rebanho x ano 

de parto, por um período de 5 anos), IDADEj  é o efeito fixo de idade da vaca ao parto em 

classes (36 classes, ver Anexo A), HYSPk é o efeito aleatório do grupo de contemporâneo 

(formado pela interação do rebanho x ano de parto x estação de parto x ordem de parto), al é o 

efeito genético aditivo de animal, pem é o efeito de ambiente permanente, e eijklm é o efeito 



    
 
 

residual. Duas estações de parto foram formadas para inclusão no HYSP, combinando um 

período de 6 meses cada (1= Abril-Setembro e 2=Outubro-Março).  

O modelo utilizado, em notação matricial pode ser descrito como: 

 

𝑦 = 𝑋𝑏 +  𝑍1𝐻𝑌𝑆𝑃 +  𝑍2𝑎 +  𝑍3𝑝𝑒 + 𝑒 

 

em que y é o vetor de observações, b é o vetor de efeitos fixos (HY e IDADE) , 𝐻𝑌𝑆𝑃 é o vetor 

de efeitos aleatórios genéticos dos grupos de contemporâneos, a é o vetor de efeitos aleatórios 

genéticos aditivos dos animais, 𝑝𝑒 é o vetor dos efeitos aleatórios de ambiente permanente e 

𝑒 é o vetor de afeitos aleatórios residuais. 𝑋, 𝑍1, 𝑍2 e 𝑍3 são matrizes de incidência que 

relacionam os efeitos b, 𝐻𝑌𝑆𝑃, a e 𝑝𝑒 ao vetor de observações 𝑦. Neste estudo, assumiu-se que 

𝐸[𝑦] = 𝑋𝑏, 𝐸[𝐻𝑌𝑆𝑃] = 0, 𝐸[𝑎] = 0 𝑒 𝐸[𝑒] = 0; 𝑉𝑎𝑟(𝐻𝑌𝑆𝑃) = 𝐴 ⊗  𝑆𝐻𝑌𝑆𝑃; 𝑉𝑎𝑟(𝑎) = 𝐴 ⊗

 𝑆𝑎; 𝑉𝑎𝑟 (𝑝𝑒) = 𝐼 ⊗ 𝑆𝑝𝑒 e 𝑉𝑎𝑟(𝑒) = 𝐼 ⊗ 𝑆𝑒, em que 𝑆𝐻𝑌𝑆𝑃 é a matriz de covariância genética do grupo 

de contemporâneo, 𝑆𝑎 é a matriz de covariância genética aditiva, 𝑆𝑝𝑒 é a matriz de covariância de 

ambiente permanente, 𝑆𝑒 é a matriz de covariância residual, 𝐴 é o numerador da matriz de 

parentesco, 𝐼 é matriz identidade e ⊗ é produto direto entre matrizes. 

 

2.3 Cálculo das Tendências Genéticas 

 

Valores genéticos (VG) para cada vaca com informação fenotípica na base de dados 

foram obtidas após a estimação dos componentes de variância. Regressão linear dos valores 

genéticos para cada característica em função do ano de nascimento foi realizada e o resultado 

foi graficamente apresentado para cada característica analisada. O procedimento PROC REG 

do programa estatístico SAS (SAS, 2015) foi utilizado para realizar esta regressão.  

 

2.4. Construção dos índices de seleção  

 

Após estimação dos componentes de variância (herdabilidades, correlações genéticas 

e covariâncias genéticas), os valores genéticos foram preditos para cada característica avaliada. 

Posteriormente, os parâmetros genéticos foram utilizados para a construção dos diferentes 

índices de seleção. Neste estudo, sete diferentes índices de seleção (GPI) foram propostos. Os 

valores econômicos e os ponderadores utilizados para construção dos diferentes índices de 

seleção são apresentados na Tabela 3. 



    
 
 

Tabela 3. Ponderadores utilizados para construção dos diferentes índices de seleção. 

Índices 

Características componentes do objetivo de seleção 

Características Produtivas Características Reprodutivas 

Leite Gordura Proteína IDP2 IPP2 

GPI-1 0,511 1,941 6,411 - - 

GPI-2 0,511 - 6,411 0 0 

GPI-3 0,511 - 6,411 -0,832 0 

GPI-4 0,20 - 0,40 -0,30 -0,10 

GPI-5 0,10 - 0,50 -0,10  -0,30 

GPI-6 0,10 - 0,60 -0,10 -0,20 

GPI-7 0,10 - 0,30 -0,20 -0,40 

1Valores econômicos (R$). Fonte: Cardoso et al. (2014).  

2 Valor econômico (R$). Fonte: Cardoso (2016, comunicação pessoal), com base nos preços de 

insumos obtidos por Cardoso et al. (2014).  

 

Nota-se que três dos índices de seleção foram construídos levando-se em consideração 

os valores econômicos (GPI-1, GPI-2 e o GPI-3). Valores econômicos podem ser definidos 

como a diferença marginal entre receitas e despesas por unidade de melhoramemento, 

mantendo as demais os seus valores constantes. O GPI-1 incluiu como objetivos de seleção 

leite, gordura e proteína, utilizando valores econômicos. O GPI-2 considerou leite, proteína, 

intervalo de partos e idade ao primeiro parto como objetivos, porém ponderações nulas foram 

dadas para estas duas últimas características. O GPI-3 foi construído levando-se em 

consideração os valores econômicos de leite, proteína e intervalo de partos. Como não havia 

valores econômicos disponíveis para idade ao primeiro parto, ponderação zero foi atribuído 

para estas características nos GPI-2 e GPI-3. Ponderação zero foi dado para idade ao primeiro 

parto e para intervalo de partos pois foram incluídas nos índices como objetivos de seleção.  Os 

demais índices foram criados atribuindo-se ponderações empíricas visando à obtenção de um 

balanço desejável das respostas esperadas (GPI-4, GPI-5, GPI-6 e GPI-7). É possível observar 

que as características utilizadas como critérios e como objetivos de seleção foram as mesmas 

em todos os índices. 

 

 

 



    
 
 

Na construção dos diferentes índices de seleção foram levadas em consideração as 

metodologias propostas por Scheneeberger e colaboradores (1992) e Dekkers e Gibson (1998). 

Os ponderadores dos índices (𝑏𝑉𝐺) foram encontrados usando a seguinte equação: 

 

𝑏𝑉𝐺 =  𝑃𝑉𝐺
−1𝐺𝑉𝐺𝑣 

 

em que: 𝑃𝑉𝐺
−1 é a inversa da matriz mxm de variâncias e covariâncias genéticas entre as 

características do índice de seleção (I); 𝐺𝑉𝐺  é a matriz mxn de covariância genética entre as 

características em I e H; e  𝑣 é vetor de valores econômicos das características no objetivo de 

seleção (H). Neste caso, como as características componentes dos objetivos de seleção foram 

as mesmas utilizadas como critério, os b`s , são os próprios valores econômicos. 

  

A variância do índice: 

 

𝜎𝐼
2 = 𝑏𝑉𝐺′𝑃𝑉𝐺𝑏𝑉𝐺  

 

 A variância do objetvo de seleção (𝜎𝐻
2): 

 

𝜎𝐻
2 =  𝑣′𝐶𝑣 

 

em que 𝐶 é a matriz nxn de covariância genética entre as características componentes do objetivo 

de seleção (H). 

 

A covariância entre I e H (𝐶𝑂𝑉𝐼𝐻): 

 

𝐶𝑂𝑉𝐻𝐼 =  𝑏𝑉𝐺′𝐺𝑉𝐺 𝑣 

  

A acurácia do índice (𝑟𝐻𝐼): 

 

𝑟𝐻𝐼 =  
𝐶𝑂𝑉𝐻𝐼

√𝜎𝐻 
2 𝜎𝐼

2
 

 

A resposta econômica total (em R$) à seleção (𝑆𝐻): 



    
 
 

 

𝑆𝐻 = 𝑖 𝑟𝐻𝐼 𝜎𝐻  

 

em que 𝑖, é a intensidade de seleção (assumida como 1 neste estudo) e 𝜎𝐻 é o desvio-padrão do 

objetivo de seleção. 

A resposta genética a seleção (𝑆𝑔𝐻) esperada em H (por unidade de característica): 

 

𝑆𝑔𝐻 = 𝑖 𝑏𝑉𝐺′𝐺𝑉𝐺  (1/𝜎𝐼) 

 

Os pacotes “Matrix” e “Matrixcalc” disponíveis no software R (R CORE TEAM, 2015) 

foram utilizados para a construção das equações dos índices de seleção desenvolvidos neste 

trabalho. 

Após a construção dos diferentes índices de seleção, os animais foram classificados para 

cada índice proposto. A correlação de Pearson foi utilizada para verificar correlação dos valores 

genéticos com os valores de índices para os diferentes índices de seleção. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Herdabilidades 

 

As médias das estimativas de herdabilidade obtidas pelas análises bivariadas (diagonal 

em negrito), correlações genéticas (acima da diagonal) e correlação residual (abaixo da diagonal 

com respectivo erro-padrão (em parênteses) para produção de leite aos 305 dias (PL), produção 

de gordura (G), produção de proteína (P), porcentagem de gordura (G%), porcentagem de 

proteína (P%), escore de células somáticas (ECS), intervalo de partos (IDP) e idade ao primeiro 

parto (IPP) são apresentadas na Tabela 4.  

 

 

 

 

 

 



    
 
 

Tabela 4. Médias das estimativas de herdabilidade obtidas pelas análises bivariadas (diagonal 

em negrito), correlações genéticas (acima da diagonal) e correlação residual (abaixo da diagonal 

com respectivo erro-padrão (em parênteses) para produção de leite aos 305 dias (PL), produção 

de gordura (G), produção de proteína (P), porcentagem de gordura (G%), porcentagem de 

proteína (P%), escore de células somáticas (ECS), intervalo de partos (IDP) e idade ao primeiro 

parto (IPP). 

Variável 
PL 

(kg) 

G 

(kg) 

P 

(kg) 

G%  

(%) 

P% 

(%) 

ECS 

(escore) 

IDP 

(dias) 

IPP 

(dias) 

PL (kg) 
0,14 

(0,02) 

0,95 

(0,01) 

0,95 

(0,01) 

-0,02 

(0,13) 

-0,46 

(0,18) 

0,72 

(0,26) 

0,75 

(0,10) 

-0,53 

(0,06) 

G (kg) 
0,92 

(0,00) 

0,10 

(0,03) 

0,93 

(0,06) 

0,24 

(0,17) 

-0,39 

(0,22) 

0,78 

(0,28) 

0,72 

(0,14) 

-0,68 

(0,08) 

P (kg) 
0,97 

(0,00) 

0,89 

(0,00) 

0,09 

(0,04) 

-0,06 

(0,29) 

-0,47 

(0,33) 

0,57 

(0,49) 

0,78 

(0,22) 

-0,65 

(0,14) 

G% (%) 
0,06 

(0,02) 

0,36 

(0,02) 

0,15 

(0,04) 

0,16 

(0,04) 

0,83 

(0,21) 

0,18 

(0,26) 

-0,16 

(0,18) 

-0,05 

(0,12) 

P% (%) 
0,03 

(0,04) 

0,15 

(0,04) 

0,21 

(0,05) 

0,41 

(0,04) 

0,15 

(0,07) 

-0,08 

(0,38) 

-0,27 

(0,28) 

-0,13 

(0,19) 

ECS 

(escore) 

0,00 

(0,03) 

-0,39 

(0,00) 

-0,15 

(0,05) 

0,12 

(0,04) 

0,14 

(0,06) 

0,09 

(0,05) 

0,24 

(0,30) 

-0,70 

(0,18) 

IDP 

(dias) 

0,22 

(0,02) 

0,22 

(0,03) 

0,20 

(0,04) 

0,04 

(0,03) 

0,00 

(0,06) 

0,08 

(0,04) 

0,08 

(0,02) 

-0,17 

(0,12) 

IPP 

(dias) 

-0,36 

(0,02) 

-0,53 

(0,3) 

-0,51 

(0,05) 

-0,11 

(0,04) 

0,08 

(0,07) 

0,07 

(0,05) 

-0,11 

(0,03) 

0,17 

(0,02) 

 

A herdabilidade para PL e G foram iguais a 0,14 ± 0,02 e 0,10 ± 0,03, respectivamente (Tabela 

4). Estas estimativas foram menores que as reportadas para Gir leiteiro na literatura, que 

variaram de 0,19 a 0,29 para PL e de 0,19 a 0,31 para G (BALIEIRO et al., 2000; 

WENCESLAU et al., 2000, LEDIC et al., 2002; HERRERA et al., 2008; JUNQUEIRA et al., 

2013; PANETTO et al., 2015). Esta menor estimativa de herdabilidade pode ser devido a 

diferenças no controle de qualidade dos dados, bem como no modelo ou método estatístico 

utilizado para a estimativa destes parâmetros. Como o grupo de contemporâneo foi utilizado 

como efeito aleatório no modelo, isto pode ter contribuído para aumentar a variância aresidual 

e consequentemente dimunuir a variância genética aditiva. 



    
 
 

A herdabilidade estimada para P foi igual a 0,09 ± 0,04 (Tabela 4). Este valor foi menor 

que àquelas observadas em outras raças que variaram de 0,26 a 0,37 (KADARMIDEEN; 2004; 

BERRY et al., 2012; PRITCHARD et al., 2013). Entretanto, Panetto e colaboradores (2015) 

utilizando modelo animal e Junqueira e colaboradores (2013) utilizando modelos de regressão 

aleatória estimaram valores de  herdabilidade de 0,21 e 0,20 para P, respectivamente. Vale 

salientar que, ambos os autores incluíram em suas análises vacas Gir e mestiças, o que pode 

causar aumento da variância genética aditiva. Trabalhos envolvendo estimativas de 

herdabilidade para P incluindo somente vacas Gir não foram encontrados na literatura 

consultada. 

As estimativas de herdabilidade encontradas para G% e P% foram 0,16 ± 0,04 e 0,15 

± 0,07, respectivamente (Tabela 4). Estes resultados foram semelhantes aos encontrados na 

literatura para bovinos Gir leiteiro e para outras raças (BALIEIRO et al., 2000; ZADEH, 2011; 

PANETTO et al., 2015). 

A herdabilidade para ECS foi de 0,09 ± 0,05 (Tabela 4). Acredita-se que seja o 

primeiro estudo que estima parâmetro genético para esta característica em bovinos Gir leiteiro 

no Brasil, o que torna difícil uma comparação direta dentro da raça. Entretanto, VanRaden e 

colaboradores (2014), avaliando várias raças e cruzamentos nos EUA e Andrade e 

colaboradores (2007) com vacas da raça Holandesa no Brasil reportaram herdabilidade de 0,12 

e 013 para ECS, respectivamente. Como a estimativa de herdabilidade foi baixa, isso indica que 

grande parte da variação nesta característica é devido a fatores ambientais e não genéticos, 

indicando que, melhorias no ambiente, tal como higiene da ordenha, limpeza de tetos e nutrição 

poderia causar um efeito imediato na redução do valor desta característica. No entanto, a seleção 

para ECS deveria ser incluída como objetivo de seleção para rebanhos Gir no Brasil, com o 

objetivo de se obter ganhos genéticos favoráveis para esta característica ao longo do tempo.  

Baixa estimativa de herdabilidade foi observada para intervalo de partos (0,08 ± 0,02) 

(Tabela 4). Estes resultados estão próximos aos encontrados em outros estudos para rebanhos 

Gir Leiteiro no Brasil que variaram de 0,05 a 0,08 (BALIEIRO et al. 2003; SILVA, 2012). 

Como esta característica é afetada por muitos fatores ambientais, tais como alimentação, 

manejo e uso de tecnologias da reprodução que podem adiantar ou retardar o IDP, uma variação 

pode ser causada na estimativa da herdabilidade desta característica. De acordo Baruselli e 

colaboradores (2007), geralmente fêmeas zebuínas apresentam estro de duração mais curta 

(aproximadamente 10-12 horas), o que dificulta sua detecção. Somado a este fator, cerca de 

aproximadamente 30% dos animais iniciam e encerram o estro no período noturno, o que pode 

dificultar ainda mais sua detecção (PINHEIRO et al., 1998), causando assim aumento no IDP.  



    
 
 

Outro fator importante relacionado ao intervalo de partos é que, os dados estariam 

disponíveis somente para vacas que tiveram dois partos ou mais, o que poderia fazer seu uso 

limitado em um programa de teste de progênie, onde a decisão de escolha de touros e vacas 

deveriam ser feitas o mais cedo possível na vida do animal (PRYCE et al., 2000). Para resolver 

este problemas, outras características medidas durante a lactação poderiam ser utilizadas como 

um indicador de fertilidade. Pryce e colaboradores (2000) trabalhando com bovinos da raça 

Holandesa, investigaram a associação entre IDP com escore de condição corporal (ECC) e 

características do sistema linear. Os autores verificaram que vacas mais magras (menor ECC), 

altas e angulosas tiveram maiores intervalos de partos e sugeriram que o ECC poderia ser 

utilizado como bom preditor do IDP.  

De acordo com Pryce e colaboradores (2000) e Dal Zotto e colaboradores  (2007), o 

uso do ECC e características do sistema linear como seleção indireta para reduzir o IDP poderia 

ser mais eficiente que a seleção direta para IDP, pois apresentam maior estimativa de 

herdabilidade (variando de 0,15 e 0,28) e correlação genética favorável. Assim, resposta 

correlacionada à seleção poderia ser esperada no IDP, além de possibilitar a avaliação genética 

de touros cujas filhas ainda não tiveram partos consecutivos e/ou que ainda não encerraram a 

lactação. Entretanto, informações de ECC não estão disponíveis para rebanhos Gir no Brasil e 

as características do sistema linear ainda medidas em um pequeno número de vacas, o que ainda 

impossibilita seu uso nas avaliações genéticas. Assim, produtores e associações de criadores 

deveriam ser motivados a coletar estes dados para possível uso em avaliações genéticas futuras.  

A herdabilidade estimada para idade ao primeiro parto foi de (0,17 ± 0,02) (Tabela 4). 

Resultados semelhantes foram observados para rebanhos Gir leiteiro que variaram de 0,17 a 

0,22 (BALIEIRO et al., 1999; SANTANA JÚNIOR et al., 2010). Já Wenceslau e colaboradores 

(2000), estimaram herdabilidade para IPP muito superior (h2 = 0,56) que a encontrada neste 

trabalho, mas com um número reduzido de animais na base de dados (≈573 vacas), o que pode 

explicar esta diferença nas estimativas. Como a IPP é conhecida por ser elevada no Gir Leiteiro 

(40-43 meses) (SANTANA JÚNIOR et al., 2010; SILVA, 2012), a redução para diminuir a IPP 

poderia ser interessante, pois diminuiria o tempo que o animal passa sem produzir dentro do 

rebanho, além de reduzir despesas relacionadas à criação e reposição de animais (VERCESI 

FILHO et al., 2000). De acordo com Heinrichs e colaboradores (2005) e Brickell e 

colaboradores (2009), melhores condições de manejo e crescimento durante os seis primeiros 

meses de vida do animal tem sido crucial para reduzir a IPP. Assim, os criadores de Gir Leiteiro 

deveriam monitorar o peso e a taxa de crescimento das bezerras neste período e utilizá-las como 

indicadores para redução da IPP. 



    
 
 

3.2. Correlações genéticas 

 

As correlações genéticas (correlação genética pode ser definida como a capacidade de 

um gene afetar dois ou mais caracteres) para todas as características analisadas são apresentadas 

na Tabela 4. Como esperado, as correlações genéticas (rg) entre PL, G e P foram altas (rg > 

0,90), indicando que a seleção direta para leite resultará em ganhos genéticos para G e P. 

Junqueira e colaboradores (2013), usando animais Gir e mestiços também encontraram 

correlações genéticas superiores a 0,90 entre PL, G e P. A correlação genética entre PL e P% 

foi negativa (-0,46 ± 0,18). Como a seleção no Gir leiteiro é realizada somente para PL, um 

declínio na P% poderia ser esperado ao longo do tempo, o que pode não ser desejável. A 

correlação genética entre PL e G% foi próxima de zero (-0,02 ± 0,13), indicando que a seleção 

para PL poderia causar pouco ou nenhum efeito na G% ao longo do tempo. 

As correlações genéticas entre ECS com PL, G e P variaram de 0,57 ± 0,49 a 0,78 ± 

0,28. Como a seleção para o Gir tem sido conduzida somente para aumentar a PL, espera-se 

que a seleção para PL aumentem o ECS. Correlações genéticas positivas entre características 

produtivas e ECS foram encontradas na literatura (RUPP e BOICHARD, 1999; 

KADARMIDEEN, 2004; DECHOW et al., 2007). Entretanto, Miglior e colaboradores (2012) 

reportaram que após a inclusão da ECS no índice de seleção do Canadá em 2001 (Lifetime 

Profit Index - LPI), os valores genéticos para ECS de vacas e touros tem diminuído naquele 

país, e consequentemente, maiores ganhos genéticos para G e P foram observados em relação 

aos anos posteriores, pois no Canadá a seleção é feita com base em índices de seleção. Assim, 

a inclusão da ECS como objetivo de seleção no Brasil poderia ser interessante para os 

produtores e para a indústria, com o objetivo de reduzir os custos e perdas econômicas com esta 

característica, além de melhorar a qualidade do leite vendido.    

 A correlação genética entre PL, G e P com IDP foi positiva (0,75 ± 0,10, 0,72 ± 0,14 

e 0,78 ± 0,22, respectivamente), indicando que a seleção para PL poderia causar uma resposta 

negativa à seleção para IDP. Na Figura 1 estão aprsentados os valores genéticos (VG´s) da PL 

versus IDP para touros com no mínimo três filhas avaliadas para cada característica. A relação 

entre os VG´s para PL e IDP parece ser linear. Nota-se que, à seleção de touros com elevados 

VG´s para PL tende a levar a seleção de touros com altos VG´s para IDP, o que não é desejável, 

pois poderia aumentar o IDP das vacas. Os VG´s dos touros para PL variaram entre –897,2 a 

+2052,9 kg, enquanto os VG´s para IDP variaram de –42,1 a +96,0 dias. Como reportado por 

Prata et al. (2014), especial atenção deve ser dada ao IDP em um programa de melhoramento 

animal, por que o aumento do desempenho nessa característica pode aumentar os custos com 



    
 
 

alimentação e reposição de vacas, além de diminuir a vida útil do animal, o que pode não ser 

economicamente desejável. Assim, tentativas de reduzir o IDP deveriam ser tomadas pelos 

produtores nos programenas de melhoramento genético animal. No curto tempo, melhorando o 

manejo nutricional das vacas e, em um maior espaço de tempo, pela seleção de touros e vacas 

com valores genéticos negativos para esta característica.  

 

 

Figura 1. Valores genéticos estimados (VG) para touros com no mínimo 3 filhas (271 touros) 

para produção de leite (kg) versus intervalo de partos (dias). 

 

A correlação genética entre IDP e ECS foi baixa (0,24 ± 0,30). Correlação genética 

positiva entre estas duas características são desejáveis, o que significa que, a seleção para uma 

destas características causaria efeitos na outra por meio de resposta correlacionada. Não foi 

encontrada estimativas acerca destes parâmetros para o zebu leiteiro na literatura consultada. 

Entretanto, estimativas encontradas na litertura para outras raças variaram de 0,13 a 0,46 

(HAILE-MARIAN et al., 2003; DAL ZOTTO et al., 2007). 

Ao contrário, correlações genéticas negativas foram estimadas entre PL, G e P com a 

IPP (-0,53 ± 0,06 a -0,68 ± 0,08). Isto indica que a seleção baseada em características produtivas 

poderia resultar na diminuição da IPP. Correlação genética semelhante (0,52) foi encontrado 

por Hossein-Zadeh e colaboradores (2011) e inferior (-0,30) foi encontrado por Ruiz-Sánches 

e colaboradores (2011) para bovinos da raça holandesa. Silva (2012), encontraram correlações 

genéticas favoráveis entre “stayability” aos 48 e 60 meses de idade com PL e IPP, sugerindo 
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que a seleção para aumentar PL ou para diminuir a IPP aumentaria a longevidade das vacas 

pela seleção indireta (resposta correlacionada para “stayability”). Entretanto, a IPP é 

influenciada pela taxa de crescimento da novilha (BRICKELL et al., 2009), onde rebanhos com 

melhores condições de manejo, tais como alimentação e detecção de cio tendem a ter menores 

IPP. Por outro lado, como as correlações genéticas entre IPP com ECS e IDP foram negativas 

(-0,70 ± 0,18 e -0,17 ± 0,12, respectivamente), isto poderia levar ao aumento da ECS e IDP, o 

que pode não ser desejável em um programa de melhoramento animal.   

Todos os registros disponíveis foram usados para estimar os parâmetros genéticos, 

embora informações de proteína e células somáticas estivessem disponíveis somente após o ano 

de 1995 e em um volume de dados e rebanhos ainda  reduzidos (18 rebanhos). Como alternativa, 

as metodologias baseadas na produção no dia do controle poderiam ser usados para estimar 

estes parâmetros, aumentando o número de registros para cada animal e a acurácia dos valores 

genéticos (SCHAEFFER et al., 2000; MEYER, 2004). Ademais, possibiltariam a avaliação de 

vacas que ainda não encerraram a lactação. 

A Associação de Criadores de Gir no Brasil e outros órgãos públicos e privados 

envolvidos no programa de melhoramento da raça deveriam buscar meios de aumentar o 

número de animais avaliados para todas as características economicamente importantes, 

principalmente aquelas relacionadas à qualidade do leite, saúde e fertilidade. Também deveriam 

avaliar a possível inclusão destas características como objetivo de seleção para promover o 

melhoramento de todas elas favoravelmente. Outra característica que seria interessante de ser 

avaliada e que poderia ser utilizada como indicativo de fertilidade seria o escore de condição 

corporal tomado durante a lactação, pois é uma característica relativamente fácil e barata de ser 

aferida. 

 

3.3. Tendências genéticas 

 

As tendências genéticas para produção de leite, gordura, proteína, escore de células 

somáticas, intervalo de parto e idade ao primeiro parto são apresentados na Figura 2. Todas as 

tendências genéticas foram significativas (P < 0,05). As tendências genéticas para produção de 

leite (Figura 2A) e gordura (Figura 2B) foram positivas e mostraram tendências de aumento de 

41,02 e 1,44 kg/ano de nascimento, respectivamente. Verneque (2013, comunicação pessoal) 

encontrou valores semelhantes nas tendências genéticas para leite e gordura da ordem de 49,8 

e 2,2 kg/ano, respectivamente, para animais Gir Leiteiro nascidos à partir de 1993 (ano de 

publicação do primeiro sumário de touros do Gir Leiteiro). Peixoto e colaboradores (2006) 
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Figura 3. Tendências genéticas com respectivos erros-padrão para produção de leite (PL) 

(Figura 2A), produção de gordura (G) (Figura 2B), produção de proteína (P) (Figura 2C), escore 

de células somáticas (ECS) (Figura 2D), intervalo de partos (IDP) (Figura 2E) e idade ao 

primeiro parto (IPP) (Figura 2F). VG = valor genético. 
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encontraram tendência genética para produção de leite em bovinos Guzerá nascidos de 1997 a 

2004 de 6,47 kg/ano. Entretanto, os autores encontraram tendência genética de 36,46 kg/ano 

para vacas nascidas em um equema de núcleo MOET de seleção (Multiple Ovulation and 

Embryo Transfer).  

A tendência genética encontrada para proteína (Figura 2C) foi 1,10 kg/ano. Tendências 

genéticas para esta característica em bovinos Gir Leiteiro não foram encontrados na literatura 

consultada. Verneque e colaboradores (2008) porém, encontraram tendências de 1,6 kg/ano 

para produção de proteína na raça Guzerá.  

A tendência genética para ECS foi de 0,023 score/ano (Figura 2D). Tendência positiva 

para esta característica não é desejada. Devido a alta correlação genética da ECS com mastite 

clínica (> 0,40) (MRODE et al., 2012; KOECK et al., 2014), vacas com maior escores de células 

somáticas são mais susceptíveis à mastite quando comparadas a animais com baixas CCS. 

A tendência genética para intervalo de partos foi de 1,6 dias/ano (Figura 2E). Isso 

indica que o valor genético dos animais vem aumentando a cada ano, o que não é desejável. No 

entanto, Balieiro e colaboradores (1999), utilizando informações de animais nascidos entre os 

anos de 1977 e 1993 encontraram tendência negativa de -1 a -2 dias/ano. A diferença encontrada 

entre o estudo de Balieiro e colaboradores (1999) e este estudo pode estar relacionado ao fato 

de que foram utilizados dados coletados em períodos diferentes, provenientes de base de dados 

diferentes e número de rebanhos reduzido (36 rebanhos). Uma outra justificativa para estas 

diferenças pode ser  o aumento da intensidade de seleção com foco na produção de leite após 

1985, quando iniciou-se o Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro. Como a 

correlação encontrada entre produção de leite e intervalo de partos foi positiva (0,75 ± 0,10), e 

a seleção é praticada para aumentar somente a produção de leite, é esperado que os efeitos 

negativos da seleção para produção sobre o intervalo de partos sejam mais evidentes após anos 

de seleção. 

 A tendência genética para idade ao primeiro parto foi negativa e favorável (-3,25 

dias/ano) (Figura 2F). Santana Júnior e colaboradores (2010) relataram ganhos genéticos de 

aproximadamente 0,018 meses/ano (≈0,54 dias/ano) para animais nascidos entre os anos de 

1987 e 2004. Já Verneque (2013, comunicação pessoal) relatou ganhos genéticos de -0,32 

meses/ano para IPP (≈ 9 dias/ano). A diferença entre os resultados encontrados por Santana 

Júnior e colaboradores (2010) e Verneque (2013, comunicação pessoal) com os encontrados 

neste estudo pode ser atribuída aos critérios de edição dos dados, modelos estatísticos utilizados 

e período de avaliação.  



    
 
 

 Em outras palavras, as tendências genéticas para leite, gordura e proteína apresentadas 

neste estudo indicam que os produtores de leite no Brasil alcançaram sucesso na escolha de 

touros para melhorar as características produtivas dos rebanhos. No entanto, especial atenção 

deve ser dada à ECS e IDP com o objetivo de evitar futuras perdas produtivas e econômicas 

relacionadas a estas características. 

Como o primeiro sumário de touros Gir Leiteiro foi publicado em 1993, maior 

aumento na tendência para produção de leite, gordura e proteína pode ser observado após este 

ano. 

 

3.4. Índices de seleção 

 

Na Tabela 5 são apresentadas as respostas econômicas esperadas com a seleção, ganho 

genético por unidade de característica e acurácia para cada índice. Como a produção de gordura 

somente foi incluída no GPI-1, os ganhos genéticos apresentados na Tabela 5 para esta 

característica com os demais índices foram calculados como resposta correlacionada 

(VanVLECK, 1993). Nota-se que os índices que resultaram em maiores ganhos genéticos para 

a produção de leite foram o GPI-1, GPI-2, GPI-3 e GPI-4 (variando de 331,79 a 332,51 kg), 

observando-se pouca diferença entre eles. O índice com menor ganho para produção de leite 

foi o GPI-7 (301,34kg). Não foram obsevados grandes diferenças entre os ganhos genéticos 

para a produção de proteína (variando de 7,38 a 7,89 kg), independente do seu fator de 

ponderação no índice. Esses resultados sugerem que, neste caso, tanto o uso de valores 

econômicos como o uso de pesos empíricos não alterarariam o ganho genético para estas 

características.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 
 

Tabela 5. Resposta genética esperada por geração de seleção para cada característica, resposta 

econômica, acurácia e ponderadores (em parenteses) utilizados para cada índice de seleção. 

Variáveis 
Índices 

GPI-1 GPI-2 GPI-3 GPI-4 GPI-5 GPI-6 GPI-7 

Leite (kg) 332,34 

(0,51) 

332,51 

(0,51) 

332,49 

(0,51) 

331,79 

(0,20) 

320,31 

(0,10) 

325,91 

(0,10) 

301,34 

(0,10) 

Gordura (kg) 11,47 

(1,94) 

11,38 

(-)** 

10,86 

(6,41) 

11,20 

(-)** 

11,71 

(-)** 

11,52 

(-)** 

11,68 

(-)** 

Proteína (kg) 7,88 

(6,41) 

7,89 

(6,41) 

7,86 

(6,41) 

7,74 

(0,40) 

7,79 

(0,50) 

7,84 

(0,60) 

7,38 

(0,30) 

IDP (dias) 12,43 

(-)** 

12,45 

(0,00) 

12,02 

(-0,83) 

11,13 

(-0,30) 

8,96 

(-0,10) 

9,95 

(-0,10) 

6,51 

(0,20) 

IPP (dias) -24,16 

(-)** 

-23,62 

(0,00) 

-25,19 

(0,00) 

-25,84 

(-0,10) 

-31,19 

(-0,30) 

-20,23 

(-0,20) 

-35,33 

(-0,40) 

Resposta (R$)* 235,88 235,84 233,18 235,19 232,47 234,48 221,27 

Acurácia (𝑟𝐼𝐻) 0,59 0,59 0,60 0,61 0,61 0,61 0,62 

*Calculada multiplicando-se o ganho genético esperado pelo respectivo valor econômico.  

(-)= características não incluída como objetivo de seleção. 

 

Também pode ser observado na Tabela 5, que o ganho genético para IDP foi diminuindo 

do GPI-1 ao GPI-7, porém não foi capaz de promover grandes alterações nas respostas 

econômicas das características, o que indica que é possível fazer seleção para características 

reprodutivas sem diminuir o lucro. Uma vantagem da inclusão do IDP no índice, é que poderia 

diminuir a resposta esperada para o IDP, o que pode ser desejável para o programa de 

melhoramento do Gir.  

Como no GPI-1 o IDP não foi inclúido como objetivo de seleção, maior resposta 

correlacionada (portanto, desfavorável) foi observada para esta característica quando 

comparados com os demais. No entanto, uma resposta favorável no IDP poderia ocasionar a 

diminuição do ganho nas características produtivas (GPI-7). Esta resposta positiva pode ser 

explicado pela correlação genética desfavorável das características produtivas com o IDP (𝑟𝑔 >

0,72 ± 0,14). Como apresentados na tabela 5, também pode ser observado que todos os índices 

construídos não foram capazes de promover uma resposta negativa no IDP, no entanto a 

resposta esperada foi diminuindo com o aumento da ponderação para esta característica. Entre 



    
 
 

os 31 países membros do Interbull consultados (International Bull Evaluation Service, 2016), 

somente Holanda (NVI index; Global CRV, 2015) e Irlanda (EBI index; Ireland Genetics UK, 

2015) fazem seleção direta para IDP. Segundo os dados de desempenho apresentados por 

empresas responsáveis pela avaliação genética destes dois países, o ganho genético nesta 

característica ainda é desfavorável, porém de menor magnitude comparado a anos anteriores 

quando essa característica não era utilizada como objetivo de seleção.  

Outra característica inserida como objetivo de seleção foi a IPP. Nota-se que para todos 

os índices a reposta genética esperada para esta característica foi negativa, o que é desejável 

pois ocasionaria maior precocidade dos animais. Essa resposta favorável encontrada pode ser 

explicada pelas correlações genéticas negativas entre a IPP e as características produtivas (𝑟𝑔 <

 −0,53 ± 0,06) e entre a IPP e o IDP (𝑟𝑔 =  −0,17 ± 0,12). Ou seja, os resultados encontrados 

sugerem que, quanto maior é a ênfase à seleção para características produtivas, maior será a 

resposta no IDP e menor o ganho genético para IPP. 

Os índices de seleção foram construídos levando-se em consideração os reais valores 

econômicos, bem como o uso de pesos empíricos para as características. Estes pesos, tiveram 

como base, as respostas esperadas obtidas para as produções de leite e proteína, relativas ao 

GPI-1. Deve-se lembrar, no entanto, que o cálculo dos valores econômicos deve ser atualizado 

de tempos em tempos, pois as diferenças nos preços dos insumos e dos produtos 

comercializáveis podem alterar o valor econômico das características. De acordo com Martins 

e Silva (2009), no caso de seleção para características simples, com várias fontes de informação, 

erros na estimação tanto das herdabilidades como das repetibilidades tiveram pouco efeito na 

eficiência do índice, porém, as estimativas das correlações genéticas podem reduzir seriamente 

a precisão dos índices, principalmente quando as herdabilidades das características forem altas. 

Para os autores, a inclusão de uma característica adicional no índice é de mais utilidade quando 

sua herdabilidade for baixa, e quando as correlações genéticas entre elas forem altas. 

Na Tabela 6 são apresentadas as correlações dos valores genéticos das características 

com os valores de índices. Correlações maiores que 0,92 foram obtidas para PL, G, P e IDP, 

indicando que a seleção para valores de índice causaria uma resposta positiva nos valores 

genéticos individuais para estas características. No entanto, para IPP as correlações foram 

negativas, indicando que a seleção baseada nos índices diminuiria o valor genético para IPP. 

VanRaden e colaboradores (2004) compararam três diferentes índices de seleção adotados nos 

Estados Unidos (NM$ index; CM$ index e FM$ index) e verificaram correlações positivas, de 



    
 
 

moderadas a altas, para as características produtivas (variando de 0,49 a 0,74) e negativas para 

as características de fertilidade. 

 

Tabela 6. Correlação dos valores genéticos das diferentes características com os valores de 

índices. 

Características 
Correlação de valores genéticos com os índices 

GPI-1 GPI-2 GPI-3 GPI-4 GPI-5 GPI-6 GPI-7 

Leite (kg) 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,99 0,97 

Gordura (kg) 0,99 0,99 0,99 0,99 0,97 0,98 0,96 

Proteína (kg) 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,99 0,97 

IDP (dias) 0,95 0,95 0,94 0,94 0,93 0,94 0,92 

IPP (dias) -0,75 -0,75 -0,75 -0,77 -0,83 -0,81 -0,86 

IDP = interval de partos (dias); IPP = idade ao primeiro parto (dias). 

 

 Na Tabela 7 são apresentadas as correlações de Spearman entre os valores de índices 

dos touros. Nota-se que a correlação de Spearman entre os touros do GPI-1 ao GPI-6 foram 

altas e próximas a 1, indicando uma pequena mudança na classificação dos touros. Já para o 

GPI-7, as correlações foram menores, mostrando uma maior mudança na classificação dos touros. No 

entanto, a implementação de uma nova metodologia de avaliação não é uma tarefa fácil, pois 

causa uma mudança no rank dos animais, o que para alguns produtores pode não ser 

interessante, pois pode diminuir a classificação do seu animal e/ou seu valor comercial.  

  

Tabela 7. Correlação de Spearman entre os valores de índices dos touros com no mímino 3 

filhas. 

Índices 
Correlação de Spearman entre a classificação dos touros 

GPI-1 GPI-2 GPI-3 GPI-4 GPI-5 GPI-6 GPI-7 

GPI-1 - 0,99 0,99 0,99 0,97 0,98 0,95 

GPI-2  - 0,99 0,99 0,97 0,98 0,95 

GPI-3   - 0,99 0,97 0,98 0,95 

GPI-4    - 0,98 0,99 0,97 

GPI-5     - 0,99 0,99 

GPI-6      - 0,98 

GPI-7       - 

 



    
 
 

As equações dos índices podem ser assim apresentadas: 

 

𝐆𝐏𝐈 − 𝟏 = 0,51 VGLEITE + 1,94 VGGOR + 6,91 VGPRO 
 

𝐆𝐏𝐈 − 𝟐 = 0,51 VGLEITE + 6,91 VGPRO + 0 VGIDP + 0 VGIPP 
 

𝐆𝐏𝐈 − 𝟑 = 0,51 VGLEITE + 6,91 VGPRO − 0,83 VGIDP + 0 VGIPP 
 

𝐆𝐏𝐈 − 𝟒 = 0,20 VGLEITE + 0,40 VGPRO − 0,30 VGIDP − 0,10 VGIPP 
 

𝐆𝐏𝐈 − 𝟓 = 0,10 VGLEITE + 0,50 VGPRO − 0,10 VGIDP − 0,30 VGIPP 
 

𝐆𝐏𝐈 − 𝟔 = 0,10 VGLEITE + 0,60 VGPRO − 0,10 VGIDP − 0,20 VGIPP 
 

𝐆𝐏𝐈 − 𝟓 = 0,10 VGLEITE + 0,30 VGPRO − 0,20 VGIDP − 0,40 VGIPP 

 

em que 𝑉𝐺𝐿𝐸𝐼𝑇𝐸, 𝑉𝐺𝐺𝑂𝑅, 𝑉𝐺𝑃𝑅𝑂, 𝑉𝐺𝐼𝐷𝑃 e  𝑉𝐺𝐼𝑃𝑃 são os valores genéticos para produção de 

leite, gordura, proteína, intervado de parto e idade ao primeiro parto, respectivamente. 

 Pode ser observada, na Tabela 8, a classificação dos animais baseado em seus valores 

de índices em relação ao GPI-1.  Os TOP 15 touros, para o GPI-1 e GPI-2, foram os mesmos. 

No entanto, para os demais índices houve uma mudança na classificação, com atenção para o 

GPI-7, onde 6 touros diferentes não permaneceram ontre os TOP 15. Esta maior diferença  na 

classificação dos touros pode ser explicado pela menor correlação entre os valores de índices.



    
 
 

Tabela 8. Classificação dos animais baseado em seu valores de índices em relação ao GPI-1. 

Índices de Seleção 

GPI-1 GPI_2 GPI_3 GPI_4 GPI_5 GPI-6 GPI-7 

Clas. Touros Clas. Touros Clas. Touros Clas. Touros Clas. Touros Clas. Touros Clas. Touros 

1 A1 1 A1 1 A1 1 A1 1 A1 1 A1 1 A1 

2 A2 2 A2 2 A2 2 A2 2 A2 2 A2 2 A2 

3 A3 3 A3 3 A3 3 A3 4 A3 3 A3 4 A3 

4 A4 4 A4 4 A4 4 A4 3 A4 4 A4 3 A4 

5 A5 5 A5 5 A5 6 A5 9 A5 7 A5 12 A5 

6 A6 6 A6 6 A6 5 A6 5 A6 5 A6 5 A6 

7 A7 7 A7 7 A7 7 A7 7 A7 6 A7 10 A7 

8 A8 8 A8 8 A8 12 A8 18 A8 17 A8 22 A8 

9 A9 9 A9 9 A9 8 A9 12 A9 10 A9 11 A9 

10 A10 10 A10 11 A10 15 A10 22 A10 19 A10 29 A10 

11 A11 12 A11 13 A11 11 A11 8 A11 9 A11 8 A11 

12 A12 14 A12 14 A12 14 A12 20 A12 18 A12 26 A12 

13 A13 13 A13 12 A13 13 A13 16 A13 14 A13 18 A13 

14 A14 11 A14 10 A14 10 A14 14 A14 13 A14 16 A14 

15 A15 15 A15 16 A15 19 A15 15 A15 16 A15 17 A15 

Clas.= classificação dos touros. 

Obs: quadrados hachurados indicam os touros que não permaneceram entre os TOP 15. 

 



    
 
 

Estes índices, a princípio, deveriam ser usados na classificação de touros em teste de 

progênie. Assim, os produtores poderiam escolher os animais para uso em seus plantéis, com 

base na resposta econômica esperada das filhas destes animais. Entretanto, de acordo com 

VanRaden et al (2004), cada produtor poderia combinar em um índice características 

particulares que poderiam aumentar o lucro do seu sistema de produção.  

Os produtores e/ou associações de criadores também deveriam avaliar a possibilidade 

de incluir outras características com impacto na eficiência reprodutiva (como por exemplo, a 

taxa de não retorno ao cio), além de características de conformação e resistência a mastite. Para 

isso, um programa de coleta de informações de desempenho e qualidade, além características 

funcionais seria fundamental.  

Sandøe e colaboradores (1999) avaliaram o uso de várias características em um índice 

de seleção para aumentar a produção e a resistência a mastite para a Dinamarca. Os autores 

mostraram que após 10 anos de seleção com peso zero no índice para umentar a resistência a 

mastite (seleção para leite somente), a produção por vaca aumentou 1179 kg e o número de 

tratamentos para mastite 12,9%. Sandøe e colaboradores (1999) também mostraran que usando 

um índice em que o peso para resitência a mastite fosse duas vezes superior ao dado à produção, 

a produção de leite aumentaria em 964 kg e o número de tratamentos para mastite diminuiria 

5,5%. Com estes resultados Sandøe e colaboradores (1999) concluíram que este segundo índice 

seria mais lucrativo que o primeiro, indicando que poderia ser possível a seleção para resistência 

a mastite sem reduzir o lucro.  

A contagem de células somáticas não foi incluída como objetivo de seleção devido a 

baixa acurácia nas estimativas dos valores genéticos (0,18), o que pode causar viés na sua 

implementação como objetivo de seleção. Assim, tentativas devem ser feitas para aumentar a 

coleta de dados fenotípicos para que esta característica possa ser incluída em um índice de 

seleção no futuro.  

Para nós, entre as vantagens de implementação de um índice de seleção podem ser 

citados: 

1) Selecionar animais lucrativos e com isto, obter maiores respostas econômicas, de acordo 

com as circunstâncias de produção e mercado vigentes; 

2) Permitir o melhoramento de características economicamente importantes, mas de difícil 

obtenção das informações e de baixo custo (critérios de seleção). Como exemplo podemos citar 

a seleção indireta para escore de condição corporal (ECC), que pode ser usada como como 

critério de seleção para diminuir o IDP, pois são características correlacionadas;  

3) Permitir comparar programas de seleção mediante a obtenção das respostas esperadas;  



    
 
 

4) Escolher ponderadores dos índices que resultem em resposta desejável para determinada 

característica. 

De acordo com Dekkers e Gibson (1998), o principal objetivo de desenvolvimento de 

um índice de seleção é promover o melhoramento de todas características de forma que 

maximize a resposta nos objetivos de seleção. Embora, o desenvolvimento de um índice possa 

ser feito baseado em princípios científicos como apresentados neste trabalho, a implementação 

dos índices de seleção depende do interesse de produtores, associação de criadores e às 

empresas ligadas com programas de melhoramento animal, merecendo uma cuidadosa atenção 

na sua implementação. De acordo com Dekkers e Gibson (1998) se o índice é construído por 

métodos científicos mas não é aceito, ele terá muito menos impacto na seleção do que os índices 

que podem não ser tecnicamente ótimos, porém aceitos por todos os usuários. Ainda de acordo 

com os autores, para superar essa diferença entre os princípios científicos e práticos adotados, 

os índices de seleção devem ser construídos em estreita colaboração envolvendo-se 

pesquisadores, produtores e empresas, para que métodos científicos possam ser aplicados, 

maximizando a aceitação de todos os grupos envolvidos. 

A característica com maior impacto econômico nas respostas à seleção ainda é a 

produção de leite. Porém, como o melhoramento genético é futuro-orientado, a inclusão da 

produção de proteína é de suma importância dado o panorama atual da indústria leiteira, que 

finalmente está valorizando mais este componente. Em relação as características reprodutivas, 

é importante lembrar que sua inclusão em objetivos de seleção pode melhorar a lucratividade 

dos rebanhos leiteiros, pela diminuição das perdas econômicas causadas pelos altos valores de 

intervalo de parto e idade ao primeiro parto.  

Os índices obtidos neste trabalho, poderão constituir um ponto de partida para que 

sejam tomadas decisões a respeito da seleção de bovinos Gir Leiteiro no Brasil. Porém, um 

aspecto muito relevante a ser aprimorado neste programa é a questão da coleta sistemática de 

informações de características de interesse (características fenotípicas e de pedigree), a qual 

poderá permitir a inclusão de outras características economicamente importantes. Assim, outras 

características poderão ser incluídas nos índices de seleção e parâmetros genéticos confiáveis 

poderão ser obtidos para um maior número de características. A Associação Brasileira de 

Criadores de Gir Leiteiro (ABCGIL) juntamente com pesquisadores, produtores e laticínios 

poderiam interagir para aprimorar o sistema de obtenção de informações e com isto, viabilizar 

a construção de índices que poderiam resultar na escolha de animais em que suas progênies 

fossem economicamente e biologicamente superiores nas gerações subsequentes. 

 



    
 
 

4. CONCLUSÃO 

 

Os índices de seleção avaliados neste estudo mostraram -se adequados para 

implementação no programa de melhoramento genético do Gir Leiteiro. Todavia, os resultados 

obtidos indicam que as respostas esperadas   à seleção seriam lentas  dadas as baixas estimativas 

de herdabilidade das características .  Levando-se em conta que estas podem ter sido 

decorrentes da maneira como foram definidos os efeitos de ambiente incluídos nos modelos 

utilizados, modelos alternativos deverão ser propostos e comparados.  

Os resultados também sugerem que a simples inclusão de características reprodutivas 

em índices de seleção para o Gir Leiteiro não ocasionaria uma perda significante tanto nas 

respostas esperadas para as características de produção, como nas respostas econômicas e 

favoreceriam a obtenção de mudanças desejáveis nas características reprodutivas. Todavia, o 

aumento na ênfase de seleção para caraterísticas reprodutivas, pode ocasionar respostas 

menores para as características produtivas. 

Mudanças nos custos de produção dos rebanhos, nos sistemas de produção e dos 

parâmetros genéticos e fenotípicos poderão exigir novas definições dos objetivos de seleção. A 

inclusão de novas características de importância econômica na avaliação genética do programa 

de melhoramento da raça, viabilizará a sua inclusão nos índices de seleção no futuro, o que 

poderá resultar em respostas totais mais desejáveis. 

A implementação de índices de seleção em programas de melhoramento genético 

animal implicam no comprometimento, entendimento e cooperação de todos os setores 

envolvidos no seu desenvolvimento, ou seja, criadores, associação de criadores, indústria 

leiteira, técnicos da pesquisa e extensão, etc. Para o seu sucesso, é necessária o aprimoramento 

e disponibilização de informações de desempenho, saúde e fertilidade confiáveis e em número 

adequado. As dificuldades inerentes ao cenário brasileiro da atividade leiteira devem ser 

superadas aos poucos, com seriedade e continuidade dos programas. As conquistas alcançadas 

até o momento pelo programa do Gir Leiteiro devem servir de base e de incentivo para que 

novos avanços sejam alcançados. 
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