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COMPONENTES DE VARIÂNCIA E VALORES GENÉTICOS PARA AS
PRODUÇÕES DE LEITE DO DIA DO CONTROLE E DA LACTAÇÃO NA
RAÇA HOLANDESA COM DIFERENTES MODELOS ESTATÍSTICOS

Autor: CLÁUDIO MANOEL RODRIGUES DE MELO
Orientador: Prof. Dr. IRINEU UMBERTO PACKER
RESUMO
Foram utilizados 263.390 registros de produção de leite do dia do controle (PDC)
de 32.448 primeiras lactações de vacas da raça Holandesa obtidas no período de 1991 a
2001 para estimar componentes de variância e parâmetros genéticos, usando diferentes
modelos estatísticos e a metodologia REML. Compararam-se as estimativas de valores
genético (EVG) dos modelos de repetibilidade (MR) e de regressão aleatória (MRA)
com às do modelo para as produções da lactação (P305). Nos MRA utilizaram-se duas
curvas para descrever a trajetória da lactação: a polinomial logarítmica de Ali e
Schaeffer (AS) e a exponencial de Wilmink (W), sob duas formas: a padrão e com uma
modificação para reduzir a amplitude das covariáveis e contornar problemas de
convergência (WÚ). No ajuste da curva AS considerou-se heterogeneidade de variâncias
residuais (VR) entre classes de dias em lactação (cDEL). A estimativa de herdabilidade
para as P305 (0,27) foi menor do que àquelas para as PDC obtidas com MR, incluindo
ou não a curva AS como sub modelo (0,30 e 0,43, repectivamente). As herdabilidades
para as PDC por análises uni-caráter (0,22-0,36) e bi-caráter (0,23-0,33) foram menores
no início e fim da lactação. As correlações genéticas entre produções de controles
consecutivos foram superiores às estimadas entre controles do ínicio e do fim da

x
lactação. As estimativas de herdabilidade por MRA com as curva AS (0,29-0,42) e WÚ
(0,33-0,40) foram semelhantes, mas aquelas estimadas com a curva W (0,25-0,65) foram
maiores do que as estimadas com as outras curvas pricipalmente no fim da lactação.
Com os MRA as correlações genéticas foram próximas da unidade entre produções de
controles consecutivos, mas reduziram com o aumento do intervalo entre controles. As
estimativas de VR entre cDEL foram muito semelhantes variando de 4,15 a 5,11 para a
curvas AS. Os desvios padrão (DP) para as EVG para produção de leite dos touros
foram semelhantes entre os modelos AS, WÚ e MR. Entretando, os DP para as EVG
foram maiores nos modelos para PDC do que no modelo a P305. As correlações entre as
EVG para touros com o modelo P305 e os demais modelos aumentaram com o aumento
no número de filhas e variaram de 0,66 (P305-W) a 0,92 (P305-AS e P305- WÚ). As
estimativas de tendência genética foram maiores para os MRA e menores para o MR se
comparadas à estimativa obtida pelo modelo para P305. As estimativas de herdabilidade
superiores para as PDC e as altas correlações (0,86-0,99) entre estas e a P305 indicam
um potêncial de uso das PDC nas avaliações genéticas. Correlações genéticas
heterogêneas (0,64-1,00) entre as PDC, medidas ao longo da lactação, não confimam a
suposição de que elas são medidas repetidas do mesmo caráter. O MRA com a curva AS
e VR homogênea foi o de melhor ajuste entre os avaliados, mas o modelo WÚ resultou
em estimativas de herdabilidade mais estáveis ao longo da lactação. Na comparação dos
resultados dos modelos conclui-se que o MRA com a curva AS e homonogeneidade de
VR é a melhor alternativa, dentre as estudadas, para avaliação genética para produção de
leite de gado Holandês no Brasil.

VARIANCE COMPONENTS AND BREEDING VALUE FOR TEST DAY AND
LACTATION MILK YIELDS IN HOLSTEIN CATTLE WITH DIFFERENT
STATISTICAL MODELS

Author: CLÁUDIO MANOEL RODRIGUES DE MELO
Adviser: Prof. Dr. IRINEU UMBERTO PACKER
SUMMARY
Covariance components and genetic parameters for milk yield from 263,390 testday records of 32,448 first lactation Holstein cows were estimated using animal models
by REML. Test-day repeatability (RM) and random regression (RR) models were
compared to a 305-d lactation model (P305) to estimate breeding values. Random
regression involved the five-parameter logarithmic Ali and Schaeffer function (AS) and
the three-parameter exponential Wilmink function in standard (W) and modified (W*, to
reduce the range of covariates and avoid convergence problems) form to model the
shape of the lactation curve. Heterogeneous error variance (EV) for classes of days in
milk (cDIM) was considered in adjusting the AS function. Heritability for milk yield by
P305 (0.27) was smaller than those estimated for daily milk yield by RM including or
not including a logarithmic sub-model (0.30 and 0.43, respectively). Heritability
estimates for univariate (0.22-0.36) and bivariate models (0.23-0.33) for test-day milk
yields were smallest during early and late lactation. Genetic correlations were higher for
daily milk yield between consecutive test-days than between test-days at the beginning
and end of lactation. Heritability estimates for AS (0.29-0.42) and W* (0.33-0.40) RR
models were similar, but heritability estimates obtained for W (0.25-0.65) were higher
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than those estimated by other functions, particularly at the end of lactation. Genetic
correlations between daily milk yield on consecutive test-days were close to unity, but
they decreased with an increase of the interval between test-days. Estimates of EV for
cDIM were quite similar, rating from 4.15 to 5.11 for the AS function. Standard
deviations (SD) of bulls’s EBVs for milk yield were similar for AS, W* models and
RM. However, SD of EBVs for bulls and cows were larger for test-day models than for
P305 and for bulls they differed by -33.64 to 321.95 from the P305 depending on
progeny number. SD of EBVs for bulls and cows for the W model were the largest ones.
Correlation between EBVs among P305 and the other models for bulls increased as
progeny number increased and ranged from 0.66 (W-P305) to 0.92 (AS-P305, W*P305). Genetic trends were larger for RR models and smaller for RM than for P305.
Larger heritability estimates for test-day models and large genetic correlations between
test-day and lactation milk yields (0.86-0.99) indicated a potential use of test-day
records in genetic evaluations. Heterogeneous genetic correlations (0.64-1.00) for testday milk yields across lactation did not support the assumption that test-day records are
repeated measures of the same trait. The AS homogeneous EV model was the most
parsimonious and the best fit among those evaluated, but the W* model resulted in more
stable heritability estimates for daily milk yield across lactation. RR models provide
more information than the RM and describe the shape of the lactation curve from which
EBVs for persistency can be derived. These results indicated AS as an alternative model
for genetic evaluation for milk yield using test-day records of Holstein cattle in Brazil.

1 INTRODUÇÃO
A seleção para a produção de leite em bovinos tem sido baseada na produção
acumulada durante a lactação, ajustada para 305 dias, a qual é calculada a partir das
produções medidas em controles individuais, geralmente realizados em intervalos
mensais.
As produções diárias de leite dos animais são afetadas por fatores tais como raça
dos animais, região do país, rebanho, grupo de manejo dentro de rebanho, data do
controle, número da lactação, idade da vaca ao parto, mês do parto, dias em lactação,
prenhês, número de ordenhas diárias e uso de Somatotropina Bovina Recombinante
(bSTr), entre outros.
A utilização da P305 nas avaliações genéticas dos touros e vacas, envolve o seu
ajustamento para tais efeitos. Entretanto, estes efeitos são considerados em termos
médios, pois são definidos com base na data do parto da vaca. Tal ajuste seria
apropriado se os fatores fossem os mesmos ao longo da lactação, no entanto eles mudam
a cada controle. Vacas podem ser transferidas de um grupo de manejo para outro durante
o ano, dependendo de seu nível de produção; podem ser ordenhadas três vezes ao dia no
período inicial da lactação, mas somente duas vezes no período final da lactação; podem
receber bSTr a partir de um dado período da lactação. Estas mudanças são, usualmente,
ignoradas nos modelos para a produção de leite até 305 dias de lactação (P305), nos
quais os grupos contemporâneos (GC) são definidos, geralmente, como rebanho-anoestação de parto.
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Uma alternativa seria a utilização de modelos para ajuste das produções do dia do
controle (PDC), os quais permitem uma definição mais precisa dos GC e dos efeitos
ambientais a eles associados, e portanto uma descrição mais específica dos efeitos de
estágio de lactação e reprodutivo dos animais em produção. Os modelos para ajuste das
PDC possibilitam, ainda, o uso de mais informações do mesmo animal nas avaliações
genéticas, um melhor ajuste para lactações de diferentes durações, ajustar para as
diferenças individuais na forma da curva de lactação das vacas permitindo avaliar a
persistência da lactação e talvez, o mais importante, a inclusão de animais com lactações
em curso ou parciais, o que viabiliza a realização de avaliações mais freqüente e assim, a
redução do intervalo de gerações (Hill et al., 1995).
Estas vantagens vislumbram a realização de maior ganho genético, o que tem
motivado pesquisadores de vários países a investigarem a estratégia de implementação
desta alternativa nos sistemas nacionais de avaliação genética (Jones & Goddard, 1990;
Everett & Schmitz, 1994; Swalve, 1995a; Rekaya et al., 1995; Firat et al., 1997a, 1997b;
Jamrozick et al., 1998 e Ptak & Zarnecki, 1998).
Sendo o objetivo da avaliação genética fornecer aos criadores informações sobre
o mérito genético dos seus animais, a identificação de vacas e touros geneticamente
superiores, para uso intensivo através da inseminação artificial, é essencial para a
realização de progresso genético. Neste sentido, os valores genéticos estimados servem
para orientar os criadores na seleção e descarte de animais em seus rebanhos. Na
avaliação genética são usados registros de pedigree e desempenho, que são
sistematicamente coletados e submetidos à associação da raça pelos criadores, assim
procedimentos estatísticos que utilizam o maior número possível de informações,
permitindo aumentar a confiabilidade das avaliações e conseqüentemente, maior taxa de
resposta à seleção são desejáveis. Desta forma, os modelos para ajuste das PDC
constituem-se em um potencial metodológico para melhoria nos sistemas de avaliação
genética de bovinos de leite.
Assim, na medida em que se procura implementar novos modelos estatísticos nos
sistemas de avaliação genética das raças leiteiras em vários países, é também oportuno
investigar o potencial de se utilizar em uma etapa imediata, tais modelos no sistema de
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avaliação genética no Brasil. Todavia, a implementação dos modelos para as PDC na
avaliação genética depende das estimativas de herdabilidade e das correlações genéticas
para a população integrante do programa de seleção. A confiabilidade das estimativas e
a avaliação de modelos mais complexos, os quais teoricamente resultam em estimativas
mais precisas do que as de modelos mais simples, devem ser realizadas antes de sua
implementação na rotina do sistema de avaliação.
Logo, este estudo tem como objetivo principal obter informações para subsidiar o
desenvolvimento de um sistema de avaliação genética, com base no modelo animal, que
possibilite melhor utilização dos registros de desempenho dos animais, de modo a
fornecer informações mais precisas aos criadores. Serão estimados os parâmetros
genéticos para as PDC, coletados mensalmente, de primeiras lactações de animais da
raça Holandesa com modelos estatísticos que utilizam diferentes estruturas de
covariância para ajuste dos efeitos genéticos de animal e dos efeitos permanentes de
ambiente. Comparar-se-ão os modelos de repetibilidade (MR), bi-caracteres (MBC), e
de regressão aleatória (MRA) com o modelo para P305, vislumbrando avaliar o
potencial de utilização dos modelos para as PDC nas avaliações genéticas de gado da
raça Holandesa no Brasil.

2 REVISÃO DE LITERATURA
Uma das atividades do sistema de avaliação genética é o desenvolvimento de
modelos estatísticos que melhor se ajustem aos dados de desempenho, no sentido de
eliminar as diferenças ambientais para que as comparações entre animais sejam baseadas
exclusivamente nas diferenças genéticas.
Modelos estatísticos que permitem um ajuste mais confiável dos efeitos de
fatores de ambiente que influenciam a caráter em estudo, são preferíveis pois resultarão
em menor componente de variância residual, aumentando a possibilidade de maior
estimativa de herdabilidade e portanto, maior confiabilidade das estimativas do valor
genético dos animais.
Desta forma um modelo estatístico que considera todos os efeitos genéticos e
ambientais diretamente associados às produções observadas no dia do controle
representa um potencial metodológico para melhoria nos procedimentos de avaliação
genética de bovinos de leite.
Neste contexto duas estratégias têm sido utilizadas com os modelos para ajuste
das PDC. A primeira ajusta as PDC para os efeitos de ambiente a elas associadas e
depois estas produções são combinadas para obter uma estimativa da produção na
lactação, a qual é utilizada nas avaliações genéticas. O procedimento utilizado para a
avaliação genética de bovinos de leite na Austrália (Jones & Goddard, 1990) ajusta as
PDC para idade e estágio de lactação, e expressa-as como desvio da média das
produções do rebanho antes de combiná-las em um índice de desempenho na lactação
que é analisado com um modelo animal.
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Visscher & Goddard (1995) relataram que este procedimento resulta em maior
valor de herdabilidade para a produção da lactação que o método convencional baseado
na P305. Enfoques similares foram relatados por Van Tassel et al. (1992) e por Everett
& Schmitz (1994). Antes de se combinar as PDC, elas são ajustadas para os efeitos de
rebanho, idade da vaca, mês do parto, estágio de lactação e estágio de gestação. Estes
autores reportaram maiores estimativas de herdabilidade para a produção de leite
calculada a partir das PDC ajustadas do que para a produção estimada com os
procedimentos convencionais, o que sugere maior confiabilidade nas estimativas dos
valores genéticos e maior possibilidade de ganho genético.
A outra estratégia se baseia no ajuste direto de todos os efeitos ambientais e
genéticos associados as PDC, as quais são utilizadas nas avaliações, em vez da P305.
Neste contexto, o estudo de Ptak & Schaeffer (1993) foi uma das primeiras aplicações
que consideraram as PDC como medidas repetidas e ajustadas por um modelo de
repetibilidade (MR). No sentido de ajustar para o estágio de lactação, estes autores
basearam-se no estudo de Ali & Schaeffer (1987) e incluíram um conjunto de
coeficientes de regressões fixos, dentro de idade e estação de parto da vaca, para ajustar
a curva de lactação, enquanto o efeito aleatório de animal foi utilizado para ajustar
diferenças na altura destas curvas. Nos MR, com os coeficientes de regressão ajustados
dentro destes efeitos adicionais, assumi-se que as diferenças nas curvas de lactação são
devidas a estes fatores e que a variação individual é inexistente.
Estimativas de componente de variância genético aditivo, permanente ambiente,
residual, herdabilidade e repetibilidade para as PDC de primeiras lactações de vacas da
raça Holandesa, com MR, são apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1. Estimativas de componente de variância genético aditivo (ó̂ g2 ), permanente de
ambiente ( ó̂ p2 ), residual ( ó̂ e2 ), herdabilidade ( ĥ 2 ) e repetibilidade (r̂ ) para a
produção de leite do dia do controle (PDC) de primeiras lactações de vacas da
raça Holandesa com modelo de repetibilidade.

Autor(es)
Reents et al. (1995b)
Swalve (1995a)
Olori (1997)

Pösö et al. (1998)
Rekaya et al. (1999)

Definição dos
controles1
PCM
PCM
PIE
PCM
PCS
PCS
PCS
PCS
PCM
PCM
PCM
PCM

GC2

ó̂ g2

ó̂ p2

ó̂ e2

ĥ 2

r̂

RDC
RAE
RAE
RDC
AMP
AMP
AMP
AMP
RMC
RA
RDC
RAE

5,20
2,77
2,84
3,13
11,40
12,70
11,10
11,20
3,15
3,25
5,65
4,71

6,56
3,26
3,94
4,02
8,40
7,50
8,40
8,60
4,55
3,91
6,60
5,60

5,90
5,69
3,80
4,10
5,90
7,40
6,90
6,30
4,87
6,12
6,68
7,39

0,29
0,24
0,27
0,28
0,44
0,46
0,42
0,43
0,25
0,24
0,30
0,27

0,67
0,51
0,64
0,64
0,77
0,73
0,74
0,76
0,61
0,54
0,65
0,58

1

PCM: Produção de leite de controles mensais; PIE: Produção de leite de controles eqüidistantes; PCS:
Produção de leite de controles semanais.
2
RMC: Rebanho-mês do controle; RA: Rebanho-ano do parto; RAE: Rebanho-ano-estação do parto; RDC:
Rebanho-data do controle; AMP: Ano -mês do parto.

Nestes estudos as estimativas de herdabilidade foram, geralmente, maiores
quando os GC foram definidos como rebanho-mês do controle (RMC) ou rebanho-data
do controle (RDC) do que quando eles foram definidos como rebanho-ano (RA) ou
rebanho-ano-estação de parto (RAE). As maiores estimativas de herdabilidade para as
PDC quando os GC foram definidos como RMC ou RDC foram devidas às reduções na
variância residual. Entre os estudos apresentados na Tabela 1, existe grande variação nas
estimativas de herdabilidade, sendo a maior estimativa (0,46) aproximadamente o dobro
da menor estimativa (0,24). Muitos são os fatores que podem causar diferenças entre
estimativas de herdabilidade, para um mesmo caráter, em diferentes estudos. Dentre
eles, estão as diferenças entre as populações ou as condições sob as quais elas são
estudadas e as diferenças entre os modelos de análise. Strabel & Szwaczkowski (1997)
utilizando modelos de repetibilidade, obtiveram maiores estimativas de herdabilidade
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para as produções de leite, gordura e proteína do dia do controle do que aquelas obtidas
para as P305.
Contudo, entre as alternativas para estimar componentes de variância e
parâmetros genéticos utilizando as PDC, o ajuste do MR caracteriza-se como a mais
simples, dado que o mesmo assume variâncias genéticas aditivas e de ambiente
permanente constantes ao longo da lactação e correlações genéticas e de ambiente
permanente entre as produções de uma mesma vaca iguais a um.
Outro desenvolvimento para as PDC é a aplicação de modelos para caracteres
múltiplos, nos quais as PDC, observações repetidas na lactação, são consideradas como
caracteres diferentes dentro da lactação ou entre as diferentes lactações. Um modelo para
as PDC de várias lactações, inclui efeitos genéticos aditivos e permanentes de ambiente
por lactação (Reents et al., 1995b e Reents et al., 1995a) e deve ser preferido aos MR
quando as correlações genéticas entre medidas são diferentes de um.
Entretanto, considerando n medidas, simultaneamente, o número de parâmetros a
ser estimado é no mínimo igual a 2[n(n + 1)/2] , pois são necessárias covariâncias, pelo
menos, para os efeitos residual e genético de animal. No caso de medidas tomadas
mensalmente ao longo da lactação e uma lactação de 305 dias, têm-se 10 controles de
produção em uma lactação. A estimação dos parâmetros neste caso é freqüentemente
difícil, se não impossível. Assim, uma alternativa é o uso da decomposição canônica da
matriz de covariância pelo ajuste de k combinações lineares dos caracteres ou
considerar um número menor de medidas simultaneamente (Wiggans & Goddard, 1997).
Estimativas de herdabilidade para as PDC e para a P305, utilizando modelos bicaracteres, foram reportados por vários autores, e alguns resultados são apresentados na
Tabela 2.

Tabela 2. Estimativas de herdabilidade ( ĥ 2 ) para produção de leite do dia do controle (PDC) e para produção até 305 dias
(P305) de primeiras lactações de vacas da raça Holandesa.
Autor(es)
Wilmink (1987)
Meyer et al. (1989)
Pander et al. (1992)
Reents et al. (1994)
Rekaya et al. (1995)
Swalve (1995a)
Firat et al. (1997b)
Gadini (1997)
Machado (1997)
Vargas et al. (1998)
Ferreira (1999)
Rekaya et al. (1999)
Tijani et al. (1999)
1

Método de Definição dos
estimação 1
controles2
REML
PAM
REML
PIE
REML
PCM
REML
PCM
REML
PCM
PCM3
REML
PCM
PIE
REML
PCM
GS
PCM
REML
PCM
REML
PIE
REML
PCM
REML
PCM
GS
PCM
REML
PIE

o

1
0,16
0,20
0,27
0,10
0,17
0,18
0,18
0,18
0,27
0,29
0,10
0,16
0,23
0,11
0,26
0,16

o

2
0,25
0,22
0,33
0,14
0,19
0,19
0,24
0,24
0,28
0,29
0,13
0,20
0,15
0,16
0,30
0,16

o

3
0,29
0,25
0,34
0,21
0,20
0,22
0,28
0,29
0,27
0,28
0,12
0,20
0,20
0,14
0,31
0,17

o

4
0,30
0,27
0,36
0,30
0,22
0,21
0,33
0,34
0,32
0,34
0,13
0,16
0,21
0,19
0,33
0,18

Controles
5o 6o
0,30 0,29
0,24 0,25
0,35 0,38
0,32 0,37
0,22 0,23
0,23 0,25
0,33 0,36
0,34 0,37
0,36 0,37
0,38 0,38
0,12 0,13
0,28 0,20
0,17 0,15
0,20 0,19
0,29 0,30
0,19 0,20

7o
0,29
0,24
0,39
0,35
0,23
0,25
0,31
0,35
0,36
0,38
0,14
0,20
0,20
0,18
0,32
0,21

8o
0,25
0,24
0,43
0,31
0,25
0,27
0,26
0,33
0,40
0,42
0,14
0,16
0,23
0,21
0,31
0,21

9o
0,26
0,21
0,30
0,25
0,28
0,30
0,39
0,40
0,14
0,12
0,19
0,18
0,23
0,22

10o
0,17
0,26
0,27
0,31
0,33
0,12
0,04
0,23
0,17
0,19
0,22

P305
0,31
0,37
0,49
0,29
0,31
0,39
0,39
0,49
0,40
0,32
0,25
0,30
-

REML: Máxima verossimilhança restrita; GS: Gibbs sampling.
PAM: Produções de leite acumuladas em intervalos de 30 dias; P IE: Produções de leite medidas em intervalos eqüidistantes; PCM: Produção de leite
de controles mensais.
3
Grupos de contemporâneos definidos como rebanho-data do controle.
2

9
Vários estudos sobre parâmetros genéticos para as PDC (Meyer et al. 1989;
Pander et al., 1992; Rekaya et al., 1995; Swalve, 1995a; Firat et al., 1997a, 1997b)
mostraram menores estimativas de herdabilidade para as produções do início e fim do
período de lactação. Esta tendência foi, geralmente, devida à maior variância genética
aditiva associada à menor variância residual para as PDC, medidas no período
intermediário da lactação. Entretanto, o aumento da variância genética aditiva foi,
proporcionalmente, maior do que à redução da variância residual. Quando grupos
contemporâneos foram definidos como RDC ocorreu um pequeno aumento nas
estimativas de herdabilidade. As maiores estimativas de herdabilidade, neste caso, foram
devidas à redução na estimativa das variâncias residuais (Swalve, 1995a e Rekaya et al.,
1999). Esta tendência mostra que as diferenças genéticas entre as vacas, para as PDC,
são maiores no período inicial e no período final da lactação. Também, PDC medidas
em intervalos eqüidistantes apresentam menor variância residual quando comparadas
àquelas de PDC medidas em intervalos não eqüidistantes e conseqüentemente, maiores
estimativas de herdabilidade (Swalve, 1995a).
Estimativa de herdabilidade muito baixa (0,04) para a produção de leite do
último controle foi obtida por Machado (1997). Segundo o autor, uma justificativa seria
o fato de que apenas as melhores vacas permaneceram até o fim da lactação, o que pode
levar a redução da variância genética aditiva e conseqüentemente, menor estimativa de
herdabilidade.
Conforme observado, nas revisões de Swalve (1995b, 1998, 2000), as estimativas
de herdabilidade são, geralmente, superiores para as PDC da fase intermediária da
lactação, todavia elas não são superiores às estimativas obtidas para a P305. Entretanto,
outros autores (Van Tassel et al., 1992; Everett & Schmitz, 1994 e Visscher & Goddard,
1995) que ajustaram as PDC e posteriormente calcularam a P305, reportaram maior
valor de herdabilidade para este caráter do que para as estimativas obtidas pelo ajuste da
P305.
Estimativas de correlações genéticas e fenotípicas entre as PDC e a P305 de
primeiras lactações, obtidas por vários autores, são apresentadas na Tabela 3. Estas
estimativas mostram que as PDC podem ser usadas na seleção dos animais em
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substituição a P305. A escolha de qual produção deve ser usada pode ser tomada através
das estimativas de correlação genética entre as PDC e a P305, bem como, pela
estimativa de herdabilidade das PDC. As PDC que apresentam maiores estimativas de
herdabilidade e maiores estimativas de correlação genética com a P305 devem ser
preferidas em detrimento as demais (Ribas & Perez, 1990).
As correlações genéticas entre as PDC e a P305 são, usualmente, superiores no
período intermediário da lactação quando comparadas àquelas do período inicial e do
período final da lactação (Tabela 3). Todavia, Rekaya et al. (1995) obtiveram
correlações superiores entre a produção de leite do primeiro controle e a P305, o que
sugere que maior peso tenha sido atribuído a produção deste controle no cálculo da P305
e Machado (1997) obteve correlação igual à unidade entre a produção do primeiro e do
décimo controle e a P305, o que, segundo o autor, pode ter sido devido ao reduzido
número de observações nestes controles.
As estimativas de correlações fenotípicas entre as PDC e a P305 apresentam o
mesmo padrão de comportamento das estimativas de correlações genéticas, embora seus
valores sejam inferiores (Tabela 3).

Tabela 3. Estimativas de correlações genética ( rg ) e fenotípica ( rp ) entre a produção de leite do dia do controle (PDC) e a
produção até 305 dias (P305) de primeiras lactações de vacas da raça Holandesa.
Autor(es)
Wilmink (1987)
Pander et al. (1992)
Ribas et al. (1994)
Rekaya et al. (1995)
Gadini (1997)
Machado (1997)
Ferreira (1999)
2

Definição dos
Correlações
controles2
1o
PAM
Genética 0,61
Fenotípica 0,66
PCM
Genética 0,87
Fenotípica 0,66
PCM
Genética 0,76
Fenotípica 0,66
PCM
Genética 0,89
Fenotípica 0,65
PCM
Genética 0,72
Fenotípica 0,59
PIE
Genética 1,00
Fenotípica 0,56
PCM
Genética 0,76
Fenotípica 0,60

2o
0,88
0,83
0,89
0,77
1,00
0,64
0,76
0,70
0,87
0,71
0,80
0,64
0,96
0,71

3o
0,94
0,87
0,97
0,81
0,99
0,70
0,72
0,69
0,96
0,77
0,92
0,97
0,96
0,76

4o
0,95
0,88
0,98
0,83
1,00
0,65
0,74
0,70
0,98
0,79
0,96
0,97
0,98
0,79

Controles
5o
6o
0,99 0,99
0,89 0,89
0,99 0,97
0,84 0,84
1,00 0,97
0,64 0,61
0,78 0,74
0,71 0,70
0,99 0,99
0,81 0,82
0,89 0,95
0,76 0,78
1,00 1,00
0,79 0,81

7o
0,95
0,87
0,98
0,84
0,97
0,58
0,70
0,72
0,98
0,82
1,00
0,95
0,99
0,81

8o
0,89
0,84
0,97
0,83
0,97
0,37
0,72
0,73
0,97
0,81
0,93
0,91
0,95
0,80

9o
0,80
0,78
0,54
0,68
0,72
0,93
0,79
0,78
0,74
0,94
0,76

10 o
0,72
0,63
0,88
0,73
1,00
0,73
0,92
0,67

PAM: Produções de leite acumuladas em intervalos de 30 dias; PIE: Produções de leite medidas em intervalos eqüidistantes; PCM: Produção de leite
de controles mensais.

12

Um avanço na metodologia dos MR foi feito por Schaeffer & Dekkers (1994), os
quais propuseram o uso de regressões aleatórias como sub modelos, em um modelo
linear misto, para análise das PDC. Os modelos utilizando regressões aleatórias
permitem o ajuste de diferentes formas da curva de lactação para cada animal, que pode
ser avaliada com um ou mais controles da produção durante a lactação.
Neste contexto, os MRA têm sido aplicados por vários pesquisadores (Jamrozik
& Schaeffer, 1997; Jamrozik et al., 1997a, 1997c; Kettunen et al., 1997, 1998, 2000;
Van Der Werf et al., 1998; Gengler et al., 1999; Misztal et al., 2000; Olori et al., 1999;
Pool & Meuwissen, 1999, 2000; Pool et al., 2000; Rekaya et al., 1999; Strabel &
Misztal, 1999; Tijani et al., 1999; Brotherstone et al., 2000; El Faro, 2002 e Tsuruta et
al., 2002) em análises de PDC de vacas leiteiras.
As estimativas dos componentes de covariância com MRA, obtidas por
Jamrozick & Schaeffer (1997) para as produções de leite, gordura e proteína, de vacas
da raça Holandesa no Canadá, foram utilizados por Jamrozick et al. (1997a) na avaliação
genética com MRA que usavam funções lineares e quadráticas de dias em lactação
(DEL) e logarítmo de DEL para descrever as regressões fixas e aleatórias nestes
modelos (Ali & Schaeffer, 1987). Este procedimento permite o cálculo do valor genético
de cada animal para produção em diferentes períodos da lactação e para persistência,
viabilizando a seleção para tais caracteres. Outro aspecto associado aos MRA é a
possibilidade de ajustar diferentes funções para descrever a forma da curva de lactação.
Neste sentido, Jamrozick et al. (1997c) avaliaram diferentes funções lineares para
descrever os coeficientes de regressão fixos e aleatórios encontrando pequena diferença
prática entre elas. Estes autores também concluíram que os MRA são mais precisos que
os modelos sem regressão, mas que devido a aspectos computacionais não recomendam
funções lineares com mais de cinco covariáveis em MRA.
Um outro tipo de função polinomial denominada de polinômios de Legendre
(Kirkpatrick et al., 1990) foi aplicado mais recentemente em vários estudos (Kirkpatrick
et al., 1994; Veerkamp & Goddard, 1998; Pool & Meuwissen, 1999 e Jakobsen et al.,
2002). Entretanto a escolha do tipo de função não deve ter grande efeito sobre os
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parâmetros estimados dentro do intervalo que os dados foram coletados, a função pode
ser mais importante quando dados são extrapolados (Kirkpatrick et al., 1990).
Maiores estimativas de herdabilidade, obtidas por MRA e a curva de Ali &
Schaeffer (1987), para as produções de leite, gordura e proteína de determinados dias do
período de lactação do que para a P305, foram relatadas por Jamrozick & Schaeffer
(1997). As estimativas de herdabilidade baseadas em MRA têm sido altas,
particularmente no início e fim do período de lactação (Jamrozick & Schaeffer, 1997;
Jamrozik et al., 1997c; Kettunen et al., 1997, 1998, 2000; Rekaya et al., 1999 e Strabel
& Misztal, 1999). Esta mesma tendência, que contraria o padrão observado nos
resultados obtidos com modelos multi-caracteres, foi observada por Van Der Werf et al.
(1998) para as estimativas de herdabilidade das PDC obtidas pelo ajuste de funções de
covariância (Kirkpatrick et al., 1994). A mesma tendência para as estimativas obtidas
pelo ajuste das funções de covariância (FC) e dos MRA pode ser devida à equivalência
entre estes modelos (Meyer & Hill, 1997 e Meyer, 1998b).
Entretanto padrões diferentes na forma da curva de herdabilidade foram relatados
(Gengler et al., 1999; Olori et al., 1999 e Tijani et al., 1999). No estudo de Gengler et al.
(1999) as estimativas de herdabilidade decresceram até por volta do 68o dia de lactação,
o qual, naquele estudo, correspondia ao pico de produção, então aumentaram até por
volta do 243o dia de lactação quando voltaram a decrescer novamente. Padrão de
comportamento semelhante foi reportado por Olori et al. (1999) e Tijani et al. (1999).
Todavia, em estudo mais recente de Jakobsen et al. (2002), as estimativas de
herdabilidade foram superiores no período intermediário da lactação.
As estimativas de correlações genéticas e fenotípicas obtidas sob modelos de
regressão aleatória entre as PDC, assim como as obtidas sob modelos bi-caracteres, são
próximas à unidade entre as produções de controles próximos e decrescem
gradativamente com o aumento no intervalo entre os controles (Brotherstone et al.,
2000; Kettunen et al., 2000 e Jakobson et al., 2002).
O ajuste das PDC, com MRA e modelos bi-caracteres, tem demonstrado que a
variância residual muda com o tempo (Brotherstone et al., 2000; White et al., 1999 e
Schaeffer et al., 2000). Parte desta heterogeneidade de variâncias pode ser ajustada via
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MRA (Jamrozik & Schaeffer, 1997), mas usualmente, ela pode ainda estar presente nas
variâncias residuais.
Várias estratégias têm sido utilizadas para ajustar para heterogeneidade de
variâncias residual com MRA. A mais comum é subdividir a lactação em classes,
assumindo variâncias homogêneas dentro e heterogêneas entre as diferentes classes.
Resultados obtidos com uso deste procedimento foram melhores que os obtidos sob
modelos que pressupõem homogeneidade de variância residual. No entanto, problemas
numéricos ou de convergência foram reportados em alguns estudos, o que foi,
invariavelmente, atribuído ao grande número de parâmetros a serem estimados
(Jamrozik & Schaeffer 1997; Jamrozik et al., 1997a; Olori et al., 1999; Rekaya et al.,
1999 e Haile-Mariam et al., 2001). Este procedimento é realizado objetivando ajustar
modelos parcimoniosos, já que considerar uma medida de erro (ME) para cada controle
de produção, o que seria a situação ideal, levaria a modelos muito parametrizados o que
é indesejável pela alta demanda computacional e muitas vezes por problemas numéricos
inerentes ao grande número de parâmetros presentes nestes modelos (Meyer, 2001a).
Outra estratégia é a utilização de função contínua no tempo através de uma
função de variância (Jaffrézic et al., 1999 e Jaffrézic & Pletcher, 2000). Por este
procedimento um modelo estrutural é assumido para variância residual e as covariáveis
deste modelo são funções paramétricas do tempo. Neste modelo o número de parâmetros
a ser estimado é menor se comparado a um modelo que considera uma ME para cada
controle, ou mesmo a um modelo que divide o período de lactação em classes. Vários
estudos têm ajustado para heterogeneidade de variância residual em análises com MRA
via função de variância (Carvalheira et al., 1997; Jamrozik et al., 1997a; Jaffrézic &
Pletcher, 2000; Meyer, 2001a, 2001b; El Faro, 2002; Albuquerque & Meyer 2001a,
2001b, 2002 e Pletcher & Jaffrézic, 2002) e obtido resultados semelhantes aos obtidos
pelo ajuste da heterogeneidade de variância residual pela utilização de classes de dias em
lactação.
Como visto, vários estudos têm procurado identificar modelos estatísticos que
resultem em menor estimativa do componente de variância residual, aumentando a
possibilidade de maior valor para a herdabilidade, maior confiabilidade das estimativas

15

do mérito genético dos animais e portanto, maior oportunidade de realização de
progresso genético nos processos de seleção.
Neste contexto, vislumbrando o potencial dos modelos para o ajuste das PDC
vários países (Alemanha, Bélgica, Canadá, Estônia, Finlândia, Holanda, Nova Zelândia,
Suíça) já estão utilizando-os em seus sistemas de avaliação genética em substituição ao
modelo para ajuste da P305. Assim, é também oportuno investigar o potencial de se
utilizar tais modelos, em uma etapa imediata, no sistema de avaliação genética no Brasil.

3 PARÂMETROS GENÉTICOS PARA AS PRODUÇÕES DE LEITE DO DIA
DO CONTROLE E DA PRIMEIRA LACTAÇÃO DE VACAS DA RAÇA
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Resumo
Foram utilizados 263.390 registros de produção de leite do dia do controle (PDC)
de 32.448 primeiras lactações de vacas da raça Holandesa com parto no período de 1991
a 2001 para estimar componentes de variância e parâmetros genéticos com modelo
animal e a metodologia REML. Os registros de produção foram coletados pelo Serviço
de Controle Leiteiro da Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça
Holandesa e suas afiliadas estaduais e disponibilizados pela Embrapa Gado de Leite. O
modelo para ajuste da produção de leite até 305 dias (P305) incluiu os efeitos fixos de
rebanho-ano de parto, época do parto e idade da vaca ao parto, com termos linear e
quadrático, e os efeitos aleatórios de animal e erro. Os mesmos efeitos foram incluídos
no modelo de repetibilidade (MRS) para as PDC, exceto para o efeito fixo de grupo de
contemporâneo, definido por rebanho-ano-mês do controle. Alternativamente ajustou-se
um segundo modelo de repetibilidade (MRF), que além dos efeitos presentes no MRS,
incluiu as covariáveis que descrevem a curva da lactação: dias em lactação (DEL)/305 e
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ln(305/DEL) com termos linear e quadrático. A estimativa de herdabilidade ( 2 ) para a
P305 foi de 0,27. As estimativas de
respectivamente. Estimativas de

2

2

para as PDC, com MRS e MRF foram 0,43 e 0,30

para as PDC superiores àquela obtid a para a P305

indicam um potencial de uso dos registros das PDC nas avaliações genéticas de animais
da raça Holandesa no Brasil. No contexto da potencialidade dos modelos de
repetibilidade, é importante verificar a magnitude e a homogeneidade das correlações
entre as PDC para comprovação das pressuposições inerentes ao ajuste destes modelos.
Assim, modelos multi-caráter e modelos de regressão aleatória devem ser também
avaliados para se concluir seguramente sobre a melhor utilização das PDC da raça
Holandesa no Brasil.
Palavras Chaves: componentes de variância, parâmetros genéticos, produções do dia do
controle, modelo de repetibilidade, raça Holandesa
GENETIC PARAMETERS FOR TEST DAY AND LACTATION MILK YIELDS
OF FIRST LACTATION HOLSTEIN COWS
Summary
Covariance components for test day and lactation milk yield using 263,390
records of 32,448 first lactation Holstein cows were estimated using animal models by
REML. Besides the lactation model, two alternative repeatability models (RM) were
analyzed. Lactation model included fixed effects of herd-year-season and age of cow
with linear and quadratic terms, and random effects of animal and error. The first model
for test-day yield (RMS) included the same effects, but fixed effect of contemporary
group, defined as herd-year-month of test. Alternatively another model for test-day yield
(RMF) used a logarithmic polynomial sub-model for the shape of the lactation curve.
Heritability for lactation yield (0.27) was smaller than those estimated by RMF and
RMS, 0.30 and 0.43, respectively. These results indicated potential use of test day milk
records for genetic evaluation of Holstein cows in Brazil by a repeatability animal
model. Homogeneity of genetic correlations between test days and their magnitude close
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to unity need to be investigated to confirm the assumption that test days are repeated
measures of the same trait under RM.
Key Words: genetic parameters, Holstein cows, milk yield, repeatability model, test day
model, variance components
3.1 Introdução
A produção de leite até 305 dias (P305) é o indicador zootécnico geralmente
utilizado para as comparações entre vacas nas decisões de manejo e descarte nos
rebanhos leiteiros. A P305 é calculada usando os registros das produções dos controles
leiteiros, os quais são realizados em intervalos aproximadamente mensais.
A utilização da P305 nas comparações entre os animais envolve o seu
ajustamento para os efeitos de rebanho, ano de parto, época de parto, duração da
lactação, entre outros. Entretanto, estes efeitos são considerados em termos médios, pois
são definidos com base na data do parto da vaca.
Uma alternativa à utilização da P305 seria a utilização das produções do dia do
controle (PDC). Este procedimento leva a um ajuste mais preciso para os efeitos de
ambiente temporário, visto que ele permite ajustar para os efeitos presentes em um dado
dia ou mês de controle (Ptak & Schaeffer, 1993 e Swalve, 1995b), viabiliza o uso de
mais informações de um mesmo animal e o uso de informações de animais com
lactações em andamento ou parciais, sem necessidade de calcular a P305, possibilitando
a realização de avaliações genéticas mais freqüentes e a redução do intervalo de
gerações (Olori, 1997).
Devido ao uso de mais informações de uma mesma vaca, os modelos para ajuste
das PDC quando comparados aos modelos para o ajuste da P305, que utilizam uma
única observação de cada vaca, podem permitir maior confiabilidade nas avaliações
genéticas, visto que eles têm resultado em maiores estimativas de herdabilidade se
comparadas às e stimativas obtidas usando modelos para o ajuste da P305 (Visscher &
Goddard, 1995 e Strabel & Szwaczkowski, 1997). Neste contexto Ptak & Schaeffer
(1993) indicaram a necessidade de considerar, no modelo de ajuste, a forma da curva de
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lactação, a qual pode ser incorporada usando coeficientes de regressão do caráter em
função do número de dias em lactação (DEL).
Outra consideração sobre os modelos para o ajuste das PDC refere-se à formação
dos grupos contemporâneos. Danell (1982) recomendou o agrupamento de todas as
vacas de um dado rebanho-data do controle. Em vários estudos (Reents et al., 1995b;
Swalve, 1995b; Pösö et al., 1998 e Rekaya et al., 1999) as estimativas de herdabilidade
foram maiores quando os grupos contemporâneos foram definidos como rebanho-data
do controle do que quando eles foram definidos como rebanho-estação de parto, bem
como para as PDC em relação às estimativas de herdabilidade obtidas para a P305
(Swalve, 1995a; Strabel & Szwaczkowski, 1997 e Ferreira, 1999).
Entre as alternativas para estimar componentes de variância e parâmetros
genéticos utilizando as PDC, o ajuste do modelo de repetibilidade (MR) caracteriza-se
como a mais simples. O MR assume variâncias genéticas aditivas e de ambiente
permanente constantes ao longo da lactação e correlações genéticas e de ambiente
permanente entre as produções de uma mesma vaca iguais a um. Alguns estudos têm
mostrado que correlações genéticas entre as PDC, dentro da primeira lactação, são
próximas a um (Gadini, 1997; Gadini et al., 1998; Machado et al., 1998 e Rekaya et al.,
1999).
O objetivo deste estudo foi estimar os componentes de variância e parâmetros
genéticos para as produções de leite do dia do controle de primeiras lactações de vacas
da raça Holandesa, usando um modelo animal de repetibilidade e compará-los com
aqueles obtidos com um modelo animal para o ajuste da produção de leite em até 305
dias de lactação.
3.2 Material e Métodos
3.2.1 Dados
Os registros de produção de leite foram coletados pelo Serviço de Controle
Leiteiro (SCL) da Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa
(ABCBRH) e de suas filiadas estaduais e disponibilizados pelo Arquivo Zootécnico
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Nacional (AZN), gerenciado pela Embrapa Gado de Leite. Foram utilizadas 39.048
lactações oriundas de 531 rebanhos dos Estados de São Paulo (SP), Minas Gerais (MG),
Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), e Espírito Santo (ES), controladas no
período de 1991 a 2001.
Definiu-se quatro épocas de parto: 1 - Janeiro a Março; 2 - Abril a Junho; 3 Julho a Setembro e 4 - Outubro a Dezembro. O grupo de contemporâneos (GC) foi
definido como rebanho-ano-mês do controle e aplicou-se a restrição de que cada GC
deveria conter quatro vacas com idade entre 18 a 48 meses.
Assim, no ajuste do modelo para P305 foram usadas as produções de leite de
28.437 vacas pertencentes a 467 rebanhos. Para ajuste do MR foram utilizadas as
produções de leite do dia do controle, coletadas entre cinco e 305 dias após o parto, de
vacas com pelo menos três controles de produção, resultando em 32.448 primeiras
lactações com 263.390 registros de produção de leite de controles mensais para análise.
O arquivo com informações de genealogia dos animais, para a estruturação da
matriz de coeficientes de parentesco (A), foi caracterizado pela inclusão de 3.737
registros de touros aos 41.069 registros de vacas. Entretanto, animais não informativos
(i.e., ambos parentes desconhecidos e somente um descendente) foram eliminados.
Assim, a matiz A incluiu 36.732 animais para o ajuste do modelo da P305 e 40.770
animais para o ajuste do MR.
3.2.2 Modelos
O modelo utilizado para a P305 foi:
2

yijk = RAi + EPOCAj + ∑ bn xijk + aijk + eijk

(1)

n =1

em que:
yijk é a P305; RAi é o efeito do rebanho-ano de parto i ; EPOCA j é a época do parto j ,

b1 e b2 são os coeficientes de regressão linear e quadrático da P305 em função da idade
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da vaca ao parto; xijk é a idade da vaca ao parto, em dias; a ijk é o efeito genético aditivo
aleatório do animal k pertencente ao rebanho-ano de parto i e a época de parto j ; e eijk
é o erro aleatório associado a cada observação.
Para o ajuste das PDC foi utilizado o seguinte modelo de repetibilidade (MRS):
2

yijk = RAM i + EPOCAj + ∑ bn xijk + aijk + peijk + eijk

(2)

n =1

em que:
yijk é a PDC; RAM i é o efeito do rebanho-ano-mês do controle i ; EPOCA j é a época

do parto j , b1 e b2 são os coeficientes de regressão linear e quadrático da PDC em
função da idade da vaca ao parto; xijk é a idade da vaca ao parto, em dias; a ijk é o efeito
genético aditivo aleatório do animal k pertencente ao rebanho-ano-mês do controle i e
a época de parto j ; peijk é o efeito permanente da vaca k pertencente ao rebanho-anomês do controle i e a época de parto j ; e eijk é o erro aleatório associado a cada
observação.
Alternativamente, ajustou-se outro MR incluindo os coeficientes de regressão
fixa da produção de leite em função das covariáveis que descrevem a curva de lactação
média da população (MRF):
2

4

n =1

n =1

yijk = RAM i + EPOCA j + ∑ b n x ijk + ∑ q n z nk +a ijk + peijk + eijk

(3)

em que:
q1 a q 4 são os coeficientes de regressão da PDC em função das covariáveis z nk que
descrevem a curva da lactação, em que:

z1k = c ;

z 2k = c 2 ;

z 3 k = ln( 1 / c) ;

z 4 k = (ln(1 / c)) 2 e c = DEL 305 . Os demais efeitos são como descritos na equação (2).
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Na forma matricial o modelo para ajuste da P305 pode ser escrito como:
y = Xb + Za + e

(4)

em que y é o vetor das observações; b é o vetor dos efeitos fixos; a é o vetor de efeitos
aleatórios de animal; e é o vetor de efeito aleatório residual; e X e Z são as matrizes de
incidência relativa às observações, para efeitos fixos e efeito aleatório de animal,
respectivamente.

Assumiu-se

var(e) = Ió e2 = R ,

var(a ) = A ó 2a =

G

e

var( y ) = ZA Z ′ó a2 + R em que A é o numerador da matriz de parentesco entre os

animais.
Da mesma forma os MRF e MRS, equação (2), podem ser escritos como:
y = Xb + Za + ZD p + e

(5)

em que y é o vetor das observações; b é o vetor dos efeitos fixos; a é o vetor de efeito
aleatório de animal; p é o vetor de efeitos permanentes de ambiente; e é o vetor de efeito
aleatório residual; e X, Z, e Z D são as matrizes de incidência relativa aos efeitos fixos e
efeitos aleatórios de animal e permanente de ambiente, respectivamente. Assumiu-se
var(e) = Ió e2 = R ,

var(p) = Ió 2p ,

var(a) = Aó 2a

e

portanto,

var( y) = ZA Z′ó 2a + ZD Z′D ó 2p + R . Os componentes de covariância foram estimados
utilizando-se o programa REMLF90 (Misztal, 1999), que utiliza a metodologia de
máxima verossimilhança restrita (REML) e o algorítmo de Maximização da Esperança
(EM), com processo de aceleração da convergência. Definiu-se como critério de
convergência o valor do quadrado das diferenças entre estimativas consecutivas menor
que 10 −9 .
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3.3 Resultados e Discussão
Informações sobre número de lactações e de controles, médias de produção de
leite na lactação e nos controles e número de animais considerados no ajuste dos
modelos são apresentadas na Tabela 1.
A diferença entre os números de animais utilizados nas análises das PDC e das
P305 deve-se às restrições impostas na ediç ão dos dados particularmente quanto ao
número de informações em grupos de contemporâneos.
Tabela 1. Número de animais e de observações (N), médias e desvios-padrão (DP) para
a produção de leite do dia do controle (PDC) e para a produção de leite até 305
dias (P305) de primeiras lactações de vacas da raça Holandesa.

Animais
32.448

PDC (kg)
N
Média
263.390
22,53

DP
6,87

Animais
28.437

P305 (kg)
Média
6.246,14

DP
1.932,13

Informações sobre o número de observações, as médias observadas e desviospadrão para a produção de leite do dia do controle (PDC) e para dias em lactação nos
controles (DEL) são apresentadas na Tabela 2.
Tabela 2. Número de observações (N), médias e desvios-padrão (DP) para a produção de
leite do dia do controle (PDC) e respectivos dias em lactação (DEL).
Controle
PDC1
PDC2
PDC3
PDC4
PDC5
PDC6
PDC7
PDC8
PDC9
PDC10

N
30.904
31.308
31.592
30.460
29.275
28.201
26.844
24.649
19.811
10.346

Produção de leite (kg)
Média
DP
22,66
6,23
24,58
6,46
24,38
6,66
23,82
6,76
23,14
6,88
22,30
6,87
21,39
6,81
20,48
6,75
19,59
6,58
18,92
6,48

Dias em lactação
Média
DP
23
10
55
12
87
14
119
16
151
17
183
19
213
20
244
19
269
15
291
9
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Observa-se na Tabela 2 que a PDC acompanha a forma típica da curva de
lactação, com ligeiro aumento da produção inicial, de aproximadamente 22 kg, até o
pico da lactação (período entre 55 a 87 dias de lactação) com aproximadamente 24 kg,
decrescendo posteriormente até próximo de 19 kg de leite ao final da lactação. A
variação da produção de leite dos controles apresenta-se homogênea ao longo da
lactação com desvio-padrão médio de 6,65 kg de leite.
Na Tabela 3 são apresentadas as estimativas dos componentes de variância e
parâmetros genéticos para a P305 e para as PDC.
Tabela 3. Estimativas de componentes de variância genética aditiva (óˆ a2 ), permanente de
ambiente ( óˆ 2pe ), residual ( óˆ e2 ) e fenotípica ( óˆ 2p ), herdabilidades ( ĥ 2 ) e
repetibilidade ( r̂ ) para a produção de leite até 305 dias (P305) e para as
produções de leite do dia do controle (PDC) de primeiras lactações de vacas
da raça Holandesa.

Componentes de variância/Parâmetros
Genético aditivo
Permanente de ambiente
Residual
Fenotípico
Herdabilidade
Repetibilidade
1

1

P305
647.700
1.719.000
2.366.700
0,27
-

Modelo para P305; 2 Modelo de repetibilidade; 3 Modelo de regressão fixa.

Modelos
MRS 2
13,980
7,934
10,430
32,344
0,43
0,68

MRF 3
7,217
8,139
8,558
23,914
0,30
0,64

As estimativas de herdabilidade para as PDC (0,43 e 0,30) foram maiores do que
aquela obtida para a P305 (0,27), valor este semelhante aos reportados por Ferreira
(1999), Costa et al. (2000) e Freitas et al. (2001) e situado dentro dos limites (0,22-0,49)
observados na literatura (Costa, 1999; Machado et al., 1999 e Torres et al., 1999).
Valores de herdabilidades superiores para as PDC em relação aos obtidos para a
P305 foram também relatados por Strabel & Szwaczkowski (1997) e Ferreira (1999).
Assim os resultados do presente estudo confirmam que os MR para o ajuste das PDC,
resultam em maiores estimativas de herdabilidade do que os modelos para o ajuste da
P305.
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As estimativas dos componentes de variância diferiram entre os MR, com a
maior diferença entre as variâncias genéticas (6,763), seguidas daquela entre as
variâncias residuais (1,872) e uma diferença muito pequena entre os componentes do
efeito permanente de ambiente (0,205). Assim, a estimativa de herdabilidade (0,43)
obtida com o MRS foi maior do que a (0,30) obtida com o MRF. A redução na
estimativa da variância residual pela inclusão das covariáveis que descrevem a forma da
curva da lactação era esperada, no entanto a redução na estimativa da variância genética
aditiva não era esperada, pois os coeficientes que descrevem a forma da curva de
lactação foram tomados como fixos.
As estimativas das variâncias obtidas com o ajuste dos MR foram semelhantes às
reportadas por Ferreira (1999) e encontram-se dentro dos limites apresentados na
literatura (Reents et al., 1995b; Swalve 1995a; Olori, 1997; Pösö et al., 1998 e Rekaya et
al., 1999) para variância genética (12,70-2,77), do efeito permanente de ambiente (8,603,26) e residual (7,40-3,80).
Os valores de herdabilidade (0,30) e de repetibilidade (0,64) obtidos como o
ajuste do MRF, foram semelhantes aos reportados por Rekaya et al. (1999). Entretanto, o
valor de herdabilidade de 0,43 obtido no ajuste do MRS foi superior a 0,31, obtido por
Pool et al. (2000). Estes valores (0,43 e 0,30) também se assemelham às estimativas
reportadas por Olori (1997) para modelos de repetibilidade que consideravam a forma da
curva da lactação através de regressões polinomial quadrática, cúbica e de quarta ordem
(MRF), ou na ausência destas regressões (MRS).
No contexto do ajuste das PDC vários outros modelos têm sido propostos. Entre
eles uma alternativa é o ajuste das PDC como medidas correlacionadas utilizando
modelos de análise multi ou bi-caráter (Ferreira, 1999; Rekaya et al., 1999 e Tijani et al.,
1999) ou de modelos de regressão aleatória (Jamrozik & Schaeffer, 1997 e Jamrozik et
al., 1997a). Os modelos de regressão aleatória com sub modelos em polinômios
ortogonais (Pool et al., 2000; Pool & Meuwissen, 1999 e Jakobsen et al., 2002) ou em
funções polinomiais (Jamrozik & Schaeffer, 1997 e Rekaya et al., 1999) têm
apresentado resultados satisfatórios.
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3.4 Conclusões
As estimativas de herdabilidade para as PDC foram maiores do que as obtidas
para a produção de leite até 305 dias de lactação, indicando o potencial uso dos registros
de produção dos controles individuais nas avaliações genéticas de animais da raça
Holandesa no Brasil.
Assim é importante verificar o ajuste de outros modelos, particularmente de
modelos multi-caráter e os modelos de regressão aleatória, para concluir definitivamente
sobre a melhor modelagem das produções do dia do controle na avaliação da raça
Holandesa no Brasil.

4 PARÂMETROS GENÉTICOS PARA AS PRODUÇÕES DE LEITE DO DIA
DO CONTROLE E DA PRIMEIRA LACTAÇÃO DE VACAS DA RAÇA
HOLANDESA USANDO MODELOS UNI E BI-CARÁTER1
Cláudio Manoel Rodrigues de Melo 2, Irineu Umberto Packer3 , Claudio Nápolis Costa4 ,
Paulo Fernando Machado3
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Resumo
Foram utilizados 263.390 registros de produção de leite do dia do controle (PDC)
de 32.448 primeiras lactações de vacas da raça Holandesa com parto no período de 1991
a 2001 para estimar componentes de variância e parâmetros genéticos com um modelo
animal e a metodologia REML. Os registros de produção foram coletados pelo Serviço
de Controle Leiteiro da Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça
Holandesa e suas afiliadas estaduais e disponibilizados pela Embrapa Gado de Leite. O
modelo para ajuste da produção de leite até 305 dias (P305) incluiu os efeitos fixos de
rebanho-ano de parto, época do parto e idade da vaca ao parto, com termos linear e
quadrático e os efeitos aleatórios de animal e erro. Os mesmos efeitos foram incluídos
no modelo para as PDC, exceto para o efeito fixo de grupo contemporâneo, definido por
rebanho-ano-mês do controle. As estimativas de herdabilidade (

2

) para as PDC

variaram de 0,22 (PDC1) a 0,36 (PDC4) com o modelo uni-caráter. Para o modelo bicaráter as estimativas variaram de 0,23 (PDC1) a 0,33 (PDC3). Em ambos os
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modelos observaram-se valores inferiores de
lactação. A estimativa de

2

2

no início e no fim do período de

para a P305 com o modelo uni-caráter foi 0,27, enquanto

que pelo modelo bi-caráter tais estimativas variaram de 0,27 a 0,30. As correlações
genéticas (rg) entre as PDC e a P305 foram altas, variando de 0,86 (PDC1 e P305) a 0,99
(PDC3 e P305). Estimativas de herdabilidade maiores para as PDC do que para a P305 e
a alta correlação com a mesma indicam um potencial de uso das PDC nas avaliações
genéticas de animais da raça Holandesa no Brasil. Embora predominantemente elevadas,
as estimativas de rg entre as PDC não foram homogêneas (0,64-1,0), não confirmando
assim a pressuposição de que as PDC seriam medidas repetidas de um mesmo caráter.
Palavras Chave: componentes de variância, correlações, parâmetros genéticos,
produções do dia do controle, análise multi-caráter
GENETIC PARAMETERS FOR TEST DAY AND LACTATION MILK YIELDS
OF FIRST LACTATION HOLSTEIN COWS BY UNIVARIATE AND
BIVARIATE MODELS
Summary
Covariance components for test day and lactation milk yields using 263,390
records of 32,448 first lactation Holstein cows were estimated using animal models by
REML. Heritability estimates for univariate (0.22-0.36) and bivariate models (0.23-0.33)
for test day milk yields were found to be smallest during early and late lactation.
Heritability estimate for lactation milk yield when estimated by univariate model (0.27)
was smaller than estimates obtained by bivariate models (0.27-0.30). Genetic
correlations were higher between consecutive test days than between test days in the
beginning and end of lactation. Larger heritability estimates for test day models and
large genetic correlations between test day and lactation yield (0.86-0.99) indicate a
potential use of test day records in genetic evaluations. Heterogeneous genetic
correlations (0.64-1.00) for test-day yields do not confirm the assumption that test day
records are repeated measures of the same trait.
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Key Words: genetic parameters, milk yield, multivariate analysis, test day model,
variance components
4.1 Introdução
A confiabilidade das avaliações genéticas dos animais depende dos valores dos
componentes de covariância e dos parâmetros genéticos estimados para os caracteres de
interesse econômico. Em bovinos de leite, vários modelos para o ajuste das produções de
leite do dia do controle (PDC), têm sido propostos como alternativa de substituição aos
modelos para o ajuste da produção de leite até 305 dias de lactação (P305).
O uso das PDC tem resultado em estimativas de herdabilidades maiores do que
as obtidas pelo ajuste de modelos para a P305, sugerindo maior confiabilidade nas
estimativas dos valores genéticos dos animais. Neste contexto, o uso de modelos para o
ajuste das PDC em substituição aos modelos para o ajuste da P305 tem sido investigado
por vários autores (Van Tassell et al., 1992; Reents, et al., 1995b; Rekaya et al., 1995;
Wiggans & Goddard, 1997 e Vargas et al., 1998).
Uma alternativa de ajuste das PDC

é considerá-las como caracteres

correlacionados. Embora não assuma nenhuma estrutura de covariância entre os
registros sucessivos, este procedimento é computacionalmente mais exigente, contudo é
necessário conhecer a magnitude das covariâncias entre as PDC na lactação e entre estas
e a P305 para avaliar a potencialidade e estratégia de sua utilização nos procedimentos
de seleção.
Alguns estudos desta natureza (Swalve, 1995a; Machado, 1997 e Rekaya et al.,
1999) têm concluído que estimativas de herdabilidades são menores para as produções
do início e fim do período de lactação, devido a menores estimativas de variância
genética aditiva e a maiores estimativas de variâncias residuais para as PDC nestes
períodos da lactação. De modo geral, estes resultados sugerem que as PDC podem ser
usadas na seleção dos animais em substituição a P305. Entretanto, a escolha de quais
controles usar deve considerar as estimativas de herdabilidade para as PDC e as
estimativas de correlação genética entre as PDC e a P305. Assim as PDC que
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apresentam maiores herdabilidades e maiores correlações genéticas com a P305 seriam
as preferidas nos processos de seleção (El Faro, 2002).
Os mesmos estudos têm mostrado que as correlações genéticas entre as PDC e a
P305 são superiores no período intermediário da lactação quando comparadas àquelas do
período inicial e do período final da lactação (Swalve, 1995 e Rekaya et al., 1999),
embora Rekaya et al. (1995) e Machado (1997) tenham relatado estimativas de
correlações genéticas superiores entre PDC e P305 no início e fim da lactação.
O objetivo deste estudo é estimar componentes de covariância e parâmetros
genéticos, usando modelos uni e bi-caráter, para o ajuste das produções de leite do dia
do controle e para a produção de leite até 305 dias de primeiras lactações de vacas da
raça Holandesa.
4.2 Material e Métodos
4.2.1 Dados
Os registros de produção de leite foram coletados pelo Serviço de Controle
Leiteiro (SCL) da Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa
(ABCBRH) e de suas filiadas estaduais e disponibilizados pelo Arquivo Zootécnico
Nacional (AZN), gerenciado pela Embrapa Gado de Leite.
Foram utilizadas 263.390 produções de controles mensais obtidas entre cinco e
305 dias após o parto, de 32.448 primeiras lactações de vacas Holandesas com pelo
menos três controles de produção e com idade ao parto entre 18 a 48 meses.
O arquivo com informações de genealogia dos animais, para a estruturação da
matriz de coeficientes de parentesco (A), foi caracterizado pela inclusão de 3.737
registros de touros aos 41.069 registros de vacas. Entretanto, animais não informativos
(i.e., ambos parentes desconhecidos e somente um descendente) foram eliminados.
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Assim, a matiz A incluiu 40.770 animais. Uma descrição detalhada sobre os dados e
critérios de edições utilizados é apresentada por Melo et al.1 .
4.2.2 Modelos
O modelo utilizado para o ajuste das PDC ou para o ajuste da P305 foi:
2

yijk = GC i + EPOCA j + ∑ b n xijk + a ijk + eijk

(1)

n =1

em que:
yijk é a PDC ou a P305; GC i é o efeito do grupo contemporâneo i , formado pela

combinação de rebanho-ano-mês do controle (PDC) ou de rebanho-ano de parto (P305);
EPOCA j é a época do parto j ; b1 e b2 são os coeficientes de regressão linear e

quadrático do caráter em função da idade da vaca ao parto; xijk é a idade da vaca ao
parto, em dias; a ijk é o efeito genético aditivo aleatório do animal k pertencente ao
rebanho-ano de parto i e a época de parto j ; e eijk é o erro aleatório associado a cada
observação.
Na forma matricial o modelo pode ser escrito como:
y = Xb + Za + e

(2)

em que y é o vetor das observações; b é o vetor dos efeitos fixos; a é o vetor de efeito
aleatório de animal; e é o vetor de efeito aleatório residual; e X e Z são as matrizes de
incidência relativa às observações, para efeitos fixos e efeito aleatório de animal,
respectivamente.

1

MELO, C.M.R. de; PACKER, I.U.; COSTA, C.N.; MACHADO, P.F. Parâmetros genéticos para as
produções de leite do dia do controle e da primeira lactação de vacas da raça Holandesa. (Trabalho
não publicado).
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Assumiu-se:
a  G ⊗ A
a 
  ~ N (0, V) ; V =  e =  0
e 
  


R ⊗ I N 
0

em que: G é a matriz de covariância genética aditiva; R é a matriz de covariâncias
residuais; A é a matriz de coeficientes de parentesco entre os animais; I N é uma matriz
identidade cuja ordem é igual o número de animais e ⊗ é o operador de produto direto
entre matrizes. Os componentes de covariância foram estimados utilizando-se o
programa

REMLF90

(Misztal,

1999),

baseado

na

metodologia

de

máxima

verossimilhança restrita (REML), com o algorítmo de Maximização da Esperança (EM),
e um processo de aceleração da convergência. Definiu-se como critério de convergência
o valor do quadrado das diferenças entre estimativas consecutivas menor que 10 −9 .
4.3 Resultados e Discussão
As informações sobre número de lactações e de controles, médias de produção
em até 305 dias e nos controles e número de animais considerados no estudo, são
apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1. Número de observações (N), médias e desvios-padrão (DP) para a produção de
leite do dia do controle (PDC) e respectivos dias em lactação (DEL) e para a
produção de leite até 305 dias de lactação (P305).
Controle
PDC1
PDC2
PDC3
PDC4
PDC5
PDC6
PDC7
PDC8
PDC9
PDC10
P305

N
30.904
31.308
31.592
30.460
29.275
28.201
26.844
24.649
19.811
10.346
32.448

Produção de leite (kg)
DP
Média
22,66
6,23
24,58
6,46
24,38
6,66
23,82
6,76
23,14
6,88
22,30
6,87
21,39
6,81
20,48
6,75
19,59
6,58
18,92
6,48
6.246,14
1.932,13

Dias em lactação
DP
Média
23
10
55
12
87
14
119
16
151
17
183
19
213
20
244
19
269
15
291
9
-
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As PDC determinam a forma típica da curva de lactação, com ligeiro aumento da
produção inicial, de aproximadamente 22 kg, até o pico da lactação (período entre 55 a
87 dias de lactação) com aproximadamente 24 kg, decrescendo posteriormente até
aproximadamente 19 kg de leite ao final da lactação. A variação da produção de leite
apresentou-se homogêneas (desvio-padrão médio de 6,65 kg de leite) nos controles da
lactação.
As estimativas dos componentes de variância e herdabilidades para as PDC e
para a P305 são apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2. Estimativas dos componentes de variância genética aditiva ( óˆ a2 ), residual
( óˆ e2 ), fenotípica (óˆ 2p ) e de herdabilidades (ĥ 2 ) para as produções de leite do
dia do controle (PDC) e para a produção de leite até 305 dias (P305) de
primeiras lactações de vacas da raça Holandesa, em análise uni-caráter e as
eficiências relativa de seleção (ERS1 ).
Controle
PDC1
PDC2
PDC3
PDC4
PDC5
PDC6
PDC7
PDC8
PDC9
PDC10
P305
1

ERS =

rˆa

2
hˆPDC

hˆ2P 305

ó̂ a2

ó̂ e2

5,01
6,65
7,55
7,88
6,77
6,66
6,65
6,32
5,34
4,80
647.700

17,86
14,99
14,19
13,84
14,73
14,52
14,25
14,44
15,47
15,57
1.719.000

ó̂ p2
22,87
21,64
21,74
21,72
21,50
21,18
20,90
20,76
20,81
20,37
2.366.700

ĥ 2

ERS 1
0,77
0,99
1,12
1,12
1,05
1,04
1,01
1,02
0,93
0,89
0,77

0,22
0,31
0,35
0,36
0,32
0,31
0,32
0,30
0,26
0,24
0,27
2
2
, em que r̂a é a correlação genética entre a PDC e a P305, hˆPDC e hˆP 305 são,

respectivamente, a de herdabilidade para a PDC e para P305 (Ribas & Perez, 1990).

As estimativas de variância genética aditiva para as PDC aumentaram do
primeiro controle (5,01 kg2) até o quarto controle (7,88 kg2) reduzindo a partir deste
controle até o último controle (4,80 kg2 ). As maiores estimativas foram obtidas para as
PDC3 e PDC4. Ao contrário do observado para as variâncias genéticas, as estimativas
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das variâncias residuais foram superiores para as produções do início (PDC1) e do fim
(PDC10) do período de lactação.
Os valores de herdabilidade aumentaram do início da lactação até a fase
intermediária (quarto controle) e a partir deste ponto, até o final da lactação, ocorreu
uma diminuição nestes valores (Figura 1). O maior valor das estimativas de
herdabilidade para as PDC na fase intermediária da lactação ocorreu mais em função do
aumento nas estimativas das variâncias genéticas do que em função da redução das
variâncias residuais. Estes resultados coincidem com os obtidos por Olori (1997),
Rekaya et al. (1999) e Ferreira (1999), mas não com os apresentados por El Faro (2002)
que obteve maior estimativa de herdabilidade para os controles do início e do fim do
período da lactação. As estimativas de herdabilidade para as PDC foram geralmente
superiores à obtida para a P305, exceto para as PDC1, PDC9 e PDC10 (Figura 1). Estes
resultados também se assemelham aos reportados em vários outros estudos (Meyer et al.,
1989; Swalve, 1995a; Kettunen et al., 1998 e Machado et al., 1998).

Herdabilidade

0,37
0,33
0,29
0,25
0,21
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Controle
PDC-UNI

PDC-BI

P305-BI

P305-BI

Figura 1 - Estimativas de herdabilidade obtidas, respectivamente, com modelos unicaráter e bi-caráter, para as produções de leite do dia do controle (PDC-UNI
e PDC-BI) e para a produção de leite até 305 dias (P305-UNI e P305-BI) de
primeiras lactações de vacas da raça Holandesa.
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As estimativas de herdabilidade resultantes das análises bi-caráter (Tabela 3)
foram semelhantes às estimativas obtidas nas análises uni-caráter e situaram-se dentro
do intervalo de valores relatados por Ferreira (1999) e Rekaya et al. (1999).

Tabela 3. Estimativas dos componentes de variância genética aditiva ( óˆ a2 ), residual
( óˆ e2 ), fenotípica (óˆ 2p ) e de herdabilidades ( ĥ 2 ) para as produções de leite do
dia do controle (PDC) e para a produção de leite até 305 dias (P305) de
primeiras lactações de vacas da raça Holandesa, em análise bi-caráter.

Controle
PDC1
PDC2
PDC3
PDC4
PDC5
PDC6
PDC7
PDC8
PDC9
PDC10
1

P305
2
óˆ aPDC

2
óˆ ePDC

5,37
6,31
7,32
7,42
6,56
6,19
6,31
6,74
6,21
6,49

17,90
15,75
14,94
15,86
17,66
18,75
19,31
19,43
20,16
19,13

Estimativas expressas em 10-3 .

óˆ 2pPDC
23,27
22,06
22,26
23,28
24,22
24,94
25,62
26,17
26,37
25,62

2
hˆPDC
0,23
0,29
0,33
0,32
0,27
0,25
0,25
0,26
0,24
0,25

1
2
óˆ aP
305

1
2
óˆ eP
305

686,8
709,5
717,3
685,7
670,8
656,7
656,4
678,2
668,6
646,0

1695
1673
1670
1684
1691
1700
1707
1699
1711
1727

óˆ 2pP 305 1
2381,8
2382,5
2387,3
2369,7
2361,8
2356,7
2363,4
2377,2
2379,6
2373,0

hˆP2 305
0,29
0,30
0,30
0,29
0,28
0,28
0,28
0,29
0,28
0,27

As estimativas das correlações genéticas e fenotípicas entre as PDC e entre estas
e a P305 são mostradas na Tabela 4 e Figuras 2 e 3.
As correlações genéticas para as PDC variaram de 0,64 (entre PDC1 e PDC10) a
1 (entre PDC3 e PDC7 e entre PDC4 e PDC9), entretanto as maiores freqüências foram
para valores próximos ou iguais a 1 (71% ≥ 0,95 e 47% ≥ 0,98). As correlações entre as
PDC a partir do sexto controle (≥PDC6) foram todas iguais a 0,98. Entretanto as
correlações genéticas entre as PDC do início (≤PDC3) e do final (≥PDC8) da lactação
foram inferiores a 0,91 (Figura 2). As correlações fenotípicas variaram de 0,27 (entre
PDC1 e PDC10) a 0,78 (entre PDC3 e PDC4, entre PDC4 e PDC5, entre PDC5 e PDC6,
entre PDC6 e PDC7 e entre PDC7 e PDC8) e apresentaram o mesmo comportamento
das correlações genéticas, com valores superiores entre as PDC adjacentes (Figura 3).
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Tabela 4. Estimativas de correlações genéticas (acima da diagonal), fenotípicas (abaixo
da diagonal) entre as produções de leite do dia do controle (PDC) e a produção
de leite até 305 dias (P305) de primeiras lactações de vacas da raça Holandesa.

PDC1
PDC2
PDC3
PDC4
PDC5
PDC6
PDC7
PDC8
PDC9
PDC10
P305

PDC1
0,71
0,61
0,53
0,48
0,44
0,40
0,37
0,33
0,27
0,57

PDC2
0,96
0,77
0,69
0,63
0,58
0,53
0,49
0,44
0,38
0,68

PDC3
0,96
0,98
0,78
0,71
0,66
0,61
0,56
0,51
0,46
0,74

PDC4
0,95
0,97
0,98
0,78
0,71
0,65
0,60
0,54
0,48
0,77

PDC5
0,93
0,95
0,97
0,98
0,78
0,71
0,65
0,58
0,51
0,81

PDC6
0,92
0,94
0,96
0,98
0,98
0,78
0,71
0,62
0,55
0,83

PDC7
0,90
0,95
1,00
0,97
0,98
0,98
0,78
0,68
0,60
0,83

PDC8
0,84
0,88
0,91
0,97
0,98
0,98
0,98
0,77
0,68
0,83

PDC9 PDC10 P305
0,75
0,64 0,86
0,82
0,80 0,93
0,86
0,85 0,99
1,00
0,96 0,97
0,98
0,98 0,97
0,98
0,98 0,97
0,98
0,98 0,93
0,98
0,98 0,96
0,98 0,95
0,76
0,96
0,80
0,76
-

As correlações residuais (resultados não apresentados) foram inferiores as demais
(genéticas e fenotípicas), com valores variando entre 0,69 (entre PDC5 e PDC7, entre
PDC7 e PDC8 e entre PDC8 e PDC10) e 0,15 (entre PDC1 e PDC10). Estes resultados,
com valores de correlações genéticas superiores entre as produções dos controles
consecutivos, assemelham-se aos obtidos por Meyer et al. (1989), Swalve (1995a),
Gadini (1997) e Olori et al. (1999).

Figura 2 - Estimativas de correlações genéticas entre as produções de leite do dia do
controle (PDC) de primeiras lactações de vacas da raça Holandesa.
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As correlações genéticas entre as PDC e a P305 foram altas, variando de 0,86
(entre PDC1 e P305) a 0,99 (entre PDC3 e P305) com maiores valores entre as PDC do
período intermediário da lactação e a P305 (Tabela 4). Desta forma se as decisões de
descarte dos animais forem baseadas nas PDC da fase intermediária da lactação, que
apresentam maiores valores de herdabilidade (Tabela 2) e maiores correlações genéticas
com a P305 (Tabela 4), poderia se obter maiores ganhos genéticos na P305 do que se
decisões fossem tomadas com base nas PDC da fase inicial ou final da lactação. Assim,
maior ganho genético na P305, pode ser conseguido por seleção indireta baseada nas
PDC3 a PDC8, particularmente nas PDC3 e PDC4 que apresentam maior eficiência
relativa do que a seleção direta para a P305 (Tabela 2). Ribas & Perez (1990) relataram
maior eficiência relativa de seleção para o PDC5 e PDC6 em estudo como PCD de
primeiras lactações de vacas Holandesas.

Figura 3 - Estimativas de correlações fenotípicas entre as produções de leite do dia do
controle (PDC) de primeiras lactações de vacas da raça Holandesa.
Estimativas de covariâncias genéticas e fenotípicas entre as PDC
apresentadas na Tabela 5.

são
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Tabela 5. Estimativas de covariância genética (acima da diagonal) e fenotípica (abaixo
da diagonal) entre as produções de leite do dia do controle (PDC) de
primeiras lactações de vacas da raça Holandesa.

PDC1
PDC2
PDC3
PDC4
PDC5
PDC6
PDC7
PDC8
PDC9
PDC10

PDC1
9,93
7,21
5,31
4,99
4,03
3,74
2,82
3,13
2,52

PDC2
5,94
9,77
7,67
6,87
5,97
5,35
4,43
4,40
3,20

PDC3
6,37
7,71
9,20
8,08
7,21
6,03
5,56
5,46
4,22

PDC4 PDC5 PDC6 PDC7 PDC8 PDC9 PDC10
6,68
5,81 7,51 5,10 5,21
3,98
3,29
7,34
6,82 6,50 6,09 5,95
4,88
4,78
7,96
7,66 7,21 7,30 6,64
5,61
5,57
7,94 7,67 7,47 7,51
7,13
6,69
9,37
6,82 6,69 7,25
6,43
6,50
7,90 10,15
6,96 7,33
6,43
6,77
6,76
8,63 9,78
6,53
6,23
6,42
5,50
6,75 7,94 9,98
6,14
6,09
4,57
5,60 6,87 8,23 10,14
5,28
3,64
4,49 4,94 6,23 8,28 10,86
-

As covariâncias genéticas e fenotípicas entre as PDC

foram maiores

particularmente na fase intermediária da lactação, diminuindo em magnitude à medida
que os mesmos se distanciavam. Considerando que as estimativas de correlações
genéticas entre as PDC foram altas e próximas à unidade entre a maioria das PDC (71%
≥ 0,95), eventualmente e dependendo do contexto, pode-se assumir as correlações iguais
à unidade entre as PDC. Este fato sugere que um modelo de repetibilidade (Rekaya et
al., 1999 e Melo et al.1) poderia ser utilizado para o ajuste das PDC visto que o mesmo é
mais parcimonioso, pois necessita estimar apenas três componentes de covariância e
portanto, menos exigente em termos de demanda computacional e tempo de
processamento.
Apesar de maior simplicidade e eventual facilidade de análise ao assumir
variâncias constantes e correlações iguais a um entre as PDC, o modelo de repetibilidade
não considera a forma da curva da lactação. Contudo ajustar todas as produções
disponíveis ao longo da lactação em um modelo multi-caráter é mais difícil devido ao
maior número de parâmetros a serem estimados. Neste contexto, os modelos de
regressão aleatória, com sub modelos que permitem o ajuste da forma da curva da
1
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lactação e consideram a estrutura de covariância entre as PDC, caracterizam-se como
uma interessante e promissora alternativa para o ajuste das PDC (Brotherstone et al.,
2000; Pool et al., 2000; Kettunen et al., 2000; Pool & Meuwissen, 1999 e Jakobsen et
al., 2002) devendo assim ser investigados em estudos futuros.
4.4 Conclusões

Estimativas de herdabilidade para as PDC superiores às obtidas para a P305 e
elevadas correlações genéticas entre elas, sugerem o uso das PDC nos procedimentos de
seleção para a produção de leite da raça Holandesa no Brasil.
As PDC da fase intermediária da lactação podem ser utilizadas com critérios de
seleção dos animais, particularmente àquelas que são mais herdáveis (produções dos
controles dois a oito) do que a produção de leite até 305 dias e com ela altamente
correlacionadas. Nesta situação a seleção indireta baseada nas PDC pode ser mais
eficiente que a seleção direta para P305.
Estimativas de correlações genéticas altas e próximas à unidade entre a maioria
das PDC sugerem que eventualmente pode-se assumir correlação igual a um entre as
PDC e ajustar um modelo de repetibilidade, que é mais parcimonioso e menos exigente
em termos de demanda computacional. Entretanto é importante verificar o ajuste de
outros modelos, particularmente com o uso de regressão aleatória, para se concluir
definitivamente sobre a melhor utilização das PDC na avaliação genética da raça
Holandesa no Brasil.

5 PARÂMETROS GENÉTICOS PARA A PRODUÇÃO DE LEITE DO DIA DO
CONTROLE DE PRIMEIRAS LACTAÇÕES DE VACAS DA RAÇA
HOLANDESA USANDO MODELOS DE REGRESSÃO ALEATÓRIA COM
FUNÇÕES PARAMÉTRICAS1
Cláudio Manoel Rodrigues de Melo 2, Irineu Umberto Packer3 , Claudio Nápolis Costa4 ,
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Resumo

Foram utilizados 263.390 registros de produção de leite do dia do controle de
32.448 primeiras lactações de vacas da raça Holandesa, paridas no período de 1991 a
2001, para estimar componentes de variância e parâmetros genéticos usando modelos de
regressão aleatória e a metodologia REML. Duas curvas foram utilizadas para descrever
a trajetória da lactação: a polinomial logarítmica (AS) e a exponencial (W), sob duas
formas: a padrão e com uma modificação para reduzir a amplitude das covariáveis e
contornar problemas de convergência (W*). No ajuste da curva AS considerou-se
heterogeneidade de variâncias residuais (VR) entre classes de dias em lactação (cDEL).
As estimativas das VR entre cDEL foram muito semelhantes, variando de 4,15 a 5,11.
As herdabilidades obtidas pelo ajuste da curva AS (0,29-0,42) e pela curva W* (0,330,40) também foram semelhantes, contudo as estimativas obtidas pelo ajuste da curva W
(0,25-0,65) foram superiores as obtidas pelo ajuste das curva AS e W*, principalmente
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no final da lactação. As correlações genéticas entre as produções de controles
consecutivos foram próximas da unidade, mas reduziram com o aumento do intervalo
entre os controles. Os resultados indicam o modelo de AS com homogeneidade de VR
como o mais apropriado para o ajuste das PDC entre os avaliados, embora o modelo W*
tenha resultado em estimativas de herdabilidade mais estáveis ao longo da lactação.
Palavras Chaves: componente de variância, correlações, parâmetros genéticos,
produções do dia do controle, modelos de regressão aleatória
GENETIC PARAMETERS FOR TEST DAY MILK YIELDS OF FIRST
LACTATION HOLSTEIN COWS BY RANDOM REGRESSION MODELS
USING PARAMETRIC CURVES
Summary
Covariance components for test day milk yield using 263,390 records of 32,448
first lactation Holstein cows were estimated using random regression animal models by
REML. Two functions were used in order to adjust the shape of the lactation curve: the
five-parameter logarithmic Ali and Schaeffer function (AS) and the three-parameter
exponential Wilmink function in its standard form (W) and in a modified form (W*)
used in order to reduce the range of covariates and avoid convergence problems.
Heterogeneous error variance (EV) for classes of days in milk (cDIM) was considered in
adjusting the AS function. Estimates of EV for cDIM were quite similar, rating from
4.15 to 5.11. Heritability estimates for AS (0.29-0.42) and W* (0.33-0.40) were similar,
but heritability estimates obtained for W (0.25-0.65) were higher than those estimated by
the other functions, particularly at the end of lactation. Genetic correlations between
milk yield on consecutive test days (TD) were close to unity, but they decreased with an
increase of the interval between test days. These results suggest the five-parameter
function (AS) homogeneous EV model as the best fit among those evaluated, but W*
resulted in more stable heritability estimates for TD milk yield across lactation.
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Key Words: genetic parameters, milk yield, random regression model, test day model,
variance components
5.1 Introdução
Recentemente o ajuste de modelos para as produções do dia do controle (PDC)
tem recebido considerável atenção da pesquisa em melhoramento genético de bovinos
leiteiros (Swalve 2000; Misztal et al., 2000 e Jensen, 2002). O uso das PDC permite uma
definição mais precisa dos grupos contemporâneos (GC) e dos efeitos ambientais a eles
associados e portanto, uma descrição mais específica dos efeitos de estágio de lactação e
reprodutivo dos animais em produção. Outras características associadas as PDC é o uso
de mais informações de um mesmo animal nas avaliações genéticas, um melhor ajuste
para lactações de diferentes durações e a possibilidade de ajuste para as diferenças
individuais na forma da curva de lactação, o que permite a avaliação para persistência da
lactação. Em adição e talvez o mais importante, o uso das PDC torna possível a
avaliação de animais com lactações em curso ou parciais, o que viabiliza a realização de
avaliações mais freqüentes e assim, a redução do intervalo de gerações (Hill et al., 1995;
Swalve, 2000 e Jensen, 2002).
Vários tipos de modelos têm sido descritos para o ajuste das PDC (Swalve,
1995a, 1995b, 1998, 2000; Misztal et al., 2000 e Jensen, 2002). As funções de
covariância (FC) e os modelos de regressão aleatória (MRA) permitem modelar a
estrutura de covariância presente entre as PDC, evitando a simplicidade associada aos
modelos de repetibilidade (MR), os quais assumem correlação igual à unidade e
variância constantes entre as PDC e a complexidade computacional associada aos
modelos multi-caracteres (MMC) particularmente em relação ao grande número de
parâmetros que necessitam ser estimados (Jamrozik & Schaeffer, 1997; Meyer, 1998b;
Misztal et al., 2000 e Swalve, 2000).
Tais características associadas aos modelos para ajuste das PDC têm motivado
pesquisadores de vários países a investigarem a implementação destes procedimentos
em sistemas nacionais de avaliação genética (Jones & Goddard, 1990; Swalve, 1995a;
Rekaya et al., 1999; Jamrozick et al., 1998; Ptak & Zarnecki, 1998; Schaeffer et al.,
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2000; Lidauer et al., 2000; Pool et al., 2000 e Samoré et al., 2002). Neste contexto
Jamrozik & Schaeffer (1997) relataram estimativas de herdabilidade muito altas para as
PDC bem como correlações genéticas negativas entre as PDC quando a curva de Ali &
Schaeffer (1987) foi usada como a função de ajuste do efeito genético aditivo e o efeito
permanente de ambiente considerado constante em MRA. Posteriormente Jamrozik et
al., (1997c), utilizando a curva de Wilmink (1987) para modelar os efeitos genético e
permanente de ambiente, reportaram estimativas de herdabilidades mais realistas nas
extremidades da lactação, mostrando a importância da modelagem adequada do efeito
permanente de vaca nos MRA para o ajuste das PDC. Brotherstone et al. (2000)
observaram que as curvas paramétricas de Ali & Schaeffer (1987) e de Wilmink (1987)
quando comparadas aos polinômios ortogonais de Legendre com o mesmo número de
parâmetros, mostraram-se mais adequadas para ajustar a curva de lactação de vacas
primíparas da raça Holandesa.
Verifica-se portanto que as funções paramétricas de Ali & Schaeffer (1987) e de
Wilmink (1987) têm se caracterizado como alternativas interessantes no ajuste de MRA
para as PDC, ao permitir a modelagem da curva de lactação e simultaneamente
caracterizar a estrutura das covariâncias entre as PDC (Jamrozik & Schaeffer, 1997;
Jamrozik et al., 1997c e Brotherstone et al., 2000). Todavia é importante observar que a
implementação dos MRA para as PDC na rotina dos sistemas de avaliação genética de
bovinos de leite depende das estimativas dos componentes de covariância e dos
parâmetros genéticos. Assim este estudo tem como objetivo avaliar e comparar duas
funções paramétricas, a logarítmica (AS) proposta por Ali & Schaeffer (1987) e a
exponencial (W) proposta por Wilmink (1987) ajustadas aos registros de produção de
leite do dia do controle de primeiras lactações de vacas da raça Holandesa por modelos
de regressão aleatória.
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5.2 Material e Métodos
5.2.1 Dados
Os registros de produção de leite foram disponibilizados pelo Serviço de
Controle Leiteiro (SCL) da Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça
Holandesa (ABCBRH) e de suas filiadas estaduais no período de 1991 a 2001 e se
originaram de 39.048 lactações oriundas de 531 rebanhos localizados nos Estados de
São Paulo (SP), Minas Gerais (MG), Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC) e
Espírito Santo (ES).
Para ajuste dos MRA foram utilizadas as PDC obtidas entre cinco e 305 dias
após o parto de vacas com idade entre 18 a 48 meses que tivessem pelo menos três
controles individuais de produção na lactação, com o primeiro controle realizado até 45
dias após o parto. Em adição, condicionou-se que cada GC, definido como rebanho-anomês do controle, incluísse pelo menos quatro vacas. Após estas restrições foram
utilizadas nas análises estatísticas 32.448 primeiras lactações com 263.390 produções do
dia do controle.
O arquivo com informações de genealogia dos animais, para a estruturação da
matriz de coeficientes de parentesco (A), foi caracterizado pela inclusão de 3.737
registros de touros aos 41.069 registros de vacas. Entretanto, animais não informativos
(i.e., ambos parentes desconhecidos e somente um descendente) foram eliminados.
Assim, na matiz A foram incluídos 40.770 animais.
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5.2.2 Descrição das Curvas
A modelagem da curva de lactação e da estrutura de covariância entre as PDC foi
realizada com as seguintes funções:
a) Curva logarítmica de Ali & Schaeffer (1987), caracterizada por cinco parâmetros,
representada por AS e definida por:
a 0 + a1 c + a 2 c 2 + a 3 (ln 1 / c) + a 4 (ln 1 / c) 2

(1)

onde c = DEL/305 e DEL é dias em lactação.
b) Curva exponencial de Wilmink (1987), caracterizada por quatro parâmetros,
representada por W e definida por:
a 0 + a1 t + a 2 exp( − a 3 t )

(2)

onde t = DEL;
c) e ainda por:
a 0 + a1t / 100 + a 2 exp( − a 3 t )

(3)

que é uma variação alternativa de W, representada por WÚ, em que, no segundo termo, a
divisão de t por 100 teve como objetivo reduzir a amplitude das covariáveis visando
melhorar as propriedades numéricas do modelo (Jakobsen et al., 2002).
Na curva de Wilmink, o quarto parâmetro ( a 3 ) é geralmente considerado como
uma constante, reduzindo o número de parâmetros a serem estimados de quatro para
três, o que simplifica o ajuste da curva. Nesse estudo assumiu-se o valor de -0,05 para o
parâmetro a 3 .
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5.2.3 Modelo Estatístico
Em sua expressão geral, o modelo de análise é representado por:
f −1

k −1

k −1

m =0

m =0

m =0

yit = Fit + ∑ â m Pm (t ) + ∑ á im Pm (t ) + ∑ ãim Pm (t ) +eit

(4)

em que:
yit é a produção de leite da vaca i tomada no dia t ; â m são os coeficientes de regressão
fixa para curva média da população; á im e ã im são, respectivamente, os coeficientes de
regressão aleatória do efeito genético aditivo e permanente de ambiente para a vaca i ;
eit é a medida de erro associado com classes do tempo t ; Fit representa os demais
efeitos fixos do modelo, i.e. efeitos de rebanho-ano-mês do controle, da época do parto
da vaca e da idade da vaca ao parto como covariável, com termos ilnear e quadrático;
Pm (t ) é a mth função básica da curva ajustada; f e k são indicadores do número de

coeficientes dos efeitos fixos e aleatórios da curva ajustada. Assim, como exemplo para
curva AS (equação 1) tem-se:

P0 (t ) = 1 ,

P1 (t ) = c ,

P2 (t ) = c 2 ,

P3 (t ) = ln 1 / c ,

2
P4 (t ) = (ln 1 / c ) e f = k = 6 .

O modelo acima pode ser escrito na forma matricial por:
y = Xb + Zá + Z D ã + e

(5)

em que y é o vetor das observações; b é o vetor dos efeitos fixos; á é o vetor dos
coeficientes de regressão aleatória do efeito genético aditivo de animal; ã é o vetor dos
coeficientes de regressão aleatória do efeito permanente de ambiente; e é o vetor de
efeito aleatório residual; e X, Z e Z D são as matrizes de incidência correspondentes às
observações, para efeitos fixos, efeitos aleatórios de animal e permanente de ambiente,
respectivamente, para o quais assume-se:
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á 
G A ⊗ A
ã  ~ N (0, V ) , V =  0
 

 e 
 0

0
PD ⊗ I
0

0
0  , em que G A e PD são, respectivamente, as
R 

matrizes de covariâncias genética aditiva e de efeito permanente de ambiente para os
coeficientes de regressão aleatória, A é a matriz dos coeficientes de parentesco entre os
animais, I uma matriz identidade, ⊗ é o operador de produto direto entre matrizes, e
R = diag{ó en2 }, em que n representa as classes de dias em lactação (cDEL), para ajuste
da variância heterogênea entre grupos ao longo da lactação. Assim, no ajuste da curva
AS, n = 1,...,29 para cDEL: 5-20, 21-30,...,295 -305; n = 1,...,4 para cDEL: 5-45, 46-115,
116-265 e 266-305, ou ainda n = 1 quando variância residual (VR) foi assumida
homogênea ou constante ao longo da lactação. Os modelos ajustados usando a curva AS
foram identificados por AS seguido de ME (medidas de erro) e do número de medidas
de erro ajustadas (29, 4 ou 1). Assim ASME29 identifica um MRA usando a curva AS
com ajuste de 29 grupos ou medidas de erro.
No ajuste da curva W e WÚ considerou-se apenas variância residual homogênea,
visto que em resultados prévios não foram observadas diferenças entre as estimativas de
variância residual entre diferentes classes de cDEL, no ajuste da curva AS, conforme se
discutirá adiante.
Os componentes de covariância para os efeitos aleatórios dos modelos ajustados
foram estimados usando o programa ‘DxMRR’ (Meyer, 1998a) e o algorítmo de
informação média (AI)REML o qual requer a primeira derivada da função de
verossimilhança, mas simplifica o cálculo da segunda derivada por usar as matrizes de
informação observada e esperada (Johnson & Thompson, 1995 e Meyer, 1997). Definiuse como critério de convergência a diferença entre o valor da função de verossimilhança
de iterações consecutivas menor que 10 −4 . Cada análise foi repetida com os valores
estimados na análise anterior até que o valor da função de verossimilhança fosse igual
entre duas análises consecutivas.
A avaliação dos diferentes modelos ajustados foi feita através da comparação
entre os componentes de covariância e parâmetros estimados para as funções ajustadas
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entre si e relativamente aos parâmetros genéticos estimados por Melo et al.1 para as PDC
com modelo uni-caráter, entre os valores do logarítmo do máximo da função de
verossimilhança ( log l ) e valores que minimizam os Critérios de Informação de Akaike
( AIC = −2 log l + 2 p ) e de Schwarz (BIC = −2 log l + p log( N − r ( x)) ) em que, p é o
número de parâmetros estimados, N é o tamanho da amostra, r ( x) é o posto da matriz
de coeficientes de efeitos fixos no modelo de análise (Kass & Raftery, 1995).
5.3 Resultados
Informações sobre número de observações, animais, distribuição dos registros,
média e desvio-padrão da produção de leite nos controles individuais são apresentadas
na Tabela 1. Observou-se que o número médio de controles por vaca foi oito e que
80,85% das vacas tinham oito ou mais controles enquanto apenas 9,39% apresentavam
menos de cinco controles disponíveis.

Tabela 1. Estrutura dos dados, média observada e desvio-padrão da produção de leite do
dia do controle.
Número (N) de observações no 263.930 N de observações por estação de
total
parto
N de animais com observações
32.448 Estação 1
61.833
com 3 observações
1.516 Estação 2
78.820
com 4 observações
1.529 Estação 3
71.919
com 5 observações
1.477 Estação 4
50.818
com 6 observações
1.722 N de animais na análise1
49.394
2
com 7 observações
2.547 N de touros
1.955
com 8 observações
5.151 N de Mães2
9.739
com 9 observações
9.091 N de grupo contemporâneo
14.537
com 10 observações
9.415 Média
20,57
Desvio-padrão
5,99
1

Incluindo parentes sem observações; 2Com progênie no arquivo de dados.

1

MELO, C.M.R. DE; PACKER, I.U.; COSTA, C.N.; MACHADO, P.F. Parâmetros genéticos para as
produções de leite do dia do controle e da primeira lactação de vacas da raça Holandesa usando
modelos uni e bi-caráter.(Trabalho não publicado).
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Informações sobre o posto da matriz dos coeficientes de regressão aleatória para
o efeito genético aditivo, número de parâmetros estimados, valor do logarítmo do
máximo da função de verossimilhança e valores das estatísticas AIC e BIC calculados
para os diferentes modelos de regressão aleatória são apresentadas na Tabela 2.
Os valores de log l e AIC indicam que o ajuste do modelo ASME29 é superior
aos demais modelos estudados, enquanto pelo BIC o modelo mais parcimonioso
(ASME1) foi indicado como sendo superior aos demais. Os valores obtidos para log l e
AIC tendem a favorecer modelos com maior número de parâmetros enquanto o BIC, que
penaliza mais o maior número de parâmetros, tende a selecionar modelos mais
parcimoniosos. O modelo W apresentou dificuldade de convergência provavelmente
devido a problemas numéricos ocorridos em função da amplitude das covariáveis, o que
não foi observado com o modelo W*.
Tabela 2. Posto da matriz dos coeficientes de regressão aleatória para o efeito genético
aditivo ( G A ), número de parâmetros (NP), o logarítmo da função de
verossimilhança ( log l ), critérios de informação de AIC e BIC para diferentes
modelos ajustados.
Modelos
ASME291
ASME41
ASME11
W2
WÚ3

Posto de G A
5
5
5
3
3

NP
59
34
31
13
13

log l

AIC
849.205,99
849.270,89
849.284,54
890.098,12
861.850,73

BIC
849.824,39
849.627,25
849.609,47
890.234,38
861.986,99

-424.543,99
-424.601,44
-424.611,27
-445.036,06
-430.912,37
1
a 0 + a1 c + a 2 c 2 + a 3 (ln 1 / c) + a 4 (ln 1 / c) 2 onde c = DEL/305 e DEL é dias em lactação;
2
a 0 + a1 t + a 2 exp( − a 3 t ) onde t = DEL;
3

a 0 + a1t / 100 + a 2 exp( − a 3 t ) onde t = DEL.

O número de observações, média, desvios-padrão e estimativas de variância
residual para produção de leite nos respectivos grupos de medidas de erro (classes de
DEL) para os modelos ajustados são apresentadas na Tabela 3.
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Tabela 3. Dias em lactação (DEL), número de observações (N), média e desvio padrão
(DP) e estimativas de variância residual (VR) para produção de leite das
classes de medidas de erro (ME) para os modelos ajustados.
ASME291
ME DEL
N
Média DP VR
1
5-20 13.273 19,61 5,36 4,81
2
21-30
9.807 21,39 5,43 4,73
3
31-40
9.913 22,07 5,57 4,75
4
41-50
9.762 22,61 5,59 4,72
5
51-60
9.746 22,54 5,62 4,51
6
61-70
9.787 22,65 5,68 4,81
7
71-80 10.048 22,62 5,75 4,53
8
81-90
9.751 22,36 5,72 4,51
9 91-100
9.784 22,32 5,78 4,27
10 101-110
9.758 22,11 5,83 4,24
11 111-120
9.528 21,93 5,81 4,27
12 121-130
9.597 21,80 5,86 4,37
13 131-140
9.396 21,67 6,01 4,76
14 141-150
9.148 21,29 5,91 4,62
15 151-160
9.222 21,14 5,90 4,49
ASME41
ME DEL
N
Média DP VR
1
5-45 38.162 21,10 5,66 4,78
2
46-115 68.263 22,42 5,98 4,50
3 116-265 130.967 20,26 5,73 4,55
4 266-305 259.98 17,48 5,59 4,53
ASME11
ME DEL
N
Média DP VR
1
5-305 263.930 20,57 5,99 4,56
1
2
3

ME
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
W2
ME
1

WÚ3
ME
1

DEL
161-170
171-180
181-190
191-200
201-210
211-220
221-230
231-240
241-250
251-260
261-270
271-280
281-290
291-305

N
9.027
8.896
8.832
8.876
8.526
8.540
8.386
8.145
7.994
7.858
7.480
7.105
6.697
8.508

Média
20,95
20,67
20,28
20,15
19,89
19,56
19,32
19,09
18,62
18,33
18,06
17,68
17,46
17,18

DP
6,01
5,87
5,93
5,91
5,81
5,85
5,94
5,77
5,76
5,72
5,76
5,65
5,68
5,58

VR
4,47
4,25
4,20
4,47
4,58
4,81
4,96
4,62
4,48
4,46
5,11
4,60
4,15
4,29

DEL
N
Média DP VR
5-305 263.930 20,57 5,99 4,56

DEL
N
Média DP VR
5-305 263.930 20,57 5,99 5,63

a 0 + a1 c + a 2 c 2 + a 3 (ln 1 / c) + a 4 (ln 1 / c) 2 onde c = DEL/305 e DEL é dias em lactação;

a0 + a1 t + a2 exp( −a3 t ) onde t = DEL;

a 0 + a1t / 100 + a 2 exp( − a 3 t ) onde t = DEL.

As estimativas VR obtidas para as cDEL pelo ajuste do modelo ASME29 foram
muito similares variando de 4,15 kg2 para o ME28 a 5,11 kg2 para o ME26. A média da
VR obtida dos 29 grupos ajustados por este modelo foi 4,55 kg2 com desvio padrão 0,26
kg2. As estimativas das VR obtidas pelo ajuste do modelo ASME4 variaram de 4,78 kg2
para ME1 a 4,50 kg2 para ME2. A média da VR obtida pelo ajuste deste modelo com 4
grupos foi 4,59 kg2 com desvio padrão 0,13 kg2. O valor de VR estimado pelo ajuste do
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modelo ASME1 foi 4,56 kg2 . Portanto, a variação observada entre os grupos de DEL foi
muito pequena (Tabela 3 e Figura 1), com valores médios de VR muito próximos, não
indicando a necessidade de ajuste para a heterogeneidade da VR. Os modelos W e WÚ
foram então ajustados assumindo-se VR homogênea, cujos valores estimados foram,
respectivamente, iguais a 4,56 kg2 e 5,63 kg2 e portanto, muito semelhantes às

2

Variância residual (leite kg )

estimativas obtidas pelo ajuste da curva AS.

5,25
5,00
4,75
4,50
4,25
4,00
5

55

105

155

205

255

305

DEL
ASME29

ASME4

ASME1

Figura 1 - Estimativas de variâncias residuais obtidas pelo ajuste do modelo ASME29,
ASME4 e ASME1.
As estimativas de covariâncias e correlações entre os coeficientes de regressão
aleatória para o efeito genético aditivo e permanente de ambiente da curva AS,
autovalores associados ( ë ) e respectivas proporções são apresentadas nas Tabelas 4 e 5.
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Tabela 4. Estimativas de covariâncias e correlações entre os coeficientes de regressão
aleatória de efeito genético aditivo da curva AS 1 , os autovalores ( ë )
associados a matriz G A e suas proporções em porcentagem.

α0 α0
α1
α2
α3
α4
α1 α1
α2
α3
α4
α2 α2
α3
α4
α3 α3
α4
α4

ë0

ë1
ë2
ë3

ë4
1

ASME29
ASME4
ASME1
Covariâncias Correlações Covariâncias Correlações Covariâncias Correlações
370,76
369,03
369,72
-589,12
-0,97
-586,17
-0,97
-587,22
-0,97
227,86
0,87
226,82
0,87
227,13
0,87
-194,42
-0,98
-193,34
-0,98
-193,72
-0,98
27,71
0,96
27,52
0,96
27,58
0,96
1.004,03
999,01
1.000,60
-414,15
-0,96
-412,35
-0,96
-412,82
-0,96
310,16
0,95
308,30
0,95
308,88
0,95
-44,58
-0,94
-44,25
-0,94
-44,35
-0,94
184,27
183,60
183,70
-118,62
-0,85
-117,94
-0,85
-118,12
-0,85
17,06
0,84
16,95
0,84
16,98
0,84
105,63
104,97
105,17
-15,26
-0,99
-15,14
-0,99
-15,18
-0,99
2,24
2,22
2,23
Autovalores
Absoluto
%
Absoluto
%
Absoluto
%
3,13
0,19
3,12
0,19
3,12
0,19
1.622,58
97,34
1.614,51
97,33
1.617,11
97,33
39,58
2,37
39,56
2,38
39,56
2,38
1,61
0,10
1,61
0,10
1,61
0,10
0,02
0,00
0,02
0.00
0,02
0,00

a 0 + a1 c + a 2 c 2 + a 3 (ln 1 / c) + a 4 (ln 1 / c) 2 onde c = DEL/305 e DEL é dias em lactação.

As estimativas dos coeficientes de regressão aleatória para o efeito genético
aditivo foram muito semelhantes, independentemente da modelagem da VR para a curva
AS. A mesma tendência foi observada para as estimativas dos coeficientes para o efeito
permanente de ambiente.
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Tabela 5. Estimativas de covariâncias e correlações entre os coeficientes de regressão
aleatória de efeito permanente de ambiente da curva AS1, os autovalores (ë )
associados a matriz PD e suas proporções em porcentagem.

γ0

γ0
γ1
γ2
γ3
γ4

γ1

γ1
γ2
γ3

γ4
γ2 γ2
γ3
γ4
γ3 γ3
γ4

ë0

ë1
ë2
ë3

ë4
1

γ4
γ4

ASME29
ASME4
ASME1
Covariâncias Correlações Covariâncias Correlações Covariâncias Correlações
2.592,51
2.527,81
2.534,34
-4.253,25
-0,99
-4.146,84
-0,99
-4.154,92
-0,99
1.694,03
0,92
1.649,27
0,92
1.650,50
0,92
-1.438,84
-0,99
-1.402,55
-0,99
-1.406,91
-0,99
207,85
0,98
202,57
0,98
203,25
0,98
7.131,71
6.956,75
6.966,19
-2.943,20
-0,97
-2.869,76
-0,97
-2.870,57
-0,97
2.341,08
0,97
2.281,40
0,97
2.286,91
0,97
-335,57
-0,95
-326,88
-0,95
-327,73
-0,95
1.296,07
1.265,54
1.264,84
-916,19
-0,89
-891,03
-0,89
-892,01
-0,89
129,33
0,86
125,64
0,86
125,79
0,86
809,90
789,54
792,43
-118,08
-1,00
-115,13
-1,00
-115,58
-1,00
17,37
16,94
17,01
Autovalores
Absoluto
%
Absoluto
%
Absoluto
%
3,93
0,03
3,93
0,03
3,92
3,92
11.674,30
98,50
11.383,10
98,50
11.400,60
98,49
162,65
1,37
162,97
1,41
163,69
1,41
6,60
0,06
6,58
0,06
6,59
0,06
0,04
0,03
0,04
0,00
0,04
0,00

a 0 + a1 c + a 2 c 2 + a 3 (ln 1 / c) + a 4 (ln 1 / c) 2 onde c = DEL/305 e DEL é dias em lactação.

As estimativas de covariâncias e correlações entre os coeficientes de regressão
aleatória para as curvas W e WÚ para os efeitos genético aditivo e permanente de
ambiente são apresentadas na Tabela 6. As estimativas de variância foram semelhantes
para os coeficientes a 0 e a 2 , mas ligeiramente maior para a1 com a curva WÚ.
Observaram-se algumas diferenças entre as funções em magnitude e sentido das
correlações entre os coeficientes, certamente devido ao efeito de escala relacionado à
covariável (t/100) associada ao coeficiente a1 .
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Tabela 6. Estimativas de variâncias (diagonal), covariâncias (abaixo da diagonal) e
correlações (acima da diagonal) entre os coeficientes de regressão aleatória da
curvas W e WÚ para os efeitos genético aditivo e permanente de ambiente.
W1
Efeito genético aditivo
á0

á1
á2
10,72
-0,220
-0,65
-0,03
0,002
0,15
-10,73
0,034
25,50
Efeito permanente de ambiente
ã0
ã1
ã2
15,10
-0,360
-0,45
-0,05
0,001
0,19
-10,37
0,037
35,70
1
a0 + a1 t + a2 exp( −a3 t ) onde t = DEL;
2

WÚ2
Efeito genético aditivo
á0
á1
10,93
-0,49
-1,80
1,22
-7,64
-0,70
Efeito permanente de ambiente
ã0
ã1
16,49
-0,75
-5,09
2,81
-13,64
5,08

á2
-0,46
-0,13
24,77
ã2
-0,54
0,46
38,90

a 0 + a1t / 100 + a 2 exp( − a 3 t ) onde t = DEL.

As estimativas das variâncias genéticas obtidas com os modelos ASME29,
ASME4, ASME1 e WÚ foram muito semelhantes ao longo do período de lactação
(Figuras 2, 3 e 4). No modelo ASME1 a variância genética (7,59 a 11,88 kg2 ) apresentou
média igual a 8,77 kg2 e desvio padrão de 0,63 kg2 (Figura 3). Todavia para o modelo W
as estimativas de variância genética apresentaram comportamento diferenciado,
aumentando de 9,47 kg2 no quinto DEL para 171,27 kg2 no final da lactação (Figura 4a).
As estimativas de variância do efeito permanente de ambiente apresentaram
tendência semelhante à observada para as estimativas de variância genética nos modelos
ASME29, ASME4, ASME1 e WÚ, exceto pelo aumento ocorrido do 240o DEL até o
final da lactação (Figuras 2, 3 e 4). Com relação ao modelo W, as estimativas de
variância para o efeito permanente de ambiente acompanharam a mesma tendência das
estimativas para o efeito genético aditivo, aumentando do quinto DEL até o final da
lactação (Figura 4a).
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Figura 2 - Estimativas de variâncias genéticas, de ambiente permanente, fenotípica e
residuais obtidas pelo ajuste do modelo ASME29 (à esquerda - Figura 2a) e
pelo ajuste do modelo ASME4 (à direita - Figura 2b).
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Figura 3 - Estimativas de variâncias genéticas, de ambiente permanente, fenotípica e
residual obtida pelo ajuste do modelo ASME1.
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As estimativas de herdabilidade não diferiram entre os modelos ASME29,
ASME4 e ASME1 (Figura 5a). Nestes modelos tais estimativas decresceram de 0,35 no
início da lactação até 0,30 no 25o DEL, quando aumentaram até 0,41 no 234o DEL, para
novamente decrescerem até o final da lactação. As estimativas de herdabilidade para o
modelo W* (Figura 5b) apresentaram uma tendência mais estável, com decréscimo de
0,36 no início para 0,33 no 44o DEL e um pequeno acréscimo até o final da lactação com
valor igual a 0,40. As estimativas de herdabilidade no modelo W (Figura 5b) iniciaram
com valor 0,27 e foram superiores àquelas estimativas obtidas pelos demais modelos,
particularmente no final da lactação (0,65) e refletem o aumento das variâncias com o
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Figura 5 - Estimativas de herdabilidades obtidas a partir do ajuste dos modelos ASME1,
ASME4 e ASME29 (à direita - Figura 5a) e pelo ajuste dos modelos W e WÚ
(à esquerda - Figura 5b).
As estimativas de correlação genética entre as PDC foram semelhantes entre os
modelos ASME1 e W (Tabelas 7, 8), com valores próximos à unidade para as PDC entre
DEL adjacentes e valores menores para PDC entre o início e o final da lactação. As
estimativas de correlação genética foram ligeiramente maiores para o modelo ASME1
entre o início e o período médio da lactação enquanto esta tendência de maiores valores
foi observada para o modelo W entre as PDC da fase intermediária e final da lactação.
Os valores de correlações genéticas entre as PDC para o modelo W* foram similares
àquelas obtidas para os outros dois modelos, exceto que valores negativos foram
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observados entre o início e o final da lactação (Tabelas 9). As ilustrações gráficas destas
estimativas para os modelos ajustados são apresentadas nas Figuras (6a, 7a e 8a).
Tabela 7. Estimativas de herdabilidade (diagonal), de correlações genéticas (acima da
diagonal) e de ambiente permanente (abaixo da diagonal) entre a produção de
leite de dias em lactação (DEL) selecionados. Estimativas obtidas com
modelo ASME11 .
DEL
5
25
45
125
165
265
285
305
1

5
0,32
0,29
0,37
0,37
0,24
0,06
0,08
0,10

25
0,74
0,30
0,94
0,64
0,56
0,40
0,33
0,25

45
0,63
0,96
0,33
0,79
0,65
0,42
0,37
0,30

125
0,30
0,70
0,85
0,40
0,95
0,58
0,44
0,29

165
0,17
0,60
0,76
0,98
0,41
0,71
0,54
0,34

265
0,06
0,47
0,62
0,89
0,95
0,37
0,97
0,87

285
0,08
0,46
0,61
0,86
0,92
0,99
0,35
0,97

305
0,11
0,45
0,60
0,82
0,87
0,97
0,99
0,29

a 0 + a1 c + a 2 c 2 + a 3 (ln 1 / c) + a 4 (ln 1 / c) 2 onde c = DEL/305 e DEL é dias em lactação.

Tabela 8. Estimativas de herdabilidade (diagonal), de correlações genéticas (acima da
diagonal) e de ambiente permanente (abaixo da diagonal) entre a produção de
leite de dias em lactação (DEL) selecionados. Estimativas obtidas usando o
modelo W1 .
DEL
5
25
45
125
165
265
285
305
1

5
0,27
0,78
0,54
0,30
0,24
0,11
0,09
0,08

25
0,63
0,29
0,95
0,71
0,57
0,29
0,25
0,22

45
0,36
0,94
0,37
0,85
0,71
0,42
0,38
0,34

a 0 + a1 t + a 2 exp( − a 3 t ) onde t = DEL;

125
0,16
0,67
0,83
0,56
0,97
0,83
0,81
0,78

165
0,13
0,56
0,73
0,99
0,60
0,94
0,92
0,90

265
0,08
0,39
0,56
0,92
0,97
0,64
1,00
1,00

285
0,08
0,37
0,53
0,91
0,97
1,00
0,64
1,00

305
0,07
0,35
0,51
0,90
0,96
1,00
1,00
0,65
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Tabela 9. Estimativas de herdabilidade (diagonal), correlações genéticas (acima da
diagonal) e de ambiente permanente (abaixo da diagonal) entre a produção de
leite de dias em lactação (DEL) selecionados. Estimativas obtidas usando o
modelo WÚ1.
DEL
5
25
45
5
0,36
0,74
0,48
25
0,74
0,33
0,94
45
0,50
0,95
0,34
125
0,36
0,84
0,93
165
0,34
0,75
0,83
265
0,23
0,37
0,41
285
0,20
0,29
0,33
305
0,18
0,22
0,25
1
a 0 + a1t / 100 + a2 exp( −a3 t ) onde t = DEL.

125
0,19
0,77
0,93
0,38
0,97
0,69
0,62
0,55

165
0,11
0,69
0,87
0,99
0,39
0,84
0,78
0,73

265
-0,10
0,44
0,64
0,87
0,94
0,40
1,00
0,99

285
-0,13
0,38
0,60
0,84
0,91
1,00
0,40
1,00

305
-0,17
0,34
0,55
0,81
0,89
0,99
1,00
0,40

As estimativas das correlações entre as PDC para o efeito de ambiente
permanente foram semelhantes para os modelos ajustados, ligeiramente maiores para os
modelos W e W*, e com a mesma tendência de valores próximos à unidade para as PDC
de DEL próximos e mais baixos entre as PDC de DEL mais distantes no período de
lactação (Figuras 6b, 7b e 8b).

Figura 6 - Estimativas de correlações genética (à esquerda - Figura 6a) e de ambiente
permanente (à direita - Figura 6b) obtidas pelo ajuste do modelo ASME1.
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Figura 7 - Estimativas de correlações genética (à esquerda - Figura 7a) e de ambiente
permanente (à direita - Figura 7b) obtidas pelo ajuste do modelo W.

Figura 8 - Estimativas de correlações genética (à esquerda - Figura 8a) e de ambiente
permanente (à direita - Figura 8b) obtidas pelo ajuste do modelo WÚ.
5.4 Discussão
Pool & Meuwissen (1999) observaram que o uso de dados de lactações
incompletas (com menos de 280 dias em lactação) poderia afetar a estimativa de
componentes de variância e recomendaram o uso de somente dados de lactações
completas para a estimação de tais parâmetros. Entretanto, o descarte de dados de
lactações incompletas ou em andamento poderia introduzir um viés nas estimativas de
tais parâmetros, particularmente nas condições de manejo de alguns sistemas de
produção nacionais (Costa, 1998) onde vacas com baixa produção poderiam não ter a
mesma chance de encerrar a lactação do que vacas de alta produção. Assim considerouse razoável utilizar as lactações de vacas com pelo menos três controles
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(aproximadamente 90 dias em lactação) para evitar seleção de dados e permitir
estimativas mais realistas dos parâmetros do modelo, nas condições nacionais. Esta
decisão não se mostrou imprudente, pois as estimativas de VR apresentaram uma
tendência de homogeneidade ao longo da lactação.
Com relação aos métodos considerados para seleção de modelos, os critérios de
informação AIC e BIC envolvem dois termos, um associado com o máximo da função
de verossimilhança, que mede a falta de ajuste do modelo e outro que penaliza modelos
mais complexos ao considerar o número de parâmetros presentes no modelo. O log l e o
AIC favorecem modelos mais parametrizados enquanto que o BIC, ao penalizar o
número de parâmetros no modelo, tende a favorecer modelos mais parcimoniosos.
Assim, os critérios log l e AIC indicam ASME29, enquanto o BIC indica ASME1 como
o modelo a ser selecionado como o de melhor ajuste.
O modelo W apresentou problemas de convergência e assim caracterizou-se
como de difícil ajuste entre os modelos avaliados. As análises foram reiniciadas várias
vezes com diferentes valores para que o critério de convergência adotado fosse atendido
e raramente os resultados de uma análise repetiram-se na seguinte. Assim, os resultados
da curva W devem ser vistos com ressalva. Para o modelo WÚ os resultados obtidos
foram consistentes, mostrando que a divisão das covariáveis por uma constante (no caso
100) pode ser efetiva em contornar problemas de instabilidade na estimação dos
coeficientes de regressão aleatória. Estes resultados concordam com os obtidos por
Schaeffer & Guo (2002) que na avaliação de diferentes modelos, verificaram que o
modelo AS foi sempre superior ao modelo W em todos os métodos de avaliação
considerados e que o modelo W foi um dos três piores modelos ajustados. Ressalte-se
que estes autores não incluíram em seu estudo o modelo W* sugerido por Jakobsen et al.
(2002) que, no presente estudo, mostrou-se computacionalmente eficiente, por não
apresentar problemas de convergência.
Diferentemente do observado em outros estudos (Olori et al., 1999; Rekaya et al.,
1999; Brotherstone et al., 2000; Jamrozik et al., 2001 e Lopez-Romero & Carabonö,
2002), nos quais maiores estimativas de VR foram obtidas para as fases inicial e final da
lactação, as estimativas de VR no presente estudo foram semelhantes entre as classes de
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DEL bem como entre os modelos ajustados. Assim, assumir a homogeneidade de VR
não parece comprometer a precisão das estimativas dos outros componentes de variância
e parâmetros genéticos, como se comprova pelos resultados mostrados nas Tabelas 3, 4 e
5. Entretanto, Lopez-Romero & Carabaño (2002) concluíram que homogeneidade de VR
poderia ser assumida no intervalo entre 75 a 275 dias em lactação, mas que
heterogeneidade de VR deveria ser assumida fora deste intervalo, ou seja considerar uma
VR para cada DEL fora deste intervalo. Todavia, considerar uma VR para cada DEL
torna o modelo superparametrizado e dificulta significantemente a estimação dos
componentes de variância. Assim os autores sugeriram que três intervalos (5-75; 76-265;
266-335), apesar de não ser a situação ideal, poderia ser uma alternativa interessante.
As estimativas das variâncias genéticas e de efeito permanente ao longo da
lactação (Figuras 2, 3 e 4b) apresentaram tendências semelhantes entre os modelos
ASME29, ASME4, ASME1 e WÚ decrescendo ao início da lactação para valores mais
estáveis até o terço final da lactação, quando aumentaram. Entretanto, as estimativas
obtidas para o modelo W (Figura 4a) aumentaram desde o início até o final da lactação,
quando alcançou valores marcadamente elevados em relação às estimativas obtidas com
os outros modelos. Os resultados discordam dos reportados por Jamrozik et al. (1997b)
que obtiveram resultados semelhantes utilizando a curva AS e a curva W, bem como
com aqueles de Jamrozik et al. (2001) que obtiveram redução das estimativas de
variância genética do início ao 25o dia da lactação e então estabilidade dos valores até o
final da lactação quando utilizaram o modelo W.
As estimativas de herdabilidade não diferiram entre os modelos ASME29,
ASME4 e ASME1 (Figura 5a), variando entre 0,30 e 0,41. Após um decréscimo no
início, houve um aumento que resultou em maiores valores na fase intermediária da
lactação, quando se observou um novo decréscimo para os menores valores ao final da
lactação. As estimativas de herdabilidade para o modelo W* apresentaram uma
tendência mais estável, com decréscimo de 0,36 no início para 0,33 no 44o DEL e um
pequeno acréscimo até o final da lactação com valor igual a 0,40. Resultado semelhante,
em tendência, foi reportado por Olori et al. (1999) usando uma curva polinomial de
ordem quatro. A despeito dos problemas de convergência observados, as estimativas de
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herdabilidade no modelo W, exceto ao início da lactação, foram superiores àquelas
obtidas com os demais modelos, variando de 0,27 ao início da lactação e crescendo
continuamente até atingir o valor 0,65 ao final do período. Esta tendência coincide com
aquela observada por Brothestone et al. (2000), que todavia, obtiveram estimativas de
menor valor (0,08-0,24).
As estimativas obtidas com os modelos ASME1 e W* foram as que mais se
aproximaram das estimativas obtidas por Melo et al.1 para as PDC em análises unicaráter, as quais variaram de 0,22 a 0,36 e servem de referencial (Van der Werf et al.,
1998; Rekaya et al., 1999) para se caracterizar um valor esperado para as estimativas de
herdabilidade das PDC ao longo da lactação.
As estimativas de correlação genética entre as PDC foram semelhantes entre os
modelos ASME1 e W (Tabelas 7, 8), com valores próximos à unidade para as PDC entre
DEL adjacentes e valores menores para PDC entre o início e o final da lactação. As
estimativas de correlação genética foram ligeiramente maiores para o modelo ASME1
entre o início e o período médio da lactação enquanto esta tendência de maiores valores
foi observada para o modelo W entre as PDC da fase intermediária e final da lactação.
De modo geral, estes resultados assemelham-se aos relatados em outros estudos
(Jamrozik & Schaeffer, 1997; Jakobsen et al., 2002; Brotherstone et al., 2000; Jamrozik
et al., 2001; Costa et al., 2002 e Jakobsen et al., 2002).
Os valores de correlações genéticas entre as PDC para o modelo W* foram
similares àquelas obtidas para os outros dois modelos, exceto que valores negativos
foram observados entre o início e o final da lactação (Tabelas 9). Resultados
semelhantes no ajuste de curvas paramétricas logarítmicas ou exponenciais das PDC
foram observados em outros estudos (Jamrozik et al., 1997c; Rekaya et al., 1999 e
Brotherstone et al., 2000).
O presente estudo concentrou-se na avaliação das funções paramétricas de Ali &
Schaeffer e de Wilmink, mas outros estudos na literatura reportam resultados

1

MELO, C.M.R. DE; PACKER, I.U.; COSTA, C.N.; MACHADO, P.F. Parâmetros genéticos para as
produções de leite do dia do controle e da primeira lactação de vacas da raça Holandesa usando
modelos uni e bi-caráter.(Trabalho não publicado).
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satisfatórios obtidos com os polinômios ortogonais de Legendre para o ajuste das PDC
com MRA (Olori et al., 1999; Brotherstone et al., 2000 e Pool et al., 2000). Brotherstone
et al. (2000) observaram que as funções paramétricas resultaram em maiores valores
para as funções de máxima verosimilhança, todavia produziram valores negativos para
as correlações genéticas entre as PDC do início e final da lactação, o que não foi
observado usando os polinômios de Legendre. Estes autores sugerem que em situações
onde não existam limitações computacionais, os polinômios de maior ordem seriam os
mais eficientes e ainda que, possivelmente, uma mistura de funções paramétricas e não
paramétricas (por exemplo o modelo de Lidauer e Mantysaari, 1999) poderia melhorar o
ajuste da curva de lactação em seus componentes genéticos e de efeito permanente.
Percebe-se assim que existem alternativas a serem consideradas e conforme observado
por Jensen (2001) não existe ainda um consenso sobre o melhor modelo, o que sugere a
oportunidade de se continuar explorando novas alternativas para se otimizar o ajuste das
PDC e implementar sua utilização na rotina das avaliações genéticas.
5.5 Conclusões
A escolha do modelo de ajuste das PDC para uso nas avaliações genéticas
depende da magnitude das estimativas de herdabilidade, da estrutura e magnitude das
correlações entre as PDC ao longo da lactação e ainda da disponibilidade de recursos
computacionais, entre outros fatores. Os modelos avaliados neste estudo baseados na
curva AS, apresentaram resultados semelhantes, com estimativas de herdabilidade para
as PDC apresentando variação mais aproximada dos valores obtidos em análise unicaráter e de magnitude similar a outros resultados da literatura. O modelo ASME1
caracterizou-se como o mais parcimonioso e de menor demanda computacional ao se
favorecer da homogeneidade da variância residual. O modelo baseado na curva de
Wilmink apresentou problemas de convergência e a sua variação com o modelo W*
resultou em estimativas de correlação genética negativas entre as fases inicial e final da
lactação. Portanto, dentre os modelos avaliados o modelo baseado na curva AS,
considerando a homogeneidade de VR, mostrou-se neste estudo mais apropriado para o
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ajuste das PDC de bovinos de leite da raça Holandesa no Brasil. No entanto modelos de
regressão aleatória com o uso de polinômios ortogonais, como por exemplo polinômios
de Legendre também deveriam ser estudados para concluir definitivamente sobre a
melhor modelagem das produções de leite do dia do controle na avaliação genética da
raça Holandesa no Brasil.

6 VALORES GENÉTICOS PARA AS PRODUÇÕES DE LEITE DO DIA DO
CONTROLE E DA LACTAÇÃO NA RAÇA HOLANDESA COM DIFERENTES
MODELOS ESTATÍSTICOS1
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Resumo

Foram utilizados 263.390 registros de produção de leite do dia do controle (PDC)
de 32.448 primeiras lactações de vacas da raça Holandesa paridas no período de 1991 a
2001 para predizer valores genéticos usando diferentes modelos estatísticos e a
metodologia REML. Compararam-se os valores genéticos estimados utilizando três
modelos de regressão aleatória (MRA) com aqueles estimados utilizando um modelo de
repetibilidade (MRF) e um modelo para produção até 305 dias (P305). Nos MRA duas
curvas foram utilizadas para descrever a trajetória da lactação: a polinomial logarítmica
(AS) e a exponencial (W), sob duas formas: a padrão e com uma modificação para
reduzir a amplitude das covariáveis e contornar problemas de convergência (W*). As
covariâncias requeridas foram estimadas em análises prévias usando as mesmas funções
de covariância e modelos. Os desvios padrão (DP) das estimativas de valores genéticos
(EVG) para touros foram similares para os MRA com as curvas AS, WÚ e MRS. Os DP
das EVG para vacas e touros foram maiores nos modelos para ajuste das PDC do que
naquele para ajuste da P305. A magnitude das diferenças dos DP entre modelos
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dependeu do número de controle, no caso de vacas, e do número de filhas, no caso de
touros. Os DP para o modelo W foram os maiores, contudo problemas de convergência
ocorreram na fase de estimação dos componentes de covariância o que sugere cautela na
interpretação dos resultados deste modelo. As correlações das EVG de touros preditas
com o modelo P305 e os demais modelos aumentam com o aumento no número de
progênies e variaram de 0,66 (P305-W) a 0,92 (P305-AS, P305-WÚ). A tendência
genética foi maior para os MRA e menor para MRS do que para P305. Os MRA
possibilitam mas informações sobre as EVG do que MRS por possibilitarem avaliação
genética para persistência da produção de leite na lactação. Os resultados indicam o
MRA com a curva de AS como o melhor modelo de ajuste das PDC alternativamente ao
ajuste da P305 para avaliação genética dos animais da raça Holandesa no Brasil.
Palavras Chaves: avaliação genética, correlações de ordem e de valores, produções do
dia do controle, modelos de regressão aleatória
BREEDING VALUE FOR TEST DAY AND LACTATION MILK YIELDS IN
HOLSTEIN CATTLE WITH DIFFERENT STATISTICAL MODELS
Summary
Three random regression test-day models (RR) were compared with a
repeatability test-day model (RM) and a 305-d lactation model (P305) for the breeding
value (EBV) estimation for first parity milk yield of Holstein cattle. One RR model used
the logarithmic function of Ali & Schaeffer (AS) and the other two models used the
exponential Wilmink function in its standard form (W) and a modified form (W*).
Required covariance parameters were previously estimated from the same covariance
functions and models. Standard deviations (SD) of EBVs for bulls were similar for AS,
W* and RM. SD of EBVs for cows were larger for test-day models than for P305 and
for bulls they differed by -33.64 to +321.95 from the P305 depending on progeny
number. SD of EBVs for bulls and cows for the W were the largest ones. Correlation
between EBVs among P305 and the other models for bulls increased as progeny number
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increased and ranged from 0.66 (P305-W) to 0.92 (P305-AS, P305-W*). Genetic trends
were larger for RR and smaller for RM than for P305. RR models provide more
information than the RM and describe the shape of the lactation curve from which EBVs
for persistency can be derived. These results indicate AS as an alternative model for
genetic evaluation for milk yield using test-day records of Holstein cattle in Brazil.
Key Words: genetic evaluation, random regression model, selection, test day model,
correlation of rank and value
6.1 Introdução
O objetivo da avaliação genética em bovinos de leite é predizer o mérito genético
dos reprodutores para orientar os criadores na seleção, acasalamento e descarte de
animais em seus rebanhos. No caso de touros, as avaliações genéticas fornecem as
informações sobre o mérito genético dos animais submetidos ao teste de progênie,
identificando os touros provados geneticamente superiores para uso intensivo através da
inseminação artificial, essencial para a difusão do progresso genético realizado por
seleção.
O uso das produções do dia do controle (PDC) tem merecido atenção na
avaliação genética de bovinos de leite em substituição a produção de leite até 305 dias
(P305) e a sua utilização já é uma realidade em muitos países. Na avaliação para
caracteres de produção do INTERBULL de fevereiro de 2003, oito países (Alemanha,
Bélgica, Canadá, Estônia, Finlândia, Holanda, Nova Zelândia, Suíça) submeteram suas
avaliações genéticas com base nas PDC (INTERBULL, 2003). As avaliações da Estônia,
Finlândia, Nova Zelândia e Suíça (com as raças, Pardo Suíça e Holandesa) foram com
base em modelos de repetibilidade (MRF), enquanto que a dos demais países incluído a
Suíça (com as raças Holandesa Vermelha e Branca e Simental) foram com base em
modelos de regressão aleatória (MRA).
Nos MRF a variação genética é assumida constante ao longo de todo período de
lactação o que significa que a estimativa do valor genético (EVG) para a produção de
305 dias ou qualquer período da lactação é a média genética diária predita (i.e. valor
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genético para produção diária) vezes a duração da lactação ou do período da lactação
considerado.
Por outro lado, nos MRA o efeito genético de animal pode ser variável para cada
dia em lactação (DEL) sendo modelado por uma função de regressão aleatória
(Schaeffer & Dekkers, 1994). Assim os MRA ajustam para a variação ambiental dentro
da lactação e permitem melhor descrição dos efeitos devido ao ambiente (Lidauer &
Mäntysaari, 1999). Em adição, nos MRA os valores genéticos são estimados para cada
dia ao longo da lactação e assim eles podem descrever as diferenças em ambos, nível de
produção e forma da curva de lactação entre os animais, permitindo avaliações genéticas
para persistência da lactação (Pool, 2000).
Neste contexto, o objetivo deste estudo foi comparar estimativas de valor
genético obtidas usando diferentes modelos estatísticos para ajuste das PDC e subsidiar
a sua utilização nas avaliações genéticas da raça Holandesa no Brasil. Compararam-se os
valores genéticos preditos usando-se modelos de repetibilidade (MRF) e de regressão
aleatória (MRA) para ajuste da PDC e o modelo para produção até 305 dias (P305) de
primeiras lactações de vacas da raça Holandesa.
6.2 Material e Métodos
6.2.1 Dados
Foram utilizados os registros de produção de leite coletados pelo Serviço de
Controle Leiteiro (SCL) da Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça
Holandesa (ABCBRH) e de suas filiadas estaduais e disponibilizados pelo Arquivo
Zootécnico Nacional (AZN), gerenciado pela Embrapa Gado de Leite.
Editou-se os registros considerando grupos de contemporâneas com no mínimo
quatro vacas. Em adição, considerou-se que as vacas deveriam ter pelo menos três
controles de produção na lactação, com o primeiro controle realizado até 45 dias após o
parto, e idade ao parto entre 18 e 48 meses. Após tais edições 263.390 produções de
controles mensais obtidas entre cinco e 305 dias após o parto, de 32.448 primeiras
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lactações de vacas Holandesas, bem com 28.437 registros de produções de leite até 305
dias foram utilizados nas análises.
O arquivo com informações de genealogia dos animais, para a estruturação da
matriz de coeficientes de parentesco (A), foi caracterizado pela inclusão de 3.737
registros de touros aos 41.069 registros de vacas. Os animais sem produção e com
somente um descendente e ambos os pais desconhecidos foram eliminados do arquivo
de pedigree o que totalizou 40.770 animais na matriz A.
6.2.2 Componentes de covariâncias
Os componentes de covariâncias necessários à predição dos valores genéticos
foram obtidos em análises prévias (Melo et al.1 e Melo et al.2 ). Utilizou-se os mesmos
modelos e o programa DxMRR (Meyer, 1998a) na predição dos valores genéticos,
definindo-se como critério de convergência a diferença entre o valor da função de
verossimilhança de iterações consecutivas menor que 10 −4 .
6.2.3 Cálculo dos valores genéticos com os modelos de regressão aleatória
Nos MRA a variância genética para a produção de leite de cada DEL é uma
função das covariáveis da curva ou polinômio usado no ajuste das PDC (Jamrozik &
Schaeffer, 1997). Assim pode-se calcular as EVG para cada animal ao longo da lactação.
Para a curva AS, as EVG para o animal i podem ser representadas como:
aˆ ′i = [ â 0i

â 1i

â 2i

â 3i

â 4i ] , onde â′i é o vetor dos coeficientes de regressão aleatória

do animal i . Desta forma a EVG do animal i para a produção no dia em lactação k, D k ,

1

2

MELO, C.M.R. de; PACKER, I.U.; COSTA, C.N.; MACHADO, P.F. Parâmetros genéticos para as
produções de leite do dia do controle e da primeira lactação de vacas da raça Holandesa. (Trabalho
não publicado).
MELO, C.M.R. DE; PACKER, I.U.; COSTA, C.N.; MACHADO, P.F. Avaliação de funções
polinomiais para ajuste da produção de leite do dia do controle de primeiras lactações de vacas da raça
Holandesa usando modelos de regressão aleatória. (Trabalho não publicado).
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pode ser calculada por: a 0 + a 1c + a 2 c 2 + a 3 (ln 1 / c ) + a 4 (ln 1 / c ) 2 , onde c = DEL/305 e
DEL é dias em lactação.
A EVG para a produção de leite acumulada até 305 dias, P , pode ser obtido pela
soma das EVG de cada dia ao longo da lactação.
Logo,
305

P = ∑ Dk ,
k =1

305

P = ∑ (â 0i + â 1i c k + â 2i c 2k + â 3i (ln1/c k ) + â 4i (ln1/c k ) 2 ,
k =1

 305 
 305 
 305 
 305

 305

P =  ∑ 1 â 0i +  ∑ c k â1i +  ∑ c 2k â 2i +  ∑ ln1/c k â 3i +  ∑ (ln1/c k ) 2 â 4i ,
 k =1 
 k =1 
 k =1 
 k =1

 k =1


P = [ 305 153 102,17 301,22 581,23 ] â i .
Da mesma forma, a EVG do animal i para a produção no dia em lactação k, D k ,
para curva W pode ser calculada como: a 0 + a1 t + a 2 exp( − a 3 t ) , onde t = DEL e ainda
por: a 0 + a1t / 100 + a 2 exp( − a 3 t ) para a curva WÚ, sendo a EVG para produção
acumulada, P , a soma das EVG para cada dia de lactação.
6.2.4 Comparação entre modelos
Os modelos foram comparados examinado-se os desvios padrão das EVG obtidas
de cada um e as correlações de ordem e valores entre as mesmas. Também, examinou-se
a coincidência de touros ordenados por diferentes percentuais de seleção baseada nas
EVG obtidas pelo modelo de ajuste da P305 e pelos demais modelos de ajuste das PDC.
Finalmente, analisou-se as tendências genéticas para a produção de leite estimadas por
regressão da média anual das EVG de touros com progênie nascidas no período de 1988
a 1998.
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6.2.5 Tendência genética
As tendências genéticas ( ∆ G ) para as produções de leite foram estimadas pela
regressão da média ponderada e não ponderada das EVG dos touros para cada ano. Para
o ano i , a média ponderada da EVG do touro é: ∆G = ( ∑ nki ⋅ EVG) / n.i , onde n ki é o
k

número de filhas do touro k nascidas no ano i e EVG é a estimativa dos valor genético
do touro k , obtida das soluções das equações do modelo ajustado e n i é o número de
filhas dos touros no ano i .
Definiu-se como base genética as EVG dos touros com filhas nascidas no ano de
1988 preditas com o modelo P305. As EVG dos touros para os demais anos e demais
modelos foram expressas com desvio desta base genética.
6.3 Resultados e Discussão
Os desvios padrão das EVG para a produção de leite para cada modelo são
apresentados na Tabela 1.
Observa-se que para touros com progênie, os modelos para as PDC (MRF, AS,
W e WÚ) apresentam maiores desvios padrão (DP) para as EVG do que o modelo para a
P305. Para os modelos AS e WÚ o DP para as EVG foi 24% maior do que o DP obtido
pelo ajuste do modelo para P305. Quando se utilizou o MRF o DP foi 22% maior do que
aquele para o modelo P305. Neste contexto, Reents et al. (1998) constataram aumento
de 14% no DP das EVG de touros usando MRF em substituição ao modelo para P305,
sugerindo que modelos para as PDC modelam melhor a variabilidade existente entre os
animais do que os modelos para a P305 (Pool & Meuwissen, 2001). Todavia,
considerando touros com mais de 50 filhas, os resultados são diferentes. O modelo para
as P305 resultou em maior DP do que os modelos para as PDC, mas as diferenças entre
o modelo para P305 e os modelos MRF, AS e WÚ são de 2 a 3%, ou seja, bem inferiores
às obtidas considerando touros com pelo menos uma progênie. Este resultado confirma o
observado por Lidauer et al. (2003) que relataram que a vantagem dos modelos para o
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ajuste das PDC é mais visível nas EVG dos touros com menor número de progênie, pois
aqueles com grande número de progênie recebem EVG acuradas também pelo ajuste do
modelo para P305.
Tabela 1. Desvios padrão (kg) dos valores genéticos estimados para a produção de leite,
por modelo ajustado, e porcentagem (entre parênteses) em relação ao modelo
para ajuste da produção até 305 dias de lactação (P305).
Touros
Número de Número de
filhas
touros
> 399
15
> 299

20

> 99

77

> 49

174

> 24

316

>0

2.580

Vacas
Número de Número de
controles
vacas
>9
9.415
>7

23.657

>5

27.926

>2

32.448

P3051

MRF

540,33
(100)
554,37
(100)
577,85
(100)
570,84
(100)
569,15
(100)
366,81
(100)

556,86
(103)
542,47
(98)
561,47
(97)
559,40
(98)
613,66
(108)
445,99
(122)

P305
398,34
(100)
412,13
(100)
422,08
(100)
437,04
(100)

Modelos
AS

WÚ

W

549,41
(102)
520,73
(94)
554,44
(96)
556,27
(97)
601,89
(106)
455,40
(124)

600,87
(111)
716,57
(128)
752,75
(130)
772,59
(135)
849,13
(149)
688,76
(188)

MRF

548,35
(101)
522,98
(94)
558,38
(97)
558,00
(98)
602,13
(106)
454,07
(124)
Modelos
AS

WÚ

W

497,83
(125)
509,66
(124)
518,19
(123)
532,84
(122)

538,12
(135)
549,75
(133)
559,61
(133)
569,14
(130)

536,59
(135)
550,40
(135)
561,77
(135)
571,22
(133)

730,58
(183)
764,68
(186)
798,80
(189)
869,20
(199)

1

P305: Modelo para o ajuste da P305; MRF: Modelo de repetibilidade; AS: Modelo de regressão aleatória
(MRA) com a curva a 0 + a 1c + a 2 c 2 + a 3 (ln 1 / c ) + a 4 (ln 1 / c ) 2 e homogeneidade de variância
residual, onde c = DEL/305 e DEL é dias em lactação; WÚ: MRA com a curva
a 0 + a1t / 100 + a 2 exp( − a 3 t ) ; W: MRA com a curva a 0 + a1 t + a 2 exp( − a 3 t ) , onde t = DEL.

Observa-se também uma maior diferença nos DP entre os modelos para as PDC
nas EVG das vacas do que nas dos touros (Tabela 1). Os DP para as EVG obtidas pelo
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modelo MRF, AS, W ou WÚ foram superiores (variando de 22 a 99%) ao DP para as
EVG obtidas pelo modelo para a P305. Verifica-se, independente do número de
controles coletados ao longo da lactação, que os DP para as EVG obtidas pelos modelos
para as PDC foram sempre superiores ao DP obtido pelo modelo para a P305, sendo 22 a
99, 23 a 89, 24 a 86 e 25 a 83% maiores para vacas com mais de três, seis, oito ou com
10 controles mensais, respectivamente. Este resultado concorda com o obtido por
Lidauer et al. (2003) que relataram DP semelhantes entre EVG para vacas sem nenhuma
observação e vacas com pelo menos seis controles. Contudo, considerando dentro de
modelos e entre grupos de vacas (> 2; > 5; > 7 e > 9 controles) as diferenças entre os DP
foram menores.
Outros estudos (Schaeffer et al., 2000; Lidauer et al., 2000 e Lidauer et al., 2003)
mostraram que modelos para as PDC em substituição aos modelos para a P305 tem
maior impacto nas EVG de vacas do que nas dos touros. Esta implicação se deve ao fato
que modelos para as PDC permitirem melhor modelagem para os efeitos ambientais de
rebanho, o que melhora, principalmente, a confiabilidade das EVG das vacas.
Os DP das EVG com o modelo W foram superiores (11 a 88% para touros e 83 a
89% para vacas) aos obtidos para os demais modelos, o que pode ter sido devido as
maiores estimativas de herdabilidade ( 2 ) obtidas pelo ajuste deste modelo (Melo et al.1 ).
Lidauer & Mäntysaari (2000) constataram DP maior para EVG de controles com maior
2

em relação aqueles com menor

2

. Todavia, os resultados do modelo W são muito

diferentes aos dos demais MRA e tendo em vista que durante as estimativas dos
componentes de covariância em análises prévias este modelo apresentou problemas de
convergência (Melo et al.1 ) deve-se interpretar os DP deste modelo com ressalvas.
As correlações de valores entre as EVG para os touros obtidas pelos diferentes
modelos variaram de 0,66 a 1 e as correlações de ordem variaram de 0,68 a 1 (Tabela 2).

1

MELO, C.M.R. DE; PACKER, I.U.; COSTA, C.N.; MACHADO, P.F. Avaliação de funções
polinomiais para ajuste da produção de leite do dia do controle de primeiras lactações de vacas da raça
Holandesa usando modelos de regressão aleatória. (Trabalho não publicado).
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Tabela 2. Correlações de valores (acima da diagonal) e de ordem (abaixo da diagonal)
entre as estimativas de valores genéticos para touros, obtidas por diferentes
modelos.
Modelos
P305
MRF
AS
WÚ
W

P3051
0,73 (0,87)
0,78 (0,92)
0,77 (0,92)
0,68 (0,80)

MRF
0,77 (0,85)2
0,92 (0,92)
0,93 (0,93)
0,75 (0,71)

AS
0,81 (0,92)
0,94 (0,91)
1,00 (1,00)
0,88 (0,90)

WÚ
0,80 (0,92)
0,94 (0,91)
1,00 (1,00)
0,88 (0,90)

W
0,66 (0,81)
0,73 (0,68)
0,89 (0,91)
0,89 (0,90)
-

1

P305: Modelo para o ajuste da P305; MRF: Modelo de repetibilidade; AS: Modelo de regressão aleatória
(MRA) com a curva a 0 + a 1c + a 2 c 2 + a 3 (ln 1 / c ) + a 4 (ln 1 / c ) 2 e homogeneidade de variância
residual, onde c = DEL/305 e DEL é dias em lactação; WÚ: MRA com a curva
a 0 + a1t / 100 + a 2 exp( − a 3 t ) ; W: MRA com a curva a 0 + a1 t + a 2 exp( − a 3 t ) , onde t = DEL.
2
Correlações entre EVG de touros com mais de 50 filhas.

As correlações de valores entre as EVG estimadas usando os modelos para PDC
e àquelas estimadas pelo modelo para P305 variaram de 0,66 (entre as EVG do modelo
W e do P305) a 0,81 (entre as EVG do modelo AS e do P305). As correlações de ordem
entre estes modelos variaram de 0,68 (entre as EVG do modelo W e do P305) a 0,78
(entre as EVG do modelo AS e do P305). Entretanto, ambas as correlações de valores e
de ordem foram iguais a 1 entre os modelos AS e WÚ (Tabela 2). Dentre os modelos
avaliados, as EVG do modelo W foram menos correlacionadas às estimativas dos
demais modelos. Quando consideraram apenas os touros com mais de 60 filhas, as
correlações de ordem e de valores entre os modelos para as PDC e o modelo para P305,
foram superiores (0,80-0,92; 0,81-0,92) àquelas obtidas utilizando todos os touros
(Tabela 2, valores entre parênteses).
As correlações (0,66-0,81) obtidas entre as EVG estimadas pelos modelos para
PDC e aqueles estimadas pelo modelo para P305 foram inferiores às estimativas (0,9050,954) reportadas por Shahrbabak (1997) e são inferiores aos limites (0,87-0,97)
observados na literatura (Reents & Dopp, 1996; Jamrozik et al., 1997a, 1997b; Reents et
al., 1998; Lidauer et al., 2000; Schaeffer et al., 2000; Emmerling et al., 2002 e Reinhardt
et al., 2002).
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Os resultados acima referenciados, geralmente, consideraram apenas os touros
ativos e com número mínimo de filhas no cálculo das correlações, assim aplicando a
restrição de que os touros deveriam ter mais de 60 filhas, as correlações obtidas (0,810,92) são mais próximas às reportadas na literatura, mas ainda inferiores às mesmas.
Neste contexto, Lidauer et al. (2003), considerando touros com mais de 60 filhas,
reportaram correlações que variaram de 0,978 a 0,985 entre EVG obtidas por modelos
para as PDC e por modelos para as P305.
A classificação dos touros utilizando as EVG obtidas pelos modelos para as PDC
ou pelos modelos para a P305 apresentaram diferenças (Tabela 3). Considerando-se uma
taxa de seleção de 5% dos touros de maior EVG, as porcentagens de coincidência dos
touros, usando as EVG obtidas pelas PDC em relação aquelas obtidas pela P305,
variaram entre 43,39 a 63,96%. Considerando a mesma taxa de descarte, as
porcentagens variaram de 46,36 a 60% (Tabela 3). Considerando os 15 touros de maior
EVG e com mais de 60 filhas 4, 4, 4 e 6 touros diferentes são observados pela
classificação entre os modelos MRF, AS, WÚ e W, respectivamente, e o modelo P305.
Quando se considera os 50 touros com maior EVG e com mais de 60 filhas 7, 4, 5 e 10
touros diferentes são observados pela classificação entre estes modelos. Assim os
resultados, para este grupo de touros, sugerem que a avaliação de touros usando-se as
PDC conduz a seleção de, praticamente, o mesmo grupo de touros que aquele obtido
quando se usam as P305, embora possa ocorrer reclassificação como indicado pelas
correlações apresentadas na Tabela 2 e pelas porcentagens de coincidência apresentadas
na Tabela 3.
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Tabela 3. Porcentagem de touros selecionados ou descartados, segundo a classificação
pelos valores genéticos preditos, usando-se as produções de leite do dia do
controle em relação à classificação pelos valores genéticos preditos
considerando a produção de leite até 305 dias de primeiras lactações de vacas
da raça Holandesa.

MRF 1
AS
WÚ
W

Porcentagem de touros selecionados
5
10
20
30
50
62,16 66,21 72,75 71,45 76,26
63,96 68,25 72,86 73,62 91,92
63,06 68,25 72,52 73,78 81,19
43,39 51,70 63,85 69,74 78,18

Porcentagem de touros descartados
5
10
20
30
50
55,45 65,32 69,26 71,25 76,26
60,00 66,89 72,64 70,80 91,92
58,64 67,12 71,85 69,97 81,19
46,36 52,70 53,38 64,94 78,18

1

MRF: Modelo de repetibilidade; AS: Modelo de regressão aleatória (MRA) com a curva
a 0 + a 1c + a 2 c 2 + a 3 (ln 1 / c ) + a 4 (ln 1 / c ) 2 e homogeneidade de variância residual, onde
c = DEL/305 e DEL é dias em lactação; WÚ: MRA com a curva a 0 + a1t / 100 + a 2 exp( − a 3 t ) ; W:
MRA com a curva a 0 + a1 t + a 2 exp( − a 3 t ) , onde t = DEL.

A porcentagem de coincidência entre os touros selecionados segundo a
classificação pelas EVG realizada pelo modelo AS em relação àquela realizada pelas
estimativas obtidas pelo modelo WÚ, foi superior a dos demais modelos. Considerando
os 15 ou os 50 touros de maior EVG, nenhum touro diferente é observado pela
classificação entre estes modelos, o que sugere que eles modelam de forma semelhante
às diferenças entre os touros.
As EVG obtidas pelos modelos para as PDC podem ser expressas como curvas
de valor genético ao longo da lactação. Na Figura 1 são apresentadas as curvas dos
valores genéticos, para diferentes grupos de touros, estimados pelo MRF (linhas
pontilhadas) ou pelo modelo AS (linhas contínuas). As trajetórias das EVG obtidas pelo
MRF são retas e expressam o nível médio de produção dos animais no decorrer da
lactação. Contudo, as trajetórias dos valores genéticos estimados pelo modelo AS
mostram a variabilidade genética existente entre os grupos de touros ao longo da
lactação como desvio da curva média de valores genéticos da população. Considerando
os grupos de touros com 25 ou mais filhas (>24, >49, >99, >299, >399 e >499), as
curvas de EVG foram similares em forma variando mais em nível de produção do que
no progresso da produção.
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EVG (leite kg/dia)

2,50
>499
>399
>299
>99

2,00
1,50
1,00

>49
>24
>0

0,50
0,00
-0,50
5

55

105

155

205

255

305

>0
>24

DEL

Figura 1 - Curvas de estimativa de valor genético para produção de leite de grupos de
touros por número de filhas. Modelo AS (_____) e modelo MRF (-----).
Resultados semelhantes aos obtidos para diferentes grupos de touros, foram
obtidos para diferentes grupos de vacas (Figura 2). Considerando grupos de vacas com
pelo menos 3, 6, 8 ou 10 controles de produção, nota-se que grupos com maior número
de controles apresentam curvas de valor genético superior aos com menor número de
controles em ambos modelos MRF (linhas pontilhadas) ou AS (linhas contínuas).
Resultados semelhantes foram apresentados por outros pesquisadores (Pool &
Meuwissen, 2001 e Pool, 2000), quando os valores genéticos foram estimados utilizando
modelos semelhantes.
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EVG (leite kg/dia)

1,00
0,80

>9

0,60

0,20

>7
>5
>2
>2

0,00

>7

0,40

-0,20
5

55

105

155

205

255

305

DEL

Figura 2 - Curvas de estimativa de valor genético para produção de leite de grupos de
vacas por número de controles. Modelo AS (_____) e modelo MRF (-----).
As EVG diárias para 6 touros são apresentadas na Figura 3. Constata-se que
curvas de valor genético para diferentes touros são diferentes para ambos, nível e
progressão da produção. Assim, diferenças em persistência, definida com a habilidade
de uma vaca em manter a produção após o pico de produção, podem ser vistas muito
claramente nestas curvas. Por exemplo, as EVG para o touro 1 aumentam continuamente
até, aproximadamente, o 205o DEL e a partir de então diminuem até o fim da lactação
(305o DEL). Entretanto, para o touro 6 a curva das EVG apresenta trajetória inversa,
diminuindo do início da lactação até aproximadamente o 205 o DEL e aumentando a
partir de então até o fim da lactação.
Persistência é um caráter de importância e com grande impacto da produção de
leite. Em geral, os produtores preferem vacas com maior persistência pois estas vacas
necessitam ingerir menos alimentos para produzir a mesma quantidade de leite
produzido por vacas menos persistentes e elas são mais facilmente alimentadas de
acordo com seus requerimentos visto que suas curvas de lactação são diretamente
relacionadas com suas capacidades de ingestão de alimentos (Shahrbabak, 1997).
Assim, o fato dos MRA permitirem avaliar a persistência genética para produção
de leite, dentre outros, tem levado vários pesquisadores (Jamrozik et al, 1997a;
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Shahrbabak, 1997; Pool & Meuwissen, 2001 e Pool, 2000) a estudarem a viabilidade de
implementar tais modelos nos sistemas de avaliação genética.
Diferentes medidas (razão da segunda parte (101-200) pela primeira parte (1100) da lactação; porcentagem de manutenção da produção diária do pico da lactação até
o fim da lactação, razão da produção na lactação pela produção diária máxima; diferença
na curva de lactação entre os dias 280 e 60; entre outras (Jakobsen et al., 2002)) têm sido
utilizadas no cálculo da persistência. Definindo a persistência genética do animal i
como: pg i = ( EVG i ,280 − EVG i ,60 ) ∗ 110 , onde EVG i , 280 e EVG i ,60 são as estimativas dos
valores genéticos para o animal i no DEL 280 e 60, respectivamente (Jamrozik et al,
1997a), os touros 1, 2, 3, 4 ,5 e 6 tem persistência genética para produção de leite,
respectivamente, iguais a -243,11; 399,59; -5,25; 361,50; 134,66 e 1987,24. Todavia,
outras medidas de persistência deveriam ser consideradas em estudos futuros.

EVG (leite kg/dia)

2
touro 1
touro 2
touro 3

0
-2

touro 4
touro 5
touro 6

-4
-6
-8
5

55

105

155

205

255

305

DEL

Figura 3 - Curva de estimativa de valor genético para diferentes touros. Modelo AS.
As tendências genéticas ( ∆G ) para as produções de leite, estimadas pela
regressão da média ponderada das EVG dos touros para cada ano são apresentadas na
Tabela 4. As tendências genéticas estimadas pela ponderação das EVG com os modelos
P305 e MRF foram semelhantes (28,22 e 26,31 kg/ano, respectivamente), bem como nos
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modelos AS e WÚ (48,22 e 46,2 kg/ano, respectivamente). Contudo, o modelo W
apresenta ∆ G superior (111,45 kg/ano) àquelas dos demais modelos. A diferença entre
as ∆ G dos diferentes modelos deveu-se, em parte, as diferenças entre as estimativas de
herdabilidades obtidas pelo ajuste destes modelos. Todavia, a ∆ G obtida pelo modelo
W deve ser interpretada com ressalva, dado que este modelo não se ajustou bem aos
dados e apresentou problemas de convergência (Melo et al.1 ). As ∆G estimadas pelas
médias ponderadas foram superiores às estimativas obtidas pelas médias não
ponderadas, exceto para o MRF. Todavia, apesar da ∆ G ser menor quando estimada
pela média ponderada do pela média não ponderada para o MRF ela apresenta um erro
padrão maior (11,66) e um R2 baixo (0,34). As ∆ G estimadas pelas médias dos valores
genéticos preditos usando o modelo P305 foi superior àquelas (23,88 e 32,96) estimadas
por Costa (1998) usando média não ponderada e ponderada, respectivamente, e
considerando touros com filhas nascidas entre 1977 e 1990.
As estimativas de herdabilidade para a produção de leite pelos modelos para
PDC foram maiores do que a obtida para o modelo P305. As médias das herdabilidades
ao longo do período de lactação para os modelos AS, WÚ e W foram 0,38, 0,38 e 0,54,
respectivamente. A herdabilidade para o MRF foi 0,30 enquanto para o P305 foi 0,27.
Tal fato certamente contribui para maiores estimativas de tendência genética para estes
modelos em relação ao P305.
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Tabela 4. Estimativas do ganho genético para produção de leite (∆ G kg/ano), respectivo
erro padrão (EP) e coeficiente de determinação (R2 ) por modelos ajustados.
EVG não ponderada
P305 MRF AS
WÚ
W
∆ G 28,22 26,31 48,03 46,22 111,45
EP
2,38 5,78 2,50 2,48
8,91
R2
0,94 0,70 0,98 0,97
0,95

EVG ponderada
P305 MRF AS
WÚ
W
39,02 25,17 52,14 50,30 114,04
5,97 11,66 6,04 5,86
6,67
0,83 0,34 0,89 0,89
0,97

1

MRF: Modelo de repetibilidade; AS: Modelo de regressão aleatória (MRA) com a curva
e homogeneidade de variância residual, onde
Ú
c = DEL/305 e DEL é dias em lactação; W : MRA com a curva a 0 + a1t / 100 + a 2 exp( − a 3 t ) ; W:
MRA com a curva a 0 + a1 t + a 2 exp( − a 3 t ) , onde t = DEL.

a 0 + a 1c + a 2 c 2 + a 3 (ln 1 / c ) + a 4 (ln 1 / c ) 2

As médias das EVG dos touros para a produção de leite ao longo dos anos são
apresentadas na Figura 4. A curva ∆ G do modelo W foi inferior àquelas dos demais
modelos até 1993, quando ela supera a dos demais modelos e segue aumentando até
1998. A diferença entre a curva de ∆ G do modelo W e as dos demais modelos pode ser
devida ao pior ajuste apresentado pelo mesmo, o que levou à estimativas de
herdabilidades altas ao longo da lactação (Melo et al.1 ). As médias, ponderadas ou não
ponderadas, das EVG foram semelhantes. Por exemplo, as curvas das médias
ponderadas e não ponderadas estimadas pelos valores genéticos preditos pelos modelos
P305 e AS são muito semelhantes. Para estes modelos as médias ponderadas superam as
médias não ponderadas no ano de 1993 indicando que os criadores iniciaram o uso mais
intensivo de touros com maior potencial genético para a produção de leite a partir deste
ano. Todavia, Costa (1998) estimou médias ponderadas superiores às não ponderadas já
a partir do ano de 1987. A ∆G foi pequena até o ano de 1991, mas aumentou
constantemente a partir de então (Figura 4 e 5). As ∆G obtidas pelas médias não
ponderadas correspondem respectivamente para os modelos P305, AS, MRF, WÚ e W, a
0,45, 0,42, 0,77, 0,74 e 1,78% da média (6.256,14) da produção de leite das vacas
Holandesas de primeira lactação. As

1

∆G

obtidas pelas médias ponderadas
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correspondem a uma porcentagem ligeiramente superior (0,62, 0,40, 0,83, 0,81 e 1,83),
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Figura 4 - Tendência genética para a produção de leite no período de 1988 a 1998 (não
ponderada à direita - Figura 4a e ponderada à esquerda - Figura 4b).
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Figura 5 - Tendência genética para produção de leite no período de 1988 a 1998 (média
não ponderada _____ e média ponderada -----).
6.4 Conclusões
Os modelos para o ajuste das produções do dia do controle explicam melhor a
variabilidade genética existente entre os animais do que o modelo para a produção até
305 dias de lactação, principalmente entre vacas e touros com menor número de filhas.
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As correlações de ordem e valores para as EVG dos touros entre o modelo P305
e os demais modelos sugerem que para touros com maior número de progênie seriam
selecionados ou descartados praticamente os mesmos touros pelo modelo para P305 e
pelos modelos para as PDC.
As tendências genéticas foram maiores para os MRA e menores para o MRF do
que para o modelo P305 indicando que os MRA podem levar a maior progresso genético
para produção de leite.
Assumindo-se que os MRA para as PDC permitem maior ganho genético e uma
descrição mais detalhada dos valores genéticos dos animais ao longo da trajetória da
lactação, o que permite a seleção para a persistência da lactação, considera-se que eles
apresentam vantagens em relação ao MRF e ao ajuste da produção da lactação. Dentre
os MRA avaliados o modelo AS apresentou o melhor ajuste caracterizando-se neste
estudo como o mais apropriado para o ajuste dos registros de PDC para a avaliação
genética para a produção de leite na raça Holandesa no Brasil.

7 CONCLUSÕES GERAIS
O uso dos registros das produções do dia do controle (PDC) na estimação de
componentes de variância e na avaliação genética de bovinos de leite pode ser mais
eficiente do que uso da produção de leite até 305 dias (P305). Esta alternativa utiliza-se
das produções observadas e não a estimativa da produção acumulada, o que permite
ajustar melhor para os efeitos ambientais associados a cada controle, e pode resultar na
redução da variância residual por utilizar maior número de registros por animal. Neste
contexto, o uso da regressão aleatória para ajuste das PDC permite descrever melhor a
estrutura das correlações entre os registros sucessivos e modelar a produção ao longo da
lactação viabilizando a avaliação genética para persistência da produção na lactação.
Contudo, antes apresentar as conclusões propriamente ditas serão feitas algumas
considerações sobre as análises realizadas e perspectivas de análises futuras. Os modelos
avaliados neste estudo refletem o atual estado da pesquisa no contexto das análises dos
registros das PDC, todavia não se pode ignorar que possam existir outras alternativas de
modelagem das PDC, seja utilizando outras funções polinomiais como, por exemplo, os
polinômios de Legendre, combinações de funções ou estruturas de correlação. Em
adição, o uso da metodologia estatística baseada na amostragem de Gibbs pode
contornar problemas de recursos computacionais relacionados à demanda de memória de
acesso aleatório (RAM), e portanto devem ser oportunamente investigadas. Da mesma
forma, este estudo baseia-se apenas na produção de leite da primeira lactação, e assim, a
inclusão de outros caracteres ou lactações adicionais, em um modelo multi-caráter, irá
demandar novas considerações e estudos, em termos de modelos mais apropriados
quanto ao número de parâmetros a estimar, estrutura da matriz de covariâncias para os
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efeitos aleatórios, propriedades estatísticas das funções para modelagem da curva de
lactação e a conseqüente demanda computacional inerente ao ajuste das PDC.
Contudo, na comparação dos resultados dos modelos de repetibilidade e multicaracteres com aqueles do modelo para P305 verificou-se que as estimativas de
herdabilidade para as PDC nos modelos de repetibilidade e multi-caracteres foram
maiores do que as obtidas para a P305 sugerindo que os modelos para as PDC são
superiores aquele para a P305.
No que concerne aos modelos de regressão aleatória (MRA), aqueles baseados na
curva polinomial paramétrica de Ali e Schaeffer apresentaram resultados semelhantes
independente do ajuste ou não para heterogeneidade de variância residual com
estimativas de herdabilidade para as PDC apresentando variação mais aproximada dos
valores obtidos em análise uni-caráter. O modelo baseado na curva exponencial de
Wilmink apresentou problemas de convergência e a sua variação W* resultou em
estimativas de correlação genética negativas entre as fases inicial e final da lactação. Em
adição, verificou-se que os MRA para ajuste das PDC permitem maior ganho genético e
uma descrição mais detalhada dos valores genéticos dos animais ao longo da trajetória
da lactação, o que possibilita a seleção para persistência da lactação.
Em resumo, os resultados obtidos em cada uma das etapas foram coerentes,
apontando para uma conclusão única: o modelo de regressão aleatória com curva
polinomial paramétrica de Ali e Schaeffer e homogeneidade de variância residual foi o
de melhor ajuste, dentre os avaliados, caracterizando-se como estratégia preferencial de
análise das produções de leite do dia do controle, alternativamente ao ajuste dos
registros da produção de leite na lactação, para a avaliação genética dos animais da raça
Holandesa no Brasil.
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