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Resumo 

Quando há aumento na contagem de células somáticas 
há queda na produção de leite, pelo aumento da 
contagem de células somaticas. Foram utilizados dados 
de 67206 vacas, analisados por um modelo de regressão 
aleatória, na quarta ordem, sob polinômios de Legendre. 
As temperaturas variaram de 17°C e 19,5°C. As 
herdabilidades apresentaram magnitude de moderada a 
baixa e correlações se apresentaram altas. Os valores de 
herdabilidades nos mostram que o ambiente tem maior 
influência na característica e as altas correlações indicam 
que não há interação genótipo ambiente.  

Introdução  

A mastite é uma doença infecciosa onerosa para 
a cadeira leiteira. Quando há aumento da contagem de 
células somáticas (CCS) ocorre uma queda na produção 
(PETERS; SILVEIRA; FISCHER, 2015). A mastite possui 
uma baixa herdabilidade (h2) e com isso a seleção é 
realizada levando em conta a CCS, geralmente expressa 
em escore de células somáticas (ECS) (ARASH et al., 
2016). O objetivo foi avaliar o efeito da interação genótipo-
ambiente (GXE), via normas de reação, nas estimativas 
de herdabilidade e correlações genéticas para contagem 
de células somáticas em animais da raça Holandesa do 
estado do Paraná. 

Material e Métodos 

Foram utilizados dados de 67206 vacas 
primíparas da raça Holandesa, provenientes do banco de 
dados da APCBRH- Associação Paranaense de 
Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, realizado 
divisão dos animais em grupo de contemporâneos (GC), 
onde animais com dados errôneos foram retirados. Para 
a realização das análises de norma de reação, foi utilizado 
o software WOMBAT, através de um modelo de regressão 
aleatória, considerando-se uma divisão regional de 
acordo com a temperatura ambiente média anual, que 
possuiu variação entre 17°C e 19,5°C. O modelo adotado 
para análise da GXE, via normas de reação, através de 
regressão aleatória, assumiu a quarta ordem, sob 
polinômios de Legendre. 

Resultados e Discussão 

O comportamento das h2 ao aumento da 
temperatura regional está apresentado na figura 1. As h2 
encontradas se apresentaram com moderada a baixa 
magnitude, sendo possível de se realizar seleção 
genética baseada na CCS (FINOCCHIARO et al., 2018). 

 
Figura 1. Comportamento dos coeficientes de herdabilidades conforme 
o aumento do gradiente de temperatura regional 
 

 A correlação genética entre gradiente ambiental e 
ECS, está sendo apresentado na Figura 2. Em todos os 
gradientes foram encontradas altas correlação positivas, 
pois todas se apresentam maiores que 0.80. 

 
Figura 2. Correlação genética entre os gradientes de temperatura 
ambiental e ECS em vacas Holandesas do Sul do Brasil 

 
Elevados valores de correlação indicam ausência 

do efeito de interação GXE (VAN DER LAAK et al., 2016). 

Conclusão ou Conclusões 

As herdabilidades nos diferentes gradientes não 
sofreram alterações relevantes. As correlações entre CCS 
e gradiente ambiental, foram altas, significando que não 
houve efeito de interação GXE. 
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