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Resumo 

Este trabalho teve por objetivo analisar o desempenho 
genético dos principais touros da raça Holandesa 
utilizados no estado do Paraná, para a característica de 
produção de gordura, via modelo de normas de reação, 
aplicado as mudanças de gradiente de temperatura 
regional. Observou-se uma redução no valor genético 
dos animais de até 10,12 kg de gordura em comparação 
entre os gradientes 17°C para 19,5°C, e um aumento no 
valor genético dos animais de até 10,69 kg de gordura 
conforme o aumento da temperatura. Verificou-se 
influência pontual da temperatura na manifestação 
genética dos animais, indicando a não necessidade da 
inclusão da variável temperatura nos modelos de 
análises genéticas realizadas na raça Holandesa no 
estado do Paraná.  

Introdução  

As diferentes interações que podem ocorrer entre o 
genótipo do animal e o ambiente em que mesmo será 
exposto, podem ocasionar diferenças na classificação 
dos melhores animais, com relação ao ambiente em que 
estes foram selecionados (VAN DER LAAK et al., 2016). 
Sendo assim, o objetivo do trabalho foi analisar o 
desempenho genético dos principais touros utilizados no 
estado do Paraná para a característica produção de 
gordura, de acordo com as mudanças de gradiente de 
temperatura regional nos animais da raça Holandesa. 

Material e Métodos 

Foram utilizados dados de 67.360 fêmeas primíparas, 
nascidas entre os anos de 1990 a 2015, provenientes do 
banco de dados da Associação Paranaense dos 
Criadores de Bovinos da Raça Holandesa (APCBRH), 
filhas de 936 touros, distribuídas por todo o estado. Os 
dados de produção de gordura, em kg, foram ajustados 
aos 305 dias de lactação. Sendo utilizado o modelo de 
regressão aleatória em quarta ordem, sob polinômios de 
Legendre por método de máxima verossimilhança 
restrita (REML), através do software WOMBAT (MEYER, 
2007). 

Resultados e Discussão 

Todas as herdabilidades para produção de gordura, no 
aumento dos gradientes ambientais, apresentaram-se 
sendo de magnitude moderada. Desta forma, através 
dos valores obtidos, indicam possível oportunidade de 
melhorar a qualidade do leite, usando a seleção para a 
característica (PETRINI et al., 2016). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 1. Inserir o título da tabela (Arial 8, Negrito, justifica 

 

 

 

 

 
Figura 1. Normas de Reação dos 15 touros mais representativos do 
estado do Paraná para produção de gordura. 

 
Pode-se observar que o valor genético dos animais 
tendeu a elevação ainda que de forma tênue, com o 
aumento do gradiente de temperatura, e maiores 
diferenças nos valores genéticos dos animais foram 
verificados entre os animais próximos do gradiente de 
temperatura 17°C. Tendo um aumento do valor genético 
de até 10,69 kg de gordura e também uma redução no 
valor genético de até 10,12 kg de gordura com o 
aumento da temperatura passando de 17°C para 19,5°C. 

Conclusão 

O comportamento genético dos touros nos diferentes 
gradientes ambientais, não apresentaram modificações 
relevantes. Desta forma, não se faz necessário a 
inclusão dos efeitos de temperatura nos modelos de 
avaliação genética empreendidos no estado do Paraná, 
para a característica produção de gordura na raça 
Holandesa. 
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