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Resumo 

O objetivo do estudo foi avaliar a expressão dos valores 

genéticos para produção de leite, em decorrência do 

fator ambiental temperatura, através dos métodos de 

norma de reação, em animais da raça Holandesa do 

estado do Paraná. Foram utilizados dados de 67.360 

fêmeas primíparas, divididas em 6 gradientes de 

temperatura, entre 17ºC e 19,5ºC, as análises foram 

conduzidas via regressão aleatória, considerando-se o 

método de máxima verossimilhança restrita (REML), por 

meio do software WOMBAT. Foi identificado alteração no 

valor genético de alguns touros, com o aumento da 

temperatura, em até 282 kg de leite e outros com 

redução em até 289 kg, como essas alterações foram 

pontuais, não há a necessidade de inclusão do efeito 

temperatura no programa de seleção de bovinos leiteiros 

do estado do Paraná.  

Introdução  

 Com o entendimento sobre a expressão dos 

genes para produção de leite em decorrência das 

variações ambientais, adotou-se o conceito de que essas 

respostas ocorrerem devido a interação genótipo-

ambiente, não mais somente a um fator isolado (TIEZZI 

et al., 2017). Com isso, pode-se destacar as variáveis de 

temperatura existentes no estado, onde para avaliação 

deste fator na expressão genética dos animais, podemos 

realizar análises através das normas de reação, 

identificando os animais mais adaptados para essa 

característica (SILVA et al., 2019). Por fim, o objetivo do 

trabalho foi analisar o efeito da interação genótipo 

ambiente via normas de reação nas estimativas de 

valores genéticos dos reprodutores para produção de 

leite na raça Holandesa no estado do Paraná. 

Material e Métodos 

 Foram utilizados dados de 67.360 vacas 

primíparas da raça Holandesa, vindas do banco de 

dados da Associação Paranaense de Criadores 

Brasileiros da Raça Holandesa. Avaliadas em 6 

gradientes de temperatura, de 17ºC até 19,5ºC. O 

modelo adotado para avaliação foi através da regressão 

aleatória, adotando os modelos mistos de análise por 

método de máxima verossimilhança restrita (REML), 

através do software WOMBAT. Os 15 principais touros 

utilizados no estado foram usados para verificação do 

comportamento genético ao longo das mudanças de 

temperatura regionais, via modelo de normas de reação. 

Resultados e Discussão 

 Comportamentos distintos foram observados 
com o avanço do gradiente ambiental. Na figura 1, 
verifica-se os valores genéticos dos 15 touros mais 
representativos no estado do Paraná e a interação dos 
mesmos conforme o aumento de temperatura. De modo 
geral, houveram algumas alterações conforme o 
aumento de temperatura, onde determinados touros 
apresentaram aumentos de até 282 kg de leite e outros 
quedas de 289 kg. Por fim, a reclassificação dos touros 
se apresentou de forma bem pontual, alinhado com os 
resultados esperados, devido a ausência de interação 
genótipo ambiente (PEGOLO et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Normas de Reação dos 15 touros mais representativos do 

estado do Paraná para Produção de Leite. 

Conclusão  

 Como foram identificados reclassificações 

pontuais e ausência de interação genótipo-ambiente, não 

se faz necessária a inclusão do efeito temperatura no 

programa de seleção da raça Holandesa, no Paraná. 
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