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ESTUDO DO PADRÃO DE CURVAS DE LACTAÇÃO DE 

ANIMAIS DA RAÇA GUZERÁ EMPREGANDO-SE MODELOS DE 

REGRESSÃO ALEATÓRIA 

RESUMO: Os objetivos deste estudo foram estimar parâmetros genéticos para 

produção de leite no dia do controle (PLDC) e utilizar análises multivariadas de 

agrupamento para explorar o perfil genético dos animais para produção de 

leite, visando estudar o comportamento de curvas de lactação de vacas da raça 

Guzerá. No presente estudo foram utilizadas 5274 primeiras lactações de 

vacas da raça Guzerá. As PLDC foram consideradas em 10 classes mensais, 

analisadas por modelo animal de regressão aleatória da produção de leite 

sobre o dia em lactação. Nas análises, as PLDC foram modeladas pelo efeito 

aleatório genético aditivo, de ambiente permanente e residual. Considerou-se 

como efeitos fixos o grupo de contemporâneos, o efeito linear e quadrático da 

covariável idade da vaca ao parto. A curva média de lactação foi modelada por 

meio de polinômio ortogonal de Legendre de quarta ordem. O GC foi definido 

como rebanho, ano e época de controle. As herdabilidades estimadas para as 

PLDC variaram de 0,24 a 0,52, sendo maiores nos extremos da lactação. As 

estimativas das correlações apresentaram valores próximos à unidade em 

controles leiteiros adjacentes, com diminuição das correlações à medida que o 

intervalo entre os controles aumentou. Foram estimados valores genéticos para 

a produção acumulada até os 305 dias de lactação, para o pico, para períodos 

parciais da lactação e para três medidas de persistência. A medida que teve 

melhor comportamento foi a que representava os valores genéticos dos 

desvios até 270 dias de lactação em relação ao valor genético do pico, pois 

esta apresentava correlação mais baixa com o valor genético para a produção 

completa. Com base nos valores genéticos preditos foram realizadas análises 

de agrupamento a fim de explorar os padrões das curvas genéticas dentro da 

população. A população foi dividida inicialmente em 2 grupos, posteriormente o 

grupo com melhor comportamento foi subdividido em 2 subgrupos, obtendo-se 

assim o perfil genético destes. Visualizou-se que um dos grupos apresentou 

perfil genético positivo para todas as medidas, menos para a medida de 

persistência, outro grupo apresentou perfil genético todo negativo, no entanto o 

valor genético para a persistência foi positivo. Por fim, concluiu-se que 

produções de leite para a raça Guzerá devem levar em consideração a 

produção aos 305 dias, dando ênfase, também, para a persistência da 

lactação. 

 

Palavras-chave: análises multivariadas, bovinos leiteiros, valor genético, 

persistência de lactação, parâmetros genéticos 
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STUDY OF THE STANDARD OF LACTATION CURVES OF 

ANIMALS GUZERA USING RANDON REGRESSION MODELS 

ABSTRACT: The objectives of these study genetic parameters for milk 

production were to estimate the control day (TDMY) and use multivariate cluster 

analysis to explore the genetic profile of the animals for milk production, aiming 

at studying the behavior of lactation curves of cows Guzera. In the present 

study 5274 first lactations of cows Guzera were used. TDMY were considered 

in 10 monthly classes, analyzed by random regression model of milk production 

on the day lactation. In the analysis, TDMY were modeled by random additive 

genetic effect, permanent environmental and residual. It was considered as 

fixed effects of contemporary group, the linear and quadratic effect of the 

covariate age at calving. The average lactation curve was modeled by 

orthogonal Legendre polynomial of fourth order. The CG was defined as herd, 

year and season of control. The estimated heritability for TDMY ranged from 

0.24 to 0.52, being higher at the extremes of lactation. Estimates of correlations 

showed values close to unity in adjacent dairy controls, with a decrease of the 

correlations as the interval between records increased. Breeding values for 

cumulative production has been estimated to 305 days of lactation to peak for 

shorter periods of lactation and persistency measurements. As had been the 

best behavior that represented the genetic values of the deviations up to 270 

days of lactation in relation to the genetic value of the peak, since it had the 

lowest correlation with the genetic value for full production. Based on the 

predicted values cluster analysis was performed to explore the patterns of 

genetic curves within the population. The population was initially divided into 2 

groups, subsequently the group with the best behavior was divided into 2 

subgroups, thus obtaining the genetic profile of these. Visualized that an of the 

groups showed positive genetic profile for all measures except for the measure 

of persistence, another group showed all negative genetic profile, however the 

genetic value for persistence was positive. Lastly, it was concluded that milk 

production for Guzera should take into account the production 305 days 

emphasizing also for the persistency of lactation. 

 

Key-words: multivariate analyzes, dairy cattle, breeding value, persistence of 

lactation, genetic parameters 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A raça bovina Guzerá é originária do norte da Índia, na província de 

Gujarat, tendo o Kankrej, como principal grupamento étnico formador 

(SANTIAGO, 1960). No seu país de origem, a raça foi utilizada principalmente 

para tração e produção de leite. Em 1960 a raça era tida como uma das mais 

leiteiras do país.  

No Brasil, exemplares da raça foram introduzidos no século XIX, com os 

primeiros animais sendo importados para as cidades de Recife, Salvador e Rio 

de Janeiro. Neste sentido, dentre as raças zebuínas trazidas, o Guzerá vem se 

apresentando como uma raça de dupla aptidão, atendendo o propósito da 

produção de leite e carne, onde diante desta produção destaca-se a alta 

porcentagem de gordura e proteína na composição do leite.  

A raça foi e, continua sendo, intensamente utilizada em cruzamentos 

estratégicos devido principalmente à sua elevada rusticidade, se adaptando ao 

clima tropical com facilidade, tendo representado importante papel na formação 

de produtos adaptados às condições ambientais brasileiras e, favorecendo 
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satisfatória produção leiteira e cortes especializados em níveis apropriados de 

produção. 

No Brasil, programas de melhoramento para o Guzerá visam à obtenção 

de produtos que atendam a produção leiteira e de carne com eficiência. Assim, 

cita-se o PMGZ (Programa de melhoramento genético de zebuínos) 

desenvolvido pela ABCZ desde 1992 e o PNMGuL (Programa Nacional de 

Melhoramento do Guzerá para Leite) desenvolvido e executado pela Embrapa 

Gado de Leite e pelo Centro Brasileiro de Melhoramento Genético do Guzerá 

(CBMG²/ACGB) desde 1994. Dessa maneira, o Guzerá é uma raça que 

apresenta programas integrados para leite e para corte, de modo a oferecer 

material genético comprovado para essas características simultaneamente 

(PEIXOTO et al., 2013).  

Tradicionalmente, as avaliações genéticas para produção de leite têm 

sido baseadas na produção acumulada aos 305 dias de lactação (P305). Essa 

é obtida com base em produções mensuradas nos dias em que ocorre o 

controle leiteiro (JAMROZIK et al., 1997; JAMROZIK e SCHAEFFER, 1997). 

Porém, no momento da avaliação, se a lactação da vaca ainda está em curso, 

a P305 é obtida por meio da projeção da lactação parcial baseada nos registros 

de produção já aferidos, com o auxílio de fatores de correção. Estes assumem 

uma curva de lactação padrão, baseada na média do rebanho. 

 Assim, vacas com menor persistência de lactação têm suas produções 

superestimadas e, por consequência, vacas com maior persistência têm suas 

curvas subestimadas (PEREIRA, 2009). Dentro deste contexto, têm-se dado 

grande ênfase para os modelos de regressão aleatória (MRA), sendo esta uma 

boa alternativa para avaliações de parâmetros genéticos relacionados com a 

produção de leite (HENDERSON JR, 1982). 

Estes modelos têm sido propostos como uma boa alternativa para 

modelar características como produção de leite ou crescimento, características 

estas que se repetem na vida do animal, denominadas características repetidas 

ou dados longitudinais (SCHAEFFER e DEKKERS, 1994). Por permitirem a 

predição de valores genéticos para pontos específicos da curva de lactação e 

seus componentes, são empregados nas avaliações genéticas de bovinos 

leiteiros, como por exemplo, na obtenção do pico e da persistência da lactação.   
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A aplicação dos MRA para avaliações genéticas de bovinos leiteiros tem 

trazido benefícios comprovados para as raças taurinas. Em zebuínos, a 

duração de lactação dos animais tende a ser mais curta, gerando dificuldades 

nas avaliações genéticas. Para tanto, verifica-se um comportamento diferente 

da curva de lactação entre estes grupos, ou seja, zebuínos e taurinos e, no 

caso da raça Guzerá, existem diferenças mesmo dentro da raça, pois os 

animais podem ser provenientes de rebanhos que realizam a seleção em 

busca da dupla aptidão, com diferentes ênfases na seleção das características 

de leite e de corte. 

Assim, a avaliação genética dos zebuínos empregando MRA não deve 

ser necessariamente, semelhante à das raças europeias, mas sim possuir um 

caráter personalizado, tendo suas avaliações realizadas de modo diferenciado 

e específico e, buscando identificar o comportamento das curvas genéticas 

preditas pelo modelo, quando a duração e a persistência da lactação dos 

animais tendem a ser menores. 

 

1.1 Objetivos 

Os objetivos do presente estudo foram:  

I) Estimar parâmetros genéticos para a produção de leite de vacas da 

raça Guzerá; 

 II) Estabelecer medidas para a persistência e pico da lactação utilizando 

modelos de regressão aleatória;  

III) Identificar padrões de formatos nas curvas de lactação dos animais, 

com base nos objetivos de seleção por meio de análises de agrupamento; 

  IV) Determinar a influência de lactações curtas nos valores genéticos 

para os regressores (coeficientes de regressão aleatórios) preditos para cada 

animal. 
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1.2 – Revisão de Literatura 
 
1.2.1 A raça Guzerá 

 
Originária do norte da Índia, província de Gujarat, tendo o Kankrej como 

principal grupamento étnico formador da raça (SANTIAGO, 1960), o Guzerá foi 

introduzido no Brasil no final do século XIX, com os primeiros exemplares da 

raça chegando às cidades de Recife, Salvador e Rio de Janeiro, sendo 

predominante até a década de 30 (SANTIAGO, 1984). 

No Brasil, a raça Guzerá é considerada uma eficiente produtora de leite 

e de carne, tradicionalmente considerada de dupla aptidão. Apresenta grande 

destaque também por sua rusticidade, tornando a raça adequada para os 

ambientes semiárido e tropical, esse último com grande predominância no 

território do Brasil. 

 Por muito tempo, a raça foi utilizada como uma boa alternativa na 

formação de vacas F2 nos mais diversos cruzamentos de corte, servindo como 

base na formação de algumas raças brasileiras como o Indubrasil, Tabapuã, 

Pitangueiras, além de participar de diversos cruzamentos, como é o caso do 

Guzolando (Guzerá x Holandês) e do Guzonel (Guzerá x Nelore). Porém, seu 

uso na formação de novas raças e cruzamentos acarretou numa drástica 

diminuição do plantel de animais puros. 

No Brasil, desde a sua introdução, a raça Guzerá vem sendo utilizado 

para a produção de carne e leite, embora o trabalho de seleção leiteira mais 

intensivo tenha se intensificado apenas no início da década de 90. Em 1994, foi 

iniciado o teste de progênie para leite na raça, assim como um esquema de 

núcleo MOET (Multiple Ovulation and Embryo Transfer) aberto de seleção para 

dupla aptidão (PENNA, 1998).  

Atualmente, o Brasil é um dos maiores produtores de material genético 

da raça. O Programa Nacional de Melhoramento do Guzerá para Leite 

(PNMGuL), executado pela Embrapa Gado de Leite em parceria com o Centro 

Brasileiro de Melhoramento Genético do Guzerá (CBMG²) é responsável pelas 

avaliações moleculares e genético-quantitativas das características ligadas à 
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produção de leite, seja por teste de progênie ou pelo núcleo MOET (PEIXOTO 

et al. 2013).  

 

1.2.2 Modelos de Regressão Aleatória 

 

Grande parte das características de interesse econômico no 

melhoramento genético animal tem por particularidade mensurações realizadas 

diversas vezes ao longo da vida produtiva do animal. Estas medições que 

ocorrem mais de uma vez para uma determinada característica recebem o 

nome de medidas repetidas ou dados longitudinais e devem ser analisadas por 

meio de análises multivariadas. (SCHAEFFER, 2004). 

Com o objetivo de obter melhor análise dos dados com medidas 

repetidas, novas metodologias foram estudadas nos países produtores de leite, 

e dentre estas tecnologias os Modelos de Regressão Aleatória (MRA) 

receberam grande destaque e ênfase em muitas pesquisas, sendo atualmente 

utilizados em diversos países em avaliações genéticas para a produção de 

leite.  

Dados obtidos pela Interbull Centre, 2008 indicaram que dos vinte e sete 

(27) países participantes da avaliação genética internacional de bovinos 

leiteiros, dezessete (17) utilizaram Modelos de Produção no dia do Controle, 

quinze (15) dos quais por meio de MRA, em suas avaliações genéticas 

nacionais (IINTERBULL, 2008). 

Os Modelos de Regressão Aleatória (MRA) se enquadram na categoria 

dos "test-day models" (TDM), propostos inicialmente por HENDERSON JR 

(1982) e consideram que os coeficientes de regressão descrevem a trajetória 

da curva para cada indivíduo e, portanto os coeficientes de regressão devem 

ser tomados como aleatórios. Posteriormente, SCHAEFFER e DEKKERS 

(1994) propuseram o emprego dos MRA na avaliação genética de bovinos 

leiteiros, utilizando modelo animal. Segundo os autores, a inclusão de 

coeficientes de regressão aleatória para cada animal nos modelos de 

regressão, permite o ajuste da forma da curva de lactação específica para cada 

animal, expressa como desvio de uma curva média da população ou de um 

grupo de indivíduos. Assim, é possível descrever mudanças graduais de 
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covariâncias ao longo de todo período e predizer valores genéticos para os 

coeficientes de regressão genéticos e para funções desses, ou seja, valores 

genéticos dos indivíduos para qualquer momento da lactação desejado, mesmo 

que esse não tenha sido mensurado. 

A aplicação dos MRA nas avaliações genéticas de bovinos leiteiros tem 

trazido benefícios comprovados para as raças taurinas (STRABEL e MISZTAL, 

1999; COBUCI et al., 2004; DORNELES et al., 2009). Em zebuínos, como se 

sabe, a duração de lactação dos animais tende a ser mais curta, dificilmente 

alcançando os 305 dias de uma lactação padrão, culminando em uma 

dificuldade a mais nas avaliações genéticas. Além disso, verifica-se em 

zebuínos um comportamento diferente da curva de lactação e, no caso do 

Guzerá, existem diferenças mesmo dentro de raça, visto que existem animais 

provenientes de rebanhos que realizam seleção apenas para leite e 

provenientes daqueles rebanhos cuja seleção é voltada também para corte, ou 

seja, dupla aptidão.  

Adicionalmente, os MRA apresentam a vantagem de considerar os 

efeitos sistemáticos de meio que influenciam a produção no dia específico de 

lactação.  Além disso, o uso da MRA proporciona aumento na acurácia das 

avaliações genéticas, visto que a quantidade de observações por animal nestes 

modelos será maior quando comparado com modelos tradicionais que utilizam 

a produção até os 305 dias (COSTA et al. 2002). 

Alguns autores citam o aumento de requerimentos computacionais como 

uma das maiores desvantagens no uso dos MRA, devido ao maior número de 

efeitos aleatórios nas equações de modelos mistos e ao maior número de 

observações na análise, pois são utilizadas produções no dia do controle e não 

somente as produções acumuladas (JAMROZIK e SCHAEFFER, 1997). No 

entanto, com o avanço dos recursos computacionais, este impedimento vem se 

tornando irrelevante, incentivando o uso cada vez maior destes modelos.  

Diversos autores têm relatado que as estimativas de herdabilidade 

obtidas usando MRA são maiores no início e/ou no final da lactação, indicando 

que as maiores variações genéticas ocorrem nesses períodos específicos 

(STRABEL e MISZTAL, 1999; KETTUNEN et al., 2000, EL FARO et al., 2008; 

BIGNARDI et al., 2009). EL FARO e ALBUQUERQUE (2005) provaram que, ao 



 

31 

 

usar modelos de regressão aleatória, o número de informações usadas nas 

análises apresenta grande influência nas estimativas das herdabilidades nos 

pontos extremos da lactação. 

Em contrapartida, Freitas (2010), utilizando MRA com polinômio 

ortogonal de Legendre para o ajuste dos dados de produção de leite para a 

raça Guzerá, estimou valores de herdabilidade para produção de leite relatando 

maiores magnitudes no período intermediário da lactação. Portanto, para o 

autor, medidas de persistência que utilizam apenas esse período podem ter 

maior herdabilidade quando comparadas com medidas que consideram todos 

os períodos da curva de lactação. 

Os Polinômios Ortogonais de Legendre tem sido usados como variáveis 

independentes para os MRA. Estas são funções não paramétricas, 

amplamente utilizadas para estudar a estrutura de covariâncias para efeitos 

aleatórios genéticos aditivos e de ambiente em dados longitudinais (EL FARO 

et al., 2008; BIGNARDI et al., 2009).  

 

1.2.3 Parâmetros Genéticos 

 

1.2.3.1 Estimativas de Herdabilidade 

 

Vários autores têm relatado que as estimativas de herdabilidade obtidas 

por meio de MRA são maiores no início e no final da lactação, indicando uma 

maior variação genética aditiva no período inicial e no período final da lactação 

(STRABEL e MISZTAL, 1999; EL FARO, 2002; FREITAS, 2003). No entanto, 

alguns autores obtiveram tendências diferentes. Brotherstone et al. (2000), 

relataram valores menores de herdabilidade no inicio da lactação e maiores no 

final desta. Por outro lado, Costa et al. (2005) obtiveram valores altos de 

herdabilidade no início da lactação com consequente diminuição desses 

valores em direção ao final da lactação.  

A explicação mais plausível para as maiores herdabilidades no início e 

no final da lactação é o menor número de observações utilizadas nesses 

períodos da lactação, o que gera maior dificuldade em modelar os efeitos, 

devido à falta de pontos de referência entre os dias de lactação desses 
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períodos. Isso dificulta a estimação das covariâncias entre esses pontos, e por 

consequência, a estimação de maiores valores para a variância genética 

aditiva. 

Segundo Cobuci et al. (2004), as estimativas de herdabilidade 

dependem da função de regressão usada na descrição dos efeitos fixos e 

aleatórios. Brotherstone et al. (2000) relataram que, em situações em que o 

limite computacional não é um problema, os polinômios de ordens maiores são 

considerados os mais eficientes na modelagem dos efeitos aleatórios. 

Entretanto, alguns autores reportaram que um polinômio de 3ª ordem é o que 

melhor ajusta a curva de lactação para efeitos genéticos e de ambiente 

permanente (TAKMA e AKBAS, 2009).  

El Faro e Albuquerque (2002) estimaram parâmetros genéticos para as 

produções semanais de leite de vacas da raça Caracu utilizando MRA, no qual 

o efeito genético aditivo e de ambiente permanente do animal foram modelados 

por meio de Regressões Polinomiais de Legendre, cujas ordens variaram de 4 

a 6. As herdabilidades estimadas pelos autores variaram entre 0,09 a 0,26, 

sendo maiores no inicio e no final da lactação. Santos et al. (2013), trabalhando 

com registros de primeira lactação de animais da raça Guzerá, estimaram 

herdabilidade por meio de MRA, oscilando entre 0,19 a 0,33, com maiores 

estimativas obtidas também nos extremos da lactação.  

Estudos aplicando MRA ressaltaram a necessidade de se considerar no 

modelo a estrutura heterogênea de variância residual para melhor modelagem 

do resíduo (OLORI et al., 1999; EL FARO e ALBUQUERQUE, 2003). Nos MRA 

em que se considerou a heterogeneidade das variâncias residuais, os dados 

foram mais bem ajustados, por não superestimarem a variância aditiva 

(JAMROZIK et al., 1997). 

 

1.2.3.2 Estimativas de Correlações 

 

As correlações genéticas entre as produções de leite em cada controle 

têm-se mostrado elevadas e consideravelmente altas quando os controles se 

encontram mais próximos, diminuindo gradativamente com o aumento no 

intervalo entre os controles (KETTUNEN et al., 2000). 



 

33 

 

Com o objetivo de estimar parâmetros genéticos para a produção de 

leite no dia do controle, El Faro e Albuquerque (2003), utilizando as primeiras 

lactações de vacas da raça Caracu, estimaram correlações genéticas positivas, 

oscilando entre 0,70 e 1,00, com maiores valores entre os controles mais 

próximos entre si. Santos et al. (2013), trabalhando com primeiras lactações de 

vacas da raça Guzerá, estimaram valores de correlações genéticas variando 

entre 0,49 a 0,94 entre os controles, sendo que os maiores valores ocorriam 

entre os controles mais adjacentes. No mesmo trabalho, os autores estimaram 

correlações fenotípicas entre as PLDC positivas, de 0,37 a 0,82, diminuindo 

com o aumento da distância entre os controles. 

A estrutura dos dados exerce grande influência na estimação dos 

parâmetros genéticos obtidos pelos MRA, visto que nos pontos extremos da 

lactação, têm sido estimadas as maiores herdabilidades quando comparadas 

com os demais estágios. Além disso, alguns trabalhos têm constatado 

correlações genéticas negativas entre as produções do início e do final da 

lactação (EL FARO e ALBUQUERQUE, 2003). 

A existência de lactações curtas, inerentes a raças zebuínas, pode afetar 

as estimativas de parâmetros, superestimando os valores genéticos de touros 

com lactações curtas. Madalena (1988) cita que devido à alta correlação 

genética entre produção de leite e duração de lactação há um forte indicativo 

de que, em zebuínos, não se devem descartar das avaliações genéticas de 

animais com lactações curtas, com encerramento normal da lactação, pois isto 

iria afetar as estimativas dos parâmetros. Ao utilizar este procedimento, 

elimina-se variação genética e, os valores genéticos dos touros que tiveram 

filhas com lactações curtas descartadas estarão superestimados.  

 

1.2.4 Curva de Lactação 

 

A representação gráfica da produção de leite no decorrer da lactação de 

uma vaca é denominada curva de lactação. A curva de lactação tem por 

objetivo demonstrar graficamente a produção de leite produzida e uma de suas 

principais utilidades é estimar as produções totais de lactações ainda não 

completas.  
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Quando típica, a curva de lactação pode ser dividida em três fases: 

ascendente, pico e descendente. A primeira fase (ascendente) ocorre entre o 

parto e o pico da lactação; a segunda fase, que é relativamente constante, 

porém curta, ocorre ao redor do pico da lactação; a terceira fase, caracterizada 

como descendente e mais longa, vai do pico da lactação até o término desta, 

conhecida como persistência.  

Ao estudarem a curva de lactação em raças zebuínas e seus 

cruzamentos, diversos autores relataram que, diferentemente das raças 

taurinas, a curva de lactação é decomposta em dois segmentos: produção 

inicial e taxa de declínio de produção, os quais são influenciados por fatores 

genéticos e ambientais (COBUCI et al., 2001). Em geral, não se observa o pico 

de lactação em animais zebuínos, pois o mesmo ocorre muito próximo ao inicio 

da lactação (COBUCI et al., 2000). 

Um dos fatores limitantes para o estudo genético da produção de leite de 

Zebuínos, incluindo a raça Guzerá, é a curta duração de lactação (DL). Estudos 

indicam que a duração da lactação de bovinos da raça Guzerá atingiu médias 

que variaram de 266 dias (VERNEQUE et al., 2008) a 290 dias (COBUCI et al., 

2001), sendo que neste segundo estudo foram utilizados somente registros de 

primeira lactação. 

Neste contexto, Mello et al. (1994), ao estudarem a influência das 

lactações curtas em rebanhos da raça Gir, citaram que a exclusão de lactações 

com duração inferiores a 120 dias resultaram em redução da variação genética, 

em comparação com registros de todas as lactações. Os autores citaram que a 

duração de lactação em zebus é uma característica com variação genética, 

portanto a exclusão das lactações curtas deve ser evitada, sob pena de se 

estar removendo variabilidade genética e, por consequência levando a 

conclusões equivocadas na avaliação do potencial genético dos animais. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Rangel et al. (2009), que citaram 

também que quanto mais curta a lactação, maior será o período seco e menor 

será o percentual de vacas em lactação no rebanho, trazendo como 

consequência menor produção de leite por dia, afetando diretamente a 

eficiência econômica da atividade. Os autores ressaltam ainda que a seleção 

para duração de lactação é também importante do ponto de vista econômico. 
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1.2.5 Persistência da Lactação 

 

A persistência da lactação é caracterizada como sendo a capacidade da 

vaca em manter sua produção de leite após atingir sua produção máxima na 

lactação (pico). A maneira que a produção cai após o alcance do pico da 

lactação determina se a curva do animal é persistente. Destaca-se a 

importância de reduzir o declínio normal da produção de leite dos animais após 

a apresentação do pico de lactação.  

De acordo com Sölkner e Fuchs (1987) existem diferenças genéticas 

para persistência na lactação entre animais, razão pela qual a seleção para 

esta característica, pode ser vantajosa e eficiente. Do ponto de vista 

econômico, uma curva de lactação é caracterizada por componentes como a 

duração da lactação, produção inicial, persistência da lactação e pico de 

produção, tendo a persistência como o componente mais importante da curva 

de lactação (WOOD, 1967). Estudos têm constatado que vacas com maior 

persistência e com produções na fase pré-pico menos acentuadas possuem 

como característica uma necessidade energética mais constante e equilibrada 

durante toda a lactação, permitindo, desta maneira, uma melhor utilização de 

alimentos com consequente redução dos custos de produção (DEKKERS et al., 

1998). 

A persistência é uma característica de grande relevância para raças 

zebuínas, que tendem a apresentar curvas com baixas persistências, lactações 

com menor duração e picos ocorrendo bem próximos ao parto, o que torna 

interessante a aplicação de modelos que permitam avaliá-la (COSTA et al., 

2005).   

Trabalhos voltados para o estudo da persistência de lactação indicam 

que vacas mais persistentes tendem a ter maior eficiência reprodutiva (MUIR et 

al., 2004), necessitam de menor consumo de concentrado na produção de leite 

(SÖLKNER e FUCHS,  1987), com consequente redução dos custos de um 

modo geral, além de apresentar maior longevidade, possibilitando maior 

aproveitamento do animal durante a sua vida produtiva, adiando o período 

médio do descarte voluntário (DEKKERS et al., 1996). No entanto, é 
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necessário que haja também um nível de produção de leite satisfatório, 

evitando curvas de animais com boa persistência, porém com baixa produção. 

No caso do Guzerá, cabe ressaltar que o touro deve apresentar uma avaliação 

positiva para a produção de leite, pois esta que garante uma mudança nos 

níveis de produção do rebanho, mas que esta esteja aliada à uma persistência 

de lactação (EL FARO, 2012). 

Diversas são as maneiras para a mensuração da persistência de 

lactação, os modelos de regressão aleatória (MRA) são os mais empregados 

para o seu cálculo (JAMROZIK et al., 1997; DEKKERS et al., 1998, HERRERA 

et al., 2008). 

A seleção de animais com objetivo de alterar o formato da curva de 

lactação é facilitada devido à persistência na lactação ser uma característica 

genética de herdabilidade moderada e de baixa correlação com a produção 

leiteira até 305 dias (COBUCCI et al., 2004).  

Em trabalhos que utilizam MRA na estimação da persistência, os valores 

de herdabilidades estimados em diversas medidas de persistência para vacas 

Holandesas variaram de 0,00 a 0,32 (JAKOBSEN et al., 2002; COBUCI et al., 

2004; COBUCI et al., 2006). Pereira et al. (2009) estimaram valores de 0,09 à 

0,40 em animais da raça Gir. Já para a raça Guzerá, Freitas et al. (2010), 

encontraram valores variando de 0,20 a 0,42, para Santos (2011) as 

herdabilidades para 12 diferentes medidas de persistência variaram entre 0,19 

e 0,46.  

 

1.2.6 Análises multivariadas de agrupamento 

 

As análises multivariadas podem ser utilizadas para explorar e entender 

informações implícitas em conjuntos de dados. É possível conhecer melhor a 

estrutura genética da população explorando os valores genéticos dos animais 

por métodos multivariados.  

A partir destas análises multivariadas é possível descrever o perfil 

genético das curvas de produção de leite, a fim de explorar melhor o 

comportamento destas, auxiliando em processos de seleção. 
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1.2.6.1 Análise de agrupamento 

 

Também conhecida como análise de conglomerados, classificação ou 

cluster, a teoria de análise de agrupamento tem por finalidade dividir os 

elementos da amostra, ou da população, em grupos, de forma que os 

elementos pertencentes a um mesmo grupo sejam similares entre si com 

respeito às variáveis (baixa variação entre-grupos) que neles foram medidas ou 

coletadas, e os elementos em grupos diferentes sejam heterogêneos em 

relação a estas mesmas características (alta variação entre-grupos) (MINGOTI, 

2005). 

A maioria dos métodos de agrupamento utilizam medidas de 

similaridade entre os registros das características dos indivíduos a serem 

agrupados, normalmente expressas como medida de distância. A distância 

Euclidiana é uma medida de similaridade muito utilizada. Sendo x1, x2, ..., xp e 

y1, y2, ..., yp os registros das características de dois indivíduos X e Y, tal que 

X=[x1, x2, ..., xp] e Y=[y1, y2, ...,yp], a distância euclidiana (dxy) entre os 

indivíduos X e Y é calculada por: 

     √(      )  (     )    (     )
 
  √∑(     ) 

 

   

 

Existem basicamente duas análises de agrupamento: a hierárquica, e a 

não-hierárquica. A análise de agrupamento hierárquica agrupa as linhas de um 

banco de dados (podendo ser animais, indivíduos, objetos, etc) com base em 

características de agrupamento. O resultado desta análise é expresso por um 

gráfico denominado dendrograma, onde os indivíduos são ordenados por 

proximidade e agrupados, segundo as variáveis escolhidas. São vários os 

métodos de agrupamento presentes na literatura, o método de Ward (1963) é 

muito utilizado. Segundo Hair et al. (2005), a utilização do método de Ward 

resulta em agrupamentos de tamanhos aproximadamente iguais devido a sua 

minimização de variação interna. 

A análise de agrupamento não hierárquica utiliza o método de k-means 

(HARTIGAN, 1975; WONG, 1979) e tem como objetivo aglomerar os indivíduos 

em grupos previamente estabelecidos, com base na distância Euclidiana, 

utilizada para medir a distância entre indivíduos e o centro do grupo, 
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denominado centroide. O centroide é um vetor de médias das características 

utilizadas na análise de agrupamento. No geral, o número de agrupamentos é 

pré-estabelecido na análise de agrupamento hierárquica (HAIR et al., 2009), 

quando não se tem critério definido para a criação dos grupos. 

São escassos os trabalhos que fazem uso da análise multivariada de 

agrupamento a fim de explorar o perfil genético em animais de produção. 

Savegnago et al., (2012) estudaram análises em vacas holandesas de primeira 

e segunda lactação com o objetivo de auxiliar o processo de seleção dos 

animais. Savegnano et al., (2012) exploraram, por meio de análises de 

agrupamentos, os padrões dos valores genéticos da produção de leite com o 

intuito de construir modelos matemáticos para cada cluster. 

Análises de cluster também foram utilizadas por Savegnago et al. (2011) 

para explorar o perfil genético de produção de ovos em aves White Leghorn. 

Os autores estimaram a relação entre os valores genéticos das semanas de 

postura, a fim de observar quais destas poderiam ser utilizadas como critério 

de seleção para melhorar a produção de ovos.  

Não foram observados na literatura trabalhos que utilizam as análises 

multivariadas de agrupamento com o intuito de verificar o perfil genético da 

produção de leite em zebuínos leiteiros. 
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2 PARÂMETROS GENÉTICOS PARA PRODUÇÃO DE LEITE NO 

DIA DO CONTROLE EM ANIMAIS DA RAÇA GUZERÁ, 

EMPREGANDO-SE MODELOS DE REGRESSÃO ALEATÓRIA 

 

RESUMO – A raça Guzerá é uma das principais raças zebuínas presentes no 

Brasil para produção de leite. No presente estudo foram estimados os 

parâmetros genéticos para produção de leite no dia do controle (PLDC) de 

5274 primeiras lactações de vacas da raça Guzerá. As PLDC foram 

consideradas em 10 classes mensais, analisadas por modelo animal de 

regressão aleatória da produção de leite sobre o dia em lactação. O modelo 

incluiu os efeitos aleatórios genético aditivo direto, de ambiente permanente e 

residual. Considerou-se como efeitos fixos o grupo de contemporâneos, os 

efeitos linear e quadrático da covariável idade da vaca ao parto e a curva 

média de lactação da população, modelada por meio de polinômios ortogonais 

de Legendre de quarta ordem. O grupo de contemporâneos (GC) foi definido 

como rebanho, ano e época de controle. Os efeitos aleatórios genético aditivo e 

de ambiente permanente foram modelados por meio de regressão aleatória 
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sobre polinômios de ortogonais de Legendre de quarta e quinta ordens, 

respectivamente. As variâncias residuais foram consideradas heterogêneas, 

com 7 classes. As estimativas de herdabilidade para as PLDC variaram de 0,24 

a 0,52, com maiores herdabilidades para as produções iniciais. As estimativas 

de covariâncias foram sempre maiores entre os controles mais próximos, à 

medida que os controles se distanciaram, as estimativas de covariâncias 

diminuíram gradativamente. As correlações genéticas variaram de -0,03 a 0,95 

entre as PLDC. As correlações fenotípicas e de ambiente permanente foram 

todas positivas, com maiores valores entre os controles mais próximos, e 

menores estimativas à medida que as produções nos diferentes controles 

foram se distanciando. Os resultados sugerem que a PLDC poderão auxiliar 

em processos de seleção para produção de leite da raça Guzerá. 

Palavras-chave: Zebuínos, Produção de leite, Polinômios de Legendre, 

registro de controles, Curvas de Lactação 

 
 

GENETIC PARAMETERS FOR MILK PRODUCTION IN THE DAY 
OF CONTROL IN GUZERAT ANIMALS USING RANDOM 

REGRESSION MODELS 

 

ABSTRACT- The Guzera is a major zebu breeds for milk production. This study 

used genetic parameters for milk yield on the control (TDMY) 5274 first lactation 

of cows Guzerá TDMY were considered in 10 monthly classes, analyzed by 

random regression model of milk production on the day lactation. The model 

included random additive direct genetic, permanent environmental and residual. 

Were considered as fixed effects of contemporary group, linear and quadratic 

effects of the covariate age at calving and the average trend of the population, 

modeled by orthogonal Legendre polynomials of fourth order. The 

contemporary group (CG) was defined as herd, year and season of control. The 

additive and permanent environmental random effects were modeled by 

random regression on orthogonal Legendre polynomials of 4th and 5th order, 

respectively. The residual variances were statistically heterogeneous, with 7 

classes. Heritability estimates for TDMY ranged from 0.24 to 0.52, with higher 

heritability for the initial productions. Estimates of covariance were always 

higher among close controls, as they distanced themselves from the controls , 

the estimates of covariance decreased gradually . Genetic correlations ranged 

from -0.03 to 0.95 between TDMY. The phenotypic and permanent 

environmental correlations were all positive, with higher values among the 

closest controls, and lower estimates as the productions in different controls 
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were shunning. The results suggest that the TDMY may be used as selection 

criteria for milk Guzera. 

 

Keys-words: Zebu cattle, Milk Yield, lactation curves, Legendre Polynomials, 

longitudinal records  

 

 

2.1 – INTRODUÇÃO 

 

As avaliações genéticas para a produção de leite têm sido baseadas, em 

muitos países, na produção acumulada até os 305 dias de lactação (P305). 

Para obter o cálculo da P305, são aplicadas fórmulas e, no caso de lactação 

em andamento ou curta, são aplicados os fatores de extensão. O 

maior problema do uso destes fatores de extensão está relacionado à 

admissão de que não há variabilidade na forma das curvas dos animais, o que, 

por consequência, possibilita a eliminação da variabilidade genética para a 

característica em questão (JAKOBSEN et al., 2002).  

Os Modelos de Regressão Aleatória (MRA) têm sido propostos como 

uma boa alternativa na avaliação genética de dados longitudinais 

(HENDERSON JR., 1982), como a produção de leite no dia do controle 

(PLDC). Os MRA podem ser chamados também de modelos de dimensão 

infinita, visto que existem medidas infinitas por indivíduo e tais medidas são 

mais correlacionadas, quanto mais próximas entre si. 

No caso das análises de produções leiteiras, esses modelos apresentam 

a vantagem de ajustar as produções de leite no dia do controle (PLDC), 

permitindo que os efeitos ambientais específicos que interferem na produção 

sejam descritos. Além disso, possibilitam a estimativa de curvas de lactação 

genéticas para cada animal, como desvio da lactação. 

Entre as raças zebuínas presentes no Brasil, o Guzerá é considerado 

uma das raças com maior aptidão leiteira, considerada rústica, utilizada em 

cruzamentos estratégicos na formação de produtos adaptados às condições 

climáticas. No Brasil, os programas de melhoramentos para a raça Guzerá 

visam atender, principalmente, a dupla aptidão (MELO e PENNA, 2000). No 

entanto, a raça apresenta alta frequência de lactações de curta duração e, por 
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não ser uma raça especificamente leiteira, curvas de lactações menos 

persistentes. 

O objetivo do presente estudo foi estimar parâmetros genéticos para a 

produção de leite em vacas da raça Guzerá utilizando modelos de regressão 

aleatória. 

 

2.2 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

A base de dados utilizada constou de 50402 registros de produção de 

leite no dia do controle da primeira lactação de 7113 vacas puras da raça 

Guzerá, com partos registrados entre 1987 a 2012, filhas de 905 touros e 

distribuídas em 101 rebanhos. As informações foram provenientes do 

Programa Nacional de Melhoramento do Guzerá para Leite (PNMGuL), sob 

coordenação da Embrapa Gado de Leite em parceria com o Centro Brasileiro 

de Melhoramento Genético do Guzerá (CBMG²) e a Associação Brasileira de 

Criadores de Zebu (ABCZ).  

As produções de leite foram agrupadas em duas épocas de controles, 

onde a época chuvosa englobava os meses de outubro a março, e a época 

seca englobava os meses de abril a setembro (Tabela 1). O grupo de 

contemporâneos (GC) utilizado nas análises foi definido pelas variáveis 

rebanho, ano e época de controle. Aplicou-se a restrição de que cada GC 

deveria conter, no mínimo, três observações. Além disso, foram excluídas 

produções cujos desvios em relação à média do GC foram menores ou maiores 

a 3,5 desvios padrão. Após as restrições, o número final de GC foi igual a 918.  

 Após a realização da consistência do banco de dados, foram obtidos 

34193 registros, de 5274 vacas puras Guzerá, filhas de 628 touros e 3302 

mães (Tabela 1). 
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Tabela 1. Sumário da estrutura dos dados após a consistência 

Informação         Estatística 

Número de controles 34193 

Números de animais com controles 5274 

Número de Touros 628 

Número de mães 3302 

Número de GC 918 

Média de produção de leite (Kg/dia) 7,36 

Desvio Padrão da produção de leite (Kg/dia) 3,59 

Número de controles na Estação Chuvosa 18328 

Número de controles na Estação Seca 15865 

 

A produção de leite no dia do controle foi dividida em dez classes 

mensais, designadas como PLDC1 a PLDC10, variando entre o 6º e o 305º 

dias de lactação. A Tabela 2 apresenta as frequências de classes de controle 

com suas respectivas médias e desvios padrão. 

 
Tabela 2. Frequências e médias, com respectivos desvios padrão das classes de controle. 

Classe N Frequências (%) Média (kg) DP (kg) 

PLDC1 3205 9,4 9,04 4,62 

PLDC2 4205 12,3 8,98 4,15 

PLDC3 4161 12,2 8,17 3,59 

PLDC4 4008 11,7 7,75 3,37 

PLDC5 3881 11,4 7,30 3,20 

PLDC6 3620 10,6 6,85 3,06 

PLDC7 3431 10,0 6,46 2,88 

PLDC8 3050 8,9 6,07 2,76 

PLDC9 2546 7,4 5,72 2,57 

PLDC10 2086 6,1 5,44 2,53 

 

As produções mensais de leite foram modeladas por meio de um modelo 

animal unicaracterística, de regressão aleatória. O modelo incluiu como efeitos 

aleatórios o genético aditivo direto, de ambiente permanente e o residual. 

Considerou-se como efeitos fixos o grupo de contemporâneos e os efeitos 

linear e quadrático da covariável idade da vaca ao parto, além do número de 

dias em lactação, representado pela curva média da lactação. Esta trajetória 

média foi modelada por um polinômio de Legendre de quarta ordem.  

Os efeitos aleatórios genético aditivo e de ambiente permanente foram 

modelados por meio de polinômios ortogonais de Legendre de ordem 4 e 5, 

respectivamente. A estrutura das variâncias residuais foi considerada 
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heterogênea contendo sete classes de variâncias, agrupadas da seguinte 

maneira: 30, 60, 90, 120-150, 180-210, 240-270 e 305 dias em lactação.  Esse 

modelo foi escolhido após a realização de 6 (seis) diferentes modelos com 

base nos critérios de informação de Akaike (AIC) (AKAIKE, 1973) e o de 

informação Bayesiano Schwarz (BIC) (WOLFINGER, 1993). Os critérios de 

informação são calculados da seguinte forma: 

AIC= -2logL+2p, 

BIC= -2logL+plog(N-r), 

 

em que: 

p é o número de parâmetros do modelo, N é o número total de informações e r 

é o posto da matriz de incidência de efeitos fixos no modelo e log L é o 

logaritmo da função de verossimilhança. 

  
O MRA pode ser representado em sua forma matricial por: 

y = Xb + Za +Wap + e  

 

 

 

 

em que: 

y = vetor da produção de leite no dia do controle;  

b = vetor das soluções para efeitos fixos, que inclui as soluções para 

grupo de contemporâneos e para as covariáveis idade ao parto e dias em 

lactação; 

a = vetor das soluções para os efeitos aleatórios genéticos aditivos; 

ap = vetor de soluções para os coeficientes de regressão aleatória de 

ambiente permanente; 

e = vetor do efeito aleatório residual; 

X, Z e W = matrizes de incidência, para os efeitos fixos e efeito aleatório 

de animal e ambiente permanente, respectivamente; 

A dimensão do vetor a é de kAxNA, sendo kA o número de parâmetros da 

função de regressão, NA, o número de animais na matriz de parentesco. O 
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vetor ap tem dimensão de kapxND  coeficientes, sendo que Kap representa o 

número de parâmetros da função de regressão por ambiente permanente e ND, 

o número de animais com registro. Geralmente NA é maior que ND. 

As pressuposições em relação às esperanças e variâncias para os 

componentes do modelo foram: 

 

  

V(a)=ka

V(ap)=kaplNd; 

V(e)=R; 

sendo que kA e kAP são as matrizes de (co)variâncias entre os coeficientes 

de regressão aleatórios genético-aditivos e de ambiente permanente, 

respectivamente. A é a matriz de parentesco entre os indivíduos; lND é a 

matriz identidade de dimensão Nd; é o produto de Kroeneker entre 

matrizes; R representa uma matriz bloco diagonal contendo as variâncias 

residuais.  

Os componentes de variância foram estimados pelo método da Máxima 

Verossimilhança Restrita (REML), usando as opções POWELL e AI-REML do 

pacote estatístico WOMBAT (MEYER, 2006).   

 

2.3 Resultados e discussão 

 

Na Tabela 3 são apresentados os resultados dos critérios estatísticos 

utilizados na escolha do MRA a ser utilizado nas análises. O modelo Leg5.6.7 

apresentou os melhores valores de Log L e AIC. O modelo com melhor BIC foi 

o Leg5.5.7. No entanto, foi escolhida para as análises subsequentes o modelo 

Leg4.5.7, visto que este apresentou valores de AIC e BIC semelhantes aos 

melhores modelos com menor número de parâmetros, tornando-o menos 

complexo.  
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Tabela 3. Número de parâmetros e critérios estatísticos para a escolha dos modelos 
empregando polinômios de Legendre. 

Critérios Estatísticos 

Modelo 
        

p Log L AIC BIC 

Leg 4.4.10 30 -37165,1 37195,09 37321,27 

Leg 4.4.7 27 -37166,1 37193,11 37306,68 

Leg 4.5.7 32 -37108,1 37140,12 37274,71 

Leg 4.6.7 38 -37089,9 37127,92 37287,76 

Leg 5.5.7 37 -37070,9 37107,89 37263,52 

Leg 5.6.7 43 -37053,3 37096,34 37277,21 

 

A média da produção de leite no dia do controle (PLDC) estão 

apresentadas na Figura 1. O pico de lactação foi observado logo no início da 

lactação, com valor médio de 9,04 ± 4,62 g. A produção foi praticamente 

mantida no segundo mês de lactação (8,98 ± 4,14kg) com subsequentes 

decréscimos a partir do terceiro mês da lactação. O valor de produção de leite 

mínima obtida foi ao final da lactação, com valores de 5,44 ± 2,53 kg, em 

função de um possível próximo parto. Menores produções ao final da lactação 

são esperadas, visto que as vacas precisam secar e se preparar para sua 

próxima lactação. Os coeficientes de variação para a produção de leite no dia 

do controle foram elevados em toda a lactação, indicando diferenças de 

manejo, linhagens dentro da raça e aos potenciais genéticos presentes em 

cada rebanho.  

 

 
Figura 1. Média da produção de leite para os controles. 

 

A ocorrência de picos de lactação logo no primeiro mês de lactação está 

em conformidade com os resultados da literatura para raças zebuínas, nas 

quais a curva de lactação é subdividida somente em dois segmentos, produção 
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inicial apresentando o pico logo no início da lactação, ou até mesmo, não 

apresentando pico evidente e, taxa de declínio da produção.  Tendências 

similares foram obtidas por Cobuci et al. (2000), para a raça Guzerá e por 

Herrera et al. (2008), para a raça Gir. 

A quantidade de animais contendo número de controles (Tabela 4) 

mostra que existem na base de dados diversos animais com somente um ou 

dois controles, o que pode provocar uma superestimação das médias, uma vez 

que o número de controles leiteiros realizados nestes animais foi relativamente 

baixo, além disso, se visualiza tratamentos preferências para as vacas que 

participam dos controles leiteiros. Realizou-se a eliminação destes animais com 

baixa quantidade de controles, e com produções muito acima da média da 

raça, no entanto não houve alteração significativa nas variâncias, optando-se 

na não exclusão destes controles nas análises. 

 

Tabela 4. Número de animais em relação ao número de controles. 

Número de controles Quantidade de animais % de animais 

1 263 5,0 

2 215 4,1 

3 288 5,5 

4 328 6,2 

5 425 8,1 

6 639 12,0 

7 a 10 3116 59,1 

 As estimativas dos componentes de variâncias genéticas aditivas (2
a), 

de ambiente permanente (2
ap), fenotípicas (2

p) e residuais (2
e) para as 

produções de leite estão apresentadas na Figura 2.  
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Figura 2. Variâncias genéticas aditivas (2

a), de ambiente permanente (2
ap), fenotípicas (2

p) e 

residuais (2
e) entre os controles mensais de acordo com o modelo LEG 4.5.7.  

 

As variâncias genéticas aditivas se apresentaram altas no primeiro 

controle com forte queda nos controles subsequentes. A partir do quarto 

controle as variâncias genéticas aditivas praticamente se estagnaram até o 

final da lactação. As variâncias fenotípicas tiveram comportamento semelhante 

às variâncias genéticas aditivas. Resultados semelhantes foram obtidos por El 

Faro e Albuquerque (2003), para a raça Caracu ao utilizarem modelos de 

regressão aleatória para PLDC. A variância de ambiente permanente 

apresentou seu maior valor logo no primeiro mês da lactação, e seu menor 

valor no 9º controle com pequena elevação no controle seguinte. A variância de 

ambiente permanente apresentou tendência semelhante à obtida por Melo et 

al. (2003) e Cobuci et al (2005), ambos para a raça holandesa e indica que são 

os fatores ambientais que exercem maior influência no início e no final da 

lactação. Essa variabilidade na variância de ambiente permanente também 

pode ser explicada pelo fato das vacas deste arquivo de dados serem todas 

primíparas, assim, existem vacas que não se adaptam ao manejo de ordenha 

apresentando comportamento agressivo e com dificuldades de adaptação à 

sala de ordenha. 

As variâncias residuais foram superiores nos dois primeiros meses da 

lactação, decrescendo até o quarto controle, se estagnando em seguida. No 

último controle, a variância residual foi praticamente zero. Resultados 

semelhantes foram estimados por Brotherstone et al. (2000), que ressaltaram 

que as estimativas de variâncias residuais - variância de ambiente temporário 

mais a variância de ambiente permanente – são maiores no início da lactação, 

devido, possivelmente, ao fato de algumas vacas apresentarem dificuldade na 

adaptação à ordenha, além de problemas com a saúde das vacas após o parto 

e no momento do encerramento da lactação. Estas mesmas conclusões foram 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


²p

 

Controles 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


²e

 

Controles 



 

55 

 

relatadas por Bignardi et al. (2008), empregando MRA para vacas de primeira 

lactação da raça Holandesa. 

Em estudo utilizando MRA para modelar a curva de lactação em bovinos 

da raça Gir Leiteiro, Pereira (2009) cita que o uso das variâncias residuais 

heterogêneas, utilizados também neste estudo, deve ser considerado nas 

análises, visto que as variâncias mostraram comportamento diferenciado em 

toda a lactação. Resultados semelhantes também foram observados no 

presente estudo. Estes resultados estão em conformidade com os estudos de 

Costa et al. (2005) e Herrera et al. (2008), ambos utilizando a dados da raça 

Gir Leiteiro.  

A estimativa mais elevada da variância aditiva para a produção de leite 

no primeiro controle pode ser explicada pela grande variação de potencial 

genético dos animais dessa raça, que vem sendo selecionados para dupla 

aptidão, com diferentes níveis de intensidade nos rebanhos que colaboram 

com o banco de dados do PNMGuL ou seja, com a seleção voltada 

especificamente para leite, maior seleção para leite e menor para corte e maior 

seleção para corte e menor para leite. Além disso, o que pode ocorrer também 

é que, em muitos rebanhos, quando a vaca de primeira lactação apresenta 

baixa produção no primeiro mês, ela é retirada do controle oficial. Então, a 

maior variação nessa fase reflete a grande variabilidade genética no formato da 

curva. 

Observou-se que as variâncias aditivas e fenotípicas apresentaram 

comportamento semelhante ao final da lactação com estagnação após o sexto 

controle, isso pode ser explicado pelo fato de, neste período, somente os 

animais com lactações mais longevas apresentem produções, sendo mais 

semelhantes. Neste momento, os animais com lactações mais curtas podem 

apresentar suas lactações já encerradas. 

As herdabilidades para as produções de leite no dia do controle são 

apresentadas na Figura 3. Houve variação de 0,24 a 0,52 com maiores 

herdabilidades no primeiro mês da lactação. Após o primeiro mês, as 

herdabilidades diminuíram gradativamente até atingir o menor valor no oitavo 

controle, voltando a apresentar elevação, mesmo que discreta, nos controles 

subsequentes. A magnitude das estimativas de herdabilidade encontradas no 
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presente estudo foi semelhante às relatadas por Bignardi et al. (2009) para 

vacas da raça holandesa, os valores de herdabilidade deste trabalho obtidas 

por meio de MRA variaram de 0,20 (3ª semana) a 0,42 (1ª semana). Na raça 

Gir leiteiro, Herrera et al. (2008) relataram estimativas variando de 0,12 a 0,33. 

Costa et al. (2005), ao utilizar polinômios ortogonais de Legendre para modelar 

os efeitos genéticos e de ambiente permanente para a raça Gir, relataram 

herdabilidades que variaram entre 0,21 a 0,71 para o final e inicio da lactação, 

respectivamente. Para a raça Guzerá, Santos et al. (2013), que empregaram 

polinômio ortogonal de Legendre de ordens 3 e 6 para os efeitos genético 

aditivo e de ambiente permanente, respectivamente. Os autores estimaram 

maior herdabilidade no segundo mês (0,35) e menores valores no oitavo mês 

de lactação (0,18), o comportamento da herdabilidade ao decorrer da lactação 

foi semelhante ao obtido no neste estudo, após o segundo mês de controle. 

 
Figura 3. Estimativas de herdabilidade e os respectivos erros padrão (EP) estimados pelo 
MRA.  

 
Maiores valores de herdabilidade no início da lactação ocorreram, pois 

muitos animais são retirados do controle leiteiro no início da lactação devido, 

principalmente, à sua baixa produção.  

As estimativas de herdabilidade apresentaram tendência semelhante à 

observada para a variância genética aditiva para essas características, com 

maiores valores no inicio e final da lactação e menores valores no meio da 

lactação. Este fato está em concordância com Santos et al., (2013), que 

verificaram que as maiores herdabilidades estimadas ocorreram nos mesmos 

controles onde as variâncias genéticas aditivas eram maiores. Tendência 
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semelhante também foi verificada por El Faro e Albuquerque (2003) e Bignardi 

et al. (2009), para as raças Caracu e Holandesa, respectivamente.  

Devido ao fato das estimativas de herdabilidades obtidas serem 

consideradas moderadas a altas em todo o período da lactação, com maiores 

estimativas nos pontos extremos desta, há indicação de que as PLDC poderão 

auxiliar em processos de seleção para produção de leite em bovinos da raça 

Guzerá. 

As estimativas das correlações fenotípicas e genéticas entre as 

produções mensais de leite do MRA são apresentadas na Tabela 5. As 

estimativas das correlações genéticas entre as produções de leite variaram 

entre -0,03 e 0,98. As maiores estimativas foram observadas quando os 

controles estavam mais próximos entre si (o maior valor foi entre a PLDC1 e 

PLDC2 e entre a PLDC4 e PLDC5) e os menores valores observados 

ocorreram entre as PLDC de controles com maior distanciamento (o único valor 

negativo obtido foi entre a PLDC1 e PLDC10). Diversos autores citam que as 

maiores correlações genéticas ocorrem sempre entre os controles mais 

próximos Além disso, os menores valores sempre são observados à medida 

que o intervalo dos controles aumenta (SANTOS et al. 2012; PEREIRA et al. 

2012). Os valores de correlações genéticas obtidos neste estudo foram 

semelhantes com os resultados obtidos por Santos et al. (2012) na raça 

Guzerá, onde os valores obtidos por meio de MRA também foram negativos 

entre o primeiro e o último controle. Resultados de correlações genéticas 

análogos a este também foram reportados por Herrera et al. (2008), para a 

raça Gir Leiteiro, onde as PLDC foram agrupadas em 10 classes de 30 dias, 

iguais a este estudo. 
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Tabela 5. Estimativas das correlações genéticas (ra) (acima da diagonal) e fenotípicas (rp) 
(abaixo da diagonal) entre as produções de leite no dia do controle (PLDC). 

CLASSE PLDC1 PLDC2 PLDC3 PLDC4 PLDC5 PLDC6 PLDC7 PLDC8 PLDC9 PLDC10 

PLDC1 1,00 0,95 0,80 0,61 0,47 0,39 0,34 0,29 0,18 -0,03 

PLDC2 0,69 1,00 0,94 0,82 0,70 0,62 0,54 0,44 0,29 0,05 

PLDC3 0,60 0,69 1,00 0,97 0,89 0,82 0,72 0,59 0,40 0,15 

PLDC4 0,54 0,65 0,75 1,00 0,98 0.93 0,84 0,70 0,50 0,25 

PLDC5 0,46 0,56 0,68 0,80 1,00 0,98 0,92 0,79 0,60 0,35 

PLDC6 0,41 0,49 0,62 0,76 0,81 1,00 0,97 0,88 0,72 0,47 

PLDC7 0,37 0,44 0,56 0,69 0,76 0,81 1,00 0,96 0,84 0,61 

PLDC8 0,32 0,39 0,49 0,60 0,66 0,73 0,78 1,00 0,95 0,77 

PLDC9 0,26 0,33 0,42 0,50 0,56 0,62 0,69 0,74 1,00 0,92 

PLDC10 0,18 0,23 0,31 0,40 0,45 0,50 0,55 0,61 0,74 1,00 

 

A correlação genética aditiva negativa entre o primeiro (PLDC1) e o 

último controle (PLDC10) foi observada, possivelmente, devido à mesma 

particularidade das altas herdabilidades dos dois primeiros controles, onde um 

número significativo de vacas apresentava somente os primeiros controles 

registrados, gerando valores negativos entre os controles iniciais e o controle 

mais distante destes. Mesmo com valor muito baixo, a correlação genética 

negativa entre as PLDC1 e PLDC10 pode indicar que a seleção para maiores 

produções no início da lactação pode causar uma seleção antagônica para a 

produção no final da lactação e, consequentemente, para uma menor 

persistência da lactação. Esta conclusão pode ser comprovada pelas 

correlações medianas a baixas entre controles da segunda parte da lactação e 

as produções iniciais (PLDC1 e PLDC2). 

Observam-se, por meio das correlações genéticas, que há uma 

tendência de ganhos genéticos ao se utilizar a produção de leite no dia do 

controle, as correlações genéticas entre estas medidas foram medianas a altas, 

exceto para as medidas PLDC1, PLDC2 e PLDC10, que apresentaram 

correlações menores com as demais medidas. A maior parte da variação 

genética da produção de leite pode ser explicada por genes que atuam sobre 

todo o período da lactação, indicando que a seleção, tomando por base a 

tendência geral da lactação, para determinado estágio da lactação promoverá 

ganhos nos demais estágios. Além disso, medidas de persistência que 

modelem de uma melhor maneira o comportamento destas curvas, 
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principalmente no terço final da lactação, são necessárias em grupos de 

animais que apresentam como característica lactações mais curtas.  

As correlações fenotípicas foram todas positivas e variaram entre 0,18 e 

0,81, com menores valores sendo observados quando o intervalo entre os 

controles era maior. O menor valor da correlação fenotípica foi estimado entre 

as PLDC1 e PLDC10 enquanto os maiores valores estimados ocorreram 

quando as produções nos controles estavam mais próximas entre si, por 

exemplo, entre a PLDC6 e a PLDC7 (Tabela 5). As correlações fenotípicas 

foram maiores quando mais próximos os controles leiteiros. Tendências 

semelhantes também foram relatadas por El Faro e Albuquerque et al. (2003) e 

Santos et al. (2012).  

As correlações de ambiente permanente foram todas positivas e 

variaram de 0,48 a 0,98, com menores estimativas entre as PLDC mais 

distantes (Tabela 6). A menor correlação de ambiente permanente ocorreu 

entre as PLDC2 e PLDC10, já as maiores estimativas ocorreram quando os 

controles se apresentavam mais próximos entre si, no caso, entre as PLDC7 e 

PLDC6. À medida que os controles foram se distanciando, as correlações de 

ambiente permanente foram diminuindo gradativamente, o que era esperado. 

Resultados semelhantes para a magnitude e o comportamento das correlações 

foram obtidos por BIGNARDI et al. (2009) para a raça Holandesa, HERRERA 

et al. (2008) para a raça Gir, EL FARO e ALBUQUERQUE (2003), para a raça 

Caracu e SANTOS et al. (2012), para a raça Guzerá. 

 

Tabela 6. Estimativas de correlações de ambiente permanente (rap) entre as produções de leite 
no dia de controle (PLDC). 

CLASSE PLDC1 PLDC2 PLDC3 PLDC4 PLDC5 PLDC6 PLDC7 PLDC8 PLDC9 PLDC10 

PLDC1 1,00 0,89 0,81 0,78 0,73 0,68 0,62 0,57 0,53 0,49 

PLDC2 
 

1,00 0,98 0,91 0,80 0,70 0,64 0,62 0,61 0,48 

PLDC3 
  

1,00 0,97 0,88 0,78 0,72 0,68 0,65 0,51 

PLDC4 
   

1,00 0,97 0,91 0,84 0,78 0,71 0,56 

PLDC5 
    

1,00 0,98 0,93 0,86 0,76 0,68 

PLDC6 
     

1,00 0,98 0,92 0,81 0,56 

PLDC7 
      

1,00 0,97 0,88 0,60 

PLDC8 
       

1,00 0,96 0,66 

PLDC9 
        

1,00 0,79 

PLDC10                   1,00 
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Em geral, as estimativas de correlações de ambiente permanente foram 

sempre superiores quando comparadas com as correlações genéticas, exceto 

entre as PLDC1 e PLDC2. Tais tendências também foram observadas na 

literatura por outros autores, dentre eles Jamrozik et al. (1997) e Olori et al. 

(1999). Nestes estudos as variâncias genéticas aditivas foram menores que as 

de ambiente permanente por toda a lactação. 

Os resultados do presente estudo sugerem a viabilidade da utilização 

dos MRA como complemento dos modelos tradicionais para a produção de 

leite acumulada até os 305 dias de lactação, visto que a seleção para o MRA 

seleciona também para a forma da curva dos animais uma vez que essa 

medida é um somatório de todos os valores genéticos diários preditos como 

desvios da curva média populacional. Assim, o uso do MRA se torna 

interessante na avaliação de zebuínos, animais cujas curvas de lactação são 

pouco persistentes e as lactações apresentam-se mais curtas. Além disso, 

existe a possibilidade, ao se utilizar os MRA, de estimar valores genéticos para 

pontos ou intervalos estratégicos da lactação, auxiliando os processos de 

seleção, assim como para a estimação dos valores genéticos para a 

persistência de lactação. Entretanto, observa-se que, para zebuínos no Brasil o 

número de registros no banco de dados ainda é pequeno quando comparado 

com registros de controles em taurinos, assim, as estimativas de variâncias 

nestes animais ainda apresenta grande alteração à medida que novos registros 

são informados. Trabalhos científicos que utilizam MRA para estimar 

parâmetros genéticos para a produção de leite necessitam ser realizados com 

frequência, a fim de melhorar a acurácia das estimativas.  

 

2.4 CONCLUSÕES  

 

Os parâmetros genéticos para produção de leite empregando modelos 

de regressão aleatória deste estudo estão em concordância com os 

observados na literatura e indicaram razoável variabilidade genética para as 

produções em diferentes fases da lactação, com maior variabilidade no início 

da lactação. 
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Pela tendência geral das correlações genéticas para as produções de 

leite em diferentes controles, há uma indicação de que a seleção para a 

produção em determinado estágio promoverá ganhos gerais para as produções 

nos demais estágios, porém com menor intensidade nos períodos inicial e final 

da lactação.  
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3 PERSISTÊNCIA DE LACTAÇÃO E ANÁLISES DE 

AGRUPAMENTO PARA PRODUÇÃO DE LEITE EM BOVINOS DA 

RAÇA GUZERÁ 

 

RESUMO: Objetivou-se neste estudo a predição de valores genéticos para a 

produção de leite e persistência da lactação, bem como comparar o padrão das 

curvas de lactação de bovinos da raça Guzerá, empregando análises de 

agrupamento. Foram estimados os valores genéticos para a produção de leite 

diária de 5274 vacas da raça Guzerá com partos registrados entre 1987 e 

2012, empregando-se um modelo de Regressão Aleatória (MRA), composto 

pelos efeitos aleatórios genético aditivo, de ambiente permanente e o residual, 

e como efeitos fixos, o grupo de contemporâneos (GC) (definido por rebanho, 

ano e época de controle), a covariável idade da vaca ao parto (efeito linear e 

quadrático) e a curva média de lactação da população. Os efeitos genético 

aditivo e de ambiente permanente foram modelados por meio de Polinômios 

Ortogonais de Legendre contendo 4 e 5 parâmetros, respectivamente. A partir 

dos valores genéticos preditos, foram calculados os Valores Genéticos (VG) 

para a produção acumulada até os 305 dias, pico e persistência da lactação, e 

períodos parciais da lactação (5 a 100, 101 a 200 e 201 a 300 dias em 

lactação). As menores correlações foram observadas entre os VG das medidas 

que levaram em consideração a porção inicial da lactação e as medidas que 

representaram o final da lactação, o que pode ser explicado pelo fato de que as 
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curvas de lactação de zebuínos tendem a ser mais curtas. Com base nos 

valores genéticos preditos para as características já mencionadas, foram 

realizadas análises de agrupamento hierárquica e não hierárquica, a fim de 

explorar os padrões das curvas genéticas dentro da população. Inicialmente a 

população foi dividida em dois agrupamentos, por meio de análise de 

agrupamento hierárquica. Nesta divisão, verificou-se que os animais 

apresentaram dois padrões, com valores genéticos acima e abaixo da média 

para a produção acumulada na lactação. Os animais com valores genéticos 

acima da média foram submetidos uma nova subdivisão, resultando em dois 

novos subgrupos. Por fim, concluiu-se que seleção dos animais desta raça 

ainda deve enfatizar o nível de produção que permanece baixo, no entanto, 

deve-se dar certa ênfase para a persistência da lactação.  

 

Palavras-chave: curva de lactação, valores genéticos, análise de 

agrupamento, regressão aleatória.  

 

 

 

PERSISTENCE OF LACTATION AND CLUSTER ANALYSIS FOR 

MILK PRODUCTION IN GUZERAT CATTLE  

 

ABSTRACT: The aim of this study was genetic for milk production and 

persistency of lactation prodizervalores and compare the pattern of lactation 

curves of bovine Guzera, using cluster analysis. Breeding values for daily milk 

yield of 5274 Guzera cows calving between 1987 and 2012, using a Random 

Regression Models (RRM), composed by the random effects additive, 

permanent environmental and residual were estimated and the fixed effects of 

contemporary group (GC) (defined by herd, year and season of control), the 

covariate age at calving (linear and quadratic effect) and the average trend of 

the population. The additive genetic and permanent environmental effects were 

modeled using Legendre Polynomials Orthogonal containing 4 and 5 

parameters, respectively. From the predicted values were calculated Breeding 

Values (BV) for the production from the 305 days, peak and persistency of 

lactation, lactation and partial (5-100, 101-200 and 201 to 300 days in lactation 

periods). The lowest correlations were observed between BV measures that 

took into account the initial portion of lactation and measures that represented 

the end of lactation, which can be explained by the fact that the lactation curves 

of zebu cattle tend to be shorter. Based on the predicted to the characteristics 
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already mentioned breeding values, hierarchical cluster analysis and 

nonhierarchical were performed in order to explore patterns of genetic curves 

within the population. Initially the population was divided into two groups, using 

hierarchical cluster analysis. In this division, it was found that the animals 

showed two patterns with genetic values above and below the average for the 

cumulative production during lactation. Animals with breeding values above 

average underwent a new subdivision, resulting in two new subgroups. Lastly, it 

was concluded that selection of the animals of this breed should still emphasize 

the level of output remains low, however, should be given some emphasis to 

the persistency of lactation.  

KEY-WORDS: lactation curve, breeding values, cluster analysis, random 

regression, Predicted Transmitting Ability 

 

3.1 Introdução 

 

A persistência de produção de leite é definida como a capacidade da 

vaca em manter sua produção de leite após atingir o pico de lactação. Desse 

modo, pode-se dizer que a persistência está relacionada à forma da curva de 

lactação em função dos dias de produção. A persistência é uma característica 

que está diretamente relacionada com aspectos econômicos da atividade 

leiteira, pois a melhoria da persistência pode contribuir para a redução de 

custos no sistema de produção (TEKERLI et al., 2000; JAKOBSEN et al., 

2002), melhorando a eficiência reprodutiva (MUIR et al., 2004) e necessitando 

de menor consumo de concentrado para a produção do leite (SÖLKNER e 

FUCHS, 1987). 

São diversos os métodos usados para a mensuração e representação 

da persistência. O método mais indicado na atualidade leva em consideração a 

predição dos valores genéticos para componentes das curvas de lactação, por 

meio de MRA. Por meio deste modelo, é possível predizer os valores genéticos 

para a persistência de lactação, pois cada animal terá um conjunto de valores 

genéticos para os coeficientes de regressão genéticos aditivos, que 

representam a curva de lactação. Dessa forma, é possível predizer os VG para 

a produção em cada dia da lactação e, consequentemente, para períodos 

parciais acumulados (LIN e TOGASHI, 2002). Diversos autores têm proposto 

medidas de persistências calculadas por meio de funções que utilizam os 

valores genéticos preditos para os dias da lactação, obtidos por meio de 
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regressão aleatória (JAKOBSEN et al., 2002; COBUCI et al., 2004). Alguns 

países, prioritariamente no hemisfério norte, já utilizam a característica 

persistência de lactação em suas avaliações genéticas (GENGLER, 1996 e 

GROSSMAN et al., 1999). 

Para que se obtenham ganhos genéticos para maiores produções de 

leite é desejável que sejam selecionados animais que apresentem altos valores 

genéticos tanto para produção de leite quanto para persistência de lactação. 

Pelo fato de existir variação genética, é possível agrupar as vacas 

geneticamente semelhantes por meio das análises multivariadas de 

agrupamento, tendo como base os valores genéticos das produções de leite 

em cada controle leiteiro ou com base em componentes da curva de lactação. 

A separação em grupos permitiria selecionar animais com base no padrão do 

perfil da curva genética de produção de leite desejável pelo programa de 

melhoramento genético.  

A análise de agrupamento objetiva agrupar animais semelhantes com 

base em determinadas características, reduzindo a heterogeneidade entre 

grupos e aumentando a homogeneidade intra grupos (HAIR et al., 2009). Na 

produção animal, a análise de agrupamento foi utilizada para explorar o padrão 

genético da produção mensal de leite em vacas leiteiras da raça Holandesa 

(SAVEGNAGO et al., 2012) e na produção de ovos de galinhas White Leghorn 

(SAVEGNAGO et al., 2011). Não foram encontrados na literatura trabalhos que 

utilizam análises de agrupamento para explorar o perfil genético e o 

comportamento de curvas de lactação da produção de leite de vacas zebuínas 

leiteiras.  

O objetivo deste estudo foi analisar o padrão das curvas de lactação da 

raça Guzerá por meio dos valores genéticos para as produções de leite em 

diferentes fases da lactação e para componentes da curva de lactação 

empregando um modelo de regressão aleatória. 

 

3.2 Material e métodos 

  

O banco de dados utilizado no presente estudo constou de 50402 

registros de produção de leite no dia do controle de primeiras lactações de 
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7113 vacas puras da raça Guzerá, com partos registrados entre 1987 e 2012, 

filhas de 905 touros e distribuídas em 101 rebanhos. As informações foram 

oriundas do Programa Nacional de Melhoramento do Guzerá para Leite 

(PNMGuL), sob coordenação da Embrapa Gado de Leite em parceria com o 

Centro Brasileiro de Melhoramento Genético do Guzerá (CBMG²) e a 

Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ). Após a realização da 

consistência do banco de dados foram obtidos 34193 registros de produções 

mensais de leite, de 5274 vacas da raça Guzerá, filhas de 628 touros e 3302 

mães. Todas as etapas de consistência do banco de dados podem ser 

visualizadas no “MATERIAL E MÉTODOS” apresentados no Capítulo 2 desta 

dissertação. 

 Os valores genéticos preditos foram estimados por meio de um Modelo 

de Regressão Aleatória, empregando um modelo animal, unicaracterístico, 

tendo como variável resposta à produção de leite em cada controle. Como 

efeitos fixos, foram considerados os efeitos de grupos de contemporâneos, 

definidos por rebanho, ano e época de controle, como covariável (efeito linear e 

quadrático) usou-se a idade da vaca ao parto e, como efeitos aleatórios, o 

genético aditivo direto, de ambiente permanente e o residual. 

 A curva de lactação fixa da população foi modelada por meio de 

polinômios ortogonais de Legendre de 4ª ordem. Os efeitos aleatórios genético 

aditivo e de ambiente permanente foram modelados por meio de polinômios 

ortogonais de Legendre de ordens 4 e 5, respectivamente. A variância residual 

foi considerada heterogênea com sete classes de variâncias.  

Na forma matricial, o modelo de regressão aleatória pode ser 

representado por: 

y= Xb + Za + Wap + e 

Em que: y = vetor das N observações, medidas em Na animais; b = vetor de 

efeitos fixos que inclui as soluções para grupo de contemporâneos e para as 

covariáveis idade da vaca ao parto (linear e quadrática); a, ap = vetor de 

soluções para os coeficientes de regressão aleatórios genético-aditivos e de 

ambiente permanente, respectivamente; e = vetor do N diferentes resíduos; X, 

Z, W = matrizes de incidência para os efeitos fixos, aleatórios e de ambiente 

permanente, respectivamente. 
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As pressuposições em relação aos componentes do modelo são: 

  [

 
 
  
 

]   [

  
 
 
 

] 

V(a)=Ka

V(ap)=KaplNd; 

V(e)=R; 

em que Ka e Kap são as matrizes de (co)variâncias entre os coeficientes de 

regressão aleatórios genético-aditivos e de ambiente permanente, 

respectivamente. A é a matriz de parentesco entre os indivíduos; lND é a matriz 

identidade de dimensão Nd; é o produto de Kroeneker entre matrizes; R 

representa uma matriz bloco diagonal contendo as variâncias residuais. 

Os coeficientes de regressão genético-aditivos preditos para cada 

animal por meio do modelo de regressão aleatória foram usados para predizer 

os valores genéticos preditos em cada dia da lactação. Os valores genéticos 

(VG) para as produções de leite dos animais no t-ésimo DIM para o i-ésimo 

animal foram calculados por: 

VGtj = (vg0(j) * fint + vg1(j) *f1 + vg2(j) *f2 + vg3(j) * f3 + vg4(j) * f4), 

 

em que vg0 a vg4 são os valores genéticos preditos para os coeficientes de 

regressão aleatórios para cada animal (j), fint a f4 representam os polinômios 

ortogonais de Legendre relativos a cada dia em lactação (de 6 a 305 dias). 

Os valores genéticos para produção de leite em cada dia da lactação 

foram empregados para o cálculo da produção de leite acumulada aos 305 dias 

(MRA305), para o pico de lactação (PSPICO), para três períodos parciais (PS100, 

PS200 e PS300 - representando a porção inicial, intermediária e final da lactação, 

respectivamente), bem como para três medidas de persistência (PS1, PS2 e 

PS3).  

Os valores genéticos para a produção acumulada até os 305 dias de 

lactação foram obtidos pela soma dos valores genéticos em cada dia da 

lactação do animal: 
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       ∑   

   

   

 

O pico de produção de leite, definido como o período em que a produção 

máxima é alcançada (COBUCI et al., 2004), foi determinado como a média dos 

VGs preditos entre o dia 6 até o dia 30 da lactação, pelo fato da raça 

apresentar uma curva de lactação média atípica: 

        ∑   

  

   

  ⁄  

 

Neste trabalho, inicialmente, foram empregadas três medidas de 

persistência da lactação. A primeira medida de persistência da lactação (PS1), 

proposta neste trabalho foi calculada pela média dos valores genéticos entre os 

dias 30 e 270 de lactação: 

    ∑    

   

    

   ⁄  

Proposta por Jamrozik et al. (1997), a segunda medida de persistência 

(PS2) utilizou os valores genéticos pontuais em dois períodos da lactação e foi 

calculada por: 

     (     -    ) 

A terceira medida de persistência (PS3), adaptada de Pereira et al. 

(2009), levou em consideração o somatório dos desvios dos valores genéticos 

entre os dias 30 e 270 de lactação em relação ao valor genético predito para o 

pico, sendo representada por: 

    ∑    

   

    

          

As medidas dos períodos parciais da lactação representaram as 

produções acumuladas no primeiro (6 a 100 dias), segundo (101 a 200 dias)  e 

terceiro terço da lactação (201 a 300 dias), sendo representadas pelas 

seguintes fórmulas, respectivamente: 

      ∑    
   
   ,       ∑    

   
       e       ∑    

   
     . 
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As correlações simples e de posto entre os valores genéticos para as 

medidas foram estimadas usando-se os procedimentos Proc Corr e Spearman, 

respectivamente, do pacote estatístico SAS (SAS, 2008).  

As análises de agrupamento hierárquica e não hierárquica foram 

utilizadas para agrupar os animais com base nos valores genéticos para as 

medidas de produção acima relatadas. A análise de agrupamento hierárquica 

foi utilizada para a escolha do número de agrupamentos em que a população 

em questão poderia ser dividida. A distância Euclidiana foi utilizada como 

medida de similaridade entre os animais e o algoritmo de agrupamento para 

formar os grupos foi o de Ward (1963).  

Segundo Hair, et al (2005), o método de Ward consiste em um 

procedimento de agrupamento hierárquico no qual a medida de similaridade 

(ou distância euclidiana) para juntar agrupamentos é calculada como a soma 

dos quadrados entre os dois agrupamentos, feita sobre todas as variáveis. Este 

método tem como resultado agrupamentos de tamanhos aproximadamente 

iguais devido a minimização da variação interna. Em cada estágio, combinam-

se os dois agrupamentos que apresentam menor aumento da soma global de 

agrupamentos dentro dos agrupamentos. 

Após a definição do número de grupos, a análise de agrupamento não 

hierárquica pelo método k-means foi executada a fim de explorar o perfil 

genético da produção de leite. 

O método k-means é um método é um método de partição que indica 

com maior precisão o número de conglomerados a ser formado. Este método é 

amplamente utilizado em análises de agrupamento quando se têm muitos 

objetos a se agrupar, com pequenas variações. O k-means é um método de 

agrupamento que tem como objetivo encontrar K grupos (padrões, ou regiões) 

na imagem. Estes grupos são representados por centróides, que são médias 

numéricas de todos os objetos pertencentes ao agrupamento em questão. 

Nas análises de agrupamento, os valores genéticos das medidas 

MRA305, PSPICO, PS1, PS2, PS3, PS100, PS200,PS300,  além dos valores genéticos 

aos 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 e 305 dias em lactação foram 

utilizados para agrupar os indivíduos.  Em um segundo momento, para verificar 

o perfil genético dos grupos optou-se por utilizar somente a medida de 
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persistência com melhor comportamento, além dos valores genéticos para 

PSPICO, PS100, PS200, PS300 e MRA305. O procedimento PROC CLUSTER do 

pacote estatístico SAS (SAS, 2008) e o programa STATISTICA 8.0 

(STATSOFT Inc., 2008) foram utilizados para executar as análises de 

agrupamento. 

 

3.3  resultados e discussão 

 

A produção média de leite no dia do controle das vacas primíparas da 

raça Guzerá foi de 7,36 kg, com desvio padrão de 3,59 kg. O pico de produção 

não foi evidente para a curva de lactação média observada, sendo observado 

logo no primeiro mês da lactação. Assim, a curva de lactação pode ser 

considerada atípica. A partir do segundo controle a produção decresceu 

gradativamente, atingindo seu menor valor ao final da lactação (Figura 4).  

 

 

 

Figura 4. Produção de leite de vacas primíparas da raça Guzerá em função do mês do 
controle. 

 

Em relação ao número de controles leiteiros por vaca, aproximadamente 

70% dos animais com dados possuíam entre 6 e 10 controles e 10% das vacas 

até dois controles. As lactações com dois controles foram retiradas das 

análises, mas, como os componentes de variância não foram alterados, optou-

se por mantê-las no conjunto de dados. 
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A Tabela 7 apresenta o número de observações por classe de controle, 

médias, desvio-padrão e coeficiente de variação das produções de leite no dia 

do controle. Os coeficientes de variação foram elevados por todo o período da 

lactação, sugerindo grande variação nas formas das curvas de lactação, 

provavelmente, devido às diferentes linhagens e direções de seleção que são 

praticadas para a raça Guzerá, sendo apenas leite ou dupla aptidão. Em 

média, os níveis de produção foram baixos por todo o período de lactação, o 

que condiz com os sistemas de produção adotados pelos produtores dessa 

raça, em geral, mantendo os animais numa alimentação a pasto. 

 

Tabela 7. Número de controles (N), médias, desvios padrões (DP) e coeficiente de variação 
(CV) da produção de leite de vacas primíparas da raça Guzerá, de acordo com as classes de 
controle (PLDC). 

Classe N Média DP CV(%) 

PLDC1 3205 9,04 4,62 51,12 

PLDC2 4205 8,98 4,15 46,21 

PLDC3 4161 8,17 3,59 43,94 

PLDC4 4008 7,75 3,37 43,48 

PLDC5 3881 7,30 3,20 43,84 

PLDC6 3620 6,85 3,06 44,67 

PLDC7 3431 6,46 2,88 44,58 

PLDC8 3050 6,07 2,76 45,47 

PLDC9 2546 5,72 2,57 44,93 

PLDC10 2086 5,44 2,53 46,51 

 

As estimativas de herdabilidade para as PLDC foram heterogêneas e 

variaram de 0,24 a 0,52, com maiores valores nos extremos da lactação, sendo 

que o maior valor foi estimado para a produção de leite no primeiro controle. 

Após o primeiro mês, as herdabilidades para as produções de leite diminuíram 

gradativamente até atingir seu menor valor no oitavo controle, voltando a se 

elevar nos controles seguintes. Resultados semelhantes foram estimados por 

Costa et al. (2005) que, ao utilizar polinômios ortogonais de Legendre para 

modelar os efeitos genéticos e de ambiente permanente na raça Gir, 

encontraram herdabilidades que variaram entre 0,21 e 0,71, para o final e início 

da lactação, respectivamente. Para a raça Guzerá, Santos et al. (2013), 

estimaram herdabilidades variando entre 0,18 a 0,35, sendo que o maior e o 

menor valor encontrados ocorreram para as produções do segundo e oitavo 

controles, respectivamente. A trajetória das estimativas apresentou 
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comportamento semelhante ao obtido por este estudo, após o segundo 

controle. 

Na Tabela 8 são apresentados o número de observações, médias, 

desvio-padrão, mínimo e máximo dos valores genéticos preditos para as 

produções em diferentes períodos da lactação, aplicando-se Modelos de 

Regressão Aleatória. Em relação as produções acumuladas nos períodos 

parciais, a PS100 apresentou a maior amplitude. Essa fase da lactação inclui o 

pico de lactação e nesse período ocorrem os maiores níveis de produção. 

 
TABELA 8. Número de observações (N), médias, desvios-padrão (DP), valores mínimos e 
máximos dos VGs para as produções em diferentes períodos da lactação e para medidas de 
persistência, aplicando-se o MRA.  

Característica    N Média (Kg) DP (Kg) Mínimo (Kg) Máximo (Kg) 

PSPICO 
 

6775 -0,01 1,79 -4,96 10,25 

PS100 
 

6775 11,25 127,21 -394,90 780,04 

PS200 
 

6775 21,34 82,11 -264,06 488,71 

PS300 
 

6775 15,87 62,90 -247,87 386,71 

PS1 
 

6775 0,18 0,81 -2,38 4,92 

PS2  
 

6775 0,10 1,51 -9,63 4,37 

PS3  
 

6775 45,49 325,12 -2109,00 1081 

MRA305   6775 47,99 238,90 -722,08 1412 

 

Na Tabela 9 as correlações simples (Pearson) e de posto (Spearman) 

entre as diferentes medidas são apresentadas. As correlações simples e de 

posto apresentaram valores muito semelhantes para todas as comparações 

entre os VGs. As correlações simples entre a medida MRA305 com PSPICO, 

PS100, PS200 e PS300 foram consideradas altas e variaram entre 0,76 e 0,95. Os 

menores valores ocorreram com o pico e para a PS300 e as maiores 

correlações para as produções no primeiro e no segundo terço da lactação 

(PS100 e PS200), indicando que estas possuem uma forte representação no nível 

de produção que o animal apresentará na produção acumulada na lactação. 

As correlações simples entre os valores genéticos para as medidas 

representativas do início da lactação (PSPICO e PS100) com a medida que 

representa o final da lactação (PS300) foram consideradas desfavoráveis. A 

correlação entre PSPICO e PS300 foi de 0,22 e entre a PS100 e PS300 a correlação 

foi de 0,40. A medida PS300 expressa os valores genéticos para produções de 
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leite no terço final da lactação e, como se sabe, raças zebuínas, apresentam 

duração da lactação relativamente menor em comparação às raças taurinas 

especializadas, sendo que neste período, muitos dos animais já apresentam 

suas lactações encerradas devido, na sua maioria, pelas baixas produções, 

principalmente quando se trata de primeiras lactações. O mesmo já foi 

verificado para a raça Gir Leiteiro (HERRERA, 2006), em que menores 

correlações foram estimadas entre valores genéticos das produções do início 

com o final da lactação. 

 

Tabela 9. Correlação de Pearson (acima da diagonal) e de Spearman (abaixo da diagonal) 
entre as diferentes medidas de persistência e de períodos da lactação. 

Característica  PSPICO PS100 PS200 PS300 PS1 PS2 PS3 MRA305 

PSPICO  - 0,95 0,55 0,22 0,71 -0,93 -0,91 0,76 

PS100 0,95  - 0,77 0,40 0,88 -0,85 -0,74 0,90 

PS200 0,54 0,76  - 0,76 0,98 -0,36 -0,15 0,95 

PS300 0,21 0,37 0,72  - 0,73 0,13 0,10 0,76 

PS1 0,70 0,87 0,97 0,69  - -0,51 -0,34 0,99 

PS2 -0,91 -0,82 -0,35 0,14 -0,49  - 0,93 -0,55 

PS3 -0,88 -0,70 -0,13 0,15 -0,31 0,91  - -0,42 

MRA305 0,75 0,90 0,94 0,69 0,99 -0,52 -0,38  - 

 

As correlações de posto entre os Valores Genéticos da produção 

acumulada na lactação (MRA305) com as medidas dos períodos parciais 

indicam alta coincidência na classificação dos animais, com maior similaridade 

entre a MRA305 com a PS200 (0,94). Maiores erros de classificação foram 

obtidos ao se correlacionar a lactação completa com o terço final da lactação 

(0,69). 

Segundo Dekkers et al. (1998) medidas de persistência que apresentam 

correlações genéticas de baixas magnitudes com a produção até os 305 dias 

de lactação são as mais adequadas em processos de seleção, caso contrário, 

não se justificaria a realização de estudos que visassem à seleção para a 

persistência da lactação, pois, bastaria selecionar para a produção total de leite 

que, por consequência, seria alcançado um aumento no nível de persistência 

dos animais (COBUCI, 2002). Neste contexto, a medida PS1 não se apresentou 

como uma boa medida para persistência, pois a correlação simples desta com 

a produção total da lactação estiveram muito próximas da unidade. 
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 As medidas PS2 e PS3 apresentaram correlação simples com a MRA305 

de -0,55 e -0,42, respectivamente, indicando uma associação desfavorável 

entre produção na lactação e persistência. Estes resultados indicam que tanto 

a PS2 quanto a PS3 poderiam ser utilizadas em programas de seleção pois, 

apesar de serem calculadas de formas diferentes, pois tiveram uma correlação 

baixa com a produção de leite na lactação, as duas foram altamente 

correlacionadas entre si e classificariam, praticamente, os mesmos animais. A 

correlação entre estes critérios foi alta devido ao fato de ambas representarem 

o período pós-pico até os 270 dias. Em estudos com a raça Holandesa, 

empregando modelos de regressão aleatória, as correlações genéticas entre 

diversas medidas de persistência variaram entre -0,49 e 0,57 (JAKOBSEN et 

al., 2002, KISTEMAKER, 2003, COBUCI et al., 2004).  

Para tanto, na análise multivariada de agrupamento foi escolhida apenas 

a PS3 como medida de persistência, levando em consideração a sua 

correlação com a MRA305, que foi a mais baixa dentre as três medidas, estando 

na ordem de -0,42. Entretanto a associação antagônica entre as duas deve ser 

um alerta para os criadores que usam como critério, apenas o incremento da 

produção de leite acumulada na lactação. 

 A análise hierárquica com os Valores Genéticos de todos os 

animais foi realizada a fim de se visualizar o perfil genético dos animais, tendo 

por base os critérios de seleção propostos, gerando um dendrograma 

resultante desta análise (Figura 5) e, a partir deste, observou-se a possibilidade 

de divisão da população em dois grupos (clusters).  

Partindo-se destes dois grupos foi realizada uma análise não-hierárquica 

com todas as medidas de persistência propostas, períodos parciais, pico, 

produção total e medidas a cada 30 dias a fim de certificar o resultado das 

correlações acima discutidas (Figura 6). Nesta comprovou-se a não 

necessidade do uso da medida de persistência que leva em consideração a 

média dos valores genéticos entre os dias 31 e 270 (PS1), observando-se a alta 

similaridade entre o seu VG com o que representa a produção total (MRA305) e 

as produções a cada 30 dias de lactação. Também foi observada alta 

similaridade entre PS2 e PS3, indicando que pode ser escolhida uma destas 

medidas para as discussões seguintes. 
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Figura 5. Dendrograma baseado nos valores genéticos preditos das medidas PSPICO, PS3, 
PS100, PS200, PS300 e MRA305, e produções aos 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 e 305 
dias em lactação obtido pela análise de agrupamento hierárquica pelo método de Ward.  

   

 A Figura 6 apresenta a análise de agrupamento não hierárquica obtida 

por meio do método k-means utilizando os valores genéticos do pico, períodos 

parciais (100, 200, 300 dias), medidas de persistência, lactação completa e 

para as produções de leite em 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 e 305 

dias em lactação. Nesta divisão em dois grupos verificou-se que o grupo 1 

apresentou valores genéticos acima da média para os períodos parciais da 

lactação e para o pico, porém com VG abaixo da média para a persistência da 

lactação. O grupo 2 apresentou valores genéticos negativos para os períodos 

parciais e para o pico, porém com VG acima da média para a persistência, 

indicando que estes animais podem ser mais persistentes, apesar do nível de 

produção mais baixo. 
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Figura 6. Análise de agrupamento não hierárquica obtida pelo método k-means, utilizando os 
valores genéticos do pico, 100, 200, 300 dias, medidas de persistência, lactação completa e 
para as produções de leite em 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 e 305 dias em lactação.   

  
 Em relação às medidas parciais (Figura 6), observa-se pela análise que 

os valores genéticos foram maiores no início da lactação, decrescendo à 

medida que esta segue, com menores valores genéticos ao final da lactação. 

Estes resultados reforçaram os obtidos pelas correlações apresentadas neste 

capítulo, onde maiores correlações foram obtidas entre as medidas dos 2 

primeiros terços da lactação. 

Os perfis genéticos dos animais do grupo 1 analisados por meio das 

análises de agrupamento hierárquica (Figura 6) indicam que, apesar dos 

animais deste grupo apresentarem valores genéticos acima da média para as 

medidas parciais, pico e lactação completa, podem existir diferentes formas de 

curvas genéticas dentro do próprio grupo. Portanto, realizou-se uma segunda 

análise multivariada de agrupamento, somente com os animais do grupo 1.  

A Figura 7 apresenta a subdivisão dos animais pertencentes ao grupo 1, 

representada em um segundo dendrograma. A população dos animais com 

maiores valores genéticos foi subdividida em 2 sub-grupos e o perfil genético 

destes sub-agrupamentos está representada na Figura 8.  
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*A linha tracejada indica a distância Euclidiana em que os grupos foram divididos. 
 

Figura 7. Dendrograma baseado nos valores genéticos para o pico, 100, 200, 300 dias, medida 
de persistência e lactação completa, obtido pela análise de agrupamento hierárquica pelo 
método de Ward.  

 
 

 
Figura 8. Análise de agrupamento não hierárquica obtida pelo método k-means, utilizando os 
valores genéticos do pico, 100, 200 e 300 dias, lactação completa e medida de persistência 
apenas os animais classificados no primeiro grupo. 

  

 Ao subdividir o grupo 1 da primeira análise em 2 subgrupos (Figura 8), 

observou-se que o subgrupo 1 apresentou valores positivos e mais próximos 

da média, exceto para a persistência, que foi negativo. O subgrupo 2 teve um 

perfil genético com valores maiores, e também com VG negativo para a PS3. 

Animais 
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Entretanto, o VG da persistência da lactação (PS3) foi menor para os animais 

do subgrupo 2, em relação aos do subgrupo 1.  

 Os animais do subgrupo 1, por possuírem menores níveis de produção, 

mas ainda positivos em relação à média da população, podem ser empregados 

em sistemas de produção mais simples, em que os animais permanecem em 

pastejo durante o ano. Os animais deste subgrupo podem ser animais de 

sistemas de produção que exploram a dupla aptidão. 

Raças zebuínas leiteiras, que não foram tão selecionadas para altas 

produções de leite em comparação com as raças taurinas, ainda devem 

enfatizar o nível de produção e, nesse sentido, os animais presentes no grupo 

1, sub-grupo 2 atendem a estas premissas. No entanto, este grupo de animais 

apresentaram menor valor genético para persistência, resultando em menores 

produções totais ao final da lactação. Assim, a persistência da lactação deveria 

compor um índice de seleção buscando aliar ambos os critérios, MRA305 e 

persistência.  

Harder et al. (2006) citaram que as vacas com curvas de produção mais 

suaves podem ser mais persistentes do que outras que apresentam a mesma 

produção de leite, com picos de produção maior, mas que apresentam, queda 

abrupta da produção de leite após o pico. Do ponto de vista econômico, seria 

mais indicado a adoção destes animais mais persistentes em programas de 

seleção, pois, para Dekkers et al. (1998), vacas com maiores persistências de 

lactação necessitam de menos alimentação, os custos com saúde e 

reprodução são menores, por consequência são mais rentáveis para o criador. 

Entretanto, estas propostas tem sido feitas para animais taurinos, longamente 

selecionados para alta produção de leite. 

Para zebuínos leiteiros, em que o nível de produção de leite ainda é 

baixo, principalmente para a raça Guzerá, que possui linhagens para dupla 

aptidão, corte e leite, o nível de produção ainda deve ser o principal critério de 

seleção, dando-se certa ênfase para a persistência da lactação, buscando-se, 

desta maneira, corrigir em longo prazo, problemas relacionados à menor 

persistência de lactação e menor duração de lactação para animais desta raça. 

 Ainda assim, trabalhos mais amplos envolvendo os sistemas de 

produção usados pelos produtores destas raças devem ser profundamente 
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estudados, junto com esta proposta, uma vez que os mesmos são, em geral, 

sistemas de produção de leite a pasto. 

 

3.4. Conclusões 

Dentre as medidas de persistência utilizadas neste estudo, a PS3 é a 

mais indicada para se considerar nas avaliações genéticas para persistência de 

lactação, devido, principalmente a sua menor correlação com a MRA305.  

As análises de agrupamento identificaram animais de diferentes grupos, 

de acordo com o nível de produção e persistência da lactação. 

A seleção dos animais desta raça deve enfatizar o nível de produção 

que ainda permanece baixo, enfatizando, de alguma maneira, a persistência da 

lactação.  
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