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RESUMO: 0 objetivo é estimar os parametros e avaliar a tendencia genetica para a producao de leite em
bubalinos da raga Murrah nascidos no period° de 1975 a 2001. Os parametros e os valores geneticos

foram estimados por meio de inferencia bayesiana, utilizando o amostrador de Gibbs. A tendencia
genetica foi obtida pela regressao dos valores geneticos sobre o primeiro ano de produca'o da femea. A
herdabilidade e a repetibilidade estimadas foram iguais a 0,39 e 0,48, respectivamente. A tendencia
genetica foi igual a -3,62 kg/ano. Apesar da alta variabilidade genetica presente na populagao, esta vem
sendo mal utilizada no processo de selecao dos animais nos rebanhos avaliados.

TERMOS PARAINDEXACAO: Bdfalos, Herdabilidade, Se lecao

PARAMETERS AND GENETIC TREND FOR MILK PRODUCTION IN
MURRAH BUFFALOES BY BAYESIAN INFERENCE
ABSTRACT: This study aimed to estimate genetic parameters and trends for milk yield in Murrah
buffaloes born from 1975 to 2001. Variance components, genetic parameters and breeding values were
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obtained using the Bayesian inference by Gibbs sampling. Genetic trends were estimated by regression of
breeding values in the first year of production. Heritability and repeatability estimates were 0.39 and 0.46,
respectively. The genetic trend was equal to -3,62 kg/year. Despite the high genetic variability identified in

the population, this variability has been inappropriately utilized in the animal selection process of the
evaluated herds.

INDEX TERMS : Buffaloes, Heritability, Selection

1 INTRODUCAO

0 bafalo teve a sua formacao nos
continentes Asiatic° e Africano, e se difundiu,
praticamente, para os demais continentes. Os
bubalinos, no Brasil, vem sendo criados ha
algumas acacias e, segundo Malhado (2005), no
pais existem atualmente distribuidos em todos os
estados, cerca de 2,8 milhOes de exemplares desta
especie.

A producao de leite de btifalas a uma
atividade que tem apresentado bons resultados,

sendo considerada uma alternativa para a
melhoria socioeconornica do setor agricola por
meio da transformacao e comercializacao dos
seus derivados. 0 estado do Para é um dos maiores
importadores de leite em p6 do Brasil. 0 consumo
de leite "per capita" 6 de apenas 60 g/dia, quando a

Organizacao Mundial da Satide recomenda
400g/dia (CARVALHO; LOURENc0 JUNIOR,

2001). Esta situacao reflete a necessidade de
alternativas para exploracao da pecuaria leiteira

Dada as caracteristicas de sua pele, mais
grossa, de pelagem negra e com menor quantidade

no Norte do Brasil.

de glandulas sudoriparas, principalmente em

No Brasil, a demanda e a exigencia

climas mais quentes, deve-se evitar a ocorrencia

crescentes tem forcado produtores e

de "stress termico", fornecendo aos animais
sombreamento e/ou agua para banho, a fim de
evitar comprometimento na producao leiteira, no

desenvolvimento e mesmo na fertilidade do
rebanho. Desta forma, os bdfalos encontram na
Amazonia o seu habitat ideal, sendo excelentes

produtores de came, leite e trabalho, sendo
considerados animais ecologicos, produzindo e
reproduzindo nas areas adversas e ociosas de

pesquisadores buscarem eficiencia na producao

de leite, utilizando melhor os recursos de
producao. As pesquisas corn esses animals como
produtores de leite vem ganhando forca, porem,
muitos estudos ainda necessitam ser realizados.

Por razOes relacionadas a grande demanda de
subprodutos obtidos com o leite de bafalas,
crescente o interesse por informacOes tecnicocientfficas sobre a especie.

pastagens nativas e terra inundavel, onde os
bovinos mal conseguem sobreviver (MARQUES,
1998).

Comparados aos bovinos, programas de

melhoramento em bafalos sao mais recentes e

especificos em determinadas regi6es e
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conseqiientemente ha menor ndmero de pesquisas
em melhoramento genetic°.

Este estudo foi realizado para estimar

parametros geneticos e avaliar a tendencia
genefica para a produgao de leite em bubalinos da
raga Murrah criados no Brasil.

Programa de Melhoramento Genetic° dos
Bubalinos (PROMEBUL, 2004) com a adigao de
registros provenientes do rebanho da EMBRAPA
Amazonia Oriental -EAO, localizada em Belem,
Para. 0 namero de classes rebanho-ano de parto
foi igual a 57 e a idade da femea ao parto analisada
variou de 24 a 192 meses de idade.

Foi gerado, tambem, urn arquivo de

"pedigree", utilizado em todas as analises,
2 MATERIAL E METODOS

contendo a identificagao de animal, pai e mae,

Utilizaram-se 2061 registros de
produgao de leite, referentes a producoes de 532

femeas, predominantemente da raga Murrah,

resultando em 3.676 individuos diferentes
identificados na matriz de numeradores de
coeficientes parentesco (NRM).

filhas de 44 reprodutores, em 5 rebanhos

A analise utilizada na obtencao dos

localizados nas regiiies Norte, Nordeste e Sudeste,

componentes de variancia, bem como dos valores

cujos partos ocorreram entre os anos de 1975 e

geneticos dos animais, foi obtida por meio do

2001. Os registros foram provenientes do

seguinte modelo:

y= X r3+ Za a+ Zp p+e,
em que:

y

é um vetor n x 1, de n observageies de produgao de leite;
é uma matriz n x f, de incidencia de f niveis dos efeitos fixos;

é urn vetor f x 1, de efeitos fixos referentes as classes de rebanho -ano, mes no
parto e grupo genetic° dos animais;

Za

é uma matriz n x N, de incidencia dos valores geneticos;

a

é urn vetor N x 1, de valores geneticos dos animais ;

ZP

é uma matriz n x N, de incidencia dos efeitos permanentes de meio ambiente
sobre os animais;

p

é um vetor N x 1, de valores referentes ao efeito permanente de meio ambiente
sobre os animais ; e

e

é um vetor de residuos da mesma dimensao de y.
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sendo:

N

ntimero de individuos;

N

niunero total de observacOes; e

F

mimero de classes de efeitos fixos;

As pressuposicoes acerca da distribuigao dos vetores y, a, p e e podem ser descritas como:
Y

ZaGZa + ZpPZp + R ZaG ZpP R

a
p

,

e

GZa

G

0

0

PZ.p

4)

P

4)

R

4)

4)

R._

}

em que:

G=A62., P=ING; e R=1012.,
sendo:
A Matriz de numerador do coeficiente de parentesco entre os individuos, de ordem
igual ao niunero de individuos (N);

a 2 Variancia genetica ad itiva para producdo de leite;
IN

Matriz identidade, de ordem N;

a P2 variancia referente ao efeito de ambiente permanente sobre o animal, na producao
de leite;

I.

Matriz identidade, de ordem n; e

e, 2

Variancia residual para a caracteristica.

s' e
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Assumindo-se que a distribuicao condicional dos dados y, dado b e a, 6 normal multivariada:

y I b,a,p,a:

N(Xb + Za + Zp,Ia2e)

em que I é uma matriz identidade e 6 e2 é a yariancia residual, entdo a funcao de
verossimilhaca é dada por:

P(Yi(3,a,p, G2e)

(27EGe)

exp[

(y

Za Zp)

X13 Za Zp)'(y
2G:

p(b) oc constante

Densidade a priori plana foi assumida
para os elementos de b, por refletir a falta de
conhecimento sobre os parametros de locacao de

Distribuiciies qui-quadrado invertida forma
assumidas para as variancias genetica aditiva
(0 ), ambiente permanente ( 02 ) e ambiente

efeitos "fixos".

temporario (6

):
'=+1

Para os valores geneticos, foram
assumida distribuiceies a priori normal
multivariada:

q/
PO Acca) = (27c(3,2) "

e xp

VS)

'Dc

(G)-[ 2

exp

s2

V"2 ; para i = a, e;

em que v, e o parametro que indica os graus de
liberdade da distribuica'o e Si e o parametro de
2
26 Ql

escala para a densidade "a priori" (i).

em que A 6 a matriz de parentesco e 6 a2 a
variancia genetica aditiva na populaca'o base,

A densidade posterior conjunta, tomada
como o produto das densidades condicionais a

assumindo-se que a producao de leite a controlada

priori, alem da fling-do de verossimilhanca, tem a
seguinte forma:

por mimero infinito de locos nao epistaticos, com

efeitos de dominancia desprezfveis e que a
populacao base estava em equilfbrio HardyWeinberg e em equih'brio de ligacao".
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Como a matriz de parentesco entre os individuos "A" d conhecida e tomando as densidades em
termos de proporcionalidade, desprezando-se os termos constantes, tern-se:

p(b,aa a2

(a 2

)q eX

p
2

exp

y) oc (s a2)

[ P

p

2

2

245 z

) -[1-1] exp [

*(0D-[v1-1] exp
V

PS21
P
2

P

exi

P

z

*()
a2

a2

L

V _S

1.1

e

'/2

exp

o_va+ii

=

L

eXP

2

n+v,
(CT

vaSa
20.2

2

]

exp [

Foi utilizado o aplicativo MTGSAM

(y Xb ZaAy Xb Za)
20.2

a'ifla+vaSa2
20.2

y Xb Za)'(y Xb Za) -F VA2
1.2

empregando 100 rounds de Gauss-Seidel, para

1627±24 kg. Na Italia, Rosati e Van Vleck (2002)
encontraram uma estimativa media da producao
de leite em uma populacao de bafalos de fio igual

iniciar a cadeia, corn criterio de convergencia para

a 2286,8±492,1 kg.

a variancia do simplex de 10-3. Foi estipulado
200000 rounds para o period° de aquecimento
(Burn In) em urn total de 1200000 rounds da

Medias e desvios-padrao em cada mes de
parto sao exibidos na Figura 1. Observa-se major

(VAN TASSEL; VAN VLECK, 1995),

cadeia completa.

namero de lactaceies ocorrendo no primeiro

semestre, corn maiores producoes de leite
ocorrendo entre os meses de julho a janeiro.

3 RESULTADOS E DISCUSSAO

De modo geral, maiores produceies e

aumento da fertilidade dos rebanhos estao
associados a disponibilidade de quantidade de
Media e desvio-padrao estimados foram

iguais a 1885,48±677,98, respectivamente. 0
coeficiente de variacao foi a igual a 35,95%.

Diversos estudos realizados na India
relataram medias de producao de leite variando de

1131,00 kg (BASU; GHAI, 1978) a 2544,58 kg
(MATHUR; MATHUR, 1992), para animais de
diferentes ragas. Em estudo mais recente, Trivini
et al. (2001) observaram, em registros de 1164
animais da raga Murrah, a producao media de

58

materia seca, e conseqUentemente, de nutrientes
disponibilizados pelas forrageiras. 0 comporta-

mento nao muito claro de estacionalidade
presente no trabalho, deve-se a origem de
rebanhos em diferentes regiOes, corn diferencas
entre componentes climaticos.

As medias posteriores para os
componentes de variancia dos efeitos genetic°

aditivo, ambiente permanente e ambiente
temporario, podem ser observados na Tabela 1.
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As raziies entre medias posteriores dos
componentes de variancia dos efeitos geneticos

lactagdo foi de 0,456±0,048. Tonhati e

aditivo, ambiente permanente e ambiente

Vasconcelos (1998) encontraram resultado
semelhante (0,42). Malhado et al. (2007)

temporario corn a media posterior do componente

obtiveram repetibilidade de 0,36.

de variancia fenotipica, ou seja, herdabilidade,
parametro ambiental permanente e ambiental

temporario, respectivamente, podem ser
observados na Tabela 2.

A estimativa de

herdabilidade igual a 0,39 revela boa resposta no
processo de selegdo para aumento da produgao de

leite nos rebanhos avaliados, sendo esta
estimativa maior do que os valores observados na

literatura. Sharma e Singh (1988), estimaram a
herdabilidade para a produgdo de leite na
primeira lactagao igual a 0,29. As estimativas
obtidas por Rosati e Van Vleck (1998) e Tonhati e

Vasconcelos (1998) foram 0,14 e 0,25,
respectivamente. No Brasil, corn a raga Murrah,
Malhado (2007) estimou herdabilidade de 0,20
para a producao de leite.

A repetibilidade neste estudo foi
estimada igual a 0,48, revelando que a selecao de
animais corn informagdo da producao em poucas

lactagOes pode ser utilizada corn consideravel
acuracia Na India, Gogoi, Johar e Singh (1985),

trabalhando corn lactaciies de 332 animais
Murrah, encontraram estimativa de repetibilidade

para a producao de leite igual a 0,56±0,15. Na
mesma raga, Umrikar e Deshpande (1985) e
Gurnani, Nagarcenkar e Gupta (1976) relataram
estimativas de 0,35±0,02 e 0,44±0,06 e 0,26,
respectivamente. A repetibilidade estimada por

Medias corn respectivos desvios-padra-o,
valores minimo e maxim° observados, frequencia
percentual de valores positivos e negativos para os
valores geneticos dos reprodutores e dos animais,
sac) demonstrados na Tabela 3.

De posse das solucties posteriores (o
valor genetico) da producao de leite de cada
animal, corn producao, regrediu-se o mesmo em
fungdo do ano ern que o animal produziu pela
primeira vez. Obtendo a tendencia genefica da
producao de leite em funcao do ano de produgdo
do animal (Figura 2). Observa- se decrescimo no

merit° genetic° da populagao de -3,62 kg de
producao de leite, a cada ano de produgdo. Por
outro lado, a tendencia fenotipica foi positiva,

42,72 kg/ano, indicando que o aumento na
produtividade dos animais tern forte componente

ambiental (Figura 3). Assim, melhorias no

manejo e nutricao proporcionaram ganhos
fenotipicos, que em contrapartida mascararam
perdas do ponto de vista do merit° genetic° dos

animais. Corn base nos resultados, pode-se
afirmar que ha grande variabilidade genetica
presente no rebanho, porem os criterios utilizados
para a selecdo de leite nos rebanhos avaliados, de

forma geral, foram deficientes em promover o
melhoramento genetic°.

Marques (1991) para produgdo de leite por
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Figura 1 Producoes de leite medias e desvios-padrao em cada mes de paricao

Tabela 1

Medias posteriores para os componentes de variancia genetica aditiva (Va),

ambiente permanente (Vp) e ambiente temporario (Ve) para producao de leite.
Va

80032,77

Vp

18653,52

Ve

103560,05

Tabela 2 Valores para herdabilidade (h2), parametro ambiental permanente (c2) e padmetro ambiental
tempodrio (e2).
h2

0,39

c2

0,09

2

0,51

e
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Tabela 3 Medias, desvios-padrao, mediana, valores rninimo e maxim°, freqiiencia percentuais
de valores positivos (Freq(+)) e negativos(Freq(-)) para os valores geneticos dos reprodutores e
dos animais.

Pai

Animal

-0,12±206,09

-2,08±211,31

Mediana

-0,94

-16,79

Minimo

-528

-695,33

Maximo

494,28

870,89

Freq(+)

50,00

46,43

Freq(-)

50,00

53,57

44

532

Parametros

Media±Desvio-padrao

N

Figura 2 Tendencia genetica da producao de leite em funcao do anode producao dos animais
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Figura 3 Tendencia fenotfpica da producao de leite em fungal:, do anode produgdo dos animais
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