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RESUMO - Conduziu-se estudo de estimativas de herdabilidade e dascorrela'toes
geneticas para produ9ao total de leite e das mensais acumuladas, com informa90es provenientes
de 696 dias de lacta9ao de 246 cabras meio sangue Pardo Alpina x Moxot6, filhas de 20
reprodutores Pardo Alpina, da Embrapa Caprinos, em Sobral-CE. As cabras foram mantidas
em regime semi-intensivo em pasta gem nativa, e no perfodo seco recebiam 1,5 kglcab/dia de
silagem de sorgo e 300glcab/dia de mistura de milho e farelo de soja. As estimativas de
herdabilidade com os respectivos erros-padrao da produ9ao total e mensais acumuladas de
leite, estimadas pela correla9ao intra-classe entre meio-irmas paternas, em cabras meio sangue
Pardo Alpina x Moxot6 ao seus valores 30, 60, 90, 120, 150, 180 e 21 0 dias foram 0,33 ± 0,16;
0,20 ± 0,13; 0,34 ± 0,18; 0,35 ± 0,17; 0,34 ± 0,15; 0,35 ± 0,17,0,33 ± 0,14 e 0,33 ± 0,17,
respectivamente. As correla90es da produ9ao total com as parciais foram pr6ximas da unidade.
A produ9ao de leite apresentou varia9ao genetica com potencial de resposta it sele9ao, e a
lacta9ao ate 60 dias, apresentou-se como a mais indicada para sele9ao buscando-se respostas
correlacionadas na produ9ao total.
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Heritability Estimates for Milk of Production in Crossbred Goats in the
Semi-Arid Northeast of Brazil

ABSTRACT - Studies of the heritability estimates and genetic correlations were carried
for total and monthly milk yield data from 696 days of lactation of 246 alpine brown goats x
moxoto goats, half-breed daughters of 20 Pard Alpine sires, from Embrapa Caprinos' herd,
located in Sobral, CE, Brazil. The animals were kept in a native pasture, receiving, during the
dry season, sorghum silage, 1,5 kglhead/day and com and soybean meal, 300 glhead/day. The
heritability estimates and the standard errors for total and monthly milk yield, based on paternal
half-sib intraclass correlation at30, 60, 90,120,150,180 and 210 days were.33 ± .16; .20 ± .13;
.34 ± .18; .35 ± .17; .34 ± .15; .33 ± .14 and .33 ± .17, respectively. The correlation betwen total
milk yield and cumulative milk yeild were almost equal to the unity. The milk yield showed
genetic variation with potential for selection, being the lactation until 60 days is the most indicted
for selection, aiming total production.
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A caprinocultura leiteira no Brasil, em
especial no Nordeste, e uma atividade
economica que vem ganhando importfmcia a
cada dia, com crescimento substancial, com
demanda do produto gerada, principalmente,
pela qualidade proteica e geriatrica. No entanto,
a maioria dos rebanhos da regiao e formada
por animais de ras;as ou tipos nativos, com
destaque para 0 grupo denominado SRD (Sem
Ras;a Definida) que, como os demais,
apresenta baixo potencial genetico para a
produs;ao de leite.

Como alternativa para contornar essa
limitas;ao,segundo Shelton e Figueiredo (1981),
adicionando a melhoria no manejo alimentar, 0

uso de cruzamentos com ras;as exoticas de
aptidao leiteira, constitui-se uma ops;ao viavel
para a produs;ao de leite na regiao. Com 0

cruzamento entre ras;as pode ocorrer a
formas;ao de animais de maior produtividade
para determinadas condis;oes de ambiente, por
causa da combinas;ao entre caracteristicas das
ras:as utilizadas e tambem em razao do
fenomeno do vigor hibrido ou heterose.

Do ponto de vista comercial, a produs;ao
de leite assume importancia com a seles;ao dos
animais mais produtivos dentro do proprio
rebanho, e que, a seles;ao seja baseada em
criterios tais como produs;ao total de leite da
matriz. No entanto, apesar dessa caracteristica
ser um bom indicador da capacidade provavel
de produs;ao da futura matriz, ela so e
conhecida no final da vida 6til do animal. E,
como a lactas;ao e um carater herdavel capaz
de responder a seles;ao, e se correlaciona com
a produs;ao total de leite, pode ocorrer resposta
correlacionada.

Assim sendo, em programas de
melhoramento animal 0 conhecimento de
estimativas confiaveis de parametros geneticos
para as principais caracteristicas, tais como
produs;ao de leite total e/ou mensal acumulada,

e de fundamental importancia para a obtens;ao
de preditores do merito genetico dos animais
(Schaeffer, 1984), os quais saousados como
criterio de seles;ao. Em adis;ao, ressalta-se que
os metodos a serem utilizados na obtens;ao
desses parametros, devem ser adequados a
trabalhar com conjunto de dados numerosos,
desbalanceados e obtidos em rebanhos sob
seles:ao (Euclides Filho, 1995).

Especificamente, quanta a parametros
geneticos da produs;ao total de leite em cabras
mestis;as no Brasil, estudos sao relativamente
escassos, como referenciaram Silva et al.
(1993), Lima (1994) e Mello et al. (1996).

o objetivo nessapesquisa foi estudar
as estimativas de herdabilidade de produs;oes
mensais acumuladas e produs;ao total de leite,
bem como das correlas;oes geneticas entre
estas caracteristicas, em cabras meio-sangue
Pardo Alpina x Moxoto, criadas no semi-arido
nordestino.

Os dados analisados sao provenientes
do programa de controle leiteiro do rebanho
da Embrapa Caprinos sediada em Sobral,
Ceara, e coletados durante os anos de 1994 a
2000. Esses dados representam as produs;oes
mensais acumuladas e produs;ao total de leite
de 696 lactas;oes oriundas de 246 cabras meio-
sangue Pardo Alpina x Moxoto, filhas de 20
reprodutores puros da ras;a europeia.

Os dados foram selecionados tendo
como base a eliminas;ao de registros
incompletos, lactas;oes encerradas por causas
anormais, como por morte, lactas;oes curtas
ou aquelas excessivamente longas.

No sistema de crias;ao adotado no
rebanho as -cabras foram mantidas sob regime
semi-intensivo, em pastagem nativa, e, no
periodo seco do ana recebiam como
suplementas;ao alimentar, cerca de 1,5 kg/
cabes;a/dia de silagem de sorgo e 300 g/cabes;a/
dia de milho com farelo de soja. 0 tratamento



anti-helmintico adotado no rebanho seguiu
recomenda~ao de Costa e Vieira (1984) e a
mineraliza~ao foi a base de c1oreto de s6dio e
farinha de ossos autoclavada, em partes iguais,
oferecidas no cocho, a vontade e durante todo
o ano. No sistema de reprodu~ao foi utilizado
monta control ada, com rodizio de reprodutores
para evitar consanguinidade no rebanho em
forma~ao.

As crias permaneceram com as maes
ate 0 setimo dia de idade, com 0 objetivo de
garantir a mamada do colostro e,
posteriormente, foram enviadas ao cabriteiro,
onde recebiam leite em mamadeira coletiva ate
o desmame. 0 controle leiteiro foi manual,
realizado as 6:00 e as 16:00 h, iniciado com a
saida das crias do pe da mae. A pesagem do
leite fazia-se em intervalos de 7 dias.

Avaliou-se as caracteristicas produ~ao
total de leite, produ~6es mensais acumuladas
aos 30, 60, 90, 120, 150, 180 e 210 dias de
lacta~ao. No modelo estatistico foram
considerados como efeitos fixos, a esta~ao-
ana de pari~ao, ordem de lacta~ao, tipo de
parto, e como efeitos aleat6rios, reprodutor e
cabra dentro de reprodutor.

Onde,

Yljklmn :;: produ~ao total ou produ~ao mensal
acumulada;

J.1 :;: con stante inerente as observa~6es;

Rj:;: efeito aleat6rio do reprodutor

C :;:efeito aleat6riode cabra, dentro do
I)

reprodutor; .

E
k

:;: efeito fixo da esta~ii.odo ana de pari~ao;

0, :;:efeito da ordem de pari~ao;

T :;:efeito fixo de tipo de parto;m

e
kl

:;: erro aleat6rio associado a cada
1) mn

observa~ao, considerada normal e independen-
temente distribuido, com media zero e
variancia (J2.

As estimativas de parametros geneticos
foram obtidas pelo metoda dos minimos
quadrados para dados com numero desiguais
nas subclasses. Os componentes de variancias
foram obtidos pelo metodo IIIde Henderson,
por correla~ao intra-classe de meio-irmas
paternas. Utilizou-se tecnica de computa~ao
desenvolvida por HARVEY (1990), por meio
do "software" LSMLGPP (Least, Squares and
Maximum Likelihood General Propoise
Program). Estimou-se tambem as cOITela~6es
geneticas entre produ~6es mensais acumuladas
de leiteestudadas.

As estimativas de herdabilidade (com
os respectivos erros-padrao) e corre la~oes
geneticas obtidas para a produ~ao total de leite
e as lacta~oes mensais acumuladas a cada 30
dias, encontram-se na Tabe1a 1. Nesses
resultados observa-se que aos 30 dias de
lacta~ao 0 valor da herdabilidade foi 0 menor
e nas demais datas indicadoras das lacta~oes
acumuladas, os valores foram pr6ximos entre
si.

Os resultados encontrados estao dentro
da faixa de varia~ao das estimativas de
herdabilidade encontradas na literatura para as
ra~as nativas criadas em regioes tropicais, e
cujos valores pesquisados estao entre 15 e
35%, com media 28%. Por outro lado, nas ra~as
especializadas para produ~ao de leite e criadas
em regiao de clima temperado, os valores da
herdabilidade apresentaram-se com maior
varia~ao, com valores de 38 a 72% e media
de 47% (Gon~alves, 200 I).



Tabela 1 -Estimativas das herdabilidade (diagonal) e correla~oes genetic as (acima da diagonal
principal) e respectivos erros-padrao para a produ~ao total e produ~oes mensais
acumuladas de leite de cabras meio-sangue Pardo Alpina x Moxot6

Table 1- Heritability estimates (diagonal) and genetic correlation (above diagonal
principal) and standard errors for total and cumulative monthly milk
production of half Alpine Brown goats x Moxoto goats

Dias 30 60 90 120
Days
30 0,33±0,16 1,03±0,02 1,04±0,01 1,08±0,05

Com rela~ao ao valor da herdabilidade
da produ~ao total de leite, que nesse estudo
foi 33% e erro-padrao 16%, ressalta-se que
literatura sobre estimativas dessa caracterfstica
em ambiente tropical saD relativamente
escassas, e que 0 valor obtido assemelha-se
aos encontrados por Lima (1994), Mello et al.
(1996) e Andrade (1999), em rebanhos de
mesmo grupo genetico desse estudo, utilizando
a me sma metodologia, porem em epocas
diferentes, no estado do Ceara.

Ao se comparar 0 valor obtido com os
resultados de outros paises, constata-se que
saD semelhantes aos encontrados na ra~a
Noraegian, da Noruega, relatados por Steiner
(1975) e por Boichard et al. (1989), na Fran~a.
la resultados superiores foram obtidos por Kala
e Prakash (1991), na india.

Nao somente os resultados encontrados
no rebanho avaliado, como tambem os da
literatura, indicam que essa caracterfstica tern
importante componente genetico influenciando
sua varia~ao, sendo nesse trabalho em ate 33%,
que, para programas de sele~ao e considerado
relevante. Entretanto, deve-se considerar 0

argumento apresentado por Falconer (1989),
que segundo ele, as estimativas de
herdabilidade devem ser comparadas e
interpretadas com cautela, pois trata-se de urn
coeficiente entre duas variancias, alem de ser
estimada de uma popula~ao em determinado
meio, num tempo especifico.

Nesse contexto, outras caracterfsticas
que complementem 0 uso da produ~ao total
de leite como criterio de sele~ao de
reprodutores ganham importancia na busca da



eficiencia da produyao animal em regioes de
climas mais hostis. Essa estrategia tern sido
muito utilizada em gado de leite (Martinez et
aI., 1979; Rorato et aI., 1998 e Ferreira et aI.,
2003) cujas pesquisas tern recorrido ao uso de
produyoes parciais, que foi 0 mesmo criterio
adotado nessa trabalho com caprinos.

Nessa pesquisa os valores da
herdabilidade da produyao de leite nas lactayoes
mensais acumuladas apresentaram em media,
uma variayao de ate 33% como sendo de
natureza genetic a, logo com potencial de
resposta a seleyao nesse rebanho. Entretanto,
para a produyao aos 30 dias de lactayao, 0

valor obtido foi de apenas 20% e com erro-
padrao de 13%, resultado esse que torna a
produyao aos 30 dias menos recomendavel
como criterio de seleyao em relayao it
recomendayao da produyao aos 60 dias de
lactayao.

Como recomendayao do uso de
lactayao mensal acumulada para a seleyao de
animais de reproduyao tern por base
argumentos tais como a reduyao de custos de
produyao e de custos de mensurayoes das
lactayoes, a produyao da lactayao ate 60 dias
se apresenta como a mais indicada para as
condiyoes de criayao estudadas. Essa
recomendayao, no entanto, discorda da
apresentada por Arruda e Cox (1998), para 0

estado do Ceara, mas para animais puros,
concorda com Gonyalves et al. (2001), porem
para as condiyoes ambientes do estado de Sao
Paulo.

Com relayao ao valor de herdabilidade
apresentado aos 30 dias de lactayao, que foi
inferior aos val ores das demais datas-padrao
estudadas, pode significar que no periodo ate
30 dias do inicio de produyao estejam
ocorrendo os picos de lactayao das matrizes
do rebanho, e que estes se mostram variaveis,
aIem do fato de serem facilmente influenciadas

por condiyoes ambientes.
As estimativas das correlayoes

geneticas entre as produyoes de leite mensais
acumuladas foram pr6ximas a unidade, com
val ores positivos variando de 0,68 a 1,08, que
indicam a atuayao do mesmo conjunto genico
nas diversas produyoes estudadas. A mesma
tendencia ocorre para a correlayao genetica
entre a produyao total de leite e as produyoes
mensais acumuladas, de modo que se pode
perfeitamente recomendar 0 uso de lactayoes
parciais como criterio de seleyao, nesse caso,
a lactayao mensal acumulada aos 60 dias. A
superestimayao de algumas correlac;oes cujos
valores foram superiores a unidade,
provavelmente, deveu-se ao pequeno tamanho
da amostragem disponivel para a analise
utilizada.

Na revisao de literatura, com exceyao
do trabalho de Lima (1994), nao foi encontrado
trabalho sobre correlayoes geneticas entre
produyoes de leite em caprinos, com
metodologia similar a des sa pesquisa. No
entanto, em bovinos, essa metodologia tern sido
amplamentt;: usada, e com resultados
mostrando val ores positivos superiores a 0,80
(Menendez et aI., 1989; Conceiyao Jr., 1991;
Pereira, 1993).

A selec;ao dos melhores reprodutores
para a formac;ao de mestic;os Pardo Alpina x
Moxot6 para a produc;ao de leite pode ser feita
com base na produc;ao aos 60 dias de lactac;ao.

As correlac;6es geneticas entre as
produc;oes parciais acumuladas e destas com
a produc;ao total de leite, foram altas e positivas,
indicando que a selec;ao realizada com base
em produy6es mensais pode ser eficiente para
aumento na produc;ao total de leite.
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