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Cenário
• Animais de produção possuem uma zona de conforto térmico que é

primariamente dependente da espécie, estado fisiológico, umidade
relativa, velocidade do vento e radiação solar (NRC, 1981)

• Sob estresse térmico, a temperatura corporal do animal excede sua
faixa de temperatura específica para a atividade normal, isto
requer do organismo respostas fisiológicas e comportamentais para
reduzir a temperatura corporal (Bernabucci et al., 2010)

• Tais repostas estão frequentemente associadas à redução da
produção e reprodução dos animais
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Cenário
• Durante séculos os bovinos leiteiros foram selecionados para alta

produção. Consequentemente estes animais produzem mais calor
metabólico e isto contribuiu fortemente para que esses animais se
tornassem mais susceptíveis ao estresse térmico

• St-Pierre et al. (2003) estimaram perdas médias de 1,7 bilhão de
dólares (ou R$ 5,1 bilhões) na indústria animal dos EUA, sendo que
53% das perdas [$ 897 milhões (ou R$ 2,7 bilhões)] ocorreram na
indústria leiteira

• O aquecimento global aumenta ainda mais a preocupação com o
impacto do estresse térmico sobre a produção leiteira
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Algumas possibilidades
• Trabalhar o ambiente:

- sombreamento, aspersores, ventiladores, etc...

e/ou

• Trabalhar os animais:

- criar Zebuínos

- cruzamento com raças geneticamente tolerantes (Taurinos x
Zebuínos)

- SELEÇÃO PARA TOLERÂNCIA AO ESTRESSE TÉRMICO (Taurinos*)
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Seleção para tolerância ao estresse térmico

o Identificação de variação genética para tolerância ao estresse
térmico

o Produção de valor genético para nível geral de produção

o Produção de valor genético para tolerância ao estresse térmico

o IGA devido ao estresse térmico:

- Alteração da magnitude da variação Gen-Amb-Fenot conforme
nível de estresse → alteração da resposta à seleção!

- Alteração do mérito genético relativo dos animais conforme nível
de estresse
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Seleção para tolerância ao estresse térmico

• Ravagnolo & Misztal (2000) propuseram um modelo de regressão
aleatória da produção de leite sobre o bem conhecido ÍNDICE DE
TEMPERATURA E UMIDADE (ITU ou THI) – descritor ambiental

THI
Estações meteorológicas públicas (N = 265) Desempenho animal
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Estudos no mundo
Autores, ano País Raça/espécie Característica analisada

Ravagnolo et al., 2000, 02 (a,b) EUA HOL Leite, gordura, proteína, não retorno serviço

Oseni et al., 2004 EUA HOL Período de serviço

Freitas et al., 2006(a,b) EUA HOL Leite

Bohmanova et al., 2005, 07, 08 EUA HOL Leite

Sánchez et al., 2009 EUA HOL Leite

Zumbach et al., 2008(a,b) EUA Suíno Peso da carcaça

Boonkum et al., 2011(a,b) TAI Cruzado Período de serviço, leite

Aguilar et al., 2009, 10(a,b) EUA HOL Leite

Finocchiaro et al., 2005 ITA Ovino Leite, gordura + proteína

Brügemann et al. , 2011, 12, 13 ALE HOL Leite, gord, prot, ECS, taxa concepção

Menéndez-Buxadera et al., 2012, 14 ESP Caprino, ovino Leite, gordura + proteína

Bernabucci et al., 2014 ITA HOL Leite, gordura, proteína

Bohlouli et al., 2013 IRA HOL Leite

Hammami et al., 2013, 15 BEL, LUX HOL Leite, gordura, proteína, ECS

Dolores Gómez et al., 2015 ESP Equino Velocidade na corrida

Carabaño et al., 2014 ESP HOL Leite, gord, prot, ECS
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Autores, periódico, ano Raça Característica analisada

Santana et al., 2014 – 2016 Nelore Prenhez aos 14 meses
(projeto CNPq)

Santana et al., 2015. Journal of Animal 
Breeding and Genetics (online)

Nelore, Composto Tropical, 
Brangus

Peso à desmama

Santana et al., 2015. Journal of
Applied Genetics (online), SBMA

Holandês Leite

Santana et al., 2015. Journal of Dairy
Science (online), SBMA

Gir Leite

Santana et al., 2016*, SBMA Holandês Leite, gordura, proteína, ECS

Santana et al., 2016*, SBMA Holandês Não retorno ao serviço

Estudos no Brasil 9



Aplicação e Resultados

Identificação de um possível limiar de 
estresse térmico
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Modelo “fixo”:

Y = GC + DIM + IDA_PARTO + N_ORDENHAS + THI + e,

em que THI no dia da mensuração do desempenho (Y) pode ser
calculado por diversas fórmulas (Thom, 1959; Bianca, 1962; Yousef,
1985) ou NRC, 1971:

THI = [(1,8 × T + 32) − (0,55 − (0,0055 × UR) × (1,8 × T − 26))]

T é a temperatura de bulbo seco (°C), UR é a umidade relativa (%)
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Perda em produção de leite

Dia*
Primeira lactação Segunda lactação Terceira lactação

Perda# ± EP R2 (%) Perda# ± EP R2 (%) Perda# ± EP R2 (%)

0 -0,126 ± 0,002 19,43 -0,274 ± 0,003 20,12 -0,342 ± 0,005 20,56

-1 -0,164 ± 0,002 19,64 -0,330 ± 0,004 20,42 -0,394 ± 0,005 20,75

-2 -0,197 ± 0,002 19,92 -0,378 ± 0,004 20,88 -0,441 ± 0,005 21,19

-3 -0,216 ± 0,002 20,03 -0,406 ± 0,004 21,02 -0,454 ± 0,005 21,17

-4 -0,228 ± 0,002 20,14 -0,419 ± 0,004 21,14 -0,469 ± 0,005 21,31

-5 -0,230 ± 0,002 20,11 -0,430 ± 0,004 21,16 -0,482 ± 0,005 21,33

-6 -0,227 ± 0,002 20,06 -0,424 ± 0,004 21,07 -0,476 ± 0,005 21,24

*Dia relativo à data de realização do controle leiteiro; # kg/dia para THI ≥ 66 (19 °C + 73% UR)
Rebanho Holandês, SP
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Simulação (dados médios de 75 rebanhos do Brasil)

• Rebanho 250 vacas em lactação (1 L, 2 L, 3 L) com média de 33 kg de
leite/vaca/dia

• Perda média em produção em 3 lactações: -0,366 kg de leite/dia para
cada 1 unidade de THI, acima de THI 49 (ponto referência)

• Média preço do leite ao produtor (CEPEA últimos 12 meses): R$ 1,057

THI médio Unidade THI > 49 Perda kg/ano Perda R$/ano
% Renda bruta 
média do leite

Brasil 66 17 -567.757,50 -600.119,68 18,85
ES 71 22 -734.745,00 -776.625,47 24,40

MG 68 19 -634.552,50 -670.721,99 21,07

SP 70 21 -701.347,50 -741.324,31 23,29

GO 75 26 -868.335,00 -917.830,10 28,84

PR 64 15 -500.962,50 -529.517,36 16,64

SC 66 17 -567.757,50 -600.119,68 18,85

RS 66 17 -567.757,50 -600.119,68 18,85

15



Santana et al. (2015) SBMA. Dados nacionais, Holandês, 75 rebanhos, 8 estados
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Santana et al. (2016)*. Dados nacionais, Holandês, 75 rebanhos, 8 estados
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Aplicação e Resultados

Modelo genético

Caracterização e consequências da IGA 
devido ao estresse térmico
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Modelo
1) Uso de modelo de norma de reação tradicional:

Y = GC + IDA_PARTO + N_ORDENHAS + DIM + regressão fixa THI + 
regressão aleatória THI + e

2) Uso de modelo de norma de reação “modificado” (Ravagnolo &
Misztal, 2000)

Y = GC + IDA_PARTO + N_ORDENHAS + DIM + regressão fixa THI (2 fases:
estresse vs conforto) + regressão aleatória THI (2 fases: estresse vs
conforto) + e

3) Uso de modelo de regressão aleatória tradicional com modificação
para predizer normas de reação:

Y = GC + IDA_PARTO + N_ORDENHAS + regressão fixa DIM e regressão 
fixa THI + regressão aleatória DIM e regressão aleatória THI + e
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Modelo
• Uso dos modelos 1 e 2 superestimou a magnitude do efeito da IGA

provavelmente por ignorar a variação genética sobre DIM (Santana et
al., 2015)

• Modelo 3 (regressão aleatória tradicional com modificação
para predizer normas de reação) parece ser a melhor opção
para estudos de IGA devido ao estresse térmico no Brasil
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• Componentes de variância sobre a escala de valores de THI

PLDC
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Diferentes respostas à seleção

PLDC

• Parâmetros genéticos sobre a escala de valores de THI
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• Parâmetros genéticos sobre a escala de valores de THI
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Rg 1ª L

Rg 2ª L

Rg 3ª L

Produção de leite

• Parâmetros genéticos sobre a escala de valores de THI
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Não retorno ao serviço em 56 dias da primeira IA

• Parâmetros genéticos sobre a escala de valores de THI
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Produção de leite × % Gordura

• Parâmetros genéticos sobre a escala de valores de THI
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• Valores genéticos (VG, normas de reação) sobre a escala de valores de THI

Animais especialistas vs Alteração em classificação

PLDC
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Preferencialmente animais de alto nível de produção
&

inclinação da norma de reação próxima de zero

• Valores genéticos (VG, normas de reação) sobre a escala de valores de THI

Animais generalistas

PLDC
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• Prática de seleção para alto nível de desempenho, sem considerar a IGA,
produz indivíduos plásticos ‘negativos’

Indivíduos cada vez 
mais comuns!!!

RAZÃO: antagonismo genético entre o nível das normas de reação e inclinação, derivado 
da produção de calor da maior atividade metabólica associada a maior nível de 
desempenho (Bernabucci et al., 2010; Carabaño et al., 2014)

*** Animais de alto nível tendem a possuir norma de reação com inclinação negativa***

PLDC
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• Antagonismo genético entre o nível e inclinação das normas de
reação

Carcaterística
1ª L 2ª L 3ª L

𝜎𝑔
2
𝑠𝑙
/𝜎𝑔

2
𝑖𝑛𝑡

𝑟𝑔𝑠𝑙,𝑖𝑛𝑡 𝜎𝑔
2
𝑠𝑙
/𝜎𝑔

2
𝑖𝑛𝑡

𝑟𝑔𝑠𝑙,𝑖𝑛𝑡 𝜎𝑔
2
𝑠𝑙
/𝜎𝑔

2
𝑖𝑛𝑡

𝑟𝑔𝑠𝑙,𝑖𝑛𝑡
Leite (kg) 0,02 -0,23 0,04 -0,21 0,07 -0,20

Gordura (%) 0,02 -0,75 0,02 -0,85 0,03 -0,72

Proteína (%) 0,01 -0,78 0,02 -0,35 0,04 -0,33

ECS (log) 0,05 -0,30 0,04 0,04 0,06 0,07

NR56 (%) 0,21 -0,42 - - - -

𝝈𝒈
𝟐
𝒔𝒍

𝝈𝒈
𝟐
𝒊𝒏𝒕

𝒓𝒈𝐬𝐥,𝒊𝒏𝒕

Magnitude da IGA: variância genética nível/ variância genética inclinação

Correlação genética entre nível e inclinação das normas de reação

Santana et al. (2016)*. Dados nacionais, Holandês, 75 rebanhos, 8 estados
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Reflexos do antagonismo: O caso Zebu
• Animais Zebu são excepcionalmente bem adaptados ao ambiente

tropical, logo

• Seleção de Zebu para estresse térmico pode parecer no mínimo
estranho. Entretanto,

• As raças Zebu (Gir e Guzerá) tem sido selecionadas há mais de duas
décadas para produção de leite

• Qualquer aspecto relacionado a seleção para tolerância ao estresse
térmico tem sido ignorado (e com razão)
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Aplicação
• Aproximadamente 87.000 PLDCs de 14.670 primeiras lactações de

vacas Gir puras foram analisadas com o modelo de regressão
aleatória tradicional (Pereira et al., 2013) com modificação para
predizer normas de reação sobre THI (Santana et al., 2015)

• Gir sofreu perda em produção de leite diária entre -0,039 e -0,099
kg/THI nos dias de lactação com maior produção (DIM 31 a 270)

*** Perdas equiparáveis às observadas em vacas Holandesas ***
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Reflexos do antagonismo: O caso Zebu
• VG P305 dos 40 melhores e 40 piores touros Gir (Classificação Geral)

Todos 
pioraram 
em THI 81

14 
melhoraram 

em THI 81
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Reflexos do antagonismo: O caso Zebu
• Tendência de VG para nível e inclinação das normas de reação

PTP = ano de divulgação do primeiro resultado do teste de progênie
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• Ilustração da tendência genética da norma de reação média da
população Gir sob THI 58 e THI 81

Custo do aumento em produção: redução da tolerância genética ao estresse térmico

Ano de nascimento

V
G

THI = 58

THI = 81

36

População robusta → tornando-se plástica (-)



• Touros geneticamente mais tolerantes ao estresse térmico transmitem:

- Menor produção

- Maior fertilidade

- Maior vida produtiva

- Melhor tipo

- Melhor úbere

- Melhor locomoção

(Bohmanova et al., 2005; Aguilar et al., 2010; Santana et al., 2015)

• Proposta de solução para o antagonismo: O antagonismo pode ser evitado
pela autodecomposição da matriz de covariância genética aditiva dos
coeficientes de regressão aleatória (Carabaño et al., 2014)

• Informação genômica sobre identificação de genes associados a tolerância
ao estresse térmico e não à produção

37



Conclusões: IGA devido ao estresse térmico

• O estresse térmico é um problema sério, particularmente no Brasil

• Produtores devem despender esforços para melhorar o ambiente
de produção

• A identificação e seleção de animais (B. taurus*** ou B. indicus)
geneticamente mais tolerantes ao estresse térmico é possível e
recomendada em nossas condições

• Negligenciar a existência da IGA tem como resultado aumento da
susceptibilidade dos animais ao estresse térmico e importantes
erros na seleção
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