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“Todas as coisas têm seu tempo, e todas elas passam sob o 

céu, segundo o tempo que a cada uma foi prescrito... Há tempo 

de plantar e tempo de colher o que se plantou.” 
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RESUMO 

 

 

Objetivou-se com este trabalho avaliar modelos de ajuste da variância residual (homogênea ou 

heterogênea) e a sensibilidade dos valores genéticos de codornas de corte às mudanças 

gradativas de ambiente. A variação residual foi ponderada quanto a diferentes relações de 

triptofano: lisina na dieta para a avaliação dos pesos corporais e características de carcaça por 

meio de normas de reação. Foram avaliadas duas linhagens de codornas de corte, LF1 e LF2, 

pertencentes ao Programa de Melhoramento Genético da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, alimentadas com dietas contendo cinco relações triptofano: lisina 

(0,17, 0,20, 0,23, 0,26 e 0,29%) na fase inicial de crescimento, de 1 a 21dias de idade e mantidas 

com ração basal contendo a relação de 0,17% de triptofano: lisina até o abate aos 35 dias de 

idade. Foram avaliados pesos corporais aos 14, 21, 28 e 35 dias de idade e características de 

carcaça. O modelo de regressão aleatória que melhor se ajustou foi o que considerou duas 

classes de variância residual e então foi utilizado para estimar os componentes de variância e 

os parâmetros genéticos de cada característica. A sensibilidade dos valores genéticos foi 

mensurada via modelos de regressão aleatória por meio de normas de reação, considerando o 

efeito fixo de sexo e efeito aleatório para o valor genético aditivo direto como funções das 

relações triptofano: lisina da dieta, modelados usando polinômios de Legendre de segunda 

ordem, admitindo-se heterogeneidade de variância residual de duas classes, como efeito da 

interação genótipo X ambiente. Os valores de herdabilidade sofreram variações conforme as 

características estudadas. Foi observada interação entre genótipo e ambiente na maioria das 

características estudadas, caracterizado pela sensibilidade dos valores genéticos aditivos para 

as relações dos níveis de triptofano: lisina avaliadas. Concluiu-se que a seleção deverá ser 

realizada após a definição da relação do aminoácido triptofano: lisina na dieta das aves. 

 

Palavras-chave: Aminoácidos. Coturnix coturnix. Exigência nutricional. Interação genótipo X 

ambiente. Modelos de regressão aleatória.

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this work was to evaluate adjustment of the residual variance model 

(homogeneous or heterogeneous) and the sensitivity of the breeding values of quails to the 

gradual changes of the environment. The residual variation was weighted for different 

tryptophan: lysine ratios in the diet to evaluation of body weights and carcass traits by reaction 

norms in two strains of meat quail. The animals were fed diets containing five tryptophan: lysine 

(0.17, 0.20, 0.23, 0.26 and 0.29%) in the initial growth from 1 to 21 days of age and with basal 

diet containing 0.17% ratio of tryptophan: lysine to slaughter at 35 days of age. Body Weight 

were evaluated at 14, 21, 28 and 35 days of age and carcass traits at 35 days of age. The best fit 

random regression model was the one that considered two classes of residual variance and was 

then used to estimate the components of variance and the genetic parameters of each trait. The 

sensitivity of breeding values was measured by random regression models through reaction 

norms, considering the fixed effect of sex and random effect to the direct additive genetic value 

as functions of tryptophan: lysine ratios. A Legendre polynomial of model of second order, 

admitting heterogeneity of residual variance of two classes, as effect of genotype X 

environment interaction was used. Heritability values varied according to the traits studied. 

Genotype X environment interaction was observed in most of the traits studied, characterized 

by the sensitivity of the additive genetic values for the relationships of tryptophan: lysine levels 

evaluated. It was concluded that the selection of should be after the definition of the amino acid 

tryptophan:lysine ratio in the diet of birds. 

 

Keywords: Amino acids. Coturnix coturnix. Interaction genotype X environment. Nutritional 

requirement. Reaction standard models. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O progresso contínuo da avicultura está diretamente ligado a eficiência das dietas 

fornecidas aos animais, onde a fração proteica caracteriza a parte mais onerosa do custo de 

produção das rações. Este custo pode ser reduzido por meio da redução dos níveis de proteína 

na dieta (FELIPE et al., 2012). 

Na busca por uma conversão alimentar mais eficiente e pela melhoria no 

desempenho dos animais, o uso de proteína ideal é uma estratégia que visa ajustar o perfil de 

aminoácidos da dieta aliada à melhoria da sua digestibilidade, promove maior eficiência 

alimentar atendendo assim as exigências com base em aminoácidos digestíveis (ARARIPE et 

al., 2011). 

O triptofano é um aminoácido essencial e tem como função a síntese proteica e ser 

precursor da serotonina. A serotonina atua na regulação do consumo de alimento – controle da 

produção de insulina – e sobre o comportamento das aves, comumente associado ao controle 

do estresse, sendo o quarto aminoácido limitante para codornas (KERR et al., 2005). 

Nas buscas pelas relações ideais de aminoácidos nas dietas de codornas de corte 

podemos verificar a ocorrência de mudanças no comportamento da expressão do fenótipo das 

aves, ocasionadas por fatores não genéticos, evidenciados pela presença de interação entre 

genótipo x ambiente. A presença de interação estabelece se o ambiente que está inserido o 

animal é capaz de ajudar a expressar o potencial genético ou subestimar os resultados esperados 

daqueles animais (FRIDRICH et al., 2005). 

A interação entre genótipo x ambiente pode ser estudada via modelos de regressão 

aleatória que irão descrever o comportamento de características contínuas em um intervalo de 

tempo e de toda a sensibilidade dos animais às mudanças no ambiente (MEYER, 2000). 

Quando ocorrem mudanças no desempenho dos animais sob os efeitos de diferentes 

ambientes, pode haver alterações nos critérios de seleção, dependendo da resposta obtida 

(FALCONER & MACKAY, 1996; ALENCAR et al., 2005). Um dos pontos primordiais do 

melhoramento genético é a seleção de animais que sejam adequados aos objetivos de cada 

programa de melhoramento, que sejam capazes de transmitir para as gerações seguintes suas 

características e que resultem em progresso genético mesmo sendo criados em ambientes 

diferentes onde houve a seleção dos pais (FALCONER & MACKAY, 1996) e para isso é 

preciso um embasamento bem fundamentado e acurado dos parâmetros genéticos (DIONELLO 

et al., 2008). 
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Objetivou-se com este trabalho avaliar o modelo de regressão aleatória que 

apresenta melhor ajuste da variância residual para as características de peso corporal e carcaça 

em duas linhagens, LF1 e LF2, de codornas de corte. Além disso, avaliar a presença de interação 

dos genótipos alimentados com dietas contendo diferentes relações triptofano: lisina, do 

primeiro ao 21º dia de idade, por meio de normas de reação.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Codornas de Corte 

 

A criação de codornas compreende um setor da avicultura em expansão, no qual 

seu rápido crescimento, precocidade sexual, alta produtividade, baixo investimento e rápido 

retorno financeiro contribuem fortemente para esta perspectiva (PASTORE et al., 2012). 

As codornas são animais de grande capacidade reprodutiva, chegando a até 5 

gerações anuais, o que favorece os programas de melhoramento (JORDÃO FILHO, 2008), que 

consideram a taxa de crescimento uma das mais importantes características (BEIKI et al., 

2013). A seleção é realizada em sua maior parte considerando o peso corporal das aves visando 

diminuição no tempo de engorda desses animais (AKBAS et al., 2014). Além disso, existe a 

busca por alternativas que visam redução dos custos de produção, principalmente da 

alimentação e na identificação dos genótipos que permitam a melhoria na conversão alimentar 

(CASE et al., 2012). 

O consumidor tem sido cada vez mais exigente com os cuidados durante a produção 

dos alimentos de origem animal, não considerando apenas o custo, mas também a segurança 

alimentar e bem-estar animal, que são questões que se tornaram tendência na produção animal 

(BARBOSA, 2007). Considerando o bem-estar animal, um ponto importante na criação de 

codornas é o comportamento das aves (RIZZO et al., 2008). Apesar das codornas de postura 

apresentarem agitação mais evidente, as codornas de corte (Coturnix coturnix), selecionadas 

para a produção de carne (PINTO et al., 2002), tem tendência a apresentar agressividade 

acentuada, levando aos ferimentos e chegando até a morte, fato observado principalmente com 

os reprodutores (WECHSLER & SCHMID, 1998). 

Uma estratégia para atenuar esse comportamento das aves é a suplementação, acima 

das exigências nutricionais, do aminoácido triptofano que é um nutriente que age como 

precursor da serotonina, responsável pelo controle do estresse (VAN HIERDEN et al., 2004). 

 

2.2 Proteína Ideal 

 

No Brasil, as formulações das dietas para coturnicultura seguem principalmente as 

exigências determinadas por Silva & Costa (2009), os quais recomendam que codornas na fase 

inicial (1 a 21 dias) devem receber 25% de proteína bruta (PB) e 2900 kcal de energia 

metabolizável (EM/kg) e na fase de crescimento (22 a 42 dias), necessitam de 22% de PB e 



16 

 

3050 kcal de EM/kg de ração. Os principais ingredientes utilizados nas formulações são o milho 

e o farelo soja, os quais nem sempre conseguem suprir de forma satisfatória as exigências em 

aminoácidos dos animais, sendo necessária a suplementação sintética (WU et al., 2014). 

A necessidade de elaborar dietas mais baratas e eficientes levou ao 

desenvolvimento de formulações que atendessem exatamente às exigências em aminoácidos, 

surgindo o conceito de proteína ideal. Segundo Parsons & Baker (1994) as formulações com o 

conceito de proteína ideal são o resultado de uma composição de aminoácidos ou de proteínas, 

sem deficiência ou excesso, com melhor digestibilidade e maior aproveitamento pelo 

organismo do animal, atendendo a toda sua necessidade. 

Por muito tempo as formulações de rações seguiam apenas os requerimentos em 

proteína bruta, mas com o desenvolvimento de tecnologias que permitem o uso de aminoácidos 

industrializados como fontes menos poluentes e de melhor digestibilidade, seu uso tornou-se 

mais acessível e as dietas mais específicas (ARAÚJO et al., 2004). 

São cerca de 20 aminoácidos necessários para o funcionamento do organismo 

animal, em que destes, 10 são sintetizados pelo organismo e são chamados de não essenciais. 

Os que não são produzidos e devem ser fornecidos nas dietas são conhecidos como aminoácidos 

essenciais. O estado nutricional que o animal se encontra pode interferir nesse balanço tornando 

os aminoácidos não essenciais em essenciais (D’MELLO, 2003). 

O custo das dietas em função do uso de aminoácidos industrializados pode até 

aumentar em função do preço desses ingredientes, porém a melhoria na eficiência produtiva 

promove maior retorno em relação às dietas não suplementadas (TOLEDO et al., 2004). Ao se 

utilizar o conceito de proteína ideal é possível oferecer dietas mais ajustadas, com menor 

incremento calórico e poder de poluição ambiental, principalmente pela redução na excreção 

de nitrogênio (CANCHERINI et al., 2004). 

As exigências em aminoácidos variam conforme a categoria e idade das aves, mas 

as relações entre os aminoácidos e a lisina não sofrem grandes variações (LEMME, 2003). A 

lisina é um aminoácido essencial, não apresenta síntese endógena e sua principal função é a 

deposição de proteína corporal (PESSÔA et al., 2012). 

De acordo com o trabalho de Parsons (1999), avaliando a fonte de proteína de 

farinha de carne e ossos com diferentes padrões de qualidade, as dietas com formulação a base 

de proteína ideal se mostraram superiores em comparação as dietas com aminoácidos totais, 

justificando a utilização da suplementação com aminoácidos considerando sua digestibilidade. 
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2.3 Triptofano 

 

O triptofano é um aminoácido essencial, que deve ser fornecido ao organismo, é o 

quarto aminoácido nas dietas de codornas de corte formuladas basicamente com milho e farelo 

de soja, em função de sua relação com a lisina (KEER et al., 2005). Essa relação muda quando 

os ingredientes são farinha de carne ou de subprodutos avícolas, maiores fontes de triptofano 

depois da forma industrializada (KIDD & HACKENHAAR, 2006). 

O aminoácido triptofano tem como função no organismo o desenvolvimento e 

crescimento dos animais, síntese proteica e alguns processos fisiológicos (OLIVEIRA, et al., 

2010). Apresenta-se como um nutriente de suma importância, pois age na síntese proteica e 

como precursor da serotonina, que é o neurotransmissor responsável pelo controle do estresse 

e também da produção de melatonina (VAN HIERDEN et al., 2004). 

Outra importante função do triptofano é a sua atuação no sistema imune dos 

animais. Quando ocorrem desafios ao sistema imune um complexo sistema biológico é ativado, 

no qual participam o triptofano e a melatonina que atuam na homeostase dos linfócitos, 

essenciais para a manutenção deste sistema (PEDROSA, 2006). Existe uma correlação entre a 

exposição ao estresse e deficiência em triptofano que leva a liberação de cortisona, que resultam 

na grande diminuição da produção de serotonina (KIANK et al., 2010). 

No entanto, para que a suplementação de triptofano atue de forma mais incisiva 

sobre a resposta ao estresse e sensibilidade dos animais, são necessárias doses muito acima das 

exigências nutricionais recomendadas para este aminoácido (GUZIK et al., 2006), visto que sua 

suplementação na dieta em doses que apenas atendam às exigências nutricionais ocasiona 

efeitos mais discretos ou inexistentes (MEUNIER-SALAÜN et al., 1991). 

O triptofano atua na regulação da ingestão de alimentos através da serotonina, que 

ajuda a estimular a secreção de insulina (CUQ & FRIEDMAN, 1983), que irá controlar o apetite 

e a saciedade (FRAIHA, 2002; FREITAS et al., 2006). 

O triptofano auxilia no balanço aminoacídico das rações formuladas com 

ingredientes de baixa proteína bruta ou menor biodisponibilidade, permite a melhora no 

desempenho dos animais alimentados com ingredientes nutricionalmente mais pobres (VAN 

CAUWENBERGHE & RELANDEAU, 2000). A deficiência no fornecimento de triptofano 

pode colaborar com aparecimento de lesões, má formação do sistema ósseo e até falhas no 

empenamento das aves em crescimento (BAKER et al., 1973). 

Quando digerido e em circulação no organismo, o triptofano pode estar na sua 

forma livre ou ligado a albumina, competindo com outros aminoácidos por transporte 
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(PARDRIDGE & CHOI, 1986). Na sua forma industrializada, o triptofano apresenta a forma 

de L-triptofano, com digestibilidade superior a 99% para aves, permitindo maior gama de 

opções para as formulações (AJINOMOTO, 2010). 

De acordo com Silva & Costa (2009) a exigência de triptofano digestível para 

codornas europeias na fase inicial e de crescimento são de 0,21 e 0,23%, com 25 e 22% de PB 

e 2.900 e 3050 kcal EM/kg de ração, respectivamente. 

 

2.4 Interação Genótipo X Ambiente 

 

Existem diversos fatores que podem influenciar o desempenho das características 

de interesse econômico dos animais, sejam por efeitos genéticos, ambientais ou ainda pela 

interação entre genótipo e ambiente. Esta interação pode ser descrita como a diferença na 

expressão fenotípica em função da variação no ambiente no qual o animal está inserido 

(FALCONER & MACKAY, 1996). 

Estimar a presença da interação entre genótipo e ambiente visa essencialmente 

avaliar se a seleção de um genótipo em determinado ambiente afeta a expressão de todo o 

potencial genético do animal (FRIDRICH et al., 2005). Desta forma, a seleção não poderá ser 

baseada no resultado de determinado ambiente e utilizada em outros, pois um mesmo genótipo 

pode ter seu desempenho alterado conforme a variação ambiental (DIAZ et al., 2011). 

Falconer (1952) avaliando a interação entre genótipo e ambiente, considerou que 

cada característica avaliada em cada ambiente distinto passa a se comportar como diferentes 

observações, onde a estimação dos valores genéticos da mesma característica em função da 

mudança de ambiente assume diferentes valores, sendo necessário definir o ambiente para 

progredir na seleção. Segundo Lush (1945), os animais devem ser avaliados no ambiente que 

seus descendentes serão criados, desse modo os genes que interfiram nas características 

desejáveis podem, de fato, expressar seus efeitos para fins de seleção. Robertson (1959) sugeriu 

que quando a correlação genética for igual ou superior a 0,8 não existe interação entre o 

genótipo e o ambiente ou que ela não seja biologicamente importante. 

A presença de interação ainda pode provocar mudanças na sensibilidade nos valores 

genéticos de um grupo genético, no qual um genótipo tende a ter diferentes respostas quando 

exposto a condições ambientais diversas, de variáveis controláveis ou não (FALCONER & 

MACKAY, 1996). Quanto menos características avaliadas, torna-se mais fácil a estimação dos 
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valores genéticos, de modo a descrever mais detalhadamente o quanto essas características são 

influenciadas pelo ambiente (PEGOLO et al., 2009). 

Ao avaliar características contínuas submetidas às mudanças no gradiente 

ambiental é possível observar se há presença de interação entre genótipo e ambiente (MEYER 

& HILL, 1997). A interação pode ser avaliada por meio de normas de reação. Alguns trabalhos 

as utilizaram para caracterizar a presença ou não de interação, relacionados com fornecimento 

de aminoácidos para codornas de corte. Miranda et al. (2016) observaram em seu trabalho a 

presença de interação entre o genótipo das linhagens LF1 e LF2 de codornas a diferentes 

relações de metionina+cistina: lisina na dieta. Faria et al. (2017) avaliando diferentes relações 

de treonina: lisina observaram a presença de interação genótipo e ambiente, considerando pesos 

corporais dos genótipos das linhagens LF1 e LF2 de codornas de corte. 

Veloso et al. (2015) observaram interação entre genótipo e o nível 

metionina+cistina: lisina na dieta de codornas de corte, comparando as características de 

qualidade da carne das linhagens LF1 e LF2. Mota et al. (2015) também observaram a presença 

de interação para diferentes relações de metionina+cistina: lisina em codornas de corte, sendo 

que a linhagem LF2 apresentou maior sensibilidade ao aumento nos níveis das relações 

metionina + cistina: lisina que a linhagem LF1. 

 

2.5 Regressão Aleatória 

 

O uso de modelos de regressão aleatória como meio para avaliações genéticas foi 

proposto por Henderson Junior (1982) para melhor avaliar o comportamento fenotípico de 

animais mediante mudanças de ambiente e sua influência na expressão do genótipo. 

Os modelos de regressão aleatória partem da pressuposição de que coeficientes de 

regressão, associados às covariáveis de cada indivíduo analisado, possua distribuição aleatória 

(RESENDE et al., 2001). Os modelos que consideram regressão aleatória não dependem de 

ajustes em curvas de dados das características avaliadas num espaço de tempo, além de poder 

avaliar e comparar grande conjunto de dados simultaneamente (MEYER, 1999). 

O ajuste contínuo de um modelo de regressão aleatória pode descrever o 

comportamento de dados no tempo, utilizando polinômios de Legendre, que consideram 

diferentes ordens para cada efeito. O não ajuste dos modelos pode levar a uma conclusão errada 

sobre o efeito da variância fenotípica incluída no modelo (SARMENTO, 2007). 

A característica longitudinal de uma curva de crescimento animal permite 

correlacionar seus dados observados, mensurados em determinado tempo sob as mesmas 
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condições estimando o comportamento para o grupo avaliado promovendo uma predição mais 

exata da resposta a seleção (KIRKPATRICK & HECKMAN, 1989). Assim, cada avaliação de 

características como peso corporal, altura, produção de leite e de gordura são consideradas 

como características distintas entre si no tempo em que foram avaliadas. A expressão gênica de 

algumas características é variável conforme a idade do animal levando a mudanças de cunho 

fisiológico e de desempenho (SCHAEFFER, 1997). 

A regressão aleatória pode ser utilizada na estimação das funções de covariância de 

características de peso de codornas de corte, uma vez que, as pesagens semanais constituem um 

banco de dados contínuo, requisito na análise de dados longitudinais (RESENDE et al., 2001). 

As características de dimensão infinita ou longitudinais avaliadas por meio de 

polinômios ortogonais podem apresentar inconsistência na predição das variâncias e 

covariâncias nos extremos das idades (MEYER, 1999) e isso passa a influenciar na 

convergência desses dados devido ao aumento do número de parâmetros avaliados 

(ALBUQUERQUE & MEYER, 2001). Surge então a necessidade de agrupar as informações 

de um indivíduo e tornar mais precisa a avaliação ambiental a partir dos dados coletados dos 

animais, aumentando a acurácia das informações (MEYER, 1998). 

Para avaliar as mudanças na expressão do fenótipo são usados modelos de regressão 

aleatória que consideram o desenvolvimento de características quantitativas em função do 

tempo (KIRKPATRICK et al., 1990). Pode-se considerar a homogeneidade ou a 

heterogeneidade de variância residual, esperando encontrar o melhor ajuste possível para a 

variável ambiental avaliada. Quando considerada a variância residual homogênea, os resultados 

de uma progênie oriunda de uma matriz de parentesco extensa podem ser influenciados mais 

que dos plantéis com menos informações de pedigree (TORRES et al., 2000), além de reduzir 

a resposta à seleção (GARRICK & VAN VLECK, 1987), assim as avaliações devem ocorrer 

quando forem definidas as condições de criação. 

As análises que consideram variância residual heterogênea possibilitam um melhor 

ajuste das características estudadas por causa da sua parametrização, que irá estimar qual o 

ambiente que permite a promoção da maximização do potencial genético do animal 

(HENDERSON, 1984), melhorando a acurácia das estimativas dos valores genéticos (FELIPE 

et al., 2012) e correlação entre os resultados de cada indivíduo, permitindo a identificação dos 

melhores animais para fins de seleção (KOMOLDIN, 2003). 

Ao se avaliar a variância residual heterogênea as estimativas genéticas são 

beneficiadas, pois não será apenas a variação total considerada. No entanto, ao estimar muitos 

parâmetros as matrizes ficam grandes e podem ter a convergência dos dados dificultada, 
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levando em conta que a matriz de parentesco mais completa possui uma grande quantidade de 

informações (FELIPE et al., 2012). Indivíduos que apresentarem médias muito discrepantes 

podem levar ao aumento do desvio-padrão do restante das médias, descaracterizando a 

população ou superestimando sua avaliação e devem ser desconsideradas na composição do 

banco de dados (DIAZ et al., 2011). 

 

2.6 Normas de Reação 

 

As normas de reação são definidas como a modificação metódica na expressão de 

uma característica do animal em função da mudança gradual e contínua de algum fator 

ambiental, incluindo adaptações do organismo em resposta às mudanças no gradiente ambiental 

(SCHMALHAUSEN, 1949). A norma de reação em si é uma função matemática que considera 

os valores de caráter ambiental e genotípico como valores da função (DE JONG, 1995). 

Os modelos de norma de reação consideram informações de observações contínuas 

de um mesmo indivíduo a fim de ajustar uma equação que descreva o comportamento de seus 

valores genéticos (MEYER & HILL, 1997). A predição das normas de reação pode ser realizada 

a partir de funções de covariância que irão modelar as observações de cada característica 

modificada pelas mudanças no ambiente por meio de modelos de regressão aleatória 

(KIRKPATRICK et al., 1990). 

Pelos modelos de norma de reação, o fenótipo será expresso como uma função 

polinomial em relação ao valor do ambiente e assumindo que os coeficientes polinomiais estão 

sob influência genética. Esse tipo de análise tem grande relevância quando os fenótipos 

sofrerem alteração em função da mudança de gradiente ambiental, favorecendo os programas 

de melhoramento (DE JONG, 1995). 

O estudo das normas de reação permite utilizar a sensibilidade ambiental como 

critério de seleção nos programas de melhoramento, pois ajudam a prever o comportamento 

dos fenótipos em caso de mudança no ambiente de criação. A sensibilidade ao ambiente seria 

a primeira derivada da função da norma de reação, expresso como o coeficiente de regressão 

linear, que irá promover a inclinação das retas das normas de reação, permitindo identificar o 

reordenamento na classificação dos valores genéticos (DEJONG, 1995). 

A mudança na sensibilidade ambiental pode ser ainda o resultado da seleção agindo 

diretamente nos coeficientes de norma de reação ou resposta correlacionada à seleção por meio 

dos valores fenotípicos dentro dos ambientes (VIA et al., 1995). 
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Segundo Kolmodin et al. (2002) as normas de reação utilizam um modelo que 

considera a interação entre genótipo e ambientes modificados para estimar o efeito do ambiente 

sobre o genótipo e assim realizar a predição conjunta dos dados dos valores genético dos 

animais. Os referidos autores estudando a interação entre genótipos de bovinos de leite 

submetidos a diferentes condições de ambientes observaram reordenamento para os valores 

genéticos desses animais, concluindo que a partir da alteração da condição ambiental fornecida 

aos animais o desempenho genético foi alterado. Ambrosini et al. (2016), também utilizando as 

normas de reação no estudo de características produtivas de bovinos de corte observaram 

interação genótipo e ambiente. 

Quando se utiliza normas de reação são atribuídos a cada indivíduo avaliado, dois 

coeficientes de regressão aleatória, o linear e do intercepto, para predição dos valores genéticos 

em função das variáveis avaliadas. Assim quanto maiores os valores atribuídos aos coeficientes, 

maior a sensibilidade à variação do gradiente ambiental (VALENTE, 2008). Altos valores 

atribuídos aos componentes de variância supõem que haja heterogeneidade de variância 

residual, promovendo modificações na ordem de classificação dos animais, conforme ocorra à 

mudança do gradiente ambiental. Já os baixos valores sugerem que as retas das normas de 

reação se apresentem paralelas, sem que haja dispersão na classificação e reordenamento da 

variância genética aditiva dos animais (RODRIGUES, 2012). 

Em trabalhos com codornas de corte Bonafé et al. (2011), Veloso et al. (2015), 

Miranda et al. (2016) e Faria et al. (2017), foi observado o efeito da interação genótipo e 

ambiente em função das mudanças graduais e crescentes de diferentes perfis proteicos nas 

dietas, por meio de normas de reação. 
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ARTIGO 1 - SENSIBILIDADE DE VALORES GENÉTICOS DE PESOS CORPORAIS 

DE CODORNAS DE CORTE EM FUNÇÃO DAS RELAÇÕES TRIPTOFANO: LISINA 

NAS DIETAS 

 

RESUMO 

 

 

Objetivou-se com este trabalho avaliar modelos de regressão aleatória que promove o melhor 

ajuste da variância residual para a predição dos valores genéticos dos pesos corporais de 

codornas de corte, assim como, a sensibilidade dos seus valores genéticos às variações de 

diferentes relações triptofano: lisina nas dietas por meio de normas de reação. Foram avaliadas 

1112 codornas de corte das linhagens LF1 e LF2, pertencentes ao Programa de Melhoramento 

Genético da UFVJM, do nascimento aos 35 dias de idade. No período de 1 a 21 dias de idade 

as aves receberam alimentação com dietas com diferentes relações triptofano: lisina (0,17, 0,20, 

0,23, 0,26 e 0,29%), contendo 2900 kcal EM/kg e 26,10% de PB, seguido pelo fornecimento 

de ração basal até os 35 dias. Foi avaliado o melhor ajuste para a variância residual comparando 

a heterogeneidade (2, 3 e 4 classes) e homogeneidade (1 classe), incluindo o sexo como efeito 

fixo e o valor genético aditivo dos pesos corporais como efeito aleatório. O polinômio de 

Legendre de segunda ordem foi utilizado para a análise da interação genótipo x ambiente 

utilizando normas de reação. O modelo que considerou duas classes de variância residual foi o 

que melhor se ajustou ao comportamento dos dados e foi adotado para predição dos valores 

genéticos. Os resultados demonstraram mudanças na sensibilidade dos valores genéticos, 

caracterizados pelo reordenamento dos valores genéticos, analisando pesos corporais em função 

das relações estudadas indicando a presença de interação genótipo x ambiente. As estimativas 

dos valores genéticos dos pesos corporais baseados nas relações triptofano: lisina estudadas não 

são adequadas para outras relações deste aminoácido. 

 

Palavras-chave: Coturnix coturnix. Heterogeneidade de variância. Normas de reação. 

Regressão aleatória. Triptofano.  
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ARTICLE 1 - SENSITIVITY OF BREEDING VALUES FOR BODY WEIGHT OF 

MEAT QUAIL AS A FUNCTION OF TRYPTOPHAN: LYSINE RATIOS IN DIETS 

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this work was to evaluate which random regression model promoted the best 

adjustment of the residual variance for the prediction of the breeding values of body weights of 

meat quail and the presence of sensitivity of its breeding values to the variations of different 

tryptophan: lysine in the diet by reaction norms. Two strains (LF1 and LF2) meat quail from 

the Genetic Improvement Program of the UFVJM, from birth to 35 days of age, were evaluated. 

A total of 2238 body weight information from LF1 and 2033 from LF2 lineage measured 

weekly (14, 21, 28 and 35 days old) were used. From1 to 21 days of age the birds were fed diets 

with different tryptophan: lysine ratios (0.17, 0.20, 0.23, 0.26 and 0.29%) containing 2900 kcal 

EM/kg and 26.10% CP, followed by basal diet delivery up to 35 days. The best fit for the 

residual variance was evaluated comparing heterogeneity (2, 3 and 4 classes) and homogeneity 

(1 class), including sex as fixed effect and additive genetic value for body weights as random 

effect. The second-order Legendre polynomial was used to analyze the interaction genotype X 

environment using the reaction norm. The model that considered two classes of residual 

variance was the one that presented best fit to the data and was adopted to predict the breeding 

values. The results showed changes in the sensitivity of the breeding values, characterized by 

rearrangement of the genetic values, analyzing body weights according to the relations studied 

indicating the presence of genotype X environment interaction. The predictions of genetic 

values of body weights based on the tryptophan: lysine ratios used are not suitable for other 

ratios of this amino acid. 

 

Keywords: Coturnix coturnix. Multivariate Analysis. Reaction norm. Random regression. 

Tryptophan. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Uma forma de tornar a alimentação animal mais eficiente é por meio do ajuste dos 

aminoácidos na dieta a fim de suprir as exigências nutricionais e melhorar a digestibilidade, 

através da suplementação com aminoácidos industriais (SCHMIDT et al., 2011). Dentre esses 

aminoácidos o triptofano é o quarto limitante para codornas e tem como função a síntese 

proteica e ser precursor da serotonina (KERR et al., 2005). Conhecer e interpretar as curvas do 

desenvolvimento das aves possibilita a melhor tomada de decisão quanto às prioridades 

nutricionais que cada fase irá exigir, além de indicar qual a idade ideal para troca de ração 

(BRACCINI NETO, 1993). 

A mudança nas dietas dos animais pode promover alterações no desempenho, 

levando à interação genótipo x ambiente. Normalmente a interação resulta em diferentes 

respostas conforme ocorram mudanças no gradiente ambiental em relação ao que seria 

esperado com base nos resultados do pedigree (FALCONER, 1989). 

A presença de interação entre genótipo e ambiente pode ser avaliada a partir de 

modelos de normas de reação que relacionam por meio de funções lineares as mudanças dos 

valores genéticos devido à ocorrência de alteração de ambiente (SILVA et al., 2014). Os 

modelos de regressão aleatória irão predizer os valores genéticos utilizados pelas normas de 

reação, permitindo avaliar o efeito da mudança do gradiente ambiental, estimando a variação 

genética em qualquer ponto no tempo de características quantitativas (SANTOS et al., 2008). 

Segundo EL Faro e Albuquerque (2003) quando existe evidência de 

homogeneidade na variância residual qualquer ambiente avaliado poderá ser utilizado sem 

perdas do potencial genético dos animais. Quando há heterogeneidade da variância residual, 

que estratifica os ambientes em intervalos permite-se definir de forma mais acurada qual o 

melhor ambiente para que haja maximização do potencial genético dos animais para seleção. 

Objetivou-se avaliar o modelo de regressão aleatória que proporcionou o melhor 

ajuste da variância residual e a interação genótipo x ambiente em duas linhagens de codornas 

de corte em função do fornecimento de diferentes relações triptofano: lisina nas dietas, do 

nascimento aos 21 dias de idade, por meio de normas de reação. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado no setor de Coturnicultura do Programa de 

Melhoramento Genético Animal do Departamento de Zootecnia na Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Campus JK, com a autorização da Comissão de 

Ética no Uso de Animais da UFVJM (CEUA), protocolo número 027/2014. 

Foram avaliadas 1112 codornas de corte das linhagens LF1 e LF2, obtidas pelo 

acasalamento de 80 machos e 160 fêmeas de cada linhagem. Ao nascimento as codornas foram 

anilhadas, pesadas e distribuídas aleatoriamente nos cinco tratamentos com diferentes relações 

de triptofano: lisina, mantendo pelo menos um descendente por família por tratamento. 

Do nascimento até o 21º dia de vida as aves foram mantidas em boxes de alvenaria 

de 5m², forrado com cama de maravalha, círculos de proteção até o 7º dia, aquecimento artificial 

com lâmpadas infravermelho de 250 watts e fornecimento de água e ração ad libitum. As 

codornas foram alimentadas com dietas contendo 26% de proteína bruta, 2900 kcal EM/kg e 

relações triptofano: lisina de 0,17; 0,20; 0,23; 0,26 e 0,29%, compondo os diferentes 

tratamentos. As rações utilizadas foram calculadas a partir do conteúdo digestível aminoácidos 

dos ingredientes como proposto por Rostagno et al. (2011) e as exigências nutricionais 

conforme recomendação de Silva & Costa (2009), Tabela 1.  
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Tabela 1 - Composição e valor nutricional das rações, na matéria natural para codornas de corte 

de 1 a 21 dias 

Ingredientes (%) Relações triptofano: lisina 
 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 

Milho Moído 69,28 69,28 69,28 69,28 69,28 

Farelo de Soja (45%) 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

Calcário Calcítico 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Fosfato Bicálcico 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Sal Comum 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Mistura Mineral (1) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Mistura Vitamínica (2) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Cloreto de Colina (60%) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Antioxidante (3) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Coccidiostático(4) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

DL- Metionina (98,5%) 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

L- Treonina (98%) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

L-Triptofano (98%) 0,00 0,03 0,06 0,09 0,12 

L- Isoleucina (99%) 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

L- Arginina (98,5%) 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

L-Glutâmico (99%) 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 

Amido 0,60 0,59 0,58 0,57 0,56 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Composição Calculada 

Energia Metabolizável (kcal/kg) 2900 2900 2900 2900 2900 

Proteína Bruta (%) 26,12 26,12 26,12 26,12 26,12 

Cálcio (%) 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Fósforo Disponível (%) 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Sódio (%) 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Fibra Bruta (%) 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 

Aminoácidos Digestíveis (%) 

Lisina 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Metionina +Cistina 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

Triptofano 0,21 0,25 0,28 0,32 0,36 

Treonina 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Arginina 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 

Isoleucina 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

Valina 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 
(1)Composição/kg de produto: Manganês: 160g, Ferro: 100g, Zinco: 100g, Cobre: 20g, Cobalto: 2g, Iodo: 2g, 

Excipiente q.s.p.: 1000 g. 
(2)Composição/kg de produto: Vit. A:12.000.000 U.I., Vit D3:3.600.000 U.I., Vit. E: 3.500 U.I., Vit B1 :2.500 mg, 

Vit B2:  8.000 mg, Vit B6:5.000 mg, Ácido pantotênico: 12.000 mg, Biotina: 200 mg, Vit. K: 3.000 mg, Ácido 

fólico: 1.500mg, Ácido nicotínico: 40.000 mg, Vit. B12: 20.000mg, Selênio: 150 mg, Veículo q.s.p.: 1.000g.  
(3)Butil-hidróxi-tolueno. 
(4)Salinomicina 12%. 
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No 22º dia de idade as codornas foram sexadas, transferidas de boxes e alimentadas 

até os 35 dias de idade com dieta basal, com 22% de Proteína Bruta, 3050 kcal EM/kg e relação 

triptofano: lisina de 0,17%, Tabela 2. 

 

Tabela 2 ‒ Composição da dieta fornecida às codornas de corte dos 22 aos 35 dias de idade 

Ingrediente  Composição (%) 

Milho Moído  58,48 

Farelo de Soja (45%)  37,79 

Calcário Calcítico 0,93 

Fosfato Bicálcico 0,82 

Sal Comum  0,34 

Óleo de Soja  1,04 

Mistura Mineral (1) 0,20 

Mistura Vitamínica (2) 0,20 

L- Lisina HCl (99%)  0,00 

DL- Metionina (98,5%)  0,18 

Total  100,00 

Composição calculada 

Energia Metabolizável (kcal/kg)  2900,00 

Proteína Bruta (%)  22,00 

Cálcio (%)  0,70 

Fósforo Disponível (%)  0,27 

Sódio (%)  0,15 

Aminoácidos digestíveis (%) 

Lisina  1,250 

Metionina +Cistina  1,010 

Triptofano 0,212 

Treonina  0,987 

Arginina  1,798 

Isoleucina 1,075 

Valina  1,104 
(1)Composição/kg de produto: Manganês: 160g, Ferro: 100g, Zinco: 100g, Cobre: 20g, Cobalto: 2g, Iodo: 2g, 

Excipiente q.s.p.: 1000 g.  
(2)Composição/kg de produto: Vit. A:12.000.000 U.I., Vit D3:3.600.000 U.I., Vit. E: 3.500 U.I., Vit B1:2.500 mg, 

Vit B2: 8.000 mg, Vit B6:5.000 mg, Ácido pantotênico: 12.000 mg, Biotina: 200 mg, Vit. K: 3.000 mg, Ácido 

fólico: 1.500mg, Ácido nicotínico: 40.000 mg, Vit. B12: 20.000mg, Selênio: 150 mg, Veículo q.s.p.: 1.000g. 

 

Foram realizadas pesagens individuais das aves em balanças digitais de 0,1g de 

precisão aos 14, 21, 28 e 35 dias totalizando 2238 informações de pesos corporais da LF1 e 

2033 da LF2. Foram retiradas do banco de dados observações de aves sem identificação de 

sexo, pai, mãe ou que apresentaram a variável maior ou menor que três desvios-padrão em 

relação à média conforme a Tabela 3.  
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Tabela 3 - Descrição dos dados utilizados para análises das características de peso de codornas 

de corte e suas respectivas linhagens, LF1 e LF2 

Linhagem 
Peso 

Corporal (1) 

Número de 

observações 
Média 

Desvio 

padrão 
Mín. Máx. MP (2) 

LF1 

P14 (g) 599 47,2 18,68 17,7 107,4 1445 

P21 (g) 563 86,8 31,7 27,5 150,6 1445 

P28 (g) 536 157,9 38,3 78 247,9 1445 

P35 (g) 540 226,35 28,88 173,8 319 1445 

LF2 

P14 (g) 513 49 14,55 34,1 96,8 1356 

P21 (g) 522 78,45 27,08 25,3 153 1356 

P28 (g) 496 146,95 32,70 71,9 238 1356 

P35 (g) 502 206,90 29,31 146,4 278,6 1356 
(1)P14, P21, P28 e P35 – pesos corporais aos 14, 21, 28 e 35 dias de idade. 
(2) MP – número de animais utilizados na matriz de parentesco. 

Mín: mínimo; Máx: máximo. 

 

 

As informações de pesos foram avaliadas utilizando metodologia de regressão 

aleatória, sob o modelo animal, incluindo o efeito fixo de sexo, efeito aleatório de valor genético 

aditivo das codornas e o efeito residual. Ambos os efeitos, fixos e aleatórios, foram modelados 

como funções lineares de polinômios ortogonais de Legendre de segunda ordem ponderados 

por coeficientes de regressão. Onde o modelo de avaliação utilizado para todas as características 

foi definido por: 

 

𝑦ℎ𝑖𝑗 =  ∑ 𝑏𝑗𝑘𝑥𝑘(𝑖) + ∑ 𝑎ℎ𝑘𝑥𝑘(𝑖) +  𝑒ℎ𝑖𝑗

𝑛

𝑘=0

1

𝑘=0

 

 

em que: 𝑦ℎ𝑖𝑗 é a observação do animal h, do sexo j, alimentado com dieta com a relação 

triptofano:lisina i; bjk é o coeficiente de regressão fixo k atribuído ao sexo j; ahk é o coeficiente 

de regressão aleatória k de efeito genético aditivo direto atribuído ao animal h; 𝑥𝑘(𝑖) é o 

polinômio de Legendre k associado a relação triptofano:lisina i;ehij é o resíduo associado à 

observação yhij sendo que este foi o único efeito não considerado como uma função da relação 

triptofano:lisina das dietas. 

O modelo na forma matricial foi: 

 

𝑦 =  𝑋𝑏 +  𝑍𝑎 +  𝑒; 
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em que: y é o vetor de observações; b é o vetor de coeficientes de regressão da trajetória fixa de 

cada sexo; a é o vetor de coeficientes de regressão aleatória atribuídos aos efeitos genéticos 

aditivos; X e Z são matrizes de incidência de efeitos em b e a, contendo polinômios de Legendre 

relativos ao valor da variável controle adotada a relação triptofano:lisina; e e é o vetor de 

resíduos. 

As comparações dos modelos homogêneos e heterogêneos foram feitas por meio 

do critério de informação bayesiano (BIC), proposto por Schwarz (1978) para cada arquivo: 

 

𝐵𝐼𝐶 =  −2𝐿𝑜𝑔𝐿 +  𝑝𝐿𝑜𝑔𝑒(𝑁 − 𝑟); 

 

em que: p refere-se ao número de parâmetros do modelo, N é o número total de observações, r 

é o posto da matriz de incidência para os efeitos fixos, e 𝐿𝑜𝑔𝐿 é o logaritmo decimal da função 

de verossimilhança. 

As classes de variância residual foram consideradas segundo as relações triptofano: 

lisina como: 

Classe 1: variância residual homogênea (0,17 a 0,29);  

Classe 2: variâncias heterogêneas em duas classes (0,17 a 0,23 e 0,24 a 0,29);  

Classe 3: variâncias heterogêneas em três classes (0,17 a 0,20, 0,21 a 0,26 e 0,27 a 0,29);  

Classe 4: variâncias heterogêneas em quatro classes (0,17 a 0,20, 0,21 a 0,23, 0,24 a 0,26 e 0,27 

a 0,29).  

Assumindo-se que:  

𝐸(𝑦) = X 

 

2

bo,b1

2

b1,b0 1

bo

b

G
 

 

 
  
   

 

V (y)  =  Z (A ⊗  G) Z′ +  𝐼𝑛σe
2 

 

𝑉 [
𝑎
𝑒

] =  [
A ⊗  G 𝜙

𝜙 𝐼𝑛σe
2] 

 

em que:𝜎𝑏0

2  e 𝜎𝑏1

2  são componentes de variância atribuídos a constante de regressão aleatória do 

intercepto (𝑏0) e ao coeficiente de regressão linear (𝑏1) do efeito genético aditivo direto, 𝜎𝑏𝑜𝑏1
é 
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o componente de covariância entre os coeficientes de regressão aleatória (𝑏0 e 𝑏1) do efeito 

genético aditivo direto, 𝜎𝑒
2 é o componente de variância residual, 𝐴 é a matriz de numeradores 

do coeficiente de parentesco de Wright, 𝐺 é a matriz de covariância genética aditiva, 𝜙 é o 

polinômio de Legendre, 𝐼𝑛 é a matriz identidade e (𝑛) é o número de observações. 

Para obtenção da covariância genética aditiva entre a relação triptofano: lisina i e j 

foi utilizada a fórmula: 

𝜎𝑎𝑖𝑗 = 𝑍𝑖𝐺𝑍𝑗′ 

em que:  

𝑍𝑖 = [𝛷0(𝑖)𝛷1(𝑖)]; e 

 

𝑍𝑗 = [𝛷0(𝑗)𝛷1(𝑗)] 

 

A estimação da herdabilidade foi feita em função da relação triptofano: lisina: 

 

ℎ𝑑𝑖

2 =  
𝑍𝐼𝐺𝑍𝑖

′

𝑍𝐼𝐺𝑍𝑖
′ + 𝜎𝑒

2
 

 

em que: i representa a relação triptofano: lisina da dieta, 𝑗 refere-se à classe resíduo que esta 

relação faz parte e 𝑑 refere-se a herdabilidade direta. 

Os componentes de covariância atribuídos a cada efeito aleatório foram estimados 

utilizando a metodologia de Máxima Verossimilhança Restrita (REML) do programa 

WOMBAT (MEYER 2006). 

Funções de covariância foram utilizadas para estimar a estrutura de covariância 

genética aditiva e da herdabilidade direta de acordo com as relações de triptofano: lisina nas 

dietas. Foram amostradas aleatoriamente 25 codornas de cada linhagem para cada característica 

estudada, de acordo com as relações de triptofano: lisina nas dietas para demonstrar o 

comportamento dos valores genéticos observados nas normas de reação.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A comparação dos modelos com diferentes classes de variância residual foi feita 

adotando o menor valor de BIC, em que o modelo que assume duas classes de variância residual 

heterogênea foi o que promoveu um ajuste mais adequado, na maioria das idades avaliadas, em 

ambas as linhagens Tabela 4. 

 

Tabela 4 ‒ Teste para comparação de modelos com diferentes classes de variância residual 

Peso corporal Classes de variância residual Número de parâmetros BIC - LF1 
BIC - 

LF2 

14 dias de idade 

1 Classe 4 1913,67 1692,33 

2 Classes 5 1911,07 1690,65 

3 Classes 6 1913,84 1695,01 

4 Classes 7 1919,83 1697,42 

21 dias de idade 

1 Classe 4 2256,98 1989,22 

2 Classes 5 2254,69 1987,61 

3 Classes 6 2259,11 1991,33 

4 Classes 7 2261,56 1993,75 

28 dias de idade 

1 Classe 4 1975,95 1722,85 

2 Classes 5 1972,26 1721,72 

3 Classes 6 1977,59 1726,46 

4 Classes 7 1979,53 1729,37 

35 dias de idade 

1 Classe 4 2239,96 2459,74 

2 Classes 5 2242,19 2376,16 

3 Classes 6 2243,86 2378,10 

4 Classes 7 2246,28 2380,50 
BIC: Critério de informação Bayesiano; LF1: Linhagem 1; LF2: Linhagem 2 de codornas de corte. 

 

As modelagens que consideram heterogeneidade de variância residual promovem 

uma melhor partição da estimação da variância total, no entanto um grande número de classes 

pode dificultar a convergência dos dados. O agrupamento de classes que apresentam variações 

semelhantes permite diminuir o número final de classes comparadas, sem comprometer a 

estimação dos valores genéticos, assim poucas classes sugerem maior confiabilidade na 

predição (EL FARO & ALBUQUERQUE, 2003). 

Os resultados obtidos corroboram com a literatura, que sugere a necessidade do uso 

de heterogeneidade de variância residual, pois esta promove melhor ajuste de variância residual 

quando comparada com a variância homogênea (FARIA et al., 2017; TEIXEIRA et al. 2012; 

GONÇALVES et al., 2012; BONAFÉ et al., 2011). 
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Avaliando características de carcaça de codornas de corte, Miranda et al. (2016) 

observaram que os modelos de regressão aleatória que consideraram heterogeneidade de 

variância residual promoveram melhor ajuste do que os modelos que utilizaram a variância 

residual homogênea, assim como observado neste trabalho. 

O ajuste da heterogeneidade da variância residual depende da estrutura da 

característica e população estudada. Autores observaram melhores ajustes dos modelos para 

pesos corporais de codornas de corte com diferentes números de classes, 3 (Teixeira et al., 

2012), 5 (Bonafé et al., 2011) e 6 classes (Gonçalves et al., 2012). Miranda et al. (2016) 

estudando heterogeneidade de variância residual e comparando 4 classes para predição dos 

valores genéticos de pesos corporais de codornas de corte, observaram que o modelo com duas 

classes de variância residual promoveu o melhor ajuste, corroborando com este trabalho, em 

que a maioria das características apresentaram o melhor ajuste quando consideradas duas 

classes de variância residual heterogênea. 

Os valores observados para as estimativas das correlações genéticas das relações 

triptofano: lisina variaram em ambas as linhagens e idades avaliadas, conforme Tabela 5. 

As correlações genéticas são consideradas de baixa magnitude quando apresentam 

valores menores que 0,8, podendo ocorrer a reclassificação dos valores genéticos dos animais, 

e/ou alteração na dispersão desses valores. O nível de correlação considerado alto vai de 0,8 até 

1,0 (podendo ser negativo) e caracteriza a falta de interação ou sua insignificância 

(ROBERTSON, 1959). 
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Tabela 5 ‒ Estimativa das correlações genéticas dos pesos corporais de codornas de corte das 

linhagens LF1 (acima da diagonal) e LF2 (abaixo da diagonal) 

Peso Corporal aos 14 dias 

Relação Triptofano: Lisina 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 

0,17 - 0,755 -0,692 -0,857 -0,895 

0,20 0,491 - -0,048 -0,308 -0,384 

0,23 -0,556 0,452 - 0,965 0,941 

0,26 -0,733 0,232 0,973 - 0,997 

0,29 -0,789 -0,148 0,949 0,996 - 

Peso Corporal aos 21 dias 

Relação Triptofano: Lisina 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 

0,17 - 0,997 -0,953 -0,318 -0,901 

0,20 0,997 - 0,973 -0,247 -0,867 

0,23 0,957 0,976 - -0,016 -0,728 

0,26 0,087 -0,013 0,206 - 0,697 

0,29 0,871 -0,832 -0,691 0,565 - 

Peso Corporal aos 28 dias 

Relação Triptofano: Lisina 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 

0,17 - 0,969 0,819 0,507 0,167 

0,20 0,751 - 0,935 0,704 0,405 

0,23 -0,596 0,082 - 0,910 0,703 

0,26 -0,808 -0,218 0,955 - 0,935 

0,29 -0,860 -0,309 0,923 0,996 - 

Peso Corporal aos 35 dias 

Relação Triptofano: Lisina 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 

0,17 - 0,885 0,679 0,514 0,400 

0,20 0,995 - 0,943 0,854 0,780 

0,23 0,848 0,896 - 0,979 0,944 

0,26 -0,779 -0,713 -0,327 - 0,992 

0,29 -0,936 -0,897 -0,607 0,950 - 

 

Os valores atribuídos as correlações genéticas apresentaram grande diferença entre 

si, esta pode ter sido ocasionada pela amplitude dos valores dos pesos corporais em cada idade 

avaliada, conforme Tabela 3. 
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Silva et al. (2010), Bonafé et al. (2011) e Miranda et al. (2016) trabalhando com 

codornas de corte, observaram que as correlações genéticas entre os níveis das dietas das 

pesagens iniciais foram maiores que as observadas nas pesagens finais e ao abate, o que pode 

ser explicado pelo acentuado ganho de peso nos primeiros dias de vida. Em todos estes trabalhos 

foi observada a presença de interação entre os genótipos e os ambientes avaliados. 

Os valores encontrados para constante de regressão do intercepto, coeficiente de 

regressão linear, covariância e correlação entre o intercepto e o coeficiente linear, e variância 

residual estimadas para pesos corporais de codornas estão apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 ‒ Variâncias atribuídas à constante de regressão – intercepto (𝜎𝑏0

2 ) e ao coeficiente de 

regressão linear (𝜎𝑏1

2 ) do efeito genético aditivo direto, covariância (𝜎𝑏0𝑏1
) e 

correlação (𝑟𝑏0𝑏1
) entre o intercepto e o coeficiente linear, e variância residual (𝜎𝑒

2), 

estimadas para pesos corporais de codornas de corte 

Peso Corporal (1) 
LF1 

𝜎𝑏0

2  𝜎𝑏1

2  𝜎𝑏0𝑏1
 𝜎𝑒1

2  𝜎𝑒2
2  𝑟𝑏0𝑏1

 

P14 59,46 107,49 70,47 313,56 192,05 0,88 

P21 101,51 168,37 -118,14 618,96 958,21 -0,90 

P28 22,26 5,33 -2,33 1375,60 1488,90 -0,21 

P35 35,35 10,45 6,36 866,85 725,61 0,69 

Peso Corporal (1) 
LF2 

𝜎𝑏0

2  𝜎𝑏1

2  𝜎𝑏0𝑏1
 𝜎𝑒1

2  𝜎𝑒2
2  𝑟𝑏0𝑏1

 

P14 52,7175 55,9937 47,7528 193,79 110,63 0,87 

P21 91,4090 123,237 -96,0078 421,28 713,26 -0,9046 

P28 62,9157 106,566 69,0183 1022,0 932,99 0,8429 

P35 41,4559 190,042 -67,7338 522,46 783,91 -0,7631 

(1)
Pesos corporais aos 14 (P14), 21 (P21), 28 (P28) e 35 (P35)dias de idade. 

 

As correlações entre estes coeficientes (b0 e b1) foram altas e positivas para o peso 

aos 14 dias das duas linhagens e P28 da LF2. O peso aos 35 dias apresentou baixa correlação 

entre os coeficientes. O peso aos 21 dias das duas linhagens e o peso aos 35 dias da LF2 

apresentaram correlação alta e negativa entre os coeficientes. Correlações negativas sugerem 

que a variação do gradiente ambiental exerce grande influência sobre o intercepto, configurando 

mudanças na classificação dos valores genéticos. 
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Correlações positivas entre os coeficientes de regressão do intercepto e linear (𝑟𝑏0𝑏1
) 

indicam que quanto maior o valor do intercepto, maior será a inclinação na reta que descreve a 

sensibilidade dos valores genéticos (FALCONER, 1989). 

Os resultados de 𝑟𝑏0𝑏1
 observados no presente estudo estão de acordo com alguns casos 

relatados na literatura. Felipe et al. (2012) trabalhando com pesos corporais de duas linhagens 

de codornas de corte observaram correlações positivas para os coeficientes (b0) e (b1) em todas 

as características estudadas. Faria et al. (2017), trabalhando com codornas de corte, observaram 

tanto correlações positivas quanto negativas dependendo da característica avaliada. Já Miranda 

et al. (2016) observaram correlações positivas para a maioria das características de peso de 

codornas de corte. Em outros trabalhos de curva de crescimento de codornas, Dionello et al. 

(2008) observaram correlações altas e positivas entre o intercepto e o coeficiente de regressão 

aleatória linear, indicando falta de interação genótipo e ambiente. 

As estimativas de herdabilidade para as características dos pesos corporais das 

codornas de corte das linhagens LF1 e LF2 estão descritas na Figura 1. Foi observada mudança 

na magnitude das herdabilidades estimadas conforme a variação dos níveis do triptofano: lisina 

estudados que apresentaram resultados diferentes entre as linhagens. 
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Figura 1. Estimativa de herdabilidade e variância genética aditiva dos pesos corporais de 

codornas de corte das linhagens LF1 e LF2 aos 14, 21, 28 e 35 dias de idade, segundo as 

relações triptofano: lisina da dieta. 
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A herdabilidade é a expressão da razão entre os valores estimados de variância 

genética aditiva e a variância fenotípica, onde valores, acima de 0,4, indicariam que grande 

parte da variação fenotípica expressa pelos animais tem origem no efeito aditivo dos genes. Os 

baixos valores estimados de herdabilidade sugerem que a expressão de uma característica seja 

muito influenciada pelo ambiente (FALCONER e MACKAY, 1996), assim, os altos valores de 

herdabilidade são mais confiáveis para estimar os resultados da seleção (SANTOS et al., 2008). 

As estimativas de herdabilidade observadas para todas as características variaram 

conforme as mudanças nos níveis de triptofano: lisina nas dietas, em ambas as linhagens (Figura 

1). As estimativas de herdabilidade e variância genética aditiva para o peso corporal aos 14 dias 

de idade, diminuiu de 0,17 a 0,20, depois subiu com o aumento da relação triptofano:lisina, 

para as duas linhagens. Já as estimativas de herdabilidade do peso corporal aos 21 dias de idade 

reduziram com o aumento da relação triptofano:lisina de 0,17 a 0,26, e aumentaram quando 

essa relação passou de 0,26 a 0,29, semelhante ao comportamento da variância genética aditiva. 

Para o peso corporal aos 28 dias as estimativas mantiveram-se baixas e constantes. Isto sugere 

a utilização da maior relação triptofano: lisina para LF1 baseado nas estimativas de 

herdabilidade e variância aditiva na maioria das idades avaliadas. 

Aos 28 dias de idade as duas linhagens apresentaram comportamentos diferentes, a 

LF1 se manteve estável para os parâmetros estudados, já a LF2 apresentou uma queda para os 

níveis 0,17 a 0,20 e crescimento nos valores da estimação dos parâmetros nos níveis a partir do 

nível 0,20. Aos 35 dias de idade, a LF1 apresentou uma pequena variação, aumentando 

sutilmente com o aumento dos níveis, a LF2 mudou bruscamente, reduzindo até 0,23 e depois 

aumentando a estimativa dos parâmetros de 0,23 a 0,29. 

As normas de reação de uma amostra de 25 aves coletadas aleatoriamente no banco 

de dados, para cada período avaliado estão na Figura 2. 
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Figura 2. Normas de reação dos valores genéticos aditivos de pesos corporais de codornas de 

corte LF1 e LF2 alimentadas do nascimento aos 21 dias de idade com dietas contendo 

diferentes relações triptofano: lisina. 

 

Animais avaliados da linhagem LF1 apresentaram dispersão e reordenamento na 

classificação de seus valores genéticos em todas as idades analisadas. A dispersão dos valores 
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genéticos foi maior aos 14 dias de idade, diferente dos resultados encontrados por Santos 

(2008), que observou a maior dispersão aos 42 dias de idade. Aos 35 dias foi observada a menor 

dispersão dos valores genéticos. Para a linhagem LF2 todas as características de peso 

apresentaram reordenamento na classificação dos valores genéticos, caracterizando a 

ocorrência de interação entre genótipo e ambiente. 

Conforme Su et al. (2006), as mudanças na ordem de classificação dos valores 

genéticos tendem a ser mais intensas quanto mais distante de uma unidade (1) for o valor das 

correlações dos coeficientes (b0) e (b1). No entanto, mesmo com valores para correlação 

genética estimados neste trabalho acima de 0,8, as normas de reação apresentaram 

reordenamento para os valores genéticos dos pesos corporais avaliados. Este fato sugere que a 

interação possa não ser biologicamente importante ao programa de seleção (ROBERTSON, 

1959). 

Santos et al. (2008) estudaram duas linhagens de codornas de corte, em função das 

mudanças nos níveis de proteína bruta (24, 26, 28 e 30%) das dietas, em modelos de 

heterogeneidade de variância residual. Os autores observaram a dispersão dos valores genéticos 

indicando a presença de interação entre genótipo e ambiente, corroborando com os resultados 

deste trabalho em que a presença de interação foi observada, também considerando modelo de 

ajuste de heterogeneidade de variância residual.  
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4 CONCLUSÃO 

 
Os modelos de regressão aleatória que consideraram a variância residual 

heterogênea apresentaram menores valores de BIC que aqueles que consideraram a 

homogeneidade, sendo que o modelo de duas classes promoveu o melhor ajuste em ambas as 

linhagens em função das diferentes relações de triptofano: lisina estudadas. 

Verificou-se interação entre genótipo e ambiente, caracterizado pelo reordenamento 

na classificação dos valores genéticos das características avaliadas.  
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ARTIGO 2 - SENSIBILIDADE DOS VALORES GENÉTICOS DAS 

CARACTERÍSTICAS DE CARCAÇA DE CODORNAS DE CORTE EM FUNÇÃO DAS 

RELAÇÕES TRIPTOFANO: LISINA NAS DIETAS 

 

RESUMO 

 

 

Objetivou-se avaliar modelos de regressão aleatória para a predição dos valores genéticos das 

características de carcaça de codornas de corte e a interação entre genótipo e ambiente. Foram 

avaliadas as características de carcaça de duas linhagens de codornas de corte, LF1 e LF2, 

alimentadas no período inicial de crescimento, de 1 a 21 dias de idade, com diferentes relações 

de triptofano: lisina. O banco de dados foi composto de 1260 informações da LF1 e 1449 da 

LF2, com pesos e rendimentos das características de carcaça. As codornas foram alimentadas 

na fase inicial com dietas contento 26,12% PB e 2900 kcal EM/kg e as relações triptofano: 

lisina de 0,17; 0,20; 0,23; 0,26 e 0,29% em seguida por ração basal até os 35 dias de idade. 

Modelos de regressão aleatória que consideram duas classes de variância residual heterogênea 

foram os mais adequados para descrever a sensibilidade de valores genéticos para 

características de carcaças. As estimativas dos componentes de variância e da herdabilidade 

foram influenciadas pela relação triptofano: lisina da dieta e pela linhagem. Observou-se a 

existência da interação genótipo x ambiente (triptofano: lisina), com reordenamento dos valores 

genéticos. Portanto, a avaliação genética de codornas de corte deve ser realizada quando for 

definida a melhor relação (triptofano: lisina) para as reais condições de alimentação destes 

animais, visando associar a melhor relação nutricional à genética de melhor desempenho. 

 

Palavras-chave: Coturnix coturnix. Regressão aleatória. Rendimento de carcaça. Triptofano. 
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ARTICLE 2 - SENSITIVITY OF BREEDING VALUES FOR CARCASS TRAITS OF 

MEAT QUAIL AS A FUNCTION OF TRYPTOPHAN: LYSINE RATIOS IN DIETS 

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this study was to evaluate random regression model adjustment for prediction 

of breeding values of carcass traits of meat quail and genotype and environment interaction. 

The carcass traits of two strains of meat quail, LF1 and LF2, fed from 1 to 21 days of age with 

different tryptophan: lysine ratios were evaluated. The database was composed of 1260 LF1 

and 1449 LF2 lineage information of carcass weight and yield. The animals were fed in the 

initial phase with diets containing 26.12% PB and 2900 kcal ME/kg and the tryptophan: lysine 

ratios of 0.17; 0.20; 0.23; 0.26 and 0.29% followed by basal diet up to 35 days of age. Random 

regression models that consider two classes of heterogeneous residual variance were the most 

adequate to describe the sensitivity of breeding values for carcass traits of quails. Estimates of 

genetic variance and heritability was affected by the tryptophan: lysine ratio of the diet and 

lineage. Genotype x environment interaction (tryptophan: lysine), with rearrangement of 

breeding values was observed. Therefore, the genetic evaluation of meat quail should be 

performed when the best ratio (tryptophan: lysine) is defined for the actual feeding conditions 

of the animals, aiming the association of best nutritional relation with the best genetics. 

 

Keywords: Coturnix coturnix. Carcass yield. Random regression. Tryptophan. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A alimentação animal, parte mais onerosa dos custos da produção animal, é um 

fator não relacionado à genética, mas sim externo e que pode alterar o desempenho de grupos 

genéticos a partir das variações em seu fornecimento (SILVA, 2008). 

Do ponto de vista econômico, uma alternativa para redução de custo da 

alimentação, principalmente das fontes proteicas que compõem a fração mais dispendiosa das 

dietas é a suplementação aminoacídica, que promove melhora da digestibilidade da dieta como 

um todo (SILVA et al., 2006). Dentre os aminoácidos o triptofano é o quarto limitante para 

codornas e tem como função a síntese proteica e ser precursor da serotonina (KERR et al., 

2005). 

A presença de sensibilidade nos valores genéticos dos indivíduos, em função de 

mudanças em seu ambiente de criação, caracteriza a interação entre genótipo e ambiente 

(FALCONER & MACKAY, 1996) e a diferença que existe na expressão do fenótipo pode 

variar conforme a alteração do ambiente que o animal está condicionado (KOLMODIN, 2003). 

Desta forma, avaliações genéticas em determinada condição ambiental podem não obter a 

mesma resposta que em outras condições. 

A existência de interação entre genótipo e ambiente pode ser estimada por meio de 

normas de reação, que por meio das predições dos valores genéticos permite estimar o quanto 

a mudança no gradiente do ambiente influi no comportamento desses valores genéticos 

(CAETANO et al., 2017). 

Os modelos de regressão aleatória permitem estimar os valores genéticos 

individualmente, a partir de uma variável, como a mudança no ambiente e a sua variância 

genética observada em qualquer período (SANTOS et al., 2008). 

Os modelos de regressão aleatória que consideram heterogeneidade de variância 

residual partem de uma estimativa mais próxima do comportamento real dos grupos genéticos 

em função da mudança do gradiente ambiental, promovendo melhor ajuste que a análise 

homogênea (FELIPE et al., 2012). A heterogeneidade indica que os programas devem ser 

realizados em um nível de proteína específico na dieta (CAETANO, 2017). 

Objetivou-se com este trabalho avaliar modelos de regressão aleatória para 

estimativa de componentes de variância e interação entre genótipo e diferentes relações de 

triptofano: lisina nas dietas fornecidas às codornas de corte das linhagens LF1 e LF2 em fase 

inicial para as características de carcaça.  
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2  MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento ocorreu nas instalações do Programa de Melhoramento Genético de 

Codornas, do Departamento de Zootecnia, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri (UFVJM) no período de janeiro a maio de 2016, com a autorização do Comitê de 

Ética no Uso de Animais da UFVJM (CEUA), protocolo número 027/2014. 

Foram utilizadas 1112 codornas provenientes de acasalamentos de 80 reprodutores 

machos e 160 matrizes de cada uma das linhagens, LF1 e LF2, que originaram 1260 

informações de pesos e rendimentos das características de carcaça estudadas na linhagem LF1 

e 1449 na linhagem LF2. 

Ao nascimento as codornas foram identificadas com anilhas e distribuídas nos 

tratamentos de forma a manter pelo menos um descendente por reprodutor em cada tratamento. 

As aves foram alojadas do nascimento até o 21º dia de vida em boxes de alvenaria de 5m², com 

cama de maravalha, aquecimento artificial com lâmpadas infravermelho de 250 watts, círculos 

de proteção até o 7º dia, recebendo água e ração ad libitum durante todo o experimento. 

As dietas ofertadas continham diferentes relações de inclusão de triptofano: lisina 

(0,17, 0,20; 0,23; 0,26 e 0,29%), com 26,12% de proteína bruta e 2900 kcal EM/kg de ração, 

com base no conteúdo aminoacídico digestível dos alimentos proposto por Rostagno et al. 

(2011) e conforme as exigências nutricionais recomendadas por Silva e Costa (2009), Tabela 

1.  
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Tabela 1 - Composição e valor nutricional das rações, na matéria natural de codornas de corte 

do nascimento até os 21 dias de idade 

Ingredientes (g/kg) Relações triptofano: lisina 
 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 

Milho Moído 69,28 69,28 69,28 69,28 69,28 

Farelo de Soja (45%) 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

Calcário Calcítico 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Fosfato Bicálcico 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Sal Comum 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Mistura Mineral (1) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Mistura Vitamínica (2) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Cloreto de Colina (60%) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Antioxidante (3) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Coccidiostático(4) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

DL- Metionina (98,5%) 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

L- Treonina (98%) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

L-Triptofano (98%) 0,00 0,03 0,06 0,09 0,12 

L- Isoleucina (99%) 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

L- Arginina (98,5%) 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

L-Glutâmico (99%) 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 

Amido 0,60 0,59 0,58 0,57 0,56 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Composição calculada 

Energia Metabolizável (kcal/kg) 2900 2900 2900 2900 2900 

Proteína Bruta (%) 26,12 26,12 26,12 26,12 26,12 

Cálcio (%) 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Fósforo Disponível (%) 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Sódio (%) 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Fibra Bruta (%) 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 

Aminoácidos digestíveis (%) 

Lisina 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Metionina +Cistina 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

Triptofano 0,21 0,25 0,28 0,32 0,36 

Treonina 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Arginina 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 

Isoleucina 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

Valina 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 
(1)Composição/kg: Manganês: 160g, Ferro: 100g, Zinco: 100g, Cobre: 20g, Cobalto: 2g, Iodo: 2g, Excipiente q.s.p.: 

1000 g. 
(2)Composição/kg: Vit. A:12.000.000 U.I., Vit D3:3.600.000 U.I., Vit. E: 3.500 U.I., Vit B1 :2.500 mg, Vit B2:  

8.000 mg, Vit B6:5.000 mg, Ácido pantotênico: 12.000 mg, Biotina: 200 mg, Vit. K: 3.000 mg, Ácido fólico: 

1.500mg, Ácido nicotínico: 40.000 mg, Vit. B12: 20.000mg, Selênio: 150 mg, Veículo q.s.p.: 1.000g. 
(3)Butil-hidróxi-tolueno. 

(4)Salinomicina 12%. 
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A partir do 22º dia de vida das codornas foi realizada a sexagem, transferência de 

boxes e fornecimento de dieta basal até os 35 dias de idade, com 22% de Proteína Bruta, 3050 

kcal EM/kg e relação triptofano: lisina de 0,17%, Tabela 2. 

 

Tabela 2 ‒ Composição da dieta das codornas de corte dos 22 aos 35 dias de idade 

Ingrediente (%)  Composição (%) 

Milho Moído  58,48 

Farelo de Soja (45%)  37,79 

Calcário Calcítico 0,93 

Fosfato Bicálcico 0,82 

Sal Comum  0,34 

Óleo de Soja  1,04 

Mistura Mineral (1) 0,20 

Mistura Vitamínica (2) 0,20 

L- Lisina HCl (99%)  0,00 

DL- Metionina (98,5%)  0,18 

Total  100,00 

Composição calculada  

Energia Metabolizável (kcal/kg)  2900,00 

Proteína Bruta (%)  22,00 

Cálcio (%)  0,70 

Fósforo Disponível (%)  0,27 

Sódio (%)  0,15 

Aminoácidos digestíveis (%)  

Lisina  1,250 

Metionina +Cistina  1,010 

Triptofano 0,212 

Treonina  0,987 

Arginina  1,798 

Isoleucina 1,075 

Valina  1,104 
(1)Composição/kg de produto: Manganês: 160g, Ferro: 100g, Zinco: 100g, Cobre: 20g, Cobalto: 2g, Iodo: 2g, 

Excipiente q.s.p.: 1000 g. 
(2)Composição/kg de produto: Vit. A:12.000.000 U.I., Vit D3:3.600.000 U.I., Vit. E: 3.500 U.I., Vit B1:2.500 mg, 

Vit B2: 8.000 mg, Vit B6:5.000 mg, Ácido pantotênico: 12.000 mg, Biotina: 200 mg, Vit. K: 3.000 mg, Ácido 

fólico: 1.500mg, Ácido nicotínico: 40.000 mg, Vit. B12: 20.000mg, Selênio: 150 mg, Veículo q.s.p.: 1.000g. 

 

No 35º dia de idade, as codornas foram pesadas e submetidas ao jejum alimentar de 

6 horas, posteriormente transportadas para o abatedouro do DZO/UFVJM, onde ocorreu o 

abate. As aves foram insensibilizadas por deslocamento cervical, seguida da sangria manual 

logo abaixo do maxilar, respeitando um intervalo de 5 minutos. Foi feita a escalda com água 

clorada a 60ºC, depena mecânica, evisceração, lavagem das carcaças, seguido pelo corte das 

coxas+sobrecoxa e do peito. Foi realizada a pesagem da carcaça, peito e coxa+sobrecoxa, para 

calcular seus respectivos rendimentos. Para as pesagens foram utilizadas balanças digitais de 

0,01g de precisão. 
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As características avaliadas foram o peso e rendimento da carcaça (retirados os pés 

e a cabeça), peso e rendimento dos cortes do peito e de coxa+sobrecoxa. Os rendimentos foram 

calculados considerando: 

Rendimento da carcaça (%) = (Peso da carcaça x 100) / Peso corporal aos 35 dias); 

Rendimento do peito (%) = (Peso do peito x 100) / Peso da carcaça); 

Rendimento da coxa+sobrecoxa (%) = (Peso da coxa+sobrecoxa x 100) / Peso da carcaça). 

 

Para consistência do banco de dados foi feito descarte de observações de aves sem 

identificação de sexo e que apresentaram mais ou menos que três desvios-padrão em relação a 

média de cada característica. Na estatística descritiva estão o número de animais selecionados 

para o abate, média de peso dos animais, média de peso e rendimentos dos cortes, desvio padrão, 

pesos mínimos e máximos e número de animais na matriz de parentesco (Tabela 3). 

 

Tabela 3 ‒ Estatística descritiva dos dados utilizados nas análises de codornas de corte das 

linhagens LF1 e LF2 para características de carcaça 

Linhagem LF1 

Parâmetros 
Número de 

observações 
Média 

Desvio 

padrão  
Mín. Máx. MP(1) 

Peso aos 35 dias (g) 180 254,17 27,26 180,50 331,40 1445 

Peso de carcaça (g) 180 155,16 24,57 92,60 211,60 1445 

Rendimento de carcaça (%) 180 68,21 3,77 51,56 83,49 1445 

Peso de peito (g) 180 37,17 6,41 22,02 52,30 1445 

Rendimento de peito (%) 180 16,59 3,89 7,65 28,23 1445 

Peso coxa+sobrecoxa (g) 180 63,10 11,36 36,00 92,50 1445 

Rendimento 

coxa+sobrecoxa (%) 
180 28,56 6,18 13,10 47,80 1445 

Linhagem LF2 

Parâmetros 
Número de 

observações 
Média 

Desvio 

padrão  
Mín. Máx. MP(1) 

Peso aos 35 dias (g) 207 212,57 50,62 112,10 388,8 1361 

Peso de carcaça (g) 207 147,78 24,17 94,8 206,3 1361 

Rendimento de carcaça (%) 207 68,20 3,17 55,5 78,13 1361 

Peso de peito (g) 207 34,88 5,95 16,91 49,94 1361 

Rendimento de peito (%) 207 16,13 2,92 8,30 25,30 1361 

Peso coxa+sobrecoxa (g) 207 59,51 10,99 35,58 90,65 1361 

Rendimento 

coxa+sobrecoxa (%) 
207 27,95 6,21 13,49 43,32 1361 

(1)
MP – matriz de parentesco. 
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Para a predição dos valores genéticos foi utilizado um modelo de regressão 

aleatória, onde foram incluídos efeitos fixos de sexo e efeitos aleatórios do valor genético. Os 

efeitos fixos e aleatórios partiram da modelagem de funções lineares de polinômios ortogonais 

de Legendre de segunda ordem, calculados por coeficientes de regressão. O modelo de 

avaliação utilizado para todas as características foi definido por: 

 

𝑦ℎ𝑖𝑗 = ∑ 𝑏𝑗𝑘𝑥𝑘(𝑖)

1

𝑘=0

+ ∑ 𝑎ℎ𝑘𝑥𝑘(𝑖)

1

𝑘=0

+ 𝑒ℎ𝑖𝑗 

 
 

em que: 𝑦ℎ𝑖𝑗 é a observação do animal h, do sexo j, i são as relações triptofano:lisina; 𝑏𝑗𝑘é o 

coeficiente de regressão fixo k atribuído ao sexo j; 𝑎ℎ𝑘é o coeficiente de regressão aleatória k 

de efeito genético aditivo direto atribuído ao animal h; 𝑥𝑘(𝑖) é o polinômio de Legendre k 

associado ao nível da relação triptofano:lisina i; 𝑒ℎ𝑖𝑗 é o resíduo associado à observação 𝑦ℎ𝑖𝑗, 

sendo que este foi o único efeito que não foi considerado uma função da relação triptofano:lisina 

das dietas. A forma matricial é apresentada como: 

 

𝑦 = 𝑋𝑏 + 𝑍𝑎 + 𝑒; 

 

em que: y é o vetor de observações; b é o vetor de coeficientes de regressão da trajetória fixa de 

cada sexo; a é o vetor de coeficientes de regressão aleatória atribuídos aos efeitos genéticos 

aditivos; X e Z são matrizes de incidência de efeitos em b e a, contendo polinômios de Legendre 

relativos ao valor da relação triptofano:lisina; e e é o vetor de resíduos. 

As comparações dos modelos com variância residual homogênea e modelos com 

classes de variâncias residuais heterogêneas, foram feitas por meio do critério de informação 

bayesiano (BIC), proposto por Schwarz (1978) para cada arquivo: 

 

𝐵𝐼𝐶 =  −2𝐿𝑜𝑔𝐿 +  𝑝𝐿𝑜𝑔𝑒(𝑟𝑁− ) 

 

em que: p refere-se ao número de parâmetros do modelo, N é o número total de observações, r 

é o posto da matriz de incidência para os efeitos fixos, e 𝐿𝑜𝑔𝐿 é o logaritmo decimal da função 

de verossimilhança. 

A variância residual foi considerada em forma de classes, segundo as relações 

triptofano: lisina como: 

Classe 1: variância residual homogênea (0,17 a 0,29); 
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Classe 2: variâncias heterogêneas em duas classes (0,17 a 0,23 e 0,24 a 0,29); 

Classe 3: variâncias heterogêneas em três classes (0,17 a 0,20, 0,21 a 0,26 e 0,27 a 0,29);  

Classe 4: variâncias heterogêneas em quatro classes (0,17 a 0,20, 0,21 a 0,23, 0,24 a 0,26 e 0,27 

a 0,29). 

Assumindo-se que: 

𝐸(𝑦) = 𝑋𝐵 

𝐺 = [
𝜎𝑏0

2 𝜎𝑏0𝑏1

𝜎𝑏0𝑏1
𝜎𝑏1

2 ] 

𝑉(𝑦) = 𝑍(𝐴⨂𝐺)𝑍´ + 𝐼𝑛𝜎𝑒
2 

𝑉 [
𝑎
𝑒

] = [
𝐴⨂𝐺 𝜙

𝜙 𝐼𝑛𝜎𝑒
2] 

 

em que: 𝜎𝑏0

2  e 𝜎𝑏1

2 são componentes de variância atribuídos a constante regressão aleatória do 

intercepto (𝑏0) e ao coeficiente de regressão linear (𝑏1) do efeito genético aditivo direto, 𝑏0𝑏1 

é o componente de covariância entre os coeficientes de regressão aleatória (𝑏0 e 𝑏1) do efeito 

genético aditivo direto, 𝜎𝑒
2 é o componente de variância residual, A é a matriz de numeradores 

do coeficiente de parentesco de Wright, 𝐺 é a matriz de covariância genética aditiva, 𝜙 é o 

polinômio de Legendre, 𝐼𝑛 é a matriz identidade e n é o número de observações. 

Na obtenção da covariância genética aditiva entre as relações de triptofano:lisina i 

e j utilizou-se a fórmula: 

𝜎𝑎𝑖𝑗 = 𝑍𝑖𝐺𝑍𝑗′ 

 

 

em que: 

 

𝑍𝑖 = [𝛷0(𝑖)𝛷1(𝑖)]; e 

 

𝑍𝑗 = [𝛷0(𝑗)𝛷1(𝑗)] 

 

A estimação da herdabilidade foi feita em função da relação triptofano: lisina: 

 

ℎ𝑑𝑖

2 =
𝑍𝑖𝐺𝑍´𝑖

𝑍𝑖𝐺𝑍´𝑖 + 𝜎𝑒
2
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em que: i representa a relação triptofano:lisina da dieta, 𝑗 refere-se à classe residual a qual esta 

relação faz parte e 𝑑 é a herdabilidade direta. 

Os componentes de covariância foram estimados pelo o Máxima Verossimilhança 

Restrita (REML) implementado no programa WOMBAT (MEYER, 2007). Funções de 

covariância foram utilizadas na estimação da estrutura de covariância genética aditiva e para a 

herdabilidade direta, ambas em função da relação triptofano: lisina da dieta. 

A presença de interação genótipo x ambiente foi avaliada por meio de normas de 

reação, as quais consideraram 25 aves aleatoriamente, por linhagem, formando uma amostra de 

cada característica estudada a fim de explicar graficamente o comportamento de seus valores 

genéticos.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na comparação dos modelos que consideraram diferentes classes de variância 

residual, os menores valores de BIC foram observados para duas classes de variância residual, 

promovendo o melhor ajuste. Logo, este modelo de duas classes foi utilizado para a estimação 

dos componentes de variância, parâmetros genéticos e o estudo da presença de interação entre 

genótipo e ambiente das características as diferentes relações de triptofano: lisina. 

As observações dos valores de BIC comparando homogeneidade e heterogeneidade 

de variância residual estão na Tabela 4.  
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Tabela 4 - Avaliação da variância residual pelo critério de informação bayesiana (BIC) 

Características(1) Número de classes de 

variância residual 

Número de 

parâmetros 
BIC - LF1 BIC - LF2 

P35 

1 Classe 4 3239,96 2459,74 

2 Classes 5 2242,19 2376,16 

3 Classes 6 2243,86 2378,1 

4 Classes 7 2246,28 2380,5 

Pcarcaça 

1 Classe 4 741,839 749,233 

2 Classes 5 741,568 746,946 

3 Classes 6 743,572 748,039 

4 Classes 7 745,106 750,972 

Rcarcaça 

1 Classe 4 719,577 749,019 

2 Classes 5 739,786 745,382 

3 Classes 6 736,646 747,855 

4 Classes 7 730,367 750,326 

Ppeito 

1 Classe 4 583,151 455,774 

2 Classes 5 484,502 457,607 

3 Classes 6 486,334 458,360 

4 Classes 7 488,168 461,624 

Rpeito 

1 Classe 4 485,937 453,828 

2 Classes 5 484,508 453,801 

3 Classes 6 484,938 458,014 

4 Classes 7 490,254 459,438 

Pcsc 

1 Classe 4 592,911 599,517 

2 Classes 5 592,302 593,482 

3 Classes 6 599,046 595,193 

4 Classes 7 1063,56 597,508 

Rcsc 

1 Classe 4 598,391 598,013 

2 Classes 5 489,846 592,038 

3 Classes 6 592,870 595,655 

4 Classes 7 587,466 595,872 
(1) P35 – peso aos 35 dias de idade; Pcarcaça – peso da carcaça; Rcarcaça – rendimento da carcaça; Ppeito – peso 

do peito; Rpeito – rendimento do peito; PCSC – peso da coxa+sobrecoxa; RCSC – rendimento da coxa+ sobrecoxa. 

 

Segundo El Faro e Albuquerque (2003) ao se considerar heterogeneidade de 

variância residual, promove-se aumento da acurácia sobre a predição das informações obtidas, 

dado o aumento no número de informações estimadas, que podem dificultar a convergência 

desses valores quando considerada homogeneidade da variância residual. 

A heterogeneidade da variância residual permite melhor partição da variação total, 

além de uma estimação mais eficiente dos parâmetros genéticos. Na tentativa de facilitar a 

convergência dos extensos bancos de dados são utilizados modelos mais econômicos, que 
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agrupam em classes as variações semelhantes, sem perda da qualidade de ajuste dos efeitos 

aleatórios considerados (CAETANO, 2017). 

Com o objetivo de avaliar os modelos que apresentem um melhor ajuste das curvas 

de crescimento de diversas espécies, alguns autores utilizaram heterogeneidade de variância 

residual, a qual irá indicar qual o intervalo, dentro da variância no gradiente ambiental avaliado, 

permitindo a maximização do potencial genético dos animais estudados (EL FARO & 

ALBUQUERQUE, 2003; SOUSA et al., 2008; BONAFÉ et al., 2011). 

Miranda et al. (2016) trabalhando com codornas de corte das linhagens LF1 e LF2 

observaram que houve efeito heterogêneo da variância residual e que a comparação de modelos 

com 4 classes promoveu o melhor ajuste. 

Faria et al. (2017) trabalhando com as linhagens de codornas de corte LF1 e LF2, 

observaram um melhor ajuste com duas classes de variância residual heterogênea, da mesma 

forma que o observado neste trabalho. 

Trabalhando com características produtivas de bovinos de leite, Hill et al. (1983) e 

Mirande & Van Vleck (1985), observaram o efeito de variância heterogênea nos ambientes em 

diferentes países testados. Pasternak & Shalev (1994) afirmaram que quanto maior a produção 

de leite desses rebanhos testados em diferentes países maior também a tendência para ganhos 

genéticos e variância residual. 

As correlações genéticas para as características de carcaça das codornas submetidas 

às diferentes relações de triptofano: lisina estão na Tabela 5.  
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Tabela 5 - Correlações genéticas das características de carcaça nos diferentes níveis de 

triptofano: lisina, onde LF1(acima da diagonal) e LF2 (abaixo da diagonal) 

Peso aos 35 dias 

Relação Triptofano: Lisina 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 

0,17 - 0,885 0,679 0,514 0,400 

0,20 0,995 - 0,943 0,854 0,780 

0,23 0,848 0,896 - 0,979 0,944 

0,26 -0,779 -0,713 -0,327 - 0,992 

0,29 -0,936 -0,897 -0,607 0,950 - 

Peso da Carcaça 

Relação Triptofano: Lisina 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 

0,17 - 0,965 0,654 -0,067 -0,470 

0,20 0,178 - 0,830 0,199 -0,221 

0,23 -0,515 0,935 - 0,711 0,360 

0,26 -0,595 -0,897 0,995 - 0,912 

0,29 -0,630 -0,877 0,990 0,999 - 

Peso do Peito 

Relação Triptofano: Lisina 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 

0,17 - 0,971 0,690 -0,089 -0,521 

0,20 0,980 - 0,843 0,151 -0,303 

0,23 0,956 0,995 - 0,659 0,258 

0,26 0,937 0,987 0,998 - 0,896 

0,29 0,923 0,981 0,995 0,999 - 

Peso de Coxa+Sobrecoxa 

Relação Triptofano: Lisina 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 

0,17 - 0,873 0,743 0,663 0,611 

0,20 0,999 - 0,975 0,994 0,920 

0,23 0,997 0,999 - 0,994 0,984 

0,26 0,995 0,998 0,999 - 0,998 

0,29 0,992 0,997 0,999 0,999 - 

Rendimento da Carcaça 

Relação Triptofano: Lisina 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 

0,17 - 0,986 0,806 -0,122 -0,654 

0,20 0,920 - 0,895 0,048 -0,517 

0,23 -0,137 0,261 - 0,489 -0,080 

0,26 -0,696 -0,360 0,807 - 0,830 

0,29 -0,811 -0,517 0,691 0,985 - 

Rendimento do Peito 

Relação Triptofano: Lisina 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 

0,17 - 0,998 0,993 0,988 0,983 

0,20 0,999 - 0,999 0,996 0,994 

0,23 0,998 0,999 - 0,999 0,998 

0,26 0,990 0,994 0,998 - 0,999 

0,29 0,962 0,969 0,979 0,991 - 

Rendimento de Coxa+Sobrecoxa 

Relação Triptofano: Lisina 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 

0,17 - 0,997 0,993 0,990 0,987 

0,20 0,999 - 0,999 0,998 0,996 

0,23 0,997 0,999 - 0,999 0,999 

0,26 0,995 0,998 0,999 - 0,999 

0,29 0,993 0,997 0,999 0,999 - 
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As correlações genéticas nos diferentes ambientes avaliados para as características 

Peso e Rendimento da Coxa+Sobre coxa da LF1, Peso, Rendimento de Coxa+Sobre coxa da e 

Rendimento do Peito da LF2 foram positivas e altas, Peso do Peito de Peso aos 35 dias de idade 

apresentaram valores abaixo de 0,80, sugerindo a presença de interação entre genótipo e 

ambiente. 

As correlações genéticas estimadas para Peso aos 35 dias das codornas LF2 

apresentaram valores baixos e negativos para as relações triptofano: lisina da dieta. Para Peso 

e Rendimento da Carcaça e Rendimento do Peito da LF1, Peso e Rendimento da Carcaça da 

LF2 os valores estimados assumiram grande variação. Isso indica que o potencial genético 

expresso para produção em um ambiente não tem o mesmo desempenho para os demais 

ambientes, sendo necessário primeiro definir o ambiente de criação para em seguida promover 

a seleção (CORRÊA, 2009). 

A variância estimada para a constante de regressão que representa o intercepto (b0) 

foi maior do que a estimada para o coeficiente de regressão aleatória linear (b1) para a linhagem 

LF1, já para a LF2 foram todas menores, conforme descrito na Tabela 6. 

As correlações entre a constante de regressão (b0) e o coeficiente de regressão linear 

(b1) foram positivas para P14 e P35 dias para as codornas da LF1 e P14 e P28 para a LF2. As 

correlações foram negativas para P21 e P28 da LF1 e P21 e P35 da LF2. Esse comportamento 

indica que houve forte influência do ambiente (relação triptofano: lisina) sobre o intercepto para 

os valores genéticos, que significa haver mais interferência do ambiente que do genótipo para 

os valores encontrados, como também observado nos trabalhos de FELIPE et al. (2012) e 

SANTOS et al. (2008), com pesos corporais de codornas de corte. 

As correlações positivas sugerem que quanto maior o valor do intercepto (σ²
bo) 

maior a inclinação na reta que descreve a sensibilidade das codornas à mudança de ambiente. 

Isso significa que quando as correlações genéticas são positivas há a ascensão na inclinação das 

retas que correspondem ao comportamento dos valores genéticos em função das relações 

triptofano: lisina na dieta, enquanto as correlações negativas sugerem que o valor genético 

responda negativamente ao aumento da relação triptofano: lisina da dieta.  
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Tabela 6 - Variâncias atribuídas à constante de regressão – intercepto (σ²
bo) e coeficiente de 

regressão linear (σ²
b1) do efeito genético aditivo direto, covariância (σbob1) e 

correlação (𝑟𝑏0𝑏1) entre o intercepto e o coeficiente linear, e variância residual (σ²
e), 

estimadas para pesos e rendimentos de carcaça e cortes de codornas de corte 

Características 
LF1 

𝜎𝑏𝑜
²  𝜎𝑏1

²  𝜎𝑏𝑜𝑏1 𝜎𝑒1
²  𝜎𝑒2

²  𝑟𝑏0𝑏1 

Peso aos 35 dias  35,35 10,45 6,36 866,85 725,61 0,69 

Peso de carcaça  251,62 125,79 172,18 610,73 192,81 0,97 

Rendimento de carcaça  7,01 8,64 -4,55 2,51 4,68 0,58 

Peso de peito  55,46 1,55 8,70 23,17 5,47 0,94 

Rendimento de peito 21,85 0,76 3,94 8,23 0,47 0,97 

Peso coxa+sobrecoxa 158,67 3,12 21,60 85,19 12,73 0,97 

Rendimento coxa+sobrecoxa 25,32 0,57 3,72 27,56 0,34 0,98 

Características 
LF2 

𝜎𝑏𝑜
²  𝜎𝑏1

²  𝜎𝑏𝑜𝑏1 𝜎𝑒1
²  𝜎𝑒2

²  𝑟𝑏0𝑏1 

Peso aos 35 dias  41,46 190,04 -67,73 522,46 783,91 -0,76 

Peso de carcaça  14,61 94,81 0,76 356,70 525,65 0,02 

Rendimento de carcaça  3,63 9,40 2,81 1,39 2,13 0,48 

Peso de peito  48,39 4,68 14,46 17,08 1,77 0,96 

Rendimento de peito 8,03 0,69 -2,30 0.08 7,22 -0,98 

Peso coxa+sobrecoxa 60,89 10,80 23,33 85,04 72,93 0,91 

Rendimento coxa+sobrecoxa 19,89 1,23 4,89 4,07 0,09 0,99 

 

As mudanças nos valores genéticos em função das relações triptofano: lisina 

dependem das variações que as correlações entre intercepto e coeficiente linear assumirem. As 

correlações positivas irão indicar o grau de inclinação ascendente das retas nas normas de 

reação e as correlações negativas significam a resposta negativa do genótipo conforme a 

mudança no gradiente ambiental. 

Quando há inclinação das retas que descrevem o comportamento dos valores 

genéticos, pode haver também o reordenamento destes valores. Conforme Su et al. (2006), o 

reordenamento na classificação dos valores genéticos será mais relevante quanto mais distantes 

da unidade, em direção a 0, caracterizando a interação. 

Os valores estimados para herdabilidade e variância aditiva para as características 

avaliadas com as diferentes relações triptofano: lisina estão nas Figuras 1 e 2. 
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Figura 1.Estimativa de herdabilidade e variância genética aditiva das características de carcaça 

de codornas de corte, segundo as relações triptofano: lisina. 

 

Para a característica de Peso aos 35 dias da linhagem LF1, os valores de variância 

genética aditiva e herdabilidade, diminuíram nos níveis de 0,17a 0,23% e aumentaram até o 
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nível 0,29%. Os demais valores para herdabilidade observados apresentaram-se crescentes a 

partir do nível de 0,17% em direção a 0,29%; assim como a variância genética aditiva destas 

características tiveram o mesmo comportamento de valores crescentes. 

Para a linhagem LF2 o Peso aos 35 dias de idade, Peso de Peito e Peso da 

Coxa+Sobre coxa apresentaram valores da variância aditiva crescente até o maior nível 

avaliado de 0,29%; o comportamento dos valores de herdabilidade foi o mesmo. Para Peso de 

Carcaça a variância aditiva teve diminuição de seus valores entre os níveis de 0,17 e 0,23%, 

seguidos por aumento em direção aos níveis de 0,26 e 0,29%; seus valores de herdabilidade 

apresentaram comportamento semelhante. 

O aumento nos valores da variância genética aditiva significa que menor será a 

influência ambiental sobre a predição dos valores genéticos e maior será caracterizado o 

potencial genético do grupo genético avaliado. Maiores valores estimados para a herdabilidade 

indicam maior resposta a seleção em função nível proteico na dieta (CAETANO, 2017). 

Felipe et al. (2012), analisaram os pesos corporais de codornas de corte, de 21 a 35 

dias de idade, com dietas contendo diferentes níveis de proteína bruta, concluíram que houve 

aumento da herdabilidade do peso corporal de codornas aos 35 dias de idade em função do 

aumento do nível de proteína na dieta. 

Miranda et al. (2016) também trabalhando com características de carcaça de 

codornas de corte observaram diferentes valores de herdabilidade dependendo da característica, 

isso implica que os ambientes testados para seleção atuam de forma diferente sobre os genótipos 

avaliados, corroborando com a predição dos valores de herdabilidades observados neste 

trabalho.  
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Figura 2. Estimativa de herdabilidade e variância genética aditiva para o Rendimento de 

Carcaça de codornas de corte, segundo as relações triptofano: lisina. 

 

Os valores de variância genética aditiva da linhagem LF1 para os Rendimentos do 

Peito e da Coxa+Sobrecoxa foram crescentes a partir do menor nível (0,17%) em direção ao 

nível 0,23% e mantiveram-se constantes até 0,29% das relações de triptofano: lisina e a 

estimação dos valores de herdabilidade foram crescentes. Para o Rendimento da Carcaça foi 

decrescente, assim como sua estimativa de herdabilidade. 

Para a linhagem LF2, a variância genética aditiva para o rendimento do peito 

apresentou diminuição na estimação de seus valores da menor relação em direção ao maior 

nível estudado. O comportamento dos valores atribuídos a genética aditiva foi crescente para 

Rendimento da Coxa+Sobrecoxa. O comportamento geral para as estimativas de herdabilidade 

foi semelhante ao observado na estimação da variância aditiva em ambas as características. 
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Os maiores valores atribuídos a variância genética aditiva e a herdabilidade 

significam uma maior resposta a seleção, uma vez que ocorre uma diminuição da influência 

ambiental sobre a expressão do genótipo (CAETANO, 2017). 

Bonafé et al. (2011), observaram valores estimados de herdabilidade menores 

conforme o aumento da proteína bruta da dieta para peso corporal de codornas de corte. Santos 

et al. (2008), também estudando pesos corporais de codornas, relataram um aumento para a 

herdabilidade em função do aumento de proteína bruta nas dietas. 

Para avaliação da sensibilidade dos valores genéticos dos pesos e dos rendimentos 

das características de carcaça foram selecionadas aleatoriamente 25 codornas, em função das 

mudanças dos níveis nutricionais, conforme as Figuras 3 e 4. 
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Figura 3. Normas de reação dos valores genéticos aditivos para peso aos 35 dias, Peso da 

Carcaça, da Coxa+Sobrecoxa e do Peito de codornas das linhagens LF1 e LF2, com dietas 

contendo diferentes relações triptofano: lisina, de 1 a 21 dias de idade. 
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As linhagens LF1 e LF2 apresentaram reordenamento na classificação dos valores 

genéticos para todas as características estudadas. 

Na linhagem LF2 o reordenamento dos valores genéticos para a característica Peso 

do Peito ficou bem evidente. 

A observação dessas mudanças na predição dos valores genéticos implica na 

existência de interação entre genótipo e ambiente. A seleção em cada ambiente específico, 

relação triptofano: lisina teria um comportamento diferente em cada característica estudada. 

Desta forma deve-se definir qual o objetivo da seleção, no caso a característica mais importante 

seria o Peso da Carcaça, que é o principal produto comercializado na produção de codornas de 

corte (FORREST et al.,1979).  
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Figura 4. Normas de reação dos valores genéticos aditivos para Rendimentos do Peito, da 

Carcaça e de Coxa+Sobrecoxa das linhagens LF1 e LF2 alimentadas, do nascimento aos 21 

dias de idade, com dietas contendo diferentes relações triptofano: lisina. 

 

De acordo com a Figura 4, foi observada a presença de sensibilidade nos valores 

genéticos das características avaliadas conforme as diferentes relações triptofano: lisina em 

todas as características avaliadas. 

A linhagem LF1 apresentou dispersão dos valores genéticos e reordenamento na 

classificação para as características de Rendimento de Peito e do Rendimento da 

Coxa+Sobrecoxa, já para o rendimento de carcaça houve um discreto reordenamento que pode 

não ser biologicamente importante para a presença de interação entre genótipo e ambiente para 

esta característica. 
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A linhagem LF2 apresentou dispersão e reordenamento na classificação de seus 

valores genéticos em todas as características de rendimento avaliadas, sendo o Rendimento de 

Peito e o Rendimento de Carcaça a menor dispersão no maior nível de triptofano: lisina 

estudado (0,17%) e Rendimento de Coxa+Sobrecoxa no maior nível de inclusão (0,29%). 

Os resultados encontrados por Miranda et al. (2016), também trabalhando com 

Características de Carcaça de codornas de corte, corroboram em que há interação entre genótipo 

e ambiente para a maior parte das características e a magnitude varia dependendo do nível de 

aminoácido: lisina considerado. 

Assim, foi identificada a presença de interação entre genótipo x ambiente, para 

ambas as linhagens, evidenciados pelo reordenamento dos valores genéticos atribuídos aos 

gradientes dos níveis de triptofano: lisina.  
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4 CONCLUSÃO 

 

O modelo de regressão aleatória que considerou duas classes de heterogeneidade 

de variância residual foi o mais adequado para descrever a sensibilidade de valores genéticos 

de características de carcaça de codornas de corte, alimentadas com dietas contendo diferentes 

relações triptofano: lisina, do nascimento aos 21 dias de idade. 

As correlações genéticas e as normas de reação indicaram a presença de interação 

genótipo x níveis de triptofano:lisina. 

As predições dos valores genéticos das características de carcaça em fase de 

crescimento devem ser realizadas depois de definido a relação triptofano: lisina da dieta com o 

qual as codornas serão alimentadas. 
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