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RESUMO 
Foi objetivo deste trabalho estimar herdabilidade (h2) e a correlação genética (RG) do perímetro escrotal (PE) 
medido aos 365 (PE365, n = 8.564), 455 (PE455, n = 7.463) e 550 (PE550, n = 4.447) dias de idade e da 
idade ao primeiro parto para conjunto completo de dados (IPP, n = 4.983) e para o conjunto incluindo fêmeas 
acasaladas tradicional (IPPT, n = 3.373) e precocemente (IPPP, n = 1.533) com o peso (P) e o ganho de 
peso (GP) nas três idades padrão, em animais da raça Nelore, sob diferentes modelos. Os parâmetros foram 
estimados pelo método de máxima verossimilhança restrita com o aplicativo MTDFREML, sob modelo 
animal e incorporando 54.987 informações de pedigree. As RG entre PE e P variaram de –0,13 a 0,53, entre 
PE e GP de –0,38 a 0,35 e entre idade ao primeiro parto e P de –0,32 a 0,54, dependendo do modelo. Existe 
tendência de inversão dos sinais nas estimativas de RG entre peso corporal e características reprodutivas, 
quando se ajusta para peso. Deve-se avaliar criteriosamente a inclusão de ajustes para peso ou ganho de 
peso quando se avaliam características reprodutivas. Os ajustes para peso não alteraram as estimativas de 
h2. A seleção para características reprodutivas ajustadas poderia diminuir a taxa de desenvolvimento 
ponderal. 
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ABSTRACT 
The objective of this study was to estimate heritability (h2) and genetic correlation (RG) between scrotal 
circumference (SC) at 365 (PE365, n = 8,564), 455 (PE455, n = 7,463) and 550 (PE550, n = 4,447) days of 
age and age at first calving considering all records (IPP, n = 4,983), records from females mated at two years 
(IPPT, n = 3,373) and as yearlings (IPPP, n = 1,533) with weight (W) and weight gain (WG) in Nellore cattle, 
using different models. Parameters were estimated using REML methodology (MTDFREML), with animal 
models and considering the relationships among 54,987 animals. The RG between SC and W renged –0.13 to 
0.53, between SC and WG from –0.38 to 0.35 and between age of first calving and W from –0.32 to 0.54, 
depending on the model. Judiciously evaluation should be made when reproduction traits are adjusted for 
weight and weight gain. There was propensity of inversion of sign for RG between weight and reproduction 
traits adjusted for weight. The adjustment for weight and WG didn’t modify h2. Selection for reproduction traits 
adjusted for body weight could reduce weight. 
 

 

KEYWORDS 



41ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia 
19 de Julho a 22 de Julho de 2004 - Campo Grande, MS 

MELH 198   -   pág. 2 

Breeding, Genetic correlation, Selection criteria, Weight, Weight gain, Weight traits 
  

 

INTRODUÇÃO 
Um dos objetivos da inclusão do peso (P) ou de ganho de peso (GP) nos modelos para estimação de 
parâmetros genéticos para idade ao primeiro parto (IPP) ou o perímetro escrotal (PE) seria o de eliminar 
diferenças de manejo alimentar que pudessem influenciar a identificação de animais mais precoces. Além 
disso, a inclusão do peso poderia ter como escopo reduzir o tamanho adulto dos machos e das fêmeas (Ortiz 
Peña et al., 2001). Em vista disso, propõe-se para o presente estudo estimar as correlações genéticas (RG) 
entre características reprodutivas e de desenvolvimento ponderal de animais da raça Nelore considerando 
diversos modelos. 
  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados são provenientes do Programa de Melhoramento Genético da Raça Nelore. O perímetro 
escrotal (PE) foi subdividido em três arquivos: PE365, PE455 e PE550 que continham o PE nas 
idades de 365, 455 e 550 dias, respectivamente. A idade ao primeiro parto (IPP) foi separada, de 
acordo com a idade na qual ocorreria a primeira exposição aos touros, nos seguintes arquivos: 
IPP (idade ao primeiro parto completo) - arquivo com todas as informações de IPP disponíveis; 
IPPT (idade ao primeiro parto tradicional) - fêmeas acasaladas em idade tradicional, após 20 
meses, cuja observação do primeiro parto ocorreu após os 29 meses de idade, desde que as 
contemporâneas (nascidas no mesmo ano e na mesma fazenda) apresentassem, também, o 
primeiro parto após os 29 meses de idade; e IPPP (idade ao primeiro parto precoce) - fêmeas 
acasaladas precocemente, que pariram antes dos 29 meses de idade e de suas contemporâneas 
(nascidas no mesmo ano e na mesma fazenda) que pariram mais tardiamente, após os 29 meses 
de idade, apesar de terem sido desafiadas, igualmente, em idade precoce. 
 
O efeito fixo do grupo de contemporâneos (GRC) foi codificado de duas formas: como fazenda, 
mês e ano de nascimento do animal (GC) e como fazenda, mês e ano de nascimento do animal, e 
o seu manejo reprodutivo (GCMR). O manejo reprodutivo (MR) 1 foi aquele em que as fêmeas 
pariram antes dos 29 meses de idade. No MR 2 as fêmeas, desafiadas precocemente, pariram 
após os 29 meses de idade e não conceberam na primeira estação de monta. No MR 3 as fêmeas 
foram acasaladas tardiamente parindo pela primeira vez após os 29 meses de idade. O MR 3 só 
foi considerado no arquivo IPP. Os GRC foram submetidos a análise completa de conexidade 
utilizando-se do algoritmo MILC.FOR (Fries e Roso, 1997). 
 
Para as características de desenvolvimento ponderal das fêmeas foi criado um arquivo 
correspondente ao peso padronizado para 365 dias de idade (PF365). Para as características de 
desenvolvimento ponderal dos machos foram criados seis arquivos: três arquivos de pesos, nas 
três idades padrão (PM365, PM455, PM550), e três arquivos de ganhos de pesos, entre as idades 
padrão de 210 e 365 dias (GM365), de 365 e 455 dias (GM455) e de 455 e 550 dias (GM550). 
 
Os arquivos finais incluíram informações de 4.983 fêmeas e 8.564 machos de 20 rebanhos, 
nascidos entre 1987 e 2000 e matriz de parentesco com 54.987 animais, nascidos entre 1933 e 
2000. 
 
Os modelos (M) adotados incluíram os seguintes fatores: 
GC para IPP (M 1 e 3), IPPT (M 5 e 6), IPPP (M 7 e 9), PF365 e PE, GM, PM nas três idades 
padrão, GCMR para IPP (M 2 e 4) e IPPP (M 8), o efeito linear (PE365, M 2; PE455 M 5; PE550, M 
8; IPP, M 1 e 2; IPPT, M 5; e IPPP M 7) e quadrático (PE365, M 2; PE455, M 5; IPP, M 1 e 2; IPPT, 
M 5) do peso padronizado nas respectivas idades e aos 365 dias de idade para IPP, IPPT e IPPP 
e o efeito linear e quadrático da idade da vaca ao parto (PE365, M 1 e 3; PE455, M 4, 5 e 6;  
PE550, M 7, 8 e 9). Efeito linear do GP nas respectivas idades (PE365, M 3, PE455, M 6 e PE550, 
M 9). 
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Para estimar RG e h2 foi utilizado o método de máxima verossimilhança restrita livre de derivadas 
sob modelo animal, com o aplicativo MTDFREML (Boldman et al., 1995). 
  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas tabelas 1 e 2 são apresentadas estimativas de h2 e RG provenientes das análises com duas 
características, entre desenvolvimento ponderal e características reprodutivas de machos (PE) e 
fêmeas (IPP). Pode-se observar que o efeito da inclusão do peso ou do ganho de peso não 
alterou as estimativas de h2. 
 
As estimativas das correlações genéticas entre PF e IPP (modelos 1, 2, 5, 7) apresentaram sinais 
invertidos, positivos (desfavoráveis), em relação às estimativas das RG com IPP (modelos 3, 4, 6, 
8, 9) que não incluíam o peso corporal e cujo resultado foi negativo e apresentou associação 
favorável com PF365 (Tabela 1). 
 
Aparentemente quando o PF é incluído no modelo de IPP, as RG entre as características 
reprodutivas das fêmeas e as expressões do PF são modificadas. Em revisão de literatura 
Gressler (2003) e Gressler (2004) citam resultados igualmente contraditórios. Pode-se inferir que 
devido as RG positivas encontradas para IPP, haveria a possibilidade de seleção para maior 
precocidade sexual e fertilidade sem o inconveniente aumento do tamanho adulto. Entretanto, 
como as RG estimadas não são desprezíveis, corre-se o risco de alterações indesejadas na taxa 
de desenvolvimento corporal e devem ser analisadas com critério. A baixa RG para IPPP modelo 9, 
não ajustado para o peso, permitiria, todavia, pouca ênfase no tamanho adulto sem comprometer 
o ganho genético para precocidade sexual. 
 
Os resultados encontrados para os machos (Tabela 2) foram contraditórios e semelhantes aos 
descritos para o IPP, indicando que as RG entre PM e PE podem variar de valores positivos 
(favoráveis) a negativos (desfavoráveis). Todavia, não houve diferenças significativas nas 
estimativas de RG envolvendo PE (modelos 3, 6, 9) ajustados para o GP, em relação ao PE 
(modelos 1, 4, 7) não ajustados, com o PM. Possivelmente por ser o GP menos correlacionado 
geneticamente com PE e um componente apenas parcial do PM. Diferente das análises descritas 
anteriormente, entre PE e PM, houve mudanças nas RG entre PE e o GP, nas três idades, tanto 
para os modelos que ajustavam para PM como para GP. 
 
De modo geral as RG entre IPP e PF tenderam a ter sentido contrario quando envolveram modelos 
ajustados. As estimativas obtidas neste trabalho poderiam indicar que os genes envolvidos na 
determinação da velocidade de crescimento estariam relacionados desfavoravelmente com a IPP 
e precocidade sexual nas fêmeas. Contudo, essa correlação poderia ser em razão do ajuste da 
IPP para peso corporal. 
 
Diferentemente da IPP, as RG entre PE, modelos ajustados, e PM e GP, foram de pequena 
magnitude (tabela 2). Portanto, menor grau de associação genética entre as características de 
precocidade sexual e de crescimento poderia permitir, dependendo do objetivo de seleção, maior 
ênfase seletiva na precocidade sexual, sem elevar, em demasia, a taxa de crescimento e o 
tamanho adulto. Cabe ressaltar, entretanto, que parte destas associações genéticas, que 
proporcionaram a inversão dos sinais poderia ser em razão do ajuste do PE para peso corporal. 
 
Praticamente todas as estimativas de RG entre modelos ajustados sofreram inversão de sinal de 
modo imprevisível, entre características quando alguma delas é ajustada. Esses resultados foram 
semelhantes aos descritos por Mariante e Zancaner (1985), Ortiz Peña et al. (2001) quando 
estimaram correlações genéticas utilizando-se de modelos para características diferentes que 
continham ajustes para o peso corporal. Do ponto de vista prático, a utilização de critérios de 
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seleção a partir de estimativas ajustadas para peso corporal ou características geneticamente 
associadas, deveria ser cautelosamente considerada antes de sua adoção.   

 

CONCLUSÕES 

Existe tendência da inversão dos sinais nas estimativas de RG entre peso corporal e 
características reprodutivas, ajustadas para peso. 
 
Deve-se avaliar criteriosamente ajustes de características reprodutivas para peso ou ganho de 
peso. 
 
A seleção para características reprodutivas ajustadas poderia diminuir a taxa de desenvolvimento 
ponderal. 
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Tabela 1.Estimativas de herdabilidade e correlações genéticas, provenientes das análises com duas 
características, do peso padronizado aos 365 dias de idade, arquivo PF365 (variável 1), e da idade ao 
primeiro parto, arquivos IPP, IPPT e IPPP (variável 2), por meio de diversos modelos (modelos entre 
parênteses) em fêmeas da raça Nelore 
 

PF365 
Parâmetro 
genéticoa IPP (1) IPP (2) IPP (3) IPP (4) IPPT (5) IPPT (6) IPP (7) IPP (8) IPP (9) 

h2 1 0,44 0,43 0,44 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 
h2 2 0,16 0,16 0,14 0,14 0,11 0,09 0,30 0,38 0,29 
RG 0,47 0,53 -0,14 -0,30 0,54 -0,32 0,32 -0,28 -0,06 

a/ h2 (variável) = herdabilidade; 
    RG = correlação genética. 
 
 
Tabela 2.Estimativas de herdabilidade e correlações genéticas, provenientes das análises com duas 
características, entre o peso padronizado, arquivos PM365, PM455 e PM550 (variável 1), e do perímetro 
escrotal padronizado para 365, 455 e 550 dias de idade, arquivos PE365, PE455 e PE550 (variável 2) e, 
entre o ganho de peso, arquivos GM365, GM455 e GM550 (variável 3), e do perímetro escrotal 
padronizado para 365, 455 e 550 dias de idade, arquivos PE365, PE455 e PE550 (variável 4), por meio de 
diversos modelos (modelos entre parênteses) em machos da raça Nelore 
 

PM365 PM455 PM550 
Parâmetro 
genéticoa PE365 (1) PE365 (2) PE365 (3) PE455 (4) PE455 (5) PE455 (6) PE550 (7) PE550 (8) PE550 (9) 

h2 1 0,54 0,54 0,54 0,53 0,53 0,53 0,46 0,46 0,46 
h2 2 0,50 0,52 0,49 0,54 0,53 0,54 0,53 0,59 0,50 
RG 0,51 -0,13 0,53 0,50 -0,04 0,51 0,33 -0,09 0,37 

 GM365 GM455 GM550 

h2 3 0,21 0,22 0,21 0,14 0,14 0,14 0,18 0,18 0,18 
h2 4 0,51 0,51 0,50 0,54 0,54 0,51 0,52 0,60 0,50 
RG 0,29 -0,07 0,04 0,35 0,02 0,23 -0,05 -0,38 0,00 

a/ h2 (variável) = herdabilidade; 
    RG = correlação genética. 


