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RESUMO 
Foram objetivos deste trabalho estimar a correlação genética (RG) entre 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 idade ao primeiro 
parto para conjunto completo de dados (IPP, n = 4983), fêmeas acasaladas tradicional (IPPT, n = 3.373) e 
precocemente (IPPP, n = 1.533), na raça Nelore, sob diferentes modelos. Além disso, verificar a 
adequacidade do ajuste para ganho de peso (GP) ou peso em ambas as características, e quantificar os 
efeitos do manejo reprodutivo (MR) sobre a idade ao primeiro parto e identificar a melhor idade para a 
seleção pelo PE. Os parâmetros genéticos foram estimados pelo método de máxima verossimilhança restrita 
com o aplicativo MTDFREML, sob modelo animal e incorporando 54.987 informações de pedigree. O MR 
consistiu em fêmeas desafiada precocemente que conceberam ou não na primeira estação de monta e 
fêmeas acasaladas tradicionalmente. O efeito da inclusão, no modelo, dos pesos e do GP causaram redução 
das RG além de não causar aumentos significativos nas h2. Portanto, não seria adequado ajustar PE e IPP 
para peso ou GP. As RG variaram de -0,39 a 0,24, dependendo do modelo. A melhor idade para seleção para 
PE seria aos 365 dias. A RG entre IPPT e IPPP foi muito pequena indicando a possibilidade de interação 
genótipo ambiente. 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were to estimate 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 female mated at two years (IPPT, n = 3,373) 
and as yearlings (IPPP, n = 1,533), in Nellore cattle using different models, to verify the suitability of 
adjustments for weight gain (WG) and body weight in both traits, to evaluate the effects of reproduction 
management (RM) for age at first calving and to identify the best age for selection of SC. Genetic parameters 
were estimated using REML methodology (MTDFREML), with animal models and considering the 
relationships among 54,987 animals. The RM consisted of females mated as yearlings and as two-year old 
mating females. The adjustment for weight and WG caused reduction in RG but no important changes in 
heritability. Therefore, unadjusted models are more suitable. The estimates of RG ranged –0.39 to 0.24, 
depending on the model. The best age for selecting for SC would be 365 days. The RG between IPPT and 
IPPP was very small indicating genotype environment interaction. 
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INTRODUÇÃO 
Apesar do crescente número de trabalhos realizados na raça Nelore que visam estimar parâmetros genéticos 
de características reprodutivas, são relativamente escassos aqueles que relacionam o perímetro escrotal 
(PE) às características das fêmeas. Apesar disso, são ricas as discussões sobre ajuste do PE para o peso 
corporal e questionamentos quanto a medição do PE em idades jovens. Trabalhos recentes sugerem o ajuste 
do PE pelo peso corporal e questionam a mensuração do PE em idades jovens. Contudo essas sugestões 
não são fundamentadas em correlações genéticas (RG) entre PE e características reprodutivas das fêmeas. 
 
Em vista disso, propõem-se para o presente estudo os seguintes objetivos: 
 
1. Identificar a melhor idade para a seleção do PE considerando diferentes modelos; 
 
2. Quantificar o ajuste do peso corporal sobre o PE e a idade ao primeiro parto (IPP); 
 
3. Estimar as RG entre características reprodutivas considerando diversos modelos. 
  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados são provenientes do Programa de Melhoramento Genético da Raça Nelore. Os dados 
sobre PE foram subdivididos em três arquivos (PE365, PE455 e PE550) para as idades de 365, 
455 e 550 dias, respectivamente. A IPP foi considerada como características diferentes de acordo 
com a idade na qual ocorreria a primeira exposição aos touros, agrupada 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 (fêmeas nascidas no mesmo ano e na mesma fazenda) tivessem apresentado, 
também, o primeiro parto após os 29 meses de idade; IPPP (idade ao primeiro parto precoce) 
fêmeas acasaladas precocemente, isto é, que pariram antes dos 29 meses de idade e de suas 
contemporâneas (fêmeas 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 dos grupos de contemporâneos (GRC) foi codificado de duas formas: como fazenda, 
mês e ano de nascimento do animal (GC), para machos e fêmeas e, como fazenda, mês e ano de 
nascimento do animal e o seu manejo reprodutivo (GCMR), para as fêmeas. O manejo reprodutivo 
(MR) 1 foi aquele em que as fêmeas pariram antes dos 29 meses de idade. No MR 2 as fêmeas, 
acasaladas precocemente, pariram após os 29 meses de idade e, portanto, 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 a obtenção dos pesos e das medidas do PE padronizadas, 
utilizou-se a expressão descrita por Gressler (2004). Os ganhos de pesos (GP) foram calculados 
como diferenças de peso entre as idades padrão de 210 e 365, de 365 e 455 e de 455 e 550 dias 
de idade (G365, G455 e G550, respectivamente). 
 
Os arquivos finais incluíram animais de 20 rebanhos, nascidos entre 1987 e 2000 e matriz de 
parentesco com 54.987 animais. Foram utilizadas informações de 4.983 (IPP), 3.373 (IPPT) e 
1.533 (IPPP) fêmeas e de 8.564 (PE365), 7.463 (PE455) e 4.447 (PE550) machos. 
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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) e PE 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; 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 e IPPT, e os efeitos linear e 
quadrático  da idade da vaca ao parto (PE365, M 1 e 3; PE455, M 4, 5 e 6; e PE550, M 7, 8 e 9). 
Efeito linear dos GP nas respectivas idades (PE365, M 3; PE455, M 6; PE550, M 9). 
 
Para estimativas de herdabilidade (h2) e de RG 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 

As estimativas de h2, para PE e IPP, a partir dos diversos modelos estudados, são semelhantes às 
médias descritas na revisão de Gressler (2003) e Gressler (2004), para a raça Nelore. As 
estimativas de h2 foram maiores para o arquivo IPPP, em relação aos arquivos IPP e IPPT. A 
diferença entre estimativas de h2 de uma mesma característica em dois ambientes diferentes 
poderia indiciar a presença de interação genótipo-ambiente. Pode-se observar, na Tabela 1, que a 
RG entre as diferentes expressões da idade ao primeiro parto foi muito pequena. Segundo Houri 
Neto (1996) índice de RG abaixo de 0,75 indica a existência de interação genótipo-ambiente. As 
RG entre IPP tradicional e precoce pressupõem que a primeira estaria associada à fertilidade e a 
segunda à precocidade sexual. A análise da característica IPP a partir de arquivos que não 
distinguem IPPP da IPPT pode prejudicar a obtenção de estimativas de parâmetros genéticos para 
precocidade sexual. Entretanto, novos estudos de interação genótipo-ambiente para IPP, quando 
houver diferenças de manejo, são recomendados. 
 
As RG entre a IPP e PE estão resumidas na Tabela 2. Para o arquivo IPP e IPPT as RG foram 
favoráveis e houve tendência de serem equivalentes para PE365 e PE455, e maiores do que a 
envolvendo PE550. Para o arquivo IPPP houve RG desfavoráveis com PE455 e PE550. De modo 
geral as RG entre os PE e IPP foram favoráveis e semelhantes aos valores citados na literatura 
(Gressler, 2004). Contudo alguns resultados contraditórios foram encontrados. O maior valor 
observado para a RG entre PE e IPPT do que entre PE e IPPP contrariara a expectativa. Contudo, 
esse resultado encontra suporte na literatura (Gressler, 2004). Possivelmente, a maior associação 
entre o PE e IPPT denota maior associação da IPPT com a fertilidade do que com precocidade. 
Entretanto, esse achado não inviabilizaria o uso do PE como critério de seleção. 
 
Algumas RG entre a IPPP, modelo que continha MR, e PE455 e PE550 apresentaram-se 
desfavoráveis, mas possuem suporte na literatura (Gressler, 2004). As RG desfavoráveis variaram 
de 0,03 a 0,24. A seleção para PE455 e PE550 não seria, assim, adequada para favorecer a 
IPPP. 
 
A propósito da aparente inconsistência deste último resultado, algumas hipóteses podem ser 
aventadas à luz das intrínsecas associações entre precocidade e maturidade sexual, taxas de 
crescimento e PE. Parece adequado afirmar que por meio do PE365 é possível detectar 
diferenças entre os animais púberes e os não púberes na raça Nelore. Após essa idade, as 
diferenças do PE estariam provavelmente mais associadas à maturidade sexual. Aos 550 dias de 
idade, em razão ao início da maturidade sexual, ocorreria menor taxa de crescimento testicular 
(Gressler, 2004). Os resultados do presente estudo, referentes às RG entre PE e IPP, poderiam 
indicar que a seleção de animais com maior PE365 estaria mais associada à escolha de animais 
mais férteis e precoces. Os resultados desse estudo corroboram com o trabalho pioneiro de 
Gressler (1998). 
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As RG entre IPPP e PE indicam que houve redução da covariância genética ao ajustar as 
expressões de PE e IPP para peso, sendo mais baixos os valores de RG do PE455 e PE550 com 
IPPP. 
 
As RG evidenciam que as estimativas dos modelos que não incluíram o peso, GP ou MR tenderam 
a ser mais favoráveis em relação às estimativas dos modelos que incluíram desenvolvimento 
ponderal e MR. Contudo, a inclusão do peso ou GP estaria causando redução das RG, além de 
não causar aumentos nas estimativas de h2. 
 
Foram obtidas estimativas da eficiência relativa da resposta indireta da seleção para PE em 
relação à resposta direta para IPP. Considerou-se, intensidade de seleção de 1,210 e 0,285 
desvios padrão fenotípico para machos e fêmeas, respectivamente. A seleção para PE365 e 
PE455 seria mais eficiente do que a seleção direta para IPP e IPPT. A seleção para PE450 e 
PE550 comprometeria, segundo alguns modelos, o aumento da precocidade sexual. Comparando-
se as três idades para seleção pelo PE, e levando-se em consideração os efeitos sobre a IPP, a 
seleção para PE365 apresenta-se mais vantajosa. 
 
Os resultados desse estudo indicam não ser recomendado o ajuste do perímetro escrotal para 
peso corporal, principalmente na idade de 550. Se o objetivo for aumentar a precocidade sexual 
das fêmeas, por meio da seleção para perímetro escrotal, é mais vantajoso utilizar como critério de 
seleção medidas de PE em idades mais jovens. 
 

 

CONCLUSÕES 

Seleção pelo PE365 é mais indicada quando o objetivo for reduzir a idade ao primeiro parto. 
 
O ajuste pelo peso ou GP não seria recomendado por causar mudanças nas RG sem aumentar 
significativamente as h2. 
 
A idade ao primeiro parto pode comportar-se como característica distinta se as fêmeas forem 
acasaladas precoce ou tardiamente. 
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Tabela 1.Estimativas de herdabilidade (h2), correlações genéticas e componentes de variância, 
provenientes das análises com duas características, para a idade ao primeiro parto, arquivos IPPT (variável 
1) e IPPP (variável 2), por meio de diversos modelos (modelos entre parênteses) 
 

IPPT (5) IPPT (6) Parâmetro 
genéticoa 

IPPP (7) IPPP (8) IPPP (9) IPPP (7) IPPP (8) IPPP (9) 

σ2 A1 1,09 1,12 1,10 1,22 1,24 1,23 
σ2 A1,2 0,11 -0,20 0,01 0,26 0,08 0,21 
σ2 A2 4,13 3,27 4,07 4,13 3,27 4,07 
σ2 E1 11,42 11,40 11,41 11,51 11,50 11,51 
σ2 E1,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
σ2 E2 10,13 5,36 10,26 10,13 5,36 10,26 
h2 1 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 
h2 2 0,29 0,38 0,28 0,29 0,38 0,28 

RG 0,05 -0,10 0,00 0,11 0,04 0,09 
a/ σAi, j = (co)variância genética aditiva; 
    σEi, j = (co)variância do resíduo; 
    h2

i  = herdabilidade; 
    RG = correlação genética; 
   Para as variâncias i = j; para as covariâncias i ≠ j; i, j = 1, 2 (variáveis). 
 
 
Tabela 2.Estimativas de correlação genética entre o perímetro escrotal e a idade ao primeiro parto por 
meio de diversos modelos (modelos entre parênteses) 
 

Correlações genéticas 
Característica 

(modelo) 
IPP (1) IPP (2) IPP (3) IPP (4) IPPT (5) IPPT (6) IPPP (7) IPPP (8) IPPP (9) 

PE365 (1) -0,26 -0,24 -0,34 -0,31 -0,27 -0,39 -0,19 -0,18 -0,25 
PE365 (2) -0,29 -0,24 -0,29 -0,24 -0,35 -0,33 -0,20 -0,11 -0,21 
PE365 (3) -0,22 -0,20 -0,30 -0,26 -0,28 -0,38 -0,14 -0,11 -0,19 
PE455 (4) -0,26 -0,22 -0,33 -0,28 -0,28 -0,38 -0,16 -0,10 -0,20 
PE455 (5) -0,27 -0,19 -0,27 -0,19 -0,34 -0,33 -0,13 0,02 -0,14 
PE455 (6) -0,25 -0,20 -0,32 -0,26 -0,27 -0,36 -0,15 -0,08 -0,19 
PE550 (7) -0,14 -0,03 -0,21 -0,10 0,03 -0,08 -0,16 0,05 -0,19 
PE550 (8) -0,15 -0,02 -0,14 -0,02 -0,12 -0,11 -0,05 0,24 -0,03 
PE550 (9) -0,15 -0,03 -0,22 -0,10 -0,01 -0,11 -0,15 0,08 -0,17 

 


