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"O que desejaria eu aos jovens de minha Pátria, consagrados à 
ciência?  
 
Antes de tudo - constância. Nunca posso falar sem emoção sobre 
essa importante condição para o trabalho científico. Constância, 
constância e constância! Desde o início de seus trabalhos   
habituem-se a uma rigorosa constância na acumulação do 
conhecimento. 
 
Aprendam o ABC da Ciência antes de galgar seu cume. Nunca 
acreditem no que se segue sem assimilar o que vem antes. Nunca 
tentem dissimular sua falta de conhecimento(...). 
 
Acostumem-se à descrição e à paciência. Aprendam o trabalho 
árduo da Ciência. Estudem, comparem, acumulem fatos. 
 
(...)Fatos - essa é a atmosfera do cientista.(...) Sem eles nossa teoria 
não passa de um esforço vazio. 
 
Porém, estudem, experimentem, observem, esforcem-se para não 
abandonar os fatos à superfície. Não se transformem em arquivistas 
de fatos. Tentem penetrar no mistério de sua origem e, com 
perseverança, procurem as leis que os governam. 
 
Em segundo lugar - sejam modestos. Nunca pensem que sabem 
tudo. E não se tenham em alta conta; possam ter sempre a coragem 
de dizer: sou ignorante. 
 
Não deixem que o orgulho os domine. Por causa dele poderão 
obstinar-se, quando for necessário concordar; por causa dele 
renunciarão ao conselho saudável e ao auxílio amigo; por causa 
dele perderão a medida da objetividade. 
 
(...) Em terceiro lugar - a paixão. Lembrem-se de que a Ciência 
exige que as pessoas se dediquem a ela durante a vida inteira. E se 
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tivessem duas vidas, ainda assim não seria suficiente. A Ciência 
demanda dos indivíduos grande tensão e forte paixão. 
 
(...) Prossigam com o máximo de generosidade. 
 
O que dizer sobre a situação de nossos jovens cientistas? Eis que 
aqui tudo é claro. A vocês muito foi dado, mas de vocês muito se 
exige. E para os jovens, assim como para nós, a questão de honra é 
ser digno de uma esperança maior, aquela que é depositada na 
ciência de nossa Pátria." 

I. Pavlov 
Carta aos Jovens 

 
 
 
"Se pudesse viver novamente a minha vida, na próxima cometeria 
mais erros. 
Não tentaria ser tão perfeito, relaxaria mais. 
Seria mais tolo do que tenho sido, na verdade bem poucas coisas 
levaria a sério. 
Seria menos higiénico. 
Correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, 
subiria mais montanhas, nadaria em mais rios. 
Iria a mais lugares aonde nunca fui, (...), teria mais problemas reais 
e menos problemas imaginários. 
Eu fui dessas pessoas que viveram sensata e produtivamente cada 
minuto da sua vida; claro que tive momentos de alegria. 
Mas se pudesse voltar a viver, procuraria ter somente bons 
momentos 
Porque, se não sabem, disso é feita a vida, só de momentos; não 
percam o agora.(...)" 

J. L. Borges 
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RESUMO 
 
O presente trabalho teve como objetivo estudar os efeitos 
ambientes e estimar parâmetros genéticos para as seguintes 
características de animais da raça Nelore: perímetro escrotal 
medido aos 12 (n = 652) e 18 (n = 607) meses de idade, idade ao 
primeiro parto (n = 1582), data do primeiro (n = 1582) e do 
segundo parto (n = 644), e o primeiro intervalo de partos (n = 644). 
A análise de variância revelou significância para os efeitos do ano 
de nascimento, idade do animal e reprodutor para o perímetro 
escrotal medido aos 12 e 18 meses. O efeito do mês de nascimento 
foi significativo apenas para o perímetro escrotal medido aos 18 
meses. Os animais nascidos de setembro a novembro apresentaram 
maior perímetro escrotal que animais nascidos de dezembro a 
fevereiro. O efeito do ano de nascimento foi fonte importante de 
variação para todas as características medidas nas fêmeas. Já o mês 
de nascimento foi importante apenas para a idade ao primeiro 
parto. As fêmeas nascidas de agosto a dezembro corresponderam às 
menores médias. O peso ao nascer do primeiro bezerro teve efeito 
significativo sobre a idade e a data do primeiro parto. Para data do 
segundo parto e primeiro intervalo de partos o sexo do primeiro 
bezerro foi importante fonte de variação. Levando-se em 
consideração somente o sexo do bezerro, as fêmeas lactando 
machos apresentaram desempenho médio inferior àquelas lactando 
fêmeas. Novilhas cujos produtos foram mais pesados, considerando 
as demais características constantes, também tiveram desempenho 
reprodutivo inferior. O coeficiente de regressão linear da idade ao 
parto foi importante para a data do segundo parto e para o primeiro 
intervalo de partos; já o coeficiente de regressão quadrático foi 
importante apenas para a data do primeiro parto. Para o primeiro 
intervalo de partos e para a data do segundo parto houve 
significância estatística para o efeito do mês do parto anterior. Os 
resultados do presente estudo, amparados por outros trabalhos, 
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indicam que a seleção baseada no primeiro intervalo de partos não 
seria indicada para rebanhos sob estação de monta restrita. Entre as 
características observadas nas fêmeas, houve significância para o 
efeito do reprodutor apenas para a data do primeiro parto. Para as 
características estudadas, as médias observadas e os desvios 
padrões foram 20,8 ± 2,1 cm, 27,7 ± 2,7 cm, 1170,8 ± 138 dias, 
62,1 ± 32,4 dias, 71,9 ± 31,3 dias e 383,2 ± 29,8 dias para o 
perímetro escrotal medido aos 12 e 18 meses de idade, a idade ao 
primeiro parto, a data do primeiro e do segundo parto, e o primeiro 
intervalo de partos, respectivamente. Os componentes de 
(co)variância foram estimados pelo método da máxima 
verossimilhança restrita utilizando-se o aplicativo MTDFREML, 
sob modelo animal e incorporando-se 15648 informações de 
pedigree. Para isso, foram realizadas análises com características 
únicas e com duas características. As estimativas de herdabilidade 
das análises com características únicas foram muito semelhantes às 
realizadas com duas características, sendo 0,24 ± 0,10; 0,31 ± 0,10; 
0,01 ± 0,03; 0,11 ± 0,05; 0,07 ± 0,08 e 0,10 ± 0,10, 
respectivamente, para o perímetro escrotal medido aos 12 e 18 
meses de idade, a idade ao primeiro parto, a data do primeiro e do 
segundo parto, e o primeiro intervalo de partos. A análise conjunta 
de ambos os perímetros produziu, respectivamente, valores de 
herdabilidade de 0,61 e 0,68 para o perímetro escrotal medido aos 
12 e aos 18 meses de idade. As correlações genéticas estimadas 
entre o perímetro escrotal dos machos e características das fêmeas 
foram, em sua maioria, favoráveis, variando em magnitude. 
Entretanto, a correlação genética entre perímetro escrotal medido 
aos 18 meses de idade e data do primeiro parto foi desfavorável. As 
correlações genéticas entre perímetro escrotal medido aos 12 meses 
de idade e as características observadas nas fêmeas (idade ao 
primeiro parto, data do primeiro parto, data do segundo parto e 
primeiro intervalo de partos) foram, respectivamente, -1,00; -0,08; 
-0,71; -0,37. Por outro lado, as correlações genéticas entre 
perímetro escrotal medido aos 18 meses e as características 
observadas nas fêmeas foram, na mesma ordem, -1,00; 0,21; -0,35 
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e -0,44. Dessa forma, para as condições deste trabalho, a seleção 
para o perímetro escrotal medido aos 12 meses seria mais efetiva 
do que a seleção para o perímetro escrotal medido aos 18 meses de 
idade quando se desejasse obter melhorias relacionadas às 
características reprodutivas das fêmeas. 
 
Palavras chave: Herdabilidade, Data do parto, Intervalo de partos, 
Idade ao primeiro parto, Perímetro escrotal, Correlação genética, 
Efeitos ambientes, Nelore, Bovinos. 
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PRÓLOGO 
 
Os índices de produtividade da pecuária brasileira são deficientes e, 
neste contexto, a eficiência reprodutiva tem importante papel. Esta 
baixa eficiência é reflexo do incipiente nível tecnológico 
empregado e do pequeno conhecimento do comportamento 
reprodutivo sob condições tropicais (Fonseca, 1991). De acordo 
com Meacham e Notter (1987) e Fonseca (1991), a eficiência 
reprodutiva pode ser considerada como uma das mais importantes 
características econômicas, devendo merecer atenção dos criadores 
de gado de corte. Rebanhos detentores de alta fertilidade possuem 
maior disponibilidade de animais, tanto para venda como para 
seleção, permitindo maior intensidade seletiva e, 
conseqüentemente, progressos genéticos mais elevados e maior 
lucratividade. 
 
A reprodução é um processo complexo e a seleção direta para 
características ligadas à reprodução é, muitas vezes, difícil de ser 
aplicada, tornando-se necessário identificar características 
reprodutivas que sejam facilmente medidas, que apresentem 
variabilidade genética e que sejam geneticamente correlacionadas 
aos eventos reprodutivos. Segundo Mackinnon et al. (1990) e 
Meyer et al. (1990), existem evidências de substancial variação 
genética no desempenho reprodutivo de machos e fêmeas e 
relações genéticas favoráveis entre este e características 
relacionadas ao desenvolvimento ponderal, o que possibilitaria 
progressos pela seleção. Nos machos, a eficiência reprodutiva tem 
sido avaliada por características tais como perímetro escrotal, 
capacidade de serviço e qualidade do sêmen. Nas fêmeas, pelo 
intervalo de partos, idade à puberdade, idade ao primeiro parto e 
data do parto, entre outras. 
 
Segundo Andrade (1991), trabalhos disponíveis na literatura 
brasileira relativos à avaliação e ao melhoramento genético da 
eficiência reprodutiva dos Zebus têm enfatizado a idade à primeira 
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cria e o intervalo de partos. Estes estudos têm, quase sempre, 
evidenciado ausência de melhora na qualidade reprodutiva dos 
animais no decorrer dos anos, em razão, principalmente, das 
deficiências crônicas de ordem nutricional, sanitária e genética 
(Bergmann, 1993). 
 
Portanto, o estudo dos fatores que são responsáveis pelos atuais 
índices de produção da pecuária brasileira e, principalmente, 
aqueles que influenciam a eficiência reprodutiva são importantes. 
Pode ser considerada igualmente importante a determinação da 
melhor forma de avaliar a capacidade reprodutiva dos animais, 
assim como viabilizar o uso de diferentes características que são ou 
poderão ser importantes em programas de seleção para a eficiência 
reprodutiva. 
 
Trabalhos relacionados com o melhoramento genético em bovinos 
são extremamente dependentes de grande número de informações 
confiáveis, durante período de tempo consideravelmente longo. 
Infelizmente, até o momento, apenas alguns rebanhos de elite no 
Brasil têm possibilitado essas informações. Dessa forma, as 
possibilidades de melhoramento genético ficam restritas, assim 
como a possibilidade de ampliação do conhecimento relacionado 
ao melhoramento genético dos bovinos. Atualmente, este é um dos 
maiores desafios para o melhoramento genético das raças zebus no 
Brasil. Assim, a realização de estudos com animais Bos taurus 
indicus e seus mestiços, que correspondem a cerca de 78% do 
rebanho nacional, são de grande importância (Bergmann, 1993). 
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1.  INTRODUÇÃO 
 
O aumento da produtividade pode ser obtido a partir da 
identificação e multiplicação dos melhores genótipos e da 
adequação das condições ambientes ao processo produtivo. A 
identificação de efeitos ambientes relacionados à eficiência 
reprodutiva é importante por possibilitar alterações, quando 
necessário, do manejo dos animais, visando maior produtividade, 
redução dos custos e aumento do lucro. Além disso, permite 
ajustamentos e correções para os efeitos ambientes necessários à 
obtenção de parâmetros genéticos e estimativas do valor genético 
dos animais e, dessa forma, possibilita o correto estabelecimento de 
planos de melhoramento. 
 
O conhecimento dos parâmetros genéticos é importante, por sua 
vez, para a identificação de características passíveis de serem 
incluídas em programas de melhoramento e na estimação do mérito 
genético dos animais. Isto possibilita ao criador trabalhar 
geneticamente seu rebanho, de acordo com o mercado consumidor, 
os recursos de sua propriedade e seus anseios.  
 
Apesar do desempenho reprodutivo ser considerado de grande 
importância para a pecuária de corte (Trenkle e Wilham, 1977; 
Meacham e Notter, 1987; Fonseca 1991; Bergmann, 1993), este 
não tem merecido ênfase nos programas de melhoramento genético. 
Segundo Lopez de Torre e Brinks (1990), a fertilidade da fêmea 
bovina é um dos mais importantes integrantes da eficiência 
econômica da pecuária de corte. Segundo Mercadante (1995), 
apesar da importância dessa característica, existem poucas 
estimativas de herdabilidade na literatura. Dentre as razões para tal, 
estão os baixos valores das mesmas e as dificuldades relacionadas à 
obtenção das informações e análises de características reprodutivas 
das fêmeas.  
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Medidas do perímetro escrotal podem servir como indicadoras da 
idade à puberdade em machos e fêmeas, razão pela qual sua 
inclusão tem sido recomendada nos programas de melhoramento 
genético para a eficiência reprodutiva em bovinos de corte 
(Bourdon e Brinks, 1986; Notter, 1988; Bergmann, 1993 e Notter, 
1995). Estudos em clima temperado demonstraram que o perímetro 
escrotal apresenta alta herdabilidade (Koots, 1994a), e que uma 
única medição do perímetro escrotal, próximo aos 12 meses de 
idade, seria suficiente para caracterizar o desenvolvimento 
testicular de tourinhos de raças européias (Toele e Robison, 1985 e 
Notter, 1988). 
 
A inclusão do perímetro escrotal nos programas de melhoramento 
genéticos também está na dependência das correlações genéticas 
favoráveis com outras características. No Brasil, trabalhos 
abordando a associação entre perímetro escrotal e características 
reprodutivas são ainda escassos. Para orientação mais segura às 
freqüentes indagações de produtores relativas à idade mais 
eficiente para se medir o perímetro escrotal e aos possíveis efeitos 
da seleção para o perímetro escrotal sobre o desempenho 
reprodutivo de fêmeas, fazem-se necessários estudos que abordem 
aspectos genéticos do perímetro escrotal e das características 
reprodutivas de fêmeas zebus. 
 
Visando atender a estes desafios, o presente trabalho teve por 
objetivo a análise dos efeitos de ambiente e a obtenção de 
estimativas de parâmetros genéticos de algumas características 
reprodutivas de machos e fêmeas da raça Nelore, mais 
especificamente o perímetro escrotal, a idade ao primeiro parto, as 
datas do primeiro e do segundo partos e o primeiro intervalo de 
partos. 
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2.  REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1.  Fatores ambientes que influenciam algumas características 

reprodutivas em animais da raça Nelore 
 
Entre as características associadas à eficiência reprodutiva dos 
bovinos que têm merecido alguma atenção da literatura, 
notadamente estrangeira, estão o perímetro escrotal, a idade ao 
primeiro parto, a data do parto e o intervalo de partos. 
 
 
2.1.1.  Perímetro escrotal 
 
A adoção de critérios de seleção simples, eficientes, acessíveis aos 
criadores e que enfatizem questões reprodutivas é indispensável 
para a pecuária de corte. A partir da década de 60, diversos estudos 
têm abordado a utilização do perímetro escrotal em programas de 
melhoramento. Corroborando com estes estudos, Meyer et al. 
(1990) obtiveram estimativas da herdabilidade de varias 
características reprodutivas e comprovaram a importância do 
perímetro escrotal como característica dos machos que deve ser 
incluída em programas de melhoramento de bovinos. O perímetro 
escrotal está diretamente relacionado ao desenvolvimento testicular 
e, segundo Mackinnon et al. (1990) e Bergmann (1993), os fatores 
hormonais que promovem o desenvolvimento testicular nos machos 
também promovem o desenvolvimento ovariano nas fêmeas. De 
acordo com Notter (1995), o perímetro escrotal é uma característica 
facilmente mensurável e diretamente associada com a quantidade e 
qualidade espermática. Dessa forma, seu conhecimento permite 
prever o potencial reprodutivo de touros jovens (Martins Filho, 
1991 e Lôbo, 1992 ). 
 
No exterior, Bourdon e Brinks (1986), trabalhando com 4233 
machos da raça Hereford, com idade próxima a um ano de idade, 
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observaram que os efeitos do regime alimentar, idade da mãe e, 
ainda, os efeitos linear e quadrático da idade, peso e altura dos 
animais influenciavam o perímetro escrotal. No Brasil, Pinto 
(1987), Pinto et. al. (1989) e Pinto (1994) relatam que, além dos 
fatores que influenciam o desenvolvimento testicular mencionados 
na literatura (raça, idade, manejo e alimentação, estação do ano, 
ano e peso corporal), alguns aspectos da seleção natural podem 
estar influenciando o tamanho e a morfologia dos testículos de 
animais zebus e deveriam merecer maiores estudos. 
 
O tamanho e o peso testicular dos animais zebus são sensivelmente 
menores quando comparados com os de animais taurinos na mesma 
idade (Cardoso, 1977; Pinto, 1994). Entretanto, Pinto (1994) 
pondera, que antes do julgamento dos zebus em um plano inferior 
aos taurinos, quanto à eficiência reprodutiva e baseado tão somente 
nos valores do perímetro escrotal, seria importante o estudo 
detalhado da avaliação morfológica testicular de ambos, 
separadamente. Martins Filho (1991) reportou a existência de 
diversos fatores que influenciam o perímetro escrotal da raça 
Nelore. Dentre estes, destacam-se a idade e os efeitos da estação ou 
mês da mensuração. Ainda, segundo o mesmo autor, a idade do 
animal é um dos mais importantes fatores, principalmente entre os 
seis e trinta meses de idade. Bergmann et. al. (1996) encontraram, 
ainda, efeitos significativos para ano e mês de nascimento, efeito 
linear da idade em torno de 12 meses e efeitos linear e quadrático 
da idade sobre o perímetro escrotal próximo aos 18 meses. 
 
Na Tabela 1 são apresentadas médias e erros padrão do perímetro 
escrotal de animais da raça Nelore para várias idades, e segundo 
vários autores. 
Tabela - 1. Número de observações (N), perímetro escrotal médio 

(PE), erro padrão (EP) e idade média de animais da raça 
Nelore, segundo vários autores. 

Autor e ano de publicação N Idade 
(meses) 

PE ± EP (cm) 
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Rocha et. al. (1982) 110 12 24,40 ± 1,00 
  24 26,60 ± 0,40 
  36 32,10 ± 1,20 
  48 34,50 ± 1,60 
Witt et. al. (1984) 108 16-19 25,00 ± 0,60 
  20-22 27,10 ± 1,20 
  23-31 31,20 ± 1,20 
Valvasori et. al. (1985) 61 16 24,30 ± 2,80 
  18 26,20 ± 2,80 
  20 27,10 ± 2,40 
Maciel et. al. (1987) 1528 24 28,20 ± 2,10 
  30 29,20 ± 2,60 
  36 31,10 ± 3,20 
  42 31,50 ± 3,50 
  48 32,90 ±3,20 
Vilares e Josahkian (1988) 87 12-13 21,10 
  18-19 27,80 
Pinto et. al. (1989) 1927 16-20 28,50 
  20-23 28,70 
  23-26 29,00 
Lôbo (1990) 31 22 26,70 
 32 26 36,20 
Martins filho et. al. (1990) 2483 20 28,70 ± 0,40 
Martins filho (1991) 3393 20 31,03 ± 0,93 
Pinto (1991) 360 13 18,90 ± 2,20 
 1055 19 24,10 ± 3,00 
 480 23 27,20 ± 2,90 
Pinto (1994) 1220 18-24 23,46 ± 0,23 
Bergmann et. al. (1996) 871 12 22,00 ± 3,00 
  18 27,00 ± 3,00 
Lôbo (1996) 3772 12 19,62 
 3603 18 25,92 

(Parcialmente adaptado de Pinto, 1994) 
 
2.1.2.  Idade ao primeiro parto  
 
A idade ao primeiro parto é característica de grande importância 
zootécnica, pois marca o início do processo produtivo das fêmeas. 
A redução da idade ao primeiro parto antecipa a idade produtiva, 
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provoca rápida recuperação do investimento, aumenta a vida útil, 
possibilita maior intensidade de seleção nas fêmeas e reduz o 
intervalo entre gerações (Mattos e Rosa, 1984). Adicionalmente, a 
vantagem de se incluir esta característica nos programas de 
melhoramento está associada à facilidade de medição. A idade ao 
primeiro parto e a idade à puberdade são relacionadas, quando as 
fêmeas iniciam a vida reprodutiva ainda jovens, próximo de 2 anos 
para zebus (Notter, 1995). Dessa forma, poderia-se obter 
melhoramento da precocidade sexual das fêmeas ao selecionar-se 
para a redução da idade ao primeiro parto, pois a utilização da 
idade à puberdade apresenta dificuldades de aplicação prática para 
a realidade brasileira (Andrade, 1991; Bergmann, 1993). Por outro 
lado, segundo Notter (1995), a idade ao primeiro parto poderia não 
ser uma boa característica a ser utilizada em países tropicais, como 
o Brasil, quando esta ocorre tardiamente e é deliberadamente 
atrasada pelo criador. 
 
Para a raça Nelore no Brasil, Nájera (1990 ) reportou que a idade 
ao primeiro parto variou de 37 a 54 meses, com média de 43 meses. 
Para Andrade (1991), essa elevada idade ao primeiro parto é, na 
maioria dos casos, conseqüência direta da deficiência nutricional. 
Trabalhos de Pinheiro (l973) e  Rabelo (l974), Miranda et. al. 
(1982b) e Nájera (1990) evidenciam tendência de redução da idade 
ao primeiro parto, resultante da introdução de melhorias no 
processo produtivo, particularmente nos aspectos de alimentação e 
manejo. 
 
 
 
 
Miranda et. al. (1982b), Mattos e Rosa (1984) e Nájera (1990), em 
revisão de literatura, mencionaram vários fatores de meio que 
causam variação na idade ao primeiro parto, dentre os quais 
merecem destaque o ano e o mês e, ou, época de nascimento, o 
local e, ou, rebanho e o manejo. Dentre estes fatores, segundo 
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Nájera (1990), o ano de nascimento está relacionado a mudanças 
ambientes e genéticas e o mês de nascimento relacionado a 
alterações climáticas cíclicas (inverno e verão) ocorridas durante o 
ano. 
 
Apesar do significativo aumento das pesquisas envolvendo o 
melhoramento das raças zebus e dos meios para a melhoria dos 
índices de produtividade disponíveis atualmente, Bergmann (1993), 
utilizando trabalhos publicados de 1946 até 1988, concluiu que não 
houve redução na idade ao primeiro parto naquele período, o que 
indicaria a ausência de mudanças dos índices de produtividade no 
Brasil, decorrentes tanto de medidas que visam melhorar a 
alimentação dos rebanhos como do melhoramento genético. 
 
Vários resultados encontrados na literatura para a média da idade 
ao primeiro parto na raça Nelore podem ser observados na Tabela 
2. 
 
 
2.1.3.  Data do parto 
 
As datas do primeiro, do segundo ou de partos subseqüentes podem 
ser consideradas como duas características independentes (Notter 
et. al.; 1993).  Entretanto, a maior parte dos trabalhos encontrados 
na literatura não fazem distinção entre diferentes datas do parto, 
considerando-as como medidas repetidas, ou ainda, apenas a data 
do primeiro parto. 
 
A data do parto corresponde ao número de dias compreendidos 
entre a data de início da estação de parição e a data do parto de 
determinada fêmea. Esta definição corresponde à adotada por 
Ponzoni (1992) e é semelhante à definição de dias para o parto 
(número de dias compreendidos entre o início da estação de monta, 
na qual ocorreu a concepção, e a data do parto de determinada 
fêmea). Segundo Ponzoni (1992), o uso da data do parto seria 
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preferível, pois não envolve seleção para redução do período de 
gestação, que pode não ser desejável no programa de 
melhoramento. 
 
A data do parto se refere à habilidade individual das vacas para 
conceber cedo na estação de monta e parir cedo na estação de 
nascimento. Um aspecto da data do parto que poderia criar 
dificuldades em sua aplicação seria a possibilidade de duas vacas, 
com o mesmo mérito genético para a característica, estarem 
ciclando, por exemplo, com 10 dias de diferença no início da 
estação de monta. Aquela vaca que estivesse com 10 dias de atraso 
no ciclo estral poderia ser penalizada quanto à data do parto. 
Entretanto, esse problema é minimizado, pois as estimativas dos 
valores gênicos dos animais para a data do parto vão 
inevitavelmente utilizar também as médias dos ancestrais e dos 
descendentes, animais que estarão nas mais diversas fases do ciclo 
estral (Ponzoni, 1992). 
 
A importância desta característica foi motivo de discussão em 
outros trabalhos publicados na literatura. Segundo Morris e Cullen 
(1988) e Morris (1990), a data do parto não seria uma característica 
importante quando estações de monta de curta duração são 
adotadas, em razão da correlação negativa entre o intervalo de 
parto e a data do parto. Entretanto, para Ponzoni (1992), esta 
correlação não significa que vacas que parem mais cedo na estação 
de monta em um ano vão parir tardiamente no próximo ano, e vice 
versa. Segundo o autor, esta correlação negativa seria conseqüência 
do maior tempo que vacas que parem mais cedo têm de aguardar 
até o início da próxima estação de monta, em relação àquelas que 
parem mais tarde. 
 
Tabela - 2. Número de observações (N), idade média ao primeiro 

parto (IPP) e erro padrão (EP) de animais da raça 
Nelore, segundo vários autores. 
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Autor e ano de publicação N IPP ± EP (meses) 
Veiga et. al. (1946)  84 41,78 
Carneiro et. al. (1958) 80 46,80 ± 1,00 
Campos (1974) 173 43,31 ± 0,53 
Oliveira Filho et. al. (1975) 633 39,97 ± 0,25 
Mariante (1978) 335 40,82 ± 0,29 
Ferreira e Viana (1981) 1592 38,80 ± 0,24 
Aroeira e Rosa (1982) 445 46,90 ± 0,46 
Miranda et. al. (1982b) 305 47,30 ± 0,49 
Paranhos (1982) 639 42,67 ± 0,27 
Magalhães et. al. (1983) 187 45,01 ± 0,64 
Weitze (1984) 468 37,17 ± 0,39 
Alencar et. al. (1986) 70 41,67 
Tonhati et. al. (1986) 225 53,62 ± 1,16 
Zillo et. al. (1986) 210 45,93 ± 0,57 
Alencar e Bugner (1987) 70 41,10 ± 0,50 
Drumond e Oliveira (1987) 1845 41,81 ± 0,32 
Pott et. al. (1987) 86 46,30 ± 0,53 
Aparicio Ruiz (1988) 849 38,24 ± 0,13 
Drumond (1988) 792 41,63 ± 0,21 
Nájera (1990) 749 35,84 ± 0,57 
Martins Filho (1991) 916 35,90 
Mercadante (1995) 1217 38,31 
Lôbo (1996) 6285 36,00 

Total de animais, média ponderada e 
amplitude 

18599 38,99 (35,84 a 53,62) 

(Parcialmente adaptado de Nájera, 1990) 
 
 
 
 
 
Vários trabalhos encontrados na literatura relataram vantagens das 
fêmeas que parem cedo na estação de nascimento. Assim, Burris e 
Priode (1958) encontraram coeficiente de regressão, da 
porcentagem de vacas que falharam sobre a data do parto anterior, 
de 6,1% para cada período de 20 dias, ou seja, 6,1% a mais das 
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vacas deixaram de parir para cada atraso de 20 dias na data do 
parto anterior. A correlação entre datas de partos sucessivos foi de 
0,33, 0,38 e 0,46, respectivamente para Angus, Hereford e 
Shorthorn. Essa observação indica que a seleção para a antecipação 
da data do parto resultaria em aumento na taxa de parição e em 
antecipação da data do parto no próximo ano em estações de monta 
de curta duração (90 dias). Similarmente, Fagerlin (1968) reportou 
que diversos trabalhos evidenciaram tendência de vacas que parem 
tardiamente durante a estação de monta terem durante suas vidas 
reprodutivas menor número de crias do que aquelas que parem 
mais cedo. Também Lesmeister et. al. (1973) reportaram que 
novilhas que nasceram cedo na estação de nascimento apresentam 
tendência de parir cedo durante sua vida produtiva. 
 
Segundo Bourdon e Brinks (1983), uma vantagem adicional da data 
do parto como medida de eficiência reprodutiva seria sua 
associação com a idade à desmama. Bezerros que nascem mais 
cedo pesam mais à desmama quando esta é realizada em data fixa. 
Trabalhos publicados mais recentemente (Marshall et al. 1990; 
Rege e Famula, 1993) reportaram que fêmeas cujos partos ocorrem 
cedo dentro da estação são mais eficientes biológica e 
econômicamente. Além desses trabalhos, outros (Bourdon e Brinks, 
1983; Meacham e Notter, 1987; Buddenberg et. al., 1990;  Lopez 
de Torre e Brinks, 1990; Ponzoni, 1992) têm investigado várias 
medidas de fertilidade das fêmeas e incluído a data do parto como 
sendo uma característica de interesse para a pecuária de corte. 
 
 
 
 
Entre os efeitos de meio que influenciam a data do parto 
mencionados na literatura (Bourdon e Brinks, 1983; DeRouen e 
Franke, 1989; Rege e Famula, 1993; Johnston e Bunter, 1996) 
merecem destaque o ano e, ou, estação de nascimento , a idade da 
fêmea, o sexo do bezerro no parto anterior, o peso ao nascer e à 
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desmama e a data do parto anterior, além do peso da fêmea ao 
parto. 
 
Alguns resultados encontrados na literatura para a data do parto 
podem ser observados na Tabela 3.  
 
Tabela - 3. Número de observações (N), data do parto média (DP), 

erro padrão (EP) e duração da estação de monta (DEM) 
de animais de diversas raças, segundo vários autores. 

 
Autor e ano de publicação N Raças DP±EP 

(dias) 
DEM 
(dias) 

Meacham e Notter (1987) 3827 Simental 86,0 1 - 
 2570 Simental 100,0 2 - 
     
DeRouen e Franke (1989)1 145 Angus 45,0±2,00 75 
 120 Brahman 63,0±3,00 75 
 150 Charolês 50,0±2,00 75 
 209 Hereford 48,0±1,00 75 
     
Buddemberg et. al. (1990)1 347 Hereford 30,0 61 
     
Lopez de Torre e Brinks (1990)3 493 Retinta 81,0±6,00 209 
     
Rege e Famula (1993)1 16911 Hereford 23,7±0,47 - 

1/ Data do primeiro parto 
2/ Data do segundo parto 
3/ Data do parto como medida repetida 
 
 
 
2.1.4.  Intervalo de partos 
 
Segundo Andrade (1991), o intervalo de partos corresponde ao 
período de tempo compreendido entre duas parições consecutivas, e 
sua magnitude determinaria o número de crias que a vaca produz 
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durante sua vida útil. Nájera (1990) reportou para a raça Nelore 
intervalo de partos médio de 468 dias, variando de 389 a 586 dias. 
Para Mattos e Rosa (1984), o intervalo de partos é componente 
importante da eficiência reprodutiva, sendo influenciado por fatores 
fisiológicos, nutricionais, patológicos e de manejo em geral. O 
intervalo de partos pode ser dividido em dois segmentos, o período 
de serviço e o período de gestação. Segundo Hafez (1988), em 
bovinos, o período de gestação variou de 240 até 333 dias em 
função de efeitos genéticos e ambientes. Em zebus, entretanto, 
Rosa e Lobreiro (1989) citam que o período de gestação variou de 
280 a 290 dias. Ainda segundo Hafez (1988), o período de serviço 
em bovinos variou de 30 a 104 dias em função de diversos fatores, 
e o intervalo de partos de 270 a 437 dias, sempre na dependência de 
fatores ambientes e genéticos. Seguindo este raciocínio, Pinheiro 
(1973) e Oliveira filho (1974) reportaram que o período de serviço 
variou de 30 a 1144 dias para as raças Nelore e Indubrasil. 
 
Segundo Bergmann (1993), os trabalhos disponíveis na literatura 
brasileira, relativos à avaliação e ao melhoramento genético da 
eficiência reprodutiva dos zebus, têm enfatizado a utilização do 
intervalo de partos. Utilizando trabalhos publicados de 1946 até 
1988, para a visualização da tendência fenotípica desta 
característica no decorrer do tempo, o autor chegou à conclusão 
que houve tendência favorável (redução de, aproximadamente, 6,5 
meses num período de 50 anos). Entretanto, segundo o autor, esta 
aparente melhora no perfil reprodutivo das raças zebus nacionais, 
evidenciada pela redução do intervalo de partos, possivelmente 
decorre muito mais das peculiaridades associadas à característica, 
principalmente a adoção de estação de monta restrita como prática 
rotineira nos rebanhos de corte nacional, do que da possível pressão 
de seleção para esta característica. 
 
Mais recentemente, a adoção do intervalo de partos como critério 
de seleção na pecuária bovina de corte vem sendo questionada, 
principalmente quando é utilizada estação de monta de curta 
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duração. Dessa forma, Bergmann (1993), em revisão de literatura, 
relatou que a utilização do intervalo de partos como critério de 
seleção em gado de corte pode ser considerada tendenciosa. Dentre 
outras razões, citadas por Bourdon e Brinks (1983), Bergmann 
(1993) e Lôbo (1996), está que a expressão fenotípica da 
característica ocorre apenas para animais que tiveram, pelo menos, 
dois partos durante a sua vida produtiva. Além disto, vacas que 
parem cedo na estação de nascimentos são forçadas a apresentar 
longo período pós-parto antes da próxima estação de monta. Estes 
animais geralmente concebem cedo naquela estação de monta, mas 
são impossibilitados de apresentar intervalo de partos inferiores a 
365 dias. Por outro lado, vacas que parem tardiamente na estação 
de nascimentos terão período mais curto entre o parto e o início da 
estação de monta seguinte e, conseqüentemente, a oportunidade de 
apresentar intervalo de partos menor. Segundo Bourdon e Brinks 
(1983), intervalos de partos curtos são precedidos por intervalos 
mais longos no próximo ano.  
 
Balieiro (1976), Aroeira e Rosa (1982), Viana e Ferreira (1983) e 
Nájera (1990) mencionaram vários fatores de meio que causam 
variação no intervalo de partos, dentre os quais merecem destaque 
o ano e o mês e, ou, época do parto, a idade da vaca ao parto, o 
sexo da cria, o local ou rebanho, o ano de nascimento e o manejo. 
 
O sexo do bezerro influenciou o intervalo de partos, sempre com a 
tendência de intervalos mais longos para vacas amamentando ou 
gestando bezerros do sexo masculino. Balieiro (1976), Viana e 
Ferreira (1983) e Nájera (1990) encontraram, respectivamente, 
16,3, 3,0 e 4,1 dias de intervalo de partos a mais para vacas que 
amamentavam bezerros do sexo masculino. 
 
Segundo Nájera (1990), o efeito do mês do parto sobre o intervalo 
de partos que se inicia pode ser justificado pelas variações 
climáticas ocorridas durante o ano. Embora não tenha encontrado 
significância para este efeito, as maiores e menores médias 
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ajustadas corresponderam, respectivamente, aos meses de abril e 
dezembro. Cabe ressaltar que, naquele trabalho, os animais 
receberam suplementação alimentar no período crítico de produção 
de forragens e que não era adotada estação de monta. Entretanto, 
Miranda et. al. (1982a) encontraram efeito significativo do mês do 
parto para animais nascidos no município de João Pinheiro (MG), 
sendo os menores intervalo de partos aqueles que seguiram-se às 
parições ocorridas nos meses de janeiro e fevereiro, e os maiores 
aqueles que seguiram-se às parições ocorridas nos meses de 
outubro e novembro. Outra justificativa para o efeito do mês do 
parto foi citada por Viana e Ferreira (1983) que atribuíram ao fator 
manejo reprodutivo (estação de monta) a causa de intervalos de 
partos mais longos encontrados em alguns meses do ano. 
 
 
2.2.  Parâmetros genéticos de algumas características 

reprodutivas em animais da raça Nelore 
 
Aliada à importância econômica do perímetro escrotal, da idade ao 
primeiro parto, das datas dos partos e do intervalo de partos, 
descritas anteriormente, deve-se acrescentar a possibilidade de 
utilizar estas características nos programas de melhoramento 
genético dos bovinos. Para tal, faz-se necessário o conhecimento de 
seus parâmetros genéticos. A inclusão de algumas dessas 
características em programas de melhoramento, apenas do ponto de 
vista genético, depende, primeiramente, da magnitude e da direção 
destes parâmetros. 
 
A seleção para aumento do perímetro escrotal não traz beneficio 
direto em termos econômicos. Objetiva-se, contudo, que, com esta 
seleção, se consiga animais mais precoces sexualmente e mais 
férteis, com maior quantidade e qualidade espermática e maior 
capacidade de serviço. Estas associações têm sido estudadas, 
notadamente, em raças européias. Existem evidências de que o 
perímetro escrotal esteja correlacionado geneticamente com a idade 
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à puberdade nos machos e fêmeas e, ainda, com a fertilidade das 
fêmeas aparentadas a estes machos (Notter, 1988; Bergmann, 
1993). 
 
A avaliação do perímetro testicular em touros deve ser feita antes 
dos 24 meses de idade por ser esse o período que antecede, ou 
coincide, com o início de sua atividade reprodutiva. 
Adicionalmente, é neste período, em torno da puberdade, que os 
testículos crescem mais rapidamente e de forma quase linear 
(Abdel-Raoulf, 1960; Pimentel et. al., 1984). Faz-se importante 
distinguir puberdade de maturidade sexual do reprodutor. 
Puberdade é o início da atividade reprodutiva, enquanto que 
maturidade sexual é o momento em que o reprodutor atinge seu 
potencial reprodutivo máximo. Entre estas duas etapas, o 
reprodutor desenvolve sua qualidade reprodutiva. A duração desta 
fase (período pós puberal) está relacionada a fatores genéticos e do 
ambiente, além da interação entre eles. Entre os fatores genéticos, 
destacam-se os níveis hormonais controlados por genes 
autossômicos (Fonseca, 1989).  
 
É por ocasião da puberdade que o touro adquire capacidade para 
reproduzir-se, manifestando libido e produzindo espermatozóides 
em quantidade e qualidade satisfatórias. Segundo Fonseca (1989), o 
início da puberdade é marcado por mudanças dos níveis circulantes 
de hormônios. Dentre estes, estão os efeitos das gonadotropinas e 
de seu hormônio estimulador que estão envolvidos indiretamente 
com o fenômeno da espermatogênese. Por estímulos hormonais, as 
células de Leydig sintetizam a testosterona que atua diretamente na 
espermatogênese, estimulando-a. O início da espermatogênese 
coincide com a luminação e aumento do diâmetro, tanto dos 
túbulos seminíferos como de seu lumen. Nesta fase, ocorre também 
um rápido crescimento dos órgãos genitais primários. De acordo 
com Bergmann et. al. (1996), os testículos crescem segundo curva 
sigmóide, com uma fase inicial mais lenta, seguida de um pico que 
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coincide com a puberdade, havendo, posteriormente, um 
crescimento lento, indicativo da maturidade sexual. 
 
Para que os animais possam atingir adequado nível reprodutivo,  
faz-se necessário elevado potencial genético para a reprodução, 
aliado a condições de meio favoráveis a este potencial genético. 
Dessa forma, a expressão da capacidade reprodutiva e o valor 
genético resultante para a fertilidade podem ser vistos como o 
reflexo da adaptação do animal ao estresse ambiente. A relativa 
importância desses dois fatos pode variar muito de acordo com o 
meio. A boa adaptação dos animais sob intenso estresse, 
provavelmente, será devida à habilidade de manter condições 
corporais adequadas, balanço energético positivo e bom estado 
geral de saúde. A adaptação ao estresse pode também ser decisiva 
para que o animal obtenha condições reprodutivas favoráveis. Por 
outro lado, em ambientes favoráveis, as condições fisiológicas que 
permitem alto nível reprodutivo podem ser facilmente atingidas. 
Neste último caso, as diferenças entre desempenho reprodutivo 
podem, provavelmente, indicar diferenças genéticas do potencial 
reprodutivo. Quando as condições ambientes são melhores e o 
desenvolvimento corporal do animal passa a ser menos limitante e 
menos informativo a respeito da adaptação, a reprodução realizada 
passa a ser mais dependente do potencial genético diretamente 
ligado à reprodução (Notter, 1995). Portanto, para as duas 
situações, o aumento da fertilidade pode decorrer de mecanismos e, 
ou, sistemas de manejo completamente diferentes. 
 
 
 
 
2.2.1.  Coeficientes de herdabilidade das características 

reprodutivas em bovinos de corte 
 
Segundo Falconer (1987), a herdabilidade de um caráter métrico 
expressa a proporção da variância total que é atribuída a variações 
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do efeito médio dos genes. O mais importante, contudo, é o seu 
papel preditivo, expressando a confiança do valor fenotípico como 
indicador do valor genético. Somente o valor fenotípico do 
indivíduo pode ser diretamente medido, mas é o valor genético que 
determina sua influência na próxima geração. Uma vez que o valor 
da herdabilidade depende da magnitude dos componentes de 
variância, a alteração em qualquer um deles a influenciará. A 
herdabilidade é, portanto, um conceito estatístico que varia de uma 
população para a outra, de característica para característica e de 
época para época. 
 
Para Falconer (1987), de um modo geral, os caracteres com 
menores coeficientes de herdabilidade estão mais intimamente 
ligados à adaptação reprodutiva, enquanto os caracteres que 
possuem maior coeficiente de herdabilidade são os que podem ser 
julgados, no campo biológico, como sendo os de menor 
importância na determinação do valor seletivo natural. De fato, 
grande parte dos estudos sobre características de reprodução de 
fêmeas bovinas de corte mostra baixos coeficientes de 
herdabilidade. Segundo Milagres et. al. (1979) e Philipsson (1980), 
as baixas estimativas de herdabilidade são devidas, possivelmente, 
à redução na variação genética resultante de muitas gerações de 
seleção natural. 
 
Também Koger (1976) descreveu baixas estimativas de 
herdabilidade para características reprodutivas, provavelmente em 
função da seleção, quer seja natural ou artificial. Entretanto, o autor 
argumenta que, nas raças e, ou, tipos que se desenvolveram em 
condições desfavoráveis com pouca ou nenhuma seleção artificial, 
este quadro poderia ser diferente. Em primeiro lugar, o nível 
reprodutivo médio seria baixo, permitindo rápida resposta 
fenotípica. Em segundo lugar, existiria considerável variação 
genética aditiva que possibilitaria a seleção. Este fato ficou 
evidente na revisão de trabalhos sobre parâmetros genéticos de 
características reprodutivas em bovinos criados na Austrália 
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realizada por Davis (1993). Este autor reportou que as estimativas 
de herdabilidade para características reprodutivas foram maiores 
para animais adaptados às condições tropicais do nordeste da 
Austrália do que para animais taurinos das regiões temperadas. 
 
Ainda segundo Koger (1976), a genética da fertilidade em bovinos 
poderia ser descrita da seguinte maneira: a seleção natural teria 
produzido, nas populações bovinas nativas, graus variados de 
fertilidade diretamente relacionados às condições ambientes. A 
migração entre estas populações teria levado ao aumento da 
variação genética e, durante a formação das raças em condições 
favoráveis de meio, a seleção artificial e natural teriam levado ao 
aumento da freqüência dos genes responsáveis para alta eficiência 
reprodutiva, explicando o grau geralmente alto de fertilidade na 
maioria das raças especializadas para produção de carne e leite. As 
estimativas de herdabilidade, nestes grupos, seriam baixas, posto 
que a variação genética teria diminuído, decorrente da seleção e 
reprodução em populações fechadas. Neste sentido, Lush (1945) 
argumentou que, de fato, poderia existir alguma seleção natural 
para alta fertilidade, uma vez que indivíduos com maior número de 
filhos possuem maior probabilidade de ter descendentes em 
reprodução. Entretanto, segundo Mercadante (1995), isto poderia 
ser anulado pela seleção artificial para maior ganho de peso, 
melhor aparência física e melhor caracterização racial, por 
exemplo. 
 
Koots et. al. (1994a) revisaram trabalhos sobre estimativas de 
herdabilidade disponíveis na literatura, para várias características 
de interesse econômico para bovinos de corte, e apresentaram 
valores médios ponderados (pelo inverso do quadrado do erro-
padrão de cada estimativa) e não ponderados. A Tabela 4 contém 
os resultados para a idade ao primeiro parto, data do parto e 
intervalo de partos. Também Mercadante (1995) revisou trabalhos 
realizados para a idade ao primeiro parto e o primeiro intervalo de 
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partos em animais zebus, e obteve médias ponderadas para 
estimativas de herdabilidade (Tabela 4). 
 
Tabela - 4. Médias não ponderadas e ponderadas pelo inverso do 

quadrado do erro padrão de estimativas de 
herdabilidade (h2), erros padrão (EP) e número de 
estimativas (N) usadas para composição dos valores 
médio para idade ao primeiro parto (IPP), intervalo de 
partos (IEP) e data do parto (DP), segundo vários 
autores. 

 
Caracte 
rísticas 

Autore(s) Não ponderadas Ponderadas 

  N h2 EP N h2 EP 
IPP Koots et. al. (1994a) 1 7 0,14 0,18 7 0,06 0,02 
 Mercadante  (1995) 2    17 0,25  
        
IEP Koots et. al. (1994a) 1;3 7 0,09 0,12 7 0,06 0,01 
 Koots et. al. (1994a) 1;4 4 0,10 0,18 3 0,01 0,02 
 Mercadante  (1995) 2    19 0,10  
        
DP Koots et. al. (1994a) 1 10 0,07 0,06 7 0,08 0,01 
        

Adaptado de Koots et. al. (1994a) e Mercadante (1995) 
1/ Estimativas obtidas em sua maioria de populações bovinas de 

origem européia, de diversas raças. 
2/ Estimativas obtidas de populações zebus. 
3/ Herdabilidade do Intervalo de partos somente de novilhas. 
4/ Herdabilidade do Intervalo de partos somente de vacas. 
 
 
 
 
Em geral, observa-se que os valores do coeficiente de 
herdabilidade para a idade ao primeiro parto e intervalo de partos 
encontrados para animais zebus foram mais elevados que os 
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valores ponderados e não ponderados para animais de origem 
européia. Esses resultados estão de acordo com os descritos por 
Davis (1993), onde animais taurinos apresentaram menores 
estimativas de herdabilidade para as características reprodutivas 
das fêmeas comparadas às dos animais zebuínos e seus 
cruzamentos. 
 
Das três características descritas na Tabela 4, a idade ao primeiro 
parto é aquela que apresenta, em geral, as maiores estimativas 
médias de herdabilidade. Especificamente para zebus (Mercadante, 
1995), é evidente o valor mais elevado de estimativa de 
herdabilidade para idade ao primeiro parto (0,25) do que para o 
intervalo de partos (0,10). Apesar do consenso na literatura, de que 
a melhoria das características reprodutivas depende de mudanças 
de natureza ambiente, principalmente de ordem nutricional, as 
estimativas de herdabilidade observadas na Tabela 4 indicariam 
que a seleção para a idade ao primeiro parto poderia ser efetiva. Já 
para a característica data do parto não foram encontradas, na 
literatura, estimativas de herdabilidade em zebus. 
 
Apesar da baixa magnitude das estimativas de herdabilidade das 
características de reprodução das fêmeas, tal fato não significa a 
impossibilidade de melhoria genética. Além do mais, uma das 
dificuldades na avaliação dos parâmetros genéticos das 
características reprodutivas das fêmeas bovinas se refere à 
eliminação dos dados de vacas de baixo desempenho. Com 
freqüência, apenas as informações das fêmeas férteis, ou seja, 
daquelas que possuem pelo menos um parto estão disponíveis. 
Portanto, essas informações podem dar origem a amostras viciadas, 
mascarando a variabilidade das características e, também, as 
diferenças genéticas entre os animais. Outro fator que pode levar a 
vícios nas estimativas de algumas características das fêmeas 
bovinas, já comentado anteriormente, é o uso de estações de monta 
de curta duração. Com o objetivo de reduzir, pelo menos em parte, 
esses problemas, alguns trabalhos (Meacham e Notter, 1987;  
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Meyer et. al., 1990; Meyer et. al., 1991; Johnston e Bunter, 1996) 
optaram pela inclusão das fêmeas que não possuíam parto dentro de 
uma estação específica, penalizando-as. Em geral, atribuíram a 
estes animais uma data do parto maior que a última data do parto 
disponível.  
 
Ao contrário das características reprodutivas das fêmeas, cujas 
estimativas de herdabilidade são geralmente baixas, o perímetro 
escrotal, característica associada à reprodução nos machos e 
fêmeas, apresenta estimativas de herdabilidade de moderadas a 
altas (Toelle e Robinson, 1985). De acordo com Notter (1995), o 
perímetro escrotal é característica facilmente mensurável e 
diretamente associada com a quantidade e a qualidade espermática. 
Dessa forma, seu conhecimento permite prever o potencial 
reprodutivo de touros jovens (Martins Filho, 1991 e Lôbo, 1992 ). 
Talvez, a seleção para maior perímetro escrotal dos machos jovens 
e o posterior descarte daqueles que, como touros, não apresentem 
desempenho satisfatório, fosse a estratégia mais adequada para o 
aumento da fertilidade atual do rebanho e das próximas gerações.  
 
Alguns trabalhos, inclusive o realizado por Bourdon e Brinks 
(1986), têm reportado grande importância do efeito do peso 
corporal sobre o perímetro escrotal. Entretanto, os autores não 
recomendaram ajuste para este fator e argumentaram que, sendo o 
principal objetivo o aumento da acurácia da seleção para a 
puberdade, os ajustes deveriam ser realizados para idade e não para 
peso, já que o perímetro escrotal a um ano de idade de animais 
taurinos está associado com idade à puberdade nos machos. Além 
disso, o peso não seria fator apenas do meio ambiente, contendo 
também componentes genéticos. Logo, o ajuste do perímetro 
escrotal para peso corporal poderia estar removendo diferenças de 
origem genética no perímetro escrotal. 
 
Koots et. al. (1994a), em extensa revisão de literatura, reportaram 
que as estimativas de herdabilidade para o perímetro escrotal foram 
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maiores quando não se procedeu ajuste para peso e idade, 
intermediária quando o perímetro escrotal foi ajustado para a idade 
do animal e baixa quando o perímetro escrotal foi ajustado para 
peso. Dos 30 trabalhos revisados, dois não ajustaram perímetro 
escrotal para idade, e apenas três ajustaram perímetro para peso. De 
acordo com os autores, pode-se concluir que o ajuste do perímetro 
escrotal para a idade seja o mais adequado e aceito para se obter 
estimativas de parâmetros genéticos acurados para essa 
característica.  
 
Os trabalhos relacionados com as estimativas de herdabilidade do 
perímetro escrotal em raças zebus são escassos no Brasil. 
Estimativas para a herdabilidade do perímetro escrotal em animais 
da raça Nelore encontrados na literatura nacional encontram-se na 
Tabela 5. No exterior, Koots et. al. (1994a) revisaram diversos 
trabalhos e apresentaram valores médios ponderados (pelo inverso 
do quadrado do erro-padrão de cada estimativa) e não ponderados 
para o perímetro escrotal ajustado para idades constantes em 
animais de diversas raças, em sua maioria taurinas (Tabela 6). Por 
estes estudos verificam-se elevadas estimativas de herdabilidade 
para o perímetro escrotal, e certa semelhança entre as médias 
aritméticas não ponderadas de zebus (Tabela 5) e taurinos (Tabela 
6). Os valores encontrados contrariam a afirmação de Notter 
(1995), de que as estimativas encontradas na literatura para o 
perímetro escrotal de animais zebus e seus cruzamentos seria 
menor do que as estimativas encontradas para animais taurinos. 
Entretanto, para as raças taurinas, a idade média da medição do 
perímetro escrotal foi de 12 meses, sendo esta a idade média na 
qual animais de raças européias atingem a puberdade (Bergmann 
et. al., 1996). Para os animais zebus existe consenso de que a idade 
na qual os machos atingem a puberdade seja mais tardia, próxima 
aos 18 meses de idade. Segundo Fonseca (1989), acredita-se que, 
nos trópicos, em razão dos fatores ligados aos rigores do clima e às 
condições genéticas, a puberdade ocorra em idades mais tardias. 
Ainda, segundo este autor, diversos estudos têm apontado o início 
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da puberdade entre os 15 e 19 meses para animais Bos taurus 
indicus nas regiões tropicais. Bergmann et. al. (1996) sugerem que 
a maior herdabilidade estimada aos 18 meses, em relação àquela 
aos 12 meses de idade, se deva à maior proximidade da puberdade. 
Entretanto, a estimativa da herdabilidade encontrada por estes 
autores para o perímetro escrotal medido aos 12 meses de idade foi 
alta e semelhante à média encontrada por Koots et. al. (1994a) para 
animais de origem européia (Tabela 5 e 6). Um aspecto que 
necessita de maior número de pesquisas por parte do meio 
científico nacional se relaciona à melhor idade para proceder a 
seleção pelo perímetro escrotal. 
 
Tabela - 5. Número de observações estimativas de herdabilidade 

(h2), erro padrão (EP) do perímetro escrotal e idade 
média para animais da raça Nelore criados no Brasil, 
segundo vários autores. 

 
Autor (es) N. OBS. Idade (meses) h2 ± EP 

Martins Filho et. al. (1990) 2483 20 0,47 ± 0,08 
Martins Filho (1991) 3393 20 0,36 ± 0,07 
Pinto (1994) 1220 18 

24 
0,28 ± 0,08 
0,38 ± 0,09 

    
Bergmann et. al. (1996) 871 12 0,47 ± 0,07 
  18 0,74 ± 0,06 

Média não ponderada   0,45 ± 0,07 

(Adaptado de Pinto, 1994; Bergmann et. al., 1996) 
 
 
 
 
 
2.2.2.  Correlações Genéticas 
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A associação entre duas, ou mais, características observadas em 
indivíduos de determinada população é denominada de correlação 
fenotípica, a qual decompõe-se entre os componentes genético e 
ambiente, descritos em detalhe por Falconer (1987). Para 
estabelecimento de programas de melhoramento são necessários, 
entre outros, o conhecimento do sentido e magnitude das 
correlações genéticas entre as características a serem melhoradas. 
 
Tabela - 6. Médias1 não ponderada e ponderada de estimativas da 

herdabilidade (h2), erro padrão (EP) e número de 
estimativas (N) usadas para composição dos valores 
para o perímetro escrotal, segundo Koots et. al. 
(1994a). 

 
Não ponderadas Ponderadas 

N h2 EP N h2 EP 
      

25 0,45 0,16 25 0,48 0,019 
      

1/ Estimativas obtidas em sua maioria de populações bovinas de 
origem européia de diversas raças. 

 
As possíveis causas da correlação genética entre duas 
características são a pleiotropia, fenômeno pelo qual um gene 
influencia duas ou mais características, e a ligação gênica, que 
possibilita que genes de ação independente em segregação atuem 
juntos. Segundo Falconer (1987), o grau de correlação originado 
pela pleiotropia expressa a quantidade pela qual duas 
características são influenciadas pelos mesmos genes, mas a 
correlação resultante desse fenômeno expressa o efeito total de 
todos os genes em segregação, que influenciam ambas as 
características. Assim, alguns genes podem levar a incremento 
fenotípico em ambas as características, enquanto outros 
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incrementam uma e reduzem outra. Os primeiros tendem a causar 
correlação positiva e os segundos correlação negativa. 
 
Estudos relacionados às características reprodutivas das fêmeas e o 
perímetro escrotal em bovinos são escassos. Contudo, os trabalhos 
revisados na literatura envolvendo bovinos de corte evidenciam 
correlações genéticas favoráveis entre componentes da eficiência 
reprodutiva das fêmeas e o perímetro escrotal medido em animais 
jovens. Para os trabalhos referentes às características incluídas no 
presente estudo pode-se observar (Tabela 7) que as correlações 
genéticas foram favoráveis, à exceção de algumas estimativas 
referentes à idade ao primeiro parto e à data do parto. 
 
A associação entre medidas do perímetro escrotal e características 
reprodutivas das fêmeas pode decorrer da origem embrionária 
comum para órgãos reprodutivos dos dois sexos. A hipótese da 
associação genética favorável entre características de sexos 
diferentes baseia-se no fato de que os hormônios que estimulam as 
gônadas em ambos os sexos são os mesmos. Por outro lado, os 
genes autossômicos que controlam as características reprodutivas 
são comuns para ambos os sexos, e os mesmos hormônios 
gonadotrópicos, FSH (hormônio folículo estimulante) e LH 
(hormônio luteinizante) são intermediários no controle fisiológico 
da atividade reprodutiva dos dois sexos (Land, 1973). Segundo 
Martins Filho (1991), machos e fêmeas, após atingirem a 
puberdade e antes de atingirem a maturidade sexual, passam por 
uma fase em que ocorrem inúmeros fenômenos fisiológicos, nos 
quais intervêm fatores genéticos, tais como a regulamentação de 
níveis hormonais por diversos genes autossômicos. 
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Tabela - 7. Estimativas dos coeficientes de correlação genética 
aditiva e respectivo erro padrão (rA ± EP)  entre o 
perímetro escrotal (PE) e a idade ao primeiro parto 
(IPP), o intervalo de partos (IEP), o primeiro 
intervalo de partos (PIEP), a data do parto como 
medida repetida (DP), a data do primeiro parto (DPP) 
e a data do segundo parto (DSP), segundo vários 
autores e raças. 

Autore(s) Raça Idade1 
(meses) 

Caracte-
rísticas 

rA ± EP 

Toelle e Robinson (1985) Hereford 7 PIEP -0,33 
   IPP 2 -0,35 
   IPP 3  0,54 
Toelle e Robinson (1985) Hereford 12 PIEP -0,42 
   IPP 2 -0,38 
   IPP 3 -0,14 
Martins Filho (1991) Nelore 20 IPP -0,77 ± 0,08 
   PIEP -0,04 ± 0,25 
Notter et. al. (1993) Angus 12 DPP -0,19 
   DSP -0,27 
Morris e Cullen (1994) Taurinos 4 8 DP -0,09 ± 0,45 
  11 DP  0,03 ± 0,51 
  13 DP  0,08 ± 0,55 
   DP 5 -0,06 ± 0,47 
Koots et. al. (1994b) Taurinos - IPP  0,22 7,6 
  - IEP -0,11 7,6 
Bergmann et. al. (1996) Nelore 12 PE 18 0,76 8 

1/ Idade média dos animais, quando da mensuração do perímetro escrotal. 
2/ Inclui novilhas de dois a três anos de idade ao primeiro parto, acasaladas com um a 

dois anos de idade. 
3/ Inclui apenas novilhas de dois anos de idade ao primeiro parto. 
4/ Animais taurinos oriundos de 10 grupamentos genéticos, sendo dois puros e oito 

provenientes de cruzamentos diversos.  
5/ Perímetro escrotal, incluindo no modelo as medidas repetidas tomadas  para as três 

idades (8, 11, 13 meses). 
6/ Correlações  médias de trabalhos , revisados pelos autores,  realizados em animais 

taurinos. 
7/ Médias não ponderadas, referentes a dois trabalhos citados na literatura. 
8/ Correlação genética entre o perímetro escrotal medido aos 12 meses e aos 18 meses 

de idade. 
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Por outro lado, a correlação genética favorável entre crescimento e 
perímetro escrotal sugere que as duas características estejam 
associadas em touros jovens (Bergmann et. al., 1996). Entretanto, a 
associação entre crescimento e fertilidade na fêmea não está clara. 
Segundo Bourdon e Brinks (1986), a fertilidade pode ser pensada 
como duas características, ou seja, fertilidades inerente e expressa. 
A fertilidade inerente seria função dos genes que influenciam 
diretamente o sistema endócrino e outros mecanismos fisiológicos 
que influenciam a fertilidade, não  sendo  diretamente  mensurável. 
A correlação genética favorável entre crescimento corporal e 
perímetro escrotal deve indicar associação favorável entre 
crescimento corporal e fertilidade inerente do indivíduo. Essa 
associação só é concebível se os genes responsáveis para uma 
melhor fertilidade inerente favorecem ações fisiológicas em geral, 
e, dessa forma, aumentam o crescimento corporal. Já a fertilidade 
expressa pode ser medida, por exemplo, pela idade à puberdade e a 
taxa de concepção. A expressão desta fertilidade depende do meio 
ambiente. A associação entre fertilidade inerente e peso corporal 
sempre é favorável. Já a associação entre crescimento e fertilidade 
expressa nem sempre o é. Aumentos no potencial de crescimento 
significariam maiores exigências nutricionais para mantença. Se 
esses requerimentos não são atingidos, a expressão da fertilidade é 
prejudicada. De acordo com essa hipótese, a seleção para o 
crescimento poderia aumentar a fertilidade inerente e, em 
ambientes com baixos níveis de estresse, a expressão da fertilidade. 
Por outro lado, em ambientes com altos níveis de estresse, a 
seleção para o crescimento poderia diminuir a expressão da 
fertilidade. Em ambientes sob estresse, a seleção para fertilidade 
expressa poderia reduzir o tamanho corporal. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 
3.1.  Material 
 
3.1.1.  A fazenda 
 
Os dados utilizados neste trabalho referem-se a animais do rebanho 
Nelore da Colonial Agropecuária Ltda., localizada em Janaúba, 
norte de Minas Gerais. Janaúba está a uma altitude média entre 500 
a 600 metros acima do nível do mar, no paralelo 150 47′ de latitude 
sul e meridiano 430 16′ de longitude, a oeste de Greenwich. O 
clima, segundo classificação de Köppen, é tropical tipo AW ou 
tropical de Savanas, caracterizado por duas estações: seca (de maio 
a outubro) e chuvosa (de novembro a abril). A temperatura de todos 
os meses é superior a 180 C, com média anual de 240 C (média 
mínima de 170 C e média máxima de 310 C). No período mais 
chuvoso, Janaúba está situada entre as isoietas de 750 a 1000 mm, 
com média anual de 760 mm. A umidade relativa do ar varia de 30 
a 50% na época seca e de 70 a 85% na época chuvosa. Os solos 
predominantes são heterogêneos, latossolos e cambissolos. 
 
A fazenda Colonial compreende área de 19.500 ha, formada em 
aproximadamente 60% por diversas gramíneas. As pastagens 
predominantes são o capim Buffel (Cenchrus ciliaris L.) com 75 % 
e o capim Urocloa (Urocloa mosambicencis) com 22% do total da 
área formada. Gramíneas de outras espécies compõem o restante 
das pastagens 
 
As instalações são adequadas para a criação de gado de corte, 
sendo constituídas por currais bem montados e cochos cobertos nos 
diversos pastos para a distribuição de sal mineral. 
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3.1.2.  O rebanho 
 
O rebanho foi formado a partir de 1971, com aquisições de animais 
oriundos de várias fazendas tradicionais na criação de gado Nelore. 
Desde seus primórdios, teve início a colheita de informações 
referentes aos animais para a formação do banco de dados. O 
rebanho de reprodutrizes era constituído de animais puros de 
origem, acasalados por monta natural, ou inseminação artificial, 
sob regime de estação de monta desde 1978 (Tabela 8) e manejadas 
a pasto, recebendo mineral proteinado no período da seca (maio a 
outubro) fornecido ad libitum. Os bezerros foram criados até a 
desmama em pasto sequeiro. A partir de 1993, após a desmama, os 
bezerros passaram a ser criados em pastos irrigados de junho a 
novembro. As demais categorias de animais foram criadas a pasto. 
O rebanho sofreu seleção fenotípica e seleção para desempenho 
ponderal, com aproximadamente 2% dos produtos do sexo 
masculino sendo reservados para a reprodução, e apenas fêmeas 
que atingiram peso próximo aos 300 kg no início da estação de 
monta permaneceram no rebanho. Além disso, as fêmeas com 
diagnóstico de gestação negativo após o termino da estação de 
monta foram descartadas.  
 
Deve-se salientar que houve alterações no manejo das novilhas 
durante o experimento. Até meados dos anos 80, o primeiro 
acasalamento das novilhas era deliberadamente atrasado para 
acontecer próximo aos 3 anos de idade. A partir de 1986, as 
novilhas passaram a ser acasaladas mais jovens, entre 24 e 28 
meses de idade. 
 
Tabela - 8. Variações da duração das estações de monta e de 

nascimento da Fazenda Colonial durante o período 
estudado. 
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Ano Início da 
estação de 

monta 

Fim da 
estação de 

monta 

Duração da 
estação de 

monta (dias)

Início da 
estação de 
nascimento

Fim da 
estação de 
nascimento 

1971 - 1977 - - sem estação de monta definida 
1978 - 1985 01/12 21/04 141 01/09 05/02 
1986 - 1988 15/12 05/05 141 15/09 19/02 
1989 - 1991 15/12 21/04 127 15/09 05/02 
1992 15/12 04/04 110 15/09 19/01 
1993 31/12 20/04 110 01/10 04/02 
1994 - 1995 31/12 10/04 100 01/10 25/01 

 
 
3.1.3.  Descrição dos dados 
 
As informações para este estudo foram provenientes do banco de 
dados da Fazenda Colonial. Os arquivos iniciais utilizados eram 
compostos de 652 machos, nascidos de 1991 a 1995, e 1582 
fêmeas, nascidas de 1978 a 1993, filhos de, respectivamente, 87 e 
192 touros. 
 
As características observadas nas fêmeas foram divididas em dois 
grupos. O primeiro, relacionado ao início da vida reprodutiva das 
fêmeas (idade ao primeiro parto e a data do primeiro parto, N = 
1398), e o segundo associado à periodicidade com que elas 
reproduziram (data do segundo parto e primeiro intervalo de partos, 
N = 577). Conforme estudo realizado por Notter et. al. (1993), 
optou-se, neste trabalho, por estudar a data do primeiro e do 
segundo parto como duas características independentes. 
 
 
 
Para o cálculo das datas do primeiro e do segundo partos, adotou-se 
a definição proposta por Ponzoni (1992), isto é, as características 
foram calculadas como sendo o número de dias decorridos entre o 
primeiro dia da estação de nascimento e a data do parto da fêmea 
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em questão na mesma estação de nascimento. Para as 
características observadas nas fêmeas, foram considerados apenas 
os animais que tiveram parto inseridos no período das estações de 
nascimento (Tabela 8) e apenas as fêmeas que possuíam parto 
documentado na referida estação. 
 
As análises realizadas para avaliação dos efeitos dos fatores 
ambientes sobre as características reprodutivas das fêmeas 
incluíram apenas animais com informações completas para todas as 
classes de efeitos. Do arquivo original, havia 184 e 67 fêmeas que 
não possuíam pai conhecido, respectivamente para o primeiro e 
segundo grupo de características, sendo, portanto, descartadas das 
análises. 
 
Para as análises visando a obtenção de estimativas dos parâmetros 
genéticos, todas as informações do arquivo original foram 
consideradas. As características das fêmeas foram: idade ao 
primeiro parto (N = 1582), as datas do primeiro (N = 1582) e do 
segundo partos (N = 644), e o primeiro intervalo de partos (N = 
644). 
 
As características observadas nos machos foram: perímetro escrotal 
medido próximo aos 12 (N = 652) e aos 18 (N = 607) meses de 
idades, variando entre 277 e 457 dias (360 dias de média) e entre 
458 e 638 dias (539 dias de média), respectivamente. Ambas as 
medidas foram realizadas no mesmo animal, em idades diferentes, 
transversalmente na região de maior diâmetro do escroto com a 
utilização de fita métrica metálica. O número de animais foi o 
mesmo para a avaliação dos efeitos dos diversos fatores de meio 
sobre perímetro escrotal e para estimação de parâmetros genéticos. 
 
A matriz de parentesco utilizada totalizou 15648 animais 
diferentes, nascidos entre os anos de 1964 e 1996. Foram excluídas 
informações de parentesco conflitantes. Do total de animais 
incluídos na matriz de parentesco 25,8 % (4034) eram 
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endogâmicos, e estes apresentavam coeficiente de endogamia 
médio de 3,0%. 
 
 
3.2.  Métodos 
 
As análises estatísticas foram realizadas nos computadores da 
Unidade de Processamento de Dados do Núcleo de Genética 
Equídea do Departamento de Zootecnia da Escola de Veterinária da 
UFMG. Foi utilizado o pacote estatístico SAS (1990) para a 
formação de arquivos, consistência e análise descritiva dos dados, 
assim como para a verificação dos fatores ambientes sobre as 
diversas características. Para análises de variância, avaliação das 
diversas fontes de variação e obtenção de médias ajustadas pelo 
método dos quadrados mínimos foram propostos vários modelos. 
Inicialmente, para os modelos envolvendo as datas do primeiro e 
segundo partos foi incluído o efeito do pai do bezerro, na tentativa 
de se avaliar diferenças de fertilidade entre touros e, ou, o efeito do 
número de fêmeas em cada grupo para acasalamento (fêmeas 
inseminadas foram consideradas como um grupo) sobre a data do 
parto da fêmea. Como não houve diferenças entre grupos (P > 0,05) 
este fator deixou de ser considerado nos demais modelos. 
 
Em seguida, para todos os modelos, foram pesquisados os efeitos 
de todas as possíveis interações duplas entre efeitos fixos. Como 
não apresentaram significância estatística (P > 0,05), foram 
excluídos das análises subsequentes. O nível de significância 
adotado para permanência dos diversos outros fatores nos modelos 
finais foi P < 0,05. 
 
O modelo utilizado para descrever variações do perímetro escrotal 
aos 12 ou aos 18 meses de idade foi o seguinte:  
 

ijkl i J k ijkl ijkl ijklY a A M b bI I I I e= + + + + − + − +µ 1 2
2( ) ( )  
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Onde: 
 
Yijkl = valor observado do perímetro escrotal aos 12 e aos 18 

meses de idade do lésimo animal; 
µ = Média geral; 
ai = Efeito aleatório do iésimo touro pai do animal; 
Aj = Efeito fixo do jésimo ano de nascimento do animal; 
Mk = Efeito fixo do késimo mês de nascimento animal; 
b1 = Coeficiente de regressão linear do perímetro escrotal 

sobre a idade do animal; 
b2 = Coeficiente de regressão quadrático do perímetro 

escrotal sobre a idade do animal; 
Iijkl = Idade do animal; 
I  = média de idade do animal; 
eijkl = Erro aleatório associado a cada observação. 
 
 
O modelo utilizado para descrever variações da idade ao primeiro 
parto e da data do primeiro parto foi o seguinte : 
 

ijklm i J k ijklm ijklm ijklm ijklm ijklmY a A M S b P P b P P b I I b I I e= + + + + + − + − + − + − +µ 1 1 2
2

3 4
2( ) ( ) ( ) ( )  

 
 
 
 
 
 
 
 
Onde: 
 
Yijklm = Valor observado da idade ao primeiro parto ou data 

do primeiro parto do mésimo animal; 
µ = Média geral; 
ai = Efeito aleatório iésimo  touro pai do animal; 
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Aj = Efeito fixo do jésimo ano de nascimento do animal; 
Mk = Efeito fixo do késimo mês de nascimento do animal; 
S l = Efeito fixo do lésimo sexo do bezerro filho do animal; 
B1 = Coeficiente de regressão linear da característica 

sobre o peso ao nascer do bezerro, filho do animal; 
B2 = Coeficiente de regressão quadrático da característica 

sobre o peso ao nascer do bezerro, filho do animal; 
Pijklm = Peso ao nascer do primeiro bezerro, filho do animal; 
P  = Média do peso ao nascer do primeiro bezerro, filho 

do animal; 
b3 = Coeficiente de regressão linear da data do primeiro 

parto sobre a idade ao parto do animal; 
b4 = Coeficiente de regressão quadrático da data do 

primeiro parto sobre a idade ao parto do animal 
Iijklm = Idade do animal no primeiro parto; 
I  = Média de idade do animal no primeiro parto; 
e ijklm = Erro aleatório associado a cada observação. 
 
 
Neste modelo foi incluído o efeito da idade do animal ao parto 
(linear e quadrático) apenas sobre a data do primeiro parto 
 
 
 
 
 
 
 
 
O modelo utilizado para descrever variações da data do segundo 
parto e do primeiro intervalo de partos foi o seguinte: 
 
                                                                              _       
Yijklmn = µ + ai + Aj + Mk + Spl + Ssm + b1(Ppijklmn-Pp) + ... 
                        _                         _                      _ 
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... + b2(Ppijklmn-Pp)2 + b3(Psijklmn-Ps) + b4(Psijklmn-Ps)2 + ... 
                    _                   _ 
... + b5(Iijklmn-I) + b6(Iijklmn-I)2 + eijklmn 
 
Onde: 
 
Yijklmn  = Valor observado da data do segundo parto ou do 

primeiro intervalo de partos do mésimo animal; 
µ = Média geral; 
ai = Efeito aleatório do iésimo  touro pai do animal; 
Aj = Efeito fixo do jésimo ano de nascimento do animal; 
Mk = Efeito fixo do késimo mês de nascimento do animal; 
Spl = Efeito fixo do lésimo sexo do primeiro bezerro filho do 

animal; 
Ssm = Efeito fixo do mésimo sexo do segundo bezerro filho do 

animal; 
b1 = Coeficiente de regressão linear da característica sobre 

o peso ao nascer do primeiro bezerro; 
b2 = Coeficiente de regressão quadrático da característica 

sobre o peso ao nascer do primeiro bezerro; 
Ppijklmn = Peso ao nascer do primeiro bezerro, filho do animal; 

pP  = Média do peso ao nascer do primeiro bezerro, filho do 
animal; 

b3 = Coeficiente de regressão linear da característica sobre 
o peso ao nascer do segundo bezerro; 

b4 = Coeficiente de regressão quadrático da característica 
sobre o peso ao nascer do segundo bezerro; 

Psijklmn = Peso ao nascer do segundo bezerro, filho do animal; 
sP  = Média do peso ao nascer do segundo bezerro, filho do 

animal; 
b5 = Coeficiente de regressão linear da característica sobre 

a idade ao segundo parto do animal; 
b6 = Coeficiente de regressão quadrático da característica 

sobre a idade ao segundo parto do animal; 
Iijklmn = Idade do animal no segundo parto; 
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I  = média de idade do animal o segundo parto; 
e ijklmn = Erro aleatório associado a cada observação. 
 
Na estimativa dos componentes de (co)variância, necessários para 
as estimativas de herdabilidade, dos valores gênicos de todos os 
animais e das correlações genéticas, fenotípicas e ambientes foi 
utilizado o método de máxima verossimilhança restrita livre de 
derivadas sob modelo animal, com inclusão da matriz de 
parentesco disponível entre animais fornecedores de informações, e 
seus antepassados. Para tanto, utilizou-se o programa 
MTDFREML, desenvolvido por Boldman et. al. (1995). Para os 
modelos com características únicas, foi utilizada a versão que 
possibilita a obtenção de estimativas dos erros padrão. 
 
A escolha do modelo apropriado baseou-se nas informações 
referentes aos efeitos ambientes, investigados anteriormente, que, 
em notação matricial, é descrito a seguir :  
 

Y  = X β + Zu + e, sendo 
  
Y  = vetor de observações; 
X  = matriz de incidência associada aos efeitos fixos; 
Z  = matriz de incidência associada aos efeitos 

aleatórios; 
β  = vetor de soluções para os efeitos fixos; 
u  = vetor de soluções (valores gênicos) para animais; 
e  = vetor de erros aleatórios ; 

Sob este modelo geral: 
 
E (y) = Xβ; E(u) = 0; E(e) = 0; Cov (u,e') = 0 
V(y) = ZGZ' + R 
V(u) = G σ2, sendo G uma matriz não singular conhecida, das 
variâncias e covariâncias dos efeitos em u e σ2 um escalar 
possivelmente conhecido. 
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V(e) = R σ2, onde R é uma matriz não singular conhecida, das 
variâncias e covariâncias dos efeitos residuais. 
 
O vetor de observações corresponde, nas análises de características 
únicas, a uma das seis características: idade ao primeiro parto, 
datas do primeiro e do segundo partos, primeiro intervalo de partos, 
e o perímetro escrotal aos 12 e 18 meses de idade. Nas análises 
com duas características, o vetor de observações incluiu sempre o 
perímetro escrotal aos 12 , ou aos 18 meses de idade, e uma das 
quatro características observadas nas fêmeas. Foi também realizada 
análise conjunta do perímetro escrotal aos 12 e aos 18 meses de 
idade. 
 
Os efeitos fixos considerados foram:  
Ano e mês de nascimento do animal,  para as seis características;  
Sexo do primeiro bezerro, para a data do segundo parto e o 
primeiro intervalo de partos; 
Mês do parto anterior, para a data do segundo parto e o primeiro 
intervalo de partos; 
Peso ao nascimento do primeiro bezerro, como covariável (efeito 
linear) para a idade ao primeiro parto e a data do primeiro parto; 
Idade ao parto, como covariável (efeito linear) para as datas do 
primeiro e do segundo partos, e para o primeiro intervalo de partos; 
Idade quando da mensuração, como covariável (efeito linear) para 
o perímetro escrotal aos 12 e aos 18 meses de idade; 
Idade ao parto, como covariável (efeito quadrático) para a data do 
primeiro parto; e 
Idade quando da mensuração como, covariável (efeito quadrático) 
para o perímetro escrotal aos 18 meses de idade. 
 
A cada ciclo o programa era reiniciado, usando-se como valores de 
(co)variâncias iniciais aqueles obtidos na análise anterior. Este 
procedimento foi repetido até que os componentes estimados não 
diferissem entre uma análise e outra, de acordo com as 
recomendações de Boldman et. al. (1995), ou seja, quando a 
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variância do Simplex era inferior a 10-9. Cada análise foi reiniciada 
com diferentes valores iniciais, para garantir que os valores dos 
componentes estimados correspondessem ao máximo absoluto da 
função de verossimilhança, na tentativa de evitar a convergência 
para máximos locais. 
 
Os componentes de variância, os coeficientes de herdabilidade e os 
valores gênicos  utilizados para cálculo da tendência genética 
foram obtidos a partir de análises com características únicas para 
cada uma das seis características. A tendência genética foi avaliada 
pela metodologia da regressão linear com o ano de nascimento 
como variável independente, utilizando a média anual dos valores 
gênicos como variável dependente, para os animais nascidos entre 
anos de 1971 (formação do rebanho) e 1996, e ponderadas pelo 
número de observações. 
 
As análises com duas características foram realizadas com o 
objetivo principal de se estimar as covariâncias e correlações entre 
perímetro escrotal medidos nas duas idades e entre o perímetro 
escrotal e as características reprodutivas observadas nas fêmeas. 
Foi adotada a estratégia proposta por Boldmann et. al. (1995), a 
qual consiste em: a) análises com características únicas para cada 
característica; b) análise com duas características, fixando-se as 
variâncias com os valores encontrados na análise com uma 
característica, estimando-se as covariâncias com baixa precisão, 
Var (-2Log L < 10-3; c) análise com duas características, com os 
valores preliminares obtidos no passo anterior, sem se fixar 
qualquer componente e adotando-se também baixa precisão; d) 
repetição da etapa anterior, elevando-se o nível de precisão para 
Var (-2Log L < 10-9; e) repetição da etapa anterior até que a 
diferença entre as -2Log L de duas repetições sucessivas seja 
menor do que 0,002 unidades. 
 
Para as análises com características múltiplas entre características 
reprodutivas de sexos diferentes, ou seja, características que não 
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foram medidas no mesmo animal, as covariâncias ambientes 
iniciais foram consideradas inexistentes, seguindo as 
recomendações de Boldmann et. al. (1995). 

 
 
 
 
 
 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1.  Fatores ambientes que influenciam algumas características 

reprodutivas em animais da raça Nelore 
 
4.1.1.  Perímetro escrotal aos 12 meses de idade 
 
A média observada e o desvio padrão do perímetro escrotal aos 12 
meses de idade foram de 20,8 ± 2,1 cm, com coeficiente de 
variação de 10,1 %. Esta média é semelhante à encontrada por 
Bergmann et. al. (1996) para animais da raça Nelore. Situa-se, 
ainda, como valor intermediário ao encontrado na literatura para 
animais da raça Nelore no Brasil, com idades próximas aos 12 
meses (Tabela 9). 
 
 
 
 
 
Para o perímetro escrotal aos 12 meses não foram importantes 
causas de variação (P > 0,05) os efeitos fixos do mês de nascimento 
e da idade do animal em sua expressão quadrática. Estes fatores 
foram excluídos do modelo final. As variáveis incluídas no modelo 
final e que foram importantes fatores de variação sobre o perímetro 
escrotal aos 12 meses de idade são apresentadas na Tabela 9. 
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Tabela - 9. Análise de variância para o perímetro escrotal aos 12 
meses de idade de animais da raça Nelore. 

 
Fontes de variação GL QM F 
Ano de nascimento 4 81,83 18,43* 
Idade do animal    

  Linear 1 588,60 132,59* 
Touro 86 7,12 1,60* 
Resíduo 560 4,44  

*/  P< 0,001 
 
 
Apesar de tratar-se de experimento desbalanceado, a porcentagem 
de redução na soma de quadrados foi utilizada neste estudo na 
tentativa de se avaliar a importância relativa das diversas fontes de 
variação envolvidas no modelo final de cada característica 
 
O efeito do ano de nascimento do animal foi responsável por 8,2 % 
da variação total do perímetro escrotal aos 12 meses de idade. Este 
achado demonstra a necessidade de se levar em conta esta fonte de 
variação nas comparações entre os animais e nas estimativas dos 
componentes genéticos para esta característica. As médias do 
perímetro escrotal aos 12 meses de idade, ajustadas pelo método 
dos quadrados mínimos, são apresentadas na Tabela 10. 
 
 
 
A regressão (ponderada pelo número de observações) do perímetro 
escrotal ajustado aos 12 meses de idade sobre o ano de nascimento 
do animal não evidenciou, estatisticamente,  tendência  fenotípica  
(P = 0,24). Apesar das medidas do perímetro escrotal de animais do 
rebanho Colonial estarem sendo tomadas desde 1991, apenas a 
partir de 1994 alguma ênfase tem sido dada a essa característica no 
processo seletivo. Desta forma, as diferenças encontradas no 
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perímetro escrotal aos 12 meses de idade entre anos são, 
provavelmente, decorrentes de flutuações nutricionais durante os 
anos estudados, do manejo dos animais e das diferenças causadas 
pelos mensuradores. O efeito ano de nascimento foi também 
importante em outros estudos (Nelsen et. al., 1986; Smith e Brinks, 
1989; Morris et. al., 1992; Morris e Cullen, 1994, Bergmann et. al., 
1996). 
 
Tabela - 10. Médias ajustadas pelo método dos quadrados mínimos,  

erro padrão (EP) e número de observações para o 
perímetro escrotal aos 12 meses de idade em animais 
da raça Nelore, de acordo com o ano de nascimento. 

 
Ano de nascimento Média ± EP Número de 

observações 
1991 22,91 ± 0,35 101 
1992 20,05 ± 0,26 123 
1993 21,49 ± 0,23 166 
1994 20,33 ± 0,21 249 
1995 19,70 ± 0,64 13 

 
 
 
 
 
 
Entre os efeitos fixos estudados, a idade foi a fonte de variação 
mais importante, sendo responsável por 14,7% de toda a variação 
do perímetro escrotal aos 12 meses de idade. De forma semelhante, 
diversos autores têm considerado necessário o ajuste do perímetro 
escrotal para variações da idade dos animais. Na revisão de 
literatura realizada por Koots et. al. (1994a), os autores obtiveram 
30 trabalhos sobre o perímetro escrotal, dos quais 25 consideraram 
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o efeito de idade nos modelos, evidenciando a importância desta 
fonte de variação. 
 
Na Figura 1 está a representação gráfica do crescimento do 
perímetro escrotal, de acordo com a idade do animal. Para o 
perímetro escrotal aos 12 meses de idade, apenas o efeito linear foi 
significativo (P < 0,0001). O coeficiente de regressão linear 
encontrado foi de 0,036 cm/dia. 
 
Figura - 1. Regressão das médias ajustadas pelo método dos 

quadrados mínimos do perímetro escrotal próximo 
aos 12 meses de idade sobre a idade de animais da 
raça Nelore. 
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O efeito de reprodutor (P<0,001) correspondeu a 15,3 % do total 
das fontes de variação, indicando que aos 12 meses de idade 
existem diferenças genéticas aditivas na expressão da característica 
em animais da raça Nelore do rebanho Colonial. 
 
 
4.1.2.  Perímetro escrotal aos 18 meses de idade 
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Para o perímetro escrotal aos 18 meses de idade a média observada 
e o desvio padrão foram de 27,7 ± 2,7 cm, com coeficiente de 
variação de 9,9 %. Esta média encontra-se acima dos resultados 
relatados por Lôbo (1996) referentes ao Programa de 
Melhoramento Genético da Raça Nelore da Universidade de São 
Paulo. Entretanto, este valor está próximo aos encontrados na 
literatura para a mesma raça e idade (Tabela 1). 
 
A análise de variância (Tabela 11) permitiu constatar que foram 
significativos os efeitos do reprodutor, ano e mês de nascimento e 
idade linear e quadrática do animal sobre o perímetro escrotal aos 
18 meses de idade. 
 
Tabela - 11. Análise de variância para o perímetro escrotal aos 18 

meses de idade de animais da raça Nelore. 
 

Fontes de variação GL QM F 
Ano de nascimento 4 41,25 5,52* 
Mês de nascimento 5 64,00 8,57* 
Idade do animal 1   

linear 1 44,89 6,01** 
Quadrático 1 39,55 5,30** 
Touro 83 10,44 1,40** 
Resíduo 512 7,47  

*/   P< 0,001 
**/ P< 0,05 
 
Dentre os efeitos estudados, o ano de nascimento foi responsável 
por 3,1 % da variação total do perímetro escrotal aos 18 meses, 
sendo uma fonte de variação importante. As médias para o 
perímetro escrotal aos 18 meses de idade, ajustadas pelo método 
dos quadrados mínimos para cada ano de nascimento, são 
apresentadas na Tabela 12. A regressão (ponderada pelo número de 
observações) do perímetro escrotal ajustado aos 18 meses de idade 
sobre o ano de nascimento do animal não evidenciou, 
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estatisticamente, tendência fenotípica (P = 0,49). Dessa forma, as 
inferências para o efeito do ano de nascimento são semelhantes 
àquelas feitas para o perímetro escrotal medido aos 12 meses de 
idade, ou seja, a importância do efeito do ano de nascimento foi 
mais devida às flutuações de ordem nutricional, climática, de 
manejo, e às diferenças causadas pelos mensuradores, do que 
decorrentes da seleção. 
 
Tabela - 12. Médias ajustadas pelo método dos quadrados mínimos, 

erro padrão (EP) e número de observações para o 
perímetro escrotal aos 18 meses de idade em animais 
da raça Nelore, de acordo com o ano de nascimento. 

 
Ano de Nascimento Média ± EP Número de 

observações 
1991 26,97 ± 0,62 81 
1992 25,54 ± 0,48 116 
1993 27,43 ± 0,41 162 
1994 27,08 ± 0,43 235 
1995 26,64 ± 1,15 13 

 
Entre os efeitos fixos estudados, o mês de nascimento foi a segunda 
mais importante fonte de variação, correspondendo a 6,0 % da 
variação total. Houve certa tendência dos bezerros nascidos no 
início da estação de nascimento (fim do período de seca) 
apresentarem maiores médias de perímetro escrotal em relação 
àqueles nascidos no período das chuvas. Assim, as maiores médias 
ajustadas pelo método dos quadrados mínimos foram registradas 
nos meses de setembro, outubro e novembro e as menores para 
animais nascidos em janeiro e fevereiro (Tabela 13). O fator 
nutricional, associado ao mês de nascimento, deve ser a provável 
causa para este efeito. Como na região existem duas estações bem 
definidas (seca de maio a outubro e chuvosa de novembro a abril), 
os animais que completaram 18 meses em março tiveram melhores 
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pastagens nos meses anteriores do que os animais que completaram 
18 meses em agosto. Bergmann et. al. (1996) também fizeram 
ajustes para os efeitos do mês de nascimento em animais da raça 
Nelore provenientes do mesmo rebanho. Além disso, Bourdon e 
Brinks (1986) relataram efeito significativo do regime alimentar em 
animais Hereford e concluíram que qualquer efeito que venha a 
provocar aumento no peso corporal também provoca aumento no 
perímetro escrotal. 
 
Tabela - 13. Médias ajustadas pelo método dos quadrados mínimos, 

erro padrão (EP) e número de observações para o 
perímetro escrotal aos 18 meses de idade de animais 
da raça Nelore, de acordo com o mês de nascimento. 

 
Mês de nascimento Média ± EP Número de 

observações 
Setembro 29,90 ± 0,59 37 
Outubro 28,10 ± 0,34 234 
Novembro 27,66 ± 0,36 208 
Dezembro 26,88 ± 0,41 94 
Janeiro 25,67 ± 0,64 31 
Fevereiro 22,19 ± 1,89 2 

 
 
Para o perímetro escrotal aos 18 meses de idade, variações na idade 
foram responsáveis por 1,6% de toda a variação, tanto em seu 
efeito linear (P = 0,01) quanto quadrático (P = 0,02). O efeito 
quadrático da idade do animal quando da mensuração sobre o 
perímetro escrotal medido aos 18 meses de idade era esperado, em 
função dos estudos realizados por Bourdon e Brinks (1986) e 
Bergmann et. al. (1996), e do significado biológico deste efeito. Na 
realidade, o crescimento do testículo segue curva semelhante à do 
crescimento corporal, de modo que o perímetro escrotal aumenta 
rapidamente com a idade em animais jovens, mais lentamente em 
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idades intermediárias, diminuindo o crescimento em idades mais 
avançadas (Baker et. al., 1982, Valvasori et. al, 1985). 
 
Nas condições deste experimento, o crescimento testicular se 
manifestou de forma linear até os 12 meses de idade (Figura 1), 
apresentando tendência curvilínea após esta idade, com redução do 
crescimento próxima aos 18 meses de idade (Figura 2). Tal achado 
poderia ser indicativo da maturidade sexual alcançada pelos 
machos Nelore próximo aos 18 meses. Sabe-se que os testículos 
crescem segundo curva sigmóide, com fase inicial mais lenta, 
seguida de um pico que coincide com a puberdade, havendo, 
posteriormente, crescimento mais lento (Bergmann et. al., 1996). 
Em animais de raças européias criadas em clima temperado tem 
sido demonstrado que a curva de crescimento apresenta inflexão 
próximo aos 12 meses de idade (Notter, 1988), o que indicaria a 
maior precocidade destes animais quando comparados com os das 
raças zebus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura - 2. Regressão das médias ajustadas pelo método dos 

quadrados mínimos do perímetro escrotal próximo aos 
18 meses de idade sobre a idade dos animais da raça 
Nelore. 
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O efeito de reprodutor foi significativo (P < 0,01) e correspondeu a 
16,5 % do total da variação, indicando que também aos 18 meses 
existem diferenças genéticas aditivas para o perímetro escrotal, o 
que está de acordo com a literatura consultada. Resultados 
semelhantes foram encontrados por Bourdon e Brinks (1986), 
Smith e Brinks (1989), Martins Filho (1991) e Bergmann et. al. 
(1996). 
 
 
4.1.3.  Idade ao primeiro parto 
 
A média observada e o desvio padrão para a idade ao primeiro 
parto, referentes a 1398 animais, foram de 1170,8 ± 138,0 dias 
(39,0 ± 4,5 meses), com coeficiente de variação de 11,8 %. Este 
valor é semelhante ao encontrado na literatura (Tabela 2) para 
18599 animais da raça Nelore no Brasil. 
 
Foram importantes fontes de variação sobre a idade ao primeiro 
partos os efeitos fixos do ano e mês de nascimento do animal (P < 
0,01) e o peso ao nascer do bezerro (P < 0,05; Tabela 14). 
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Tabela - 14. Análise de variância para a idade ao primeiro parto de 
animais da raça Nelore. 

 
Fontes de variação GL QM F 

Ano de nascimento 15 134160,03 7,05* 
Mês de nascimento 11 50797,05 2,67* 
Peso do primeiro 
bezerro 

   

linear 1 78418,34 4,12** 
Touro 191 19396,38 1,02 
Resíduo 1179 19034,20  

*/    P< 0,01 
**/  P< 0,05 
 
Dentre os efeitos fixos, o ano de nascimento foi a fonte de variação 
mais importante sendo responsável por 7,0 % da variação total na 
idade ao primeiro parto. A importância desta variável foi também 
evidenciada por Miranda et. al. (1982b), Miranda et. al. (1986) e 
Nájera (1990), dentre outros. Houve redução da média ajustada da 
idade ao primeiro parto dos animais nascidos nos 16 anos deste 
estudo (Tabela 15). De fato, pela regressão (ponderada pelo número 
de observações) da idade ao primeiro parto ajustada sobre o ano de 
nascimento do animal foi verificada tendência fenotípica no 
decorrer dos anos, com redução de 20,7 dias/ano na idade ao 
primeiro parto (P < 0,0001; Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
Tabela - 15. Médias ajustadas pelo método dos quadrados mínimos, 

erro padrão (EP) e número de observações (N. Obs.) 
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para a idade ao primeiro parto em animais da raça 
Nelore, de acordo com o ano de nascimento. 

Ano de Nascimento Média ± EP N. Obs. 
1978 1381,57 ± 49,63  14 
1979 1262,65 ± 33,12  37 
1980 1294,65 ± 28,52  60 
1981 1344,59 ± 32,84  32 
1982 1294,03 ± 23,18  83 
1983 1304,35 ± 23,40  71 
1984 1231,11 ± 16,41 206 
1985 1210,31 ± 16,40 171 
1986 1138,30 ± 19,19 109 
1987 1167,54 ± 19,62   91 
1988 1168,93 ± 18,15 108 
1989 1181,97 ± 17,27 150 
1990 1122,19 ± 26,02   43 
1991 1104,16 ± 21,57 123 
1992 1096,55 ± 32,11   76 
1993 885,73 ± 45,96   24 

 
Figura - 3. Regressão das médias ajustadas pelo método dos 

quadrados mínimos da idade ao primeiro parto de 
animais da raça Nelore sobre o ano de nascimento. 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992

Ano de nascimento

Id
ad

e 
ao

 p
ri

m
ei

ro
 p

ar
to

 (d
ia

s)

Y = 2981,99 - 20,75 X

( P < 0,0001) 

 
O efeito do ano de nascimento sobre a idade ao primeiro parto 
decorre, principalmente, de flutuações climáticas que atuam sobre a 
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disponibilidade de forragem que, por sua vez, influencia o 
crescimento das novilhas. Além disso, alterações do manejo 
contribuem para variações na característica. Sabe-se que a idade à 
primeira cobrição e, conseqüentemente, a idade ao primeiro parto é 
influenciada pelo desenvolvimento corporal e por condições 
nutricionais adequadas (Miranda et. al., 1982b; Mattos e Rosa, 
1984; Andrade, 1991; Mercadante, 1995). Portanto, neste estudo, a 
tendência de diminuição da idade ao primeiro parto poderia ser em 
razão das melhorias no manejo dos animais, notadamente a recria 
em pastagem irrigada a partir de 1993. Tal procedimento pode ter 
contribuído substancialmente para a redução da idade ao primeiro 
parto observada para animais nascidos em 1993 (Tabela 15). Além 
disso, deve-se ressaltar que alterações genéticas decorrentes da 
seleção poderiam refletir-se no efeito do ano de nascimento. 
Entretanto, a não significância do efeito de touro (pai da novilha) 
evidencia a pequena magnitude do componente genético para a 
característica. Tal fato, aliado à inexistência de um programa de 
melhoramento definido para redução da idade ao primeiro parto, 
reforça a importância do fator ambiente para esta tendência. 
 
O efeito do mês de nascimento sobre a idade ao primeiro parto foi 
importante (P < 0,01), sendo responsável por 1,9 % da variação 
total da característica. Nota-se, pela Tabela 16, que as médias 
ajustadas correspondentes às novilhas nascidas nos meses de agosto 
a dezembro foram as menores, destacando-se dezembro como o 
mês de nascimento cujas fêmeas foram mais precoces (1156,92 ± 
12,13 dias) em contraste com março, como as mais tardias (1246,38 
± 19,17 dias). Estes resultados são semelhantes aos encontrados por 
Nájera (1990). Além disso, Miranda et. al. (1982b) e Miranda et. al. 
(1986) também relataram a importância deste efeito sobre a idade 
ao primeiro parto. Além dos possíveis efeitos de ordem climática e 
nutricional, o efeito do mês de nascimento pode estar associado ao 
início da estação de monta. Novilhas que nascem no primeiro 
semestre de cada ano estariam mais velhas ao início de sua primeira 
estação de monta. 
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Tabela - 16. Médias ajustadas pelo método dos quadrados mínimos, 

erro padrão (EP) e número de observações (N. Obs.) 
para a idade ao primeiro parto em animais da raça 
Nelore, de acordo com o mês de nascimento. 

 
Mês de Nascimento Média ± EP N. Obs. 

Janeiro 1198,16 ± 13,49 190 
Fevereiro 1198,72 ± 18,04  87 
Março 1246,38 ± 19,17  78 
Abril 1221,83 ± 31,17  29 
Maio 1230,65 ± 27,37  35 
Junho 1226,91 ± 38,86  18 
Julho 1229,84 ± 35,92  18 
Agosto 1175,70 ± 24,15  42 
Setembro 1164,28 ± 20,00  67 
Outubro 1168,08 ± 11,55 296 
Novembro 1174,02 ± 10,78 333 
Dezembro 1156,92 ± 12,13 205 

 
 
Deve-se ressaltar que o nascimento de 220 fêmeas (15,7 % do total) 
de março a agosto, fora da estação de nascimento, revela que, 
embora a estação de monta tenha sido adotada em 1978, esta não 
foi seguida de forma constante, principalmente nos anos iniciais. 
 
 
 
 
 
O efeito do peso ao nascimento do primeiro bezerro foi responsável 
por 0,3 % da variação total na idade ao primeiro parto. O peso ao 
nascer dos bezerros variou de 17 a 38 kg, com média de 28,0 ± 2,8 
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kg. Esses valores estão próximos dos encontrados na literatura para 
a raça Nelore no Brasil (Nájera, 1990). O coeficiente de regressão 
linear da idade ao primeiro parto sobre o peso ao nascimento do 
primeiro bezerro foi de 3,67 dias/kg (P > 0,05; Figura 4), portanto, 
cada 10 kg a mais no peso ao nascimento do bezerro, mantidas 
constantes as demais variáveis independentes, resultaria em 
aumento aproximado de 37 dias na idade ao primeiro parto das 
novilhas. Entre os trabalhos encontrados na literatura, Reynolds et. 
al. (1980) obtiveram resultados semelhantes, em estudo realizado 
com animais Angus, zebus e seus cruzamentos. 
 
Pode-se conjeturar que o aumento da idade ao primeiro parto em 
função do peso ao nascer do bezerro seja devido ao maior período 
de gestação das novilhas que gestam bezerros mais pesados. Além 
disso, o maior desenvolvimento corporal e o ambiente intra-uterino 
mais maduro das novilhas mais velhas ao primeiro parto, 
permitiriam maior ganho de peso dos bezerros no período pré-natal. 
Segundo Nájera (1990), a variação apresentada nos pesos médios 
ao nascimento tem como possível causa a ação conjunta dos efeitos 
de genótipo do feto, que condiciona o crescimento pré-natal, de 
genótipo materno, que é parcialmente transferido ao feto, e dos de 
ambientes materno e fetal intra-uterino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura - 4. Regressão das médias ajustadas pelo método dos 

quadrados mínimos da idade ao primeiro parto de 
animais da raça Nelore sobre o peso ao nascimento do 
primeiro bezerro . 
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O efeito de reprodutor não influenciou (P = 0,42) a idade ao 
primeiro parto, o que indicaria a pequena magnitude das diferenças 
genéticas aditivas para a característica em questão. Em extensa 
revisão de literatura, Nájera (1990) encontrou resultados 
discordantes para a importância do efeito de reprodutor. Enquanto 
alguns pesquisadores encontraram resultados semelhantes aos do 
presente trabalho outros, inclusive Nájera (1990), evidenciaram a 
importância do efeito de reprodutor sobre a idade ao primeiro 
parto. 
 
Na Fazenda Colonial, as fêmeas entram em estação de monta 
quando atingem determinado peso e, ou, desenvolvimento corporal 
(em média 300 kg), sendo as novilhas muito pequenas descartadas. 
Quase sempre, a partir de 1986, ao final da estação de monta (em 
média 100 dias), foram eliminadas as fêmeas que não estavam 
gestantes. Este procedimento promove a pré-seleção dos dados e, 
possivelmente, a redução na variação genética aditiva para a 
característica, o que levaria à pequena magnitude do efeito de 
reprodutor. Segundo Mercadante (1995), as características de 
reprodução normalmente registradas a nível de campo são 
mensuradas apenas nas fêmeas férteis, que parem pelo menos uma 
vez. Dessa forma, as amostras são usualmente viciadas, o que pode 
contribuir para mascarar a variabilidade das características e as 
diferenças genéticas entre os animais. 
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4.1.4.  Data do primeiro parto 
 
A média observada e o desvio padrão da data do primeiro parto 
foram de 62,1 ± 32,4 dias, com coeficiente de variação de 52,1 %. 
A análise de variância (Tabela 17) permitiu constatar que foram 
significativos os efeitos do reprodutor, ano de nascimento, idade do 
animal e peso ao nascer do primeiro bezerro. 
 
Com o objetivo de eliminar possíveis efeitos das variações da 
fertilidade entre touros e do número de fêmeas em cada grupo para 
acasalamento sobre o desempenho das fêmeas, principalmente em 
relação à data do primeiro parto, foi testado o efeito de reprodutor 
pai do bezerro, mas este não foi estatisticamente significativo (P > 
0,05). Provavelmente, o descarte de touros subférteis pelo exame 
andrológico, a padronização do número de fêmeas por grupo para 
acasalamento e o adequado treinamento dos inseminadores 
reduziram a variação que poderia existir entre touros. Na literatura, 
muitos autores não consideram no modelo para a data do parto (ou 
dias para o parto) o efeito de reprodutor pai do bezerro (Bourdon e 
Brinks, 1983; Meacham e Notter, 1987; López de Torre e Brinks, 
1990; Meyer et. al., 1990; Meyer et. al., 1991; Rege e Famula, 
1993; Ponzoni e Gifford, 1994), enquanto poucos incluíram esse 
efeito (Buddenberg et. al. 1990; Johnston e Bunter, 1996).  
 
 
 
 
Tabela - 17. Análise de variância para a data do primeiro parto de 

animais da raça Nelore. 
 

Fontes de variação GL QM F 
Ano de nascimento 15 9386,442 8,96* 
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Peso ao nascer do primeiro bezerro   
Linear 1 34185,228 32,64* 

Idade do animal   
Linear 1 9205,847 8,79* 

Quadrático 1 10494,691 10,02* 
Touro 191 1247,177 1,19** 
Resíduo 1188 1047,492  

*/    P< 0,01 
**/  P< 0,05 
 
 
Entre os efeitos fixos pesquisados, o ano de nascimento foi 
responsável por 8,4 % da variação total na data do primeiro parto, 
demonstrando a necessidade de se levar em conta esta fonte de 
variação para a estimativa de parâmetros genéticos para esta 
característica. As médias ajustadas pelo método dos quadrados 
mínimos para a data do primeiro parto, de acordo com o ano de 
nascimento do animal, são apresentadas na Tabela 18 . A partir da 
regressão da data do primeiro parto sobre o ano de nascimento do 
animal verificou-se tendência fenotípica favorável (Figura 5), com 
redução de 4,7 dias/ano na data do primeiro parto (P < 0,0001). 
Além da possibilidade do efeito favorável da seleção sobre a 
característica, a redução contínua ano a ano na data do primeiro 
parto das fêmeas pode estar associada a melhorias de manejo e 
alimentação, inclusive reflexos da redução na duração da estação 
de monta no decorrer dos anos (Tabela 8) e do descarte das fêmeas 
que não emprenharam. Dentre os trabalhos citados na literatura 
para a data do parto, Bourdon e Brinks (1983) e DeRouen e Franke 
(1989) também incluíram o efeito do ano de nascimento nos 
modelos. 
Tabela - 18. Médias ajustadas pelo método dos quadrados mínimos, 

erro padrão (EP) e número de observações (N. Obs.) 
para a data do primeiro parto em animais da raça 
Nelore, de acordo com o ano de nascimento. 
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Ano de Nascimento Média ± EP N. Obs. 
1978 101,40 ± 11,38  14 
1979 89,03  ±  7,49  37 
1980 96,72  ±  6,39  60 
1981 76,35  ±  7,58  32 
1982 88,10  ±  5,25  83 
1983 63,48  ±  5,30  71 
1984 77,41  ±  3,62 206 
1985 80,45  ±  3,61 171 
1986 47,63  ±  4,16 109 
1987 63,13  ±  4,27   91 
1988 58,33  ±  4,07 108 
1989 52,54  ±  3,84 150 
1990 44,49  ±  5,96   43 
1991 31,88  ±  4,87 123 
1992 22,99  ±  7,29   76 
1993 49,50  ±10,92   24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura - 5. Regressão das médias ajustadas pelo método dos 

quadrados mínimos da data do primeiro parto de 
animais da raça Nelore sobre o ano de nascimento. 
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A idade do animal, em seus efeitos linear e quadrático, foi 
responsável por 1,2 % de toda a variação. Pode-se observar (Figura 
6) que a data do primeiro parto foi menor, mantidos os outros 
efeitos constantes, quando a idade ao primeiro parto atingiu 
extremos e foi maior quando a idade ao primeiro parto era 
intermediária. Dessa forma, animais mais jovens e mais velhos ao 
primeiro parto tiveram menores datas do primeiro parto. Pelo 
menos em parte, é provável que a associação curvilínea entre data 
do primeiro parto e idade do animal decorra da estrutura dos dados. 
No rebanho em estudo houve mudanças no manejo das novilhas 
durante os anos. Até meados dos anos 80, o primeiro acasalamento 
das novilhas era deliberadamente atrasado para acontecer próximo 
aos 3 anos de idade. A partir de 1986, as novilhas passaram a ser 
acasaladas em idades mais jovens, entre 24 e 28 meses de idade. 
Desta forma, poderia-se conjeturar a existência de confundimentos 
entre o ano de nascimento e a idade do animal ao parto. Assim, nos 
dois extremos da associação curvilínea (Figura 6), estariam 
representados animais nascidos em diferentes períodos, até meados 
dos anos 80 e a partir de 1990.  
Entre os estudos encontrados na literatura, apenas DeRouen e 
Franke (1989), trabalhando com animais da raça Charolesa nos 
E.U.A., citam ter encontrado tendência de animais com idade 
intermediária (30 meses) apresentarem maior média para a data do 
primeiro parto em relação às idades extremas (24 e 36 meses). 
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Outros autores, Bourdon e Brinks (1983) e Rege e Famula (1993), 
também encontraram significância estatística para a idade do 
animal. 
 
Figura - 6. Regressão das médias ajustadas pelo método dos 

quadrados mínimos da data do primeiro parto de 
animais da raça Nelore sobre a idade ao primeiro 
parto. 
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O efeito do peso ao nascimento do primeiro bezerro (P < 0,0001) 
foi responsável por 2,0 % da variação total na data do primeiro 
parto. O coeficiente de regressão linear da data do primeiro parto 
sobre o peso ao nascimento do primeiro bezerro foi de 2,4 dias/kg 
(Figura 7). Dessa forma, cada 10 kg a mais no peso ao nascer do 
primeiro bezerro, mantidas as demais variáveis constantes, 
resultaria em aumento de, aproximadamente, 24 dias na data do 
primeiro parto. A explicação para o efeito do peso ao nascimento 
em relação à data do primeiro parto é semelhante à apresentada 
para a idade ao primeiro parto. Vários autores têm encontrado 
efeito significativo do peso do bezerro ao nascimento sobre a 
primeira data do parto. Entre estes, Rege e Famula (1993) 
reportaram que, para cada quilo a mais no peso ao nascimento 
houve aumento de 0,14 dias na data do parto em animais Hereford. 



 85

Também Bourdon e Brinks (1983) encontraram efeito significativo 
e coeficiente de regressão de 0,20 dias para cada quilo a mais no 
peso ao nascimento de animais taurinos.  
 
Figura - 7. Regressão das médias ajustadas pelo método dos 

quadrados mínimos da data do primeiro parto de 
animais da raça Nelore sobre o peso ao nascimento do 
primeiro bezerro. 
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O efeito do reprodutor (P < 0,05) correspondeu a 14,2 % do total da 
variação apresentada pela característica. Dessa forma, é possível 
conjeturar sobre a existência de diferenças genéticas aditivas entre 
os animais para a data do primeiro parto.  
 
A ausência de significância estatística para o efeito do reprodutor 
sobre a idade ao primeiro parto (Tabela 14), contrapondo-se com a 
importância deste para a data do primeiro parto, permite conjeturar 
que variações nos efeitos ambientes sejam de menor importância 
relativa à variação genética aditiva para a data do primeiro parto, 
em relação à idade ao primeiro parto. Além disso, apesar dos 
poucos trabalhos disponíveis, a data do primeiro parto estaria 
menos sujeita aos vícios causados em razão do atraso deliberado na 
data da primeira monta, que constitui prática comum no Brasil.  
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4.1.5.  Data do segundo parto  
 
A média observada e o desvio padrão para a data do segundo parto, 
referentes a 577 animais, foram de 71,9 ± 31,3 dias, com 
coeficiente de variação de 42,1 %. As fontes de variação 
importantes para a característica data do segundo parto foram os 
efeitos do ano de nascimento, da idade do animal ao segundo parto, 
do mês do parto anterior e do sexo do primeiro bezerro (Tabela 19). 
Também para a data do segundo parto foi previamente testado o 
efeito de reprodutor, pai do bezerro. Da mesma forma que para a 
data do primeiro parto, este efeito não foi estatisticamente 
significativo (P > 0,05). 
 
Tabela - 19. Análise de variância para a data do segundo parto de 

animais da raça Nelore. 
 

Fontes de variação GL QM F 
Ano de nascimento 13 3640,873 3,97* 
Mês do parto anterior 5 6111,056 6,66* 
Sexo do primeiro bezerro 1 5175,515 5,64** 
Idade do animal    

linear 1 11214,4992 12,22* 
Touro 130 960,774 1,05 
Resíduo 426 917,560  

*/     P< 0,01 
**/ P< 0,05 
No modelo final, o efeito do ano de nascimento foi responsável por 
7,8 % da variação total na data do segundo parto. As médias 
ajustadas pelo método dos quadrados mínimos, de acordo com o 
ano de nascimento e a regressão da data do segundo parto sobre o 
ano de nascimento dos animais (Tabela 20, Figura 8), indicam 
tendência fenotípica favorável, com redução de 4,8 dias/ano na data 
do segundo parto no período estudado (P < 0,001). Também para 
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esta característica, a redução verificada durante os anos pode, 
possivelmente, ser atribuída às melhorias de manejo, alimentação e, 
inclusive, aos reflexos positivos resultantes da redução na duração 
da estação de monta (Tabela 8), além do possível efeito favorável, 
sobre a característica, da eliminação de fêmeas não gestantes ao 
final da estação de monta. 
 
Tabela - 20. Médias ajustadas pelo método dos quadrados mínimos, 

erro padrão (EP) e número de observações para a data 
do segundo parto em animais da raça Nelore, de acordo 
com o ano de nascimento. 

Ano de Nascimento Média ± EP Número de 
observações 

1978 121,78 ± 15,21    8 
1979 110,22 ± 13,97    8 
1980 102,31 ± 8,91  33 
1981 92,72 ± 9,81  21 
1982 103,42 ± 7,25  45 
1983 101,21 ± 7,65  35 
1984 94,79 ± 5,30 109 
1985 97,93 ± 6,48  47 
1986 100,91 ± 7,78  31 
1987 83,73 ± 7,66  31 
1988 68,04 ± 6,88  40 
1989 50,78 ± 6,15  68 
1990 62,20 ± 8,88  21 
1991 62,69 ± 7,13  80 

Figura - 8. Regressão das médias ajustadas pelo método dos 
quadrados mínimos da data do segundo parto de 
animais da raça Nelore sobre o ano de nascimento. 
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A idade ao segundo parto em seu efeito linear foi responsável por 
1,8 % de toda a variação da data do segundo parto, com coeficiente 
de regressão de 0,036 dias/dia de idade. Como pode ser observado 
na Figura 9, fêmeas mais velhas apresentaram datas do segundo 
parto tardias em relação às fêmeas mais jovens. Aparentemente, nas 
estações de monta de curta duração, fêmeas que iniciam sua 
atividade reprodutiva mais jovens têm vantagem, não apenas na 
primeira estação de nascimento (primeira data do parto), mas 
também na data do segundo parto. Adicionalmente, aquelas fêmeas 
mais jovens e que tiveram data do primeiro parto mais cedo, mas 
que não foram capazes de conceber na segunda estação de monta, 
foram eliminadas do rebanho, não apresentando a característica 
data do segundo parto. 
 
 
 
 
 
Figura - 9. Regressão das médias ajustadas pelo método dos 

quadrados mínimos da data do segundo parto de 
animais da raça Nelore sobre a idade ao segundo 
parto. 
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O sexo do primeiro bezerro influenciou (P < 0,05) a data do 
segundo parto e foi responsável por 0,8% da variação total da 
característica. As médias ajustadas pelo método dos quadrados 
mínimos para a data do segundo parto foram de 92,9 ± 3,9 e 86,0 ± 
3,8 dias, para vacas amamentando bezerros machos e fêmeas, 
respectivamente. Desta forma, vacas de primeira cria amamentando 
bezerros machos pariram, em média, 6,9 dias mais tarde do que 
vacas amamentando bezerros fêmeas, o que corresponde a, 
aproximadamente, um número de dias 8% maior. A provável 
explicação para este achado é semelhante à do efeito de sexo do 
bezerro ao pé sobre o intervalo de partos. 
 
O efeito do mês do parto anterior foi responsável por 5,0 % da 
variação na data do segundo parto. As médias ajustadas de acordo 
com o mês do parto anterior (Tabela 21) indicam que fêmeas cujo 
parto ocorreram antes do início da estação de monta (setembro a 
dezembro) tiveram data do segundo parto antecipadas em relação 
àquelas cujos partos ocorreram dentro da estação de monta. 
Resultados semelhantes foram encontrados por Bourdon e Brinks. 
(1983). Diferenças de ordem climática e nutricional não seriam as 
causas deste resultado, pois animais cujos partos ocorreram nos 
meses de setembro a dezembro encontram piores condições 
nutricionais pós-parto em relação aos animais cujos partos ocorrem 
em janeiro e fevereiro. Entretanto, fêmeas que parem mais cedo 
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têm mais tempo para se recuperarem do estresse pós parto antes do 
início da estação de monta, estando em melhores condições de 
conceber do que as que parem mais tarde. Dessa forma, para a data 
do segundo parto, o efeito do mês do parto anterior foi, 
provavelmente, causado pela sua associação com a data do 
primeiro parto. 
 
Com o intuito de se verificar esta possibilidade foi realizada a 
regressão linear da data do segundo parto sobre a data do primeiro 
parto (Figura 10), para os 577 animais com informações 
disponíveis para ambas as características. O coeficiente de 
regressão encontrado indicou que, para cada dia de atraso na data 
do primeiro parto, houve atraso de 0,37 dias na data do segundo 
parto, comprovando, assim, a associação fenotípica favorável entre 
ambas as características. 
 
Tabela - 21. Médias ajustadas pelo método dos quadrados mínimos, 

erro padrão (EP) e número de observações para a data 
do segundo parto em animais da raça Nelore, de acordo 
com o mês do parto anterior. 

Mês do parto anterior Média ± EP Número de 
observações 

Setembro 86,17 ±  7,34   27 
Outubro 72,08 ±  3,31 236 
Novembro 78,90 ±  3,40 181 
Dezembro 86,77 ±  4,14   88 
Janeiro 101,59 ±  6,04   39 
Fevereiro 111,36 ±13,52    6 

Figura - 10. Regressão da data do segundo parto em animais da 
raça Nelore sobre a data do primeiro parto. 
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O efeito de reprodutor não foi importante (P = 0,36) para a data do 
segundo parto, o que indicaria a pequena magnitude das diferenças 
genéticas aditivas entre os animais para a característica. Este 
achado, provavelmente, está associado à amostra selecionada dos 
dados da segunda data do parto. Na propriedade, animais não 
gestantes ao final da estação de monta são, quase sempre, 
descartados. 
 
 
4.1.6.  Primeiro intervalo de partos  
 
A média observada e o desvio padrão para o primeiro intervalo de 
partos foram de 383,2 ± 29,8 dias (ou 12,8 ± 1,0 meses), com 
coeficiente de variação de 7,8 %. 
 
Foram importantes fontes de variação sobre a característica os 
efeitos fixos do ano de nascimento e da idade do animal ao segundo 
parto, o sexo do primeiro bezerro e o mês do parto  anterior  
(Tabela 22). 
 
 
Tabela - 22. Análise de variância para o primeiro intervalo de 

partos de animais da raça Nelore. 
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Fontes de variação GL QM F 
Ano de nascimento 13 4273,605 4,82* 
Mês do parto anterior 5 36467,911 41,16* 
Sexo do primeiro bezerro 1 4832,419 5,45** 
Idade do animal    

Linear 1 15406,301 17,39* 
Touro 130 926,561 1,05 
Resíduo 426 885,937  

*/   P< 0,0001 
**/ P< 0,05 
 
O ano de nascimento foi responsável por 7,4 % da variação total do 
primeiro intervalo de partos. As médias ajustadas pelo método dos 
quadrados mínimos, de acordo com o ano de nascimento, são 
apresentadas na Tabela 23. Novamente (Figura 11), verificou-se 
tendência fenotípica favorável (P < 0,05) no decorrer dos anos, com 
redução de 2,4 dias/ano no intervalo de partos. Pode-se conjeturar 
que melhorias de manejo e alimentação, além dos reflexos 
positivos da redução na duração da estação de monta e da seleção, 
sejam a provável explicação para o efeito do ano de nascimento 
sobre o primeiro intervalo de partos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela - 23. Médias ajustadas pelo método dos quadrados mínimos, 

erro padrão (EP) e número de observações (N. Obs.) 
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para o primeiro intervalo de partos em animais da raça 
Nelore, de acordo com o ano de nascimento. 

 
Ano de Nascimento Média ± EP N. Obs. 

1978 392,40 ± 14,94    8 
1979 389,08 ± 13,73    8 
1980 381,68 ± 8,76  33 
1981 370,94 ± 9,64  21 
1982 381,89 ± 7,13  45 
1983 391,62 ± 7,52  35 
1984 383,42 ± 5,20 109 
1985 386,14 ± 6,37  47 
1986 398,40 ± 7,65  31 
1987 368,87 ± 7,53  31 
1988 357,19 ± 6,77  40 
1989 341,83 ± 6,05  68 
1990 364,39 ± 8,73  21 
1991 372,95 ± 7,01  80 

 
Figura - 11. Regressão das médias ajustadas pelo método dos 

quadrados mínimos do primeiro intervalo de partos 
de animais da raça Nelore sobre o ano de 
nascimento. 
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A idade do animal ao segundo parto foi responsável por 2,0 % de 
toda a variação do intervalo de partos. O coeficiente de regressão 
linear encontrado (Figura 12) foi de 0,04 dias/dia de idade (P < 
0,0001). Vários autores têm avaliado diferenças entre primíparas e 
multíparas, e considerado diversos intervalos de partos para cada 
animal. Segundo Viana e Ferreira (1983), a idade ao parto é 
altamente correlacionada com a ordem do parto. Além desses 
autores, Balieiro (1976) e Nájera (1990), entre outros, encontraram 
influência da idade sobre o intervalo de partos. O efeito da idade ao 
parto, segundo Viana e Ferreira (1983), se expressa por uma função 
quadrática, sendo o intervalo entre a primeira e a segunda parição 
mais longo, diminuindo, em seguida, até a quinta e sétima ordens e 
voltando a se alongar nas ordens posteriores. Este efeito está 
relacionado com a sobrecarga produtiva da fêmea primípara que 
está lactando e com o desgaste fisiológico das fêmeas mais velhas. 
Tanto a sobrecarga das novilhas como o desgaste fisiológico das 
vacas velhas provocam o aumento do período de serviço e, por 
conseqüência, o aumento do intervalo de partos. Também para 
Castro e Haddad (1997), o efeito de idade ao parto sobre o 
intervalo de partos seria em razão das vacas primíparas 
apresentarem maior período de serviço e menor potencial 
produtivo. Em primíparas, o problema do anestro pós-parto é mais 
grave, pois estas ainda não completaram seu desenvolvimento. 
Quando submetidas a condições de subnutrição, ocorre a 
interrupção da atividade reprodutiva, em favor dos outros processos 
ligados à sobrevivência, tais como a mantença, lactação e 
crescimento. 
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Figura - 12. Regressão das médias ajustadas pelo método dos 

quadrados mínimos do primeiro intervalo de partos 
em animais da raça Nelore sobre a idade ao segundo 
parto. 
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No presente estudo, avaliou-se apenas o primeiro intervalo de 
partos. Portanto, o efeito da idade do animal estaria mais 
relacionado à maturidade sexual, desenvolvimento corporal e 
estado nutricional dos animais quando do reinício da atividade 
reprodutiva após o primeiro parto e, conseqüentemente, da idade ao 
segundo parto. Este fato foi abordado por Barbosa (1991) que 
relatou altas correlações genética (0,95 ± 0,12), ambiente (0,81) e 
fenotípica (0,79) entre a idade ao primeiro parto e a idade ao 
segundo parto, em animais da raça Canchim. 
 
Neste estudo, observa-se, pela Figura 12, que fêmeas mais velhas 
apresentaram maiores intervalos de partos, em relação às fêmeas 
mais jovens. Pode-se supor que fêmeas mais velhas apresentaram 
maior desenvolvimento e maturidade e, em conseqüência, 
conceberam mais cedo na primeira estação de monta, e, portanto, 
pariram mais cedo. Estas vacas, que pariram mais cedo na primeira 
estação de nascimento, foram forçadas a apresentar maior período 
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pós-parto antes do início da próxima estação de monta. Estes 
animais, geralmente, conceberam cedo naquela estação de monta, 
mas foram incapazes de apresentar intervalo de partos inferior a 
365 dias. Por outro lado, fêmeas mais jovens, que pariram 
tardiamente na primeira estação de nascimentos, tiveram período 
mais curto entre o parto e o início da estação de monta seguinte e, 
conseqüentemente, a oportunidade de apresentarem intervalo de 
partos menores. Tal explicação encontra suporte na literatura 
(Bourdon e Brinks, 1983; Bergmann, 1993 e Lôbo, 1996). 
 
Com o intuito de se verificar esta possibilidade, foi realizada a 
regressão linear do primeiro intervalo de partos sobre a data do 
primeiro parto para os 577 animais com informações disponíveis 
para ambas as características (Figura 13) O coeficiente de regressão 
encontrado indicou redução de 0,62 dias no primeiro intervalo de 
partos para cada dia a mais na primeira data do parto, 
comprovando, assim, a associação desfavorável entre ambas as 
características. Tal fato foi também evidenciado por Bourdon e 
Brinks (1983), quando observaram que o intervalo de partos para 
fêmeas submetidas a 63 dias de estação de monta foi 0,86 dias 
menor para cada atraso de um dia na data do parto anterior. Isto 
significa que, a partos tardios na primeira estação, seguiram-se 
intervalos de partos mais curtos, quando adotada estação de monta 
de curta duração. As possíveis implicações para essa associação 
desfavorável, advindas da seleção de fêmeas com menor intervalo 
de partos, podem ser: seleção indireta para menor precocidade 
sexual e o atraso na idade à puberdade (Bourdon e Brinks, 1983); 
diminuição da taxa de prenhez (Burris e Priode, 1958); produção de 
menor número de crias durante a vida reprodutiva das fêmeas 
(Fagerlin, 1968); produção de bezerros mais leves à desmama 
quando esta é realizada em datas fixas (Lesmeister et. al., 1973 e 
Bourdon e Brinks, 1983); e, por fim, seleção de fêmeas com menor 
eficiência biológica e econômica, cujos partos ocorrem tarde na 
estação de nascimento e que têm, portanto, menores intervalos de 
partos (Marshall et al. 1990; Rege e Famula, 1993 ). 



 97

 
Figura - 13. Regressão do primeiro intervalo de partos em animais 

da raça Nelore sobre a data do primeiro parto. 
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O sexo do primeiro bezerro foi importante (P < 0,05) e responsável 
por 0,6 % da variação do primeiro intervalo de partos. Vacas 
primíparas amamentando bezerros machos apresentam intervalo de 
partos de 380,5 ± 3,9 dias contra 373,9 ± 3,8 dias para as vacas 
amamentando bezerros fêmeas, ou seja, diferença favorável ao 
segundo grupo de 6,6 dias (1,7%). Esses resultados estão de acordo 
com aqueles encontrados na literatura (Balieiro, 1976; Viana e 
Ferreira 1983 e Nájera, 1990). É possível que o sexo da cria ao pé 
possa causar variação na duração do intervalo de partos, associado 
às influências de manejo, nível nutricional antes e após as 
gestações ou parições e, ainda, ao tipo de exploração. Na fase pós-
natal os machos, pelo dimorfismo sexual, são mais exigentes no 
aleitamento e, conseqüentemente, requerem maior atividade 
funcional da glândula mamária influindo no período de serviço e, 
por conseqüência, na duração do intervalo de partos (Nájera, 1990). 
 
O efeito do mês do parto anterior foi a fonte de variação mais 
importante (P < 0,0001), sendo responsável por 24,1 % da variação 
no primeiro intervalo de partos, contrastando com a data do 
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segundo parto, onde apenas 5,0% da variação foi devida a este 
efeito. As médias ajustadas (Tabela 24), de acordo com o mês do 
parto anterior, evidenciam que fêmeas cujo parto ocorreram antes 
do início da estação de monta (setembro a dezembro) tiveram 
primeiros intervalos de partos maiores do que aquelas cujos partos 
ocorreram dentro da estação de monta. Resultados semelhantes 
foram encontrados por Miranda et. al. (1982a). Portanto, para as 
condições deste estudo, fêmeas que possuíram menores, “mais 
desejáveis”, intervalos de partos seriam aquelas que conceberam ao 
final da primeira estação de monta. Fica evidente que o efeito do 
mês do parto anterior, neste caso, foi em razão da adoção, como 
prática de manejo, de estação de monta restrita. Em relação à data 
do segundo parto, a classificação dos animais ficaria alterada 
quando se utiliza o primeiro intervalo de partos como critério de 
seleção. Seria esperado que animais cujos partos ocorreram mais 
cedo na primeira estação de nascimento fossem possuidores de 
maior fertilidade e precocidade. Entretanto, quando estes são 
avaliados pelo primeiro intervalo de partos, verifica-se que os 
menores intervalos pertencem justamente aos animais cujos partos 
ocorreram mais tarde (de janeiro a fevereiro; Tabela 24). 
 
Aparentemente, o efeito do mês do parto anterior foi decorrente de 
mecanismos diferentes, quando se compara o primeiro intervalo de 
partos e a segunda data do parto. Para o primeiro intervalo de 
partos é possível que a estação de monta seja a principal causa 
deste efeito, sendo a data de seu início causadora do vício 
associado ao primeiro intervalo de partos como característica 
indicativa da eficiência reprodutiva. Por outro lado, para a data do 
segundo parto, o efeito do mês do parto anterior foi, 
provavelmente, causado pela data do primeiro parto. Portanto, 
apesar de ambas as características serem influenciadas pelo mês do 
parto anterior, apenas o primeiro intervalo de partos estaria 
associado a vícios. Este fato está amparado pelas discussões 
levantadas por Bourdon e Brinks (1983) e Bergmann (1993), em 
que o intervalo de partos pode ser uma característica tendenciosa 
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como critério de seleção em gado de corte. Diversos outros autores 
(Bodisco et. al., 1971;  Pinheiro, 1973 e Rabelo, 1974), citados por 
Viana e Ferreira (1983), encontram efeito significativo do manejo 
reprodutivo (estação de monta) sobre o intervalo de partos. Em 
síntese, o fator manejo reprodutivo, nas condições deste trabalho, 
influenciaram de forma decisiva nas diferenças de comportamento 
entre os meses do parto anterior para o primeiro intervalo de partos 
e a data do segundo parto. 
 
Com o intuito de se aprofundar a verificação da importância do 
efeito do mês do parto anterior sobre o primeiro intervalo de partos 
e a segunda data do parto, foram realizadas várias análises de 
variância. Os modelos que incluíram o primeiro intervalo de partos 
e a data do segundo parto como variáveis dependentes e o mês do 
parto anterior como variável independente apresentaram 
coeficientes de determinação, respectivamente, de 0,56 e 0,42. 
Excluindo-se dos modelos a variável mês do parto anterior, os 
coeficientes de determinação para o primeiro intervalo de partos e 
para a data do segundo parto passaram a ser, respectivamente, 0,35 
e 0,38. Dessa forma, pode-se inferir que a inclusão da variável mês 
do parto anterior foi mais importante para o primeiro intervalo de 
partos do que para a data do segundo parto. De forma semelhante, o 
quadrado médio do resíduo variou de 885,93 e 917,55, quando o 
mês do parto anterior foi incluído nos modelos, para 1298,72 e 
977,81, quando não o foi, respectivamente, para o primeiro 
intervalo de partos e a data do segundo parto. Este resultado sugere 
vícios do primeiro intervalo de partos decorrentes de adoção da 
estação de monta de curta duração. Bourdon e Brinks (1983), ao 
fazerem comparações entre o intervalo de partos e a data do parto, 
encontraram resultados semelhantes. Segundo os autores, a 
influência da data do parto anterior sobre o primeiro intervalo de 
partos indica ser a seleção para a primeira característica mais 
indicada do que a seleção para a segunda. 
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Tabela - 24. Médias ajustadas pelo método dos quadrados mínimos, 
erro padrão (EP) e número de observações para o 
primeiro intervalo de partos em animais da raça Nelore, 
de acordo com o mês do parto anterior. 

 
Mês do parto anterior Média ± EP Número de 

observações 
Setembro 440,13 ± 7,22   27 
Outubro 404,51 ± 3,25 236 
Novembro 381,38 ± 3,34 181 
Dezembro 362,03 ± 4,07   88 
Janeiro 344,61 ± 5,94   39 
Fevereiro 330,53 ±13,29    6 

 
O efeito de reprodutor não foi importante (P = 0,37) para o 
intervalo de partos, indicando a inexistência de grandes diferenças 
genéticas aditivas e a complexidade dos efeitos de ambiente sobre a 
característica. 
 
 
4.2.  Parâmetros genéticos do perímetro escrotal dos machos e 

de algumas características reprodutivas das fêmeas  
 
 
4.2.1.  Análises com características únicas  
 
Na Tabela 25 são apresentadas estimativas dos componentes de 
variância e de herdabilidade para as seis características integrantes 
deste estudo. As estimativas de herdabilidade do perímetro escrotal 
aos 12 e aos 18 meses de idade foram inferiores às obtidas por 
Bergmann et. al. (1996) para a mesma fonte de dados. Cabe 
ressaltar que as amostras entre os dois estudos diferiram. Portanto, 
diferenças entre estimativas de herdabilidade podem ser 
decorrentes de diferenças entre amostras de dados analisados, as 
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quais, por serem finitas, apresentam variações, provavelmente, 
devidas aos desvios de amostragem. Além disso, diferenças entre 
modelos de análise também levam a diferentes estimativas. Assim, 
Martins Filho (1991) relatou ter encontrado para o perímetro 
escrotal desvios de amostragem entre dois trabalhos realizados a 
partir da mesma fonte de dados em animais da raça Nelore no 
Brasil. 
 
Entretanto, os resultados obtidos concordam com os trabalhos 
encontrados na literatura consultada, com valores de médio a 
elevados para estimativas de herdabilidade do perímetro escrotal, 
indicando a existência de variabilidade genética. O coeficiente de 
herdabilidade do perímetro escrotal aos 12 meses de idade, neste 
estudo, encontra-se próxima à estimativa encontrada por Lôbo et. 
al. (1994) para animais da raça Nelore (0,25). Para o perímetro 
escrotal aos 18 meses de idade, o coeficiente de  herdabilidade  
acha-se entre as estimativas  encontradas para a raça Nelore, no 
Brasil (Tabelas 5 e 6). 
 
Considerando-se os erros padrão, as estimativas de herdabilidade 
para o perímetro escrotal medido nas duas idades não diferiram. 
Apesar disto, a aparentemente maior variabilidade genética para o 
perímetro escrotal medido aos 18 meses de idade poderia indicar 
ser esta a idade mais adequada para seleção dos machos Nelore em 
regime de criação extensiva. 
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Tabela - 25. Estimativas de herdabilidade (h2) ± erros padrão (EP), 
e componentes de variância para o perímetro escrotal 
medido aos 12 (PE 12) e 18 meses de idade (PE 18), 
para a idade ao primeiro parto (IPP), para as datas do 
primeiro (DPP) e segundo partos (DSP), e para o 
primeiro intervalo de partos (PIEP), segundo análises 
com características únicas. 

 
Características h2 ± EP σ2 A σ2 E σ2 F 

PE 12 0,24 ± 0,10 1,12401 3,54747 4,67148 
PE 18 0,31 ± 0,10 2,40450 5,42866 7,83316 

     
IPP 0,01 ± 0,03 127,26124 18224,77920 18352,04044 
DPP 0,11 ± 0,05 111,09606 943,03160 1054,12766 
DSP 0,07 ± 0,08 61,04209 845,40080 906,44289 
PIEP 0,10 ± 0,10 93,77480 803,47180 897,2466 

σ2 A :  variância genética aditiva 
σ2 E :  variância do resíduo 
σ2 F :  variância fenotípica 
 
 
Utilizando a regressão, ponderada pelo número de observações, do 
valor gênico para o perímetro escrotal aos 12 e aos 18 meses de 
idade sobre o ano de nascimento dos animais não foi verificada 
tendência genética (P > 0,05). 
 
A herdabilidade estimada para a idade ao primeiro parto (Tabela 
25) está abaixo dos valores encontrados na literatura para animais 
zebus (Tabela 4). Apesar da existência de variação genética aditiva 
para a idade ao primeiro parto, esta foi muito mais reduzida do que 
a variação residual. Para Milagres et. al. (1979), o fato da fêmea 
falhar em conceber pode estar mais associado a fatores não 
genéticos. O resultado do presente estudo apresenta-se semelhante 
às médias ponderadas para animais taurinos (Tabela 4). Segundo 
Milagres et. al. (1979) e Philipsson (1980), baixas estimativas de 
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herdabilidade podem também ser devidas à redução na variação 
genética resultante da seleção natural. 
 
Adicionalmente, a idade ao primeiro parto é uma característica 
muito dependente do manejo reprodutivo e da idade na qual as 
fêmeas são incorporadas no rebanho para reprodução (Notter, 
1995). Segundo o autor, esta característica está associada à idade à 
puberdade, quando as novilhas são acasaladas por volta dos dois 
anos de idade. A idade média aproximada da entrada em 
reprodução no rebanho Colonial foi de 27 meses, quando, 
praticamente, todas as novilhas já haviam atingido a puberdade, e, 
provavelmente, estavam aptas a conceber. Desta forma, as 
variações na idade da concepção poderiam ser, provavelmente, 
mais decorrentes de amostragem do que de diferenças genéticas. 
 
A data do parto, apesar de ser uma variável contínua, 
freqüentemente, não apresenta distribuição normal (Notter e 
Johnson, 1987). Na tentativa de solucionar este problema, diversos 
autores têm sugerido e, ou, realizado transformações dos dados 
(Bourdon e Brinks, 1983; Notter e Johnson, 1988; Buddenberg et. 
al., 1990; Notter et. al., 1993). Entretanto, em estudos mais 
recentes, Meyer et. al. (1990) e Ponzoni e Gifford (1994), ao 
fazerem comparações entre estimativas com dados transformados e 
não transformados, não encontram diferenças significativas entre 
elas. Em virtude disso, Meyer et. al. (1991) e Johnston e Bunter 
(1996) não fizeram qualquer transformação nos dados quando 
analisaram as características data do parto e dias para o parto. 
 
No presente estudo, análises preliminares foram realizadas 
utilizando-se o desvio da observação em relação à mediana para a 
característica (Bourdon e Brinks, 1983 e Notter et. al., 1993). Os 
resultados destas análises não diferiam dos obtidos a partir de 
análises com dados não transformados. Por este fato, optou-se pela 
não transformação dos dados. 
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As estimativas de herdabilidade para data do parto podem estar 
subestimadas no presente estudo, em virtude da exclusão das 
fêmeas que não obtiveram êxito em conceber e parir. Meacham e 
Notter (1987), Notter e Johnson (1987), Meyer et. al. (1990), 
Meyer et. al. (1991), Mercadante (1995) e Johnston e Bunter 
(1996) demonstraram preocupação com a eliminação das 
informações referentes às fêmeas vazias. Segundo estes autores, a 
eliminação destas fêmeas pode reduzir a expressão das diferenças 
devidas aos touros na habilidade reprodutiva das fêmeas 
remanescentes. A eliminação de fêmeas vazias, filhas de 
reprodutores específicos, pode resultar na subestimação dos 
parâmetros genéticos das características reprodutivas. Para Vaccaro 
et al (1988), a baixa herdabilidade encontrada para o primeiro 
intervalo de partos pode ser devida à omissão dos dados de vacas 
“problemas”. No presente estudo, as informações relativas a fêmeas 
não gestantes ao final da estação de monta não estavam 
disponíveis, e não houve meios de considerar estes animais. Além 
disso, como para a idade ao primeiro parto, a entrada em 
reprodução de fêmeas em idade avançada, provavelmente, reduziu 
as diferenças entre animais na data do parto. 
 
A herdabilidade estimada, neste estudo, para a data do primeiro 
parto (0,11; Tabela 25) foi semelhante às descritas por Koots et. al. 
(1994a) e consistente com os demais resultados descritos na 
literatura estrangeira (Tabela 4). De forma similar, a herdabilidade 
estimada para a data do segundo parto (0,07; Tabela 25) foi 
próxima às estimativas da literatura. Não foram encontradas, na 
literatura nacional, estimativas de herdabilidade para estas duas 
características. 
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Considerando-se os erros padrão, as estimativas de herdabilidade 
para as datas do primeiro e do segundo partos não foram diferentes, 
apesar da menor estimativa para a data do segundo parto. De 
acordo com Meacham e Notter (1987), a menor herdabilidade da 
data do segundo parto pode ser reflexo do descarte de vacas vazias, 
ou ainda, mudanças reais na magnitude das variâncias genética e, 
ou, ambiente. Ainda, segundo os autores, a variação na data do 
primeiro parto poderia estar relacionada com diferenças entre as 
idades à puberdade dos animais e essas diferenças deveriam ser 
menos importantes para a data do segundo parto. Por outro lado, 
variações em razão do período de serviço influenciam apenas a data 
do segundo parto. 
 
Com o intuito de se verificar alterações na estimativa dos 
parâmetros genéticos para a data do segundo parto devidas à 
inclusão no modelo do efeito do mês do parto anterior, foi realizada 
análise única para a característica, excluindo-se esta fonte de 
variação. Nesta, a data do segundo parto apresentou, 
respectivamente, herdabilidade, variância genética aditiva, 
variância residual e variância fenotípica de 0,06; 57,15884 dias2; 
901,94437 dias2; 959,10321 dias2. De acordo com estes resultados, 
e comparando-os com os resultados obtidos quando da inclusão no 
modelo do efeito do mês do parto anterior (Tabela 25), conclui-se 
que houve elevação da variância fenotípica, mas pequena redução 
da herdabilidade, ocasionada pela simultânea elevação da variância 
do resíduo e da pequena redução da variância genética aditiva. 
Dessa forma, é provável que o efeito do mês do parto anterior sobre 
a data do segundo parto esteja relacionado aos efeitos descritos 
anteriormente.  
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Para o primeiro intervalo de partos, a herdabilidade estimada na 
análise com característica única (0,10; Tabela 25) foi idêntica à 
média ponderada citada por Mercadante (1995) para animais zebus, 
porém superior à média ponderada para animais taurinos (Tabela 4) 
encontrada por Koots (1994a).  
 
A estimativa de herdabilidade para o primeiro intervalo de partos 
foi semelhante à obtida para a data do primeiro parto, e um pouco 
superior à obtida para a data do segundo parto. Evidências 
encontradas na literatura sugerem que o intervalo de partos 
apresenta maiores vícios e erros de mensuração e estimação do que 
a data do parto (Bourdon e Brinks, 1983; Meacham e Notter, 1987; 
Rege e Famula, 1993; Bergmann, 1993; Lôbo, 1996). Em função 
disso, era de se esperar maiores diferenças entre as duas estimativas 
de herdabilidade. Poderia-se conjeturar que, com a inclusão de 
vacas que falharam em conceber, estas diferenças poderiam ser 
aumentadas. Apesar disso, a seleção para a data do parto parece ser 
mais adequada, visto que apenas uma ocorrência de parto é 
necessária para se estimar o mérito genético dos animais, não sendo 
este o caso para o intervalo de partos. De modo geral, as 
estimativas de herdabilidade encontradas neste estudo estão de 
acordo com as conclusões relatadas por Bourdon e Brinks (1983), 
nas quais o intervalo de partos ajustado para a data do parto 
anterior, corresponde essencialmente à data do parto. 
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Os erros padrão (Tabela 25) das estimativas de herdabilidade para 
as características reprodutivas das fêmeas e para os perímetros 
escrotais foram elevados, e refletiram erros associados à sua 
mensuração. Entretanto, a magnitude dos mesmos está de acordo 
com a literatura (Tabela 4;5;6). 
 
Durante os 25 anos de formação do rebanho estudado, não foi 
verificada tendência genética (P > 0,05) para a idade ao primeiro 
parto, data do segundo parto e primeiro intervalo de partos. Por 
outro lado, para a data do primeiro parto verificou-se tendência 
genética (P < 0,0001), com melhora no mérito genético para essa 
característica durante os anos (tendência genética aproximada de -
0,08 dias/ano; Anexos I e II). Pode-se supor que esse fato ocorra 
em razão da seleção praticada na fazenda Colonial após o primeiro 
parto. É possível que a seleção praticada para fertilidade das 
novilhas pelo diagnóstico de gestação ao final da estação de monta 
(toque intermediário), quando quase todas as novilhas não 
gestantes e as de gestação tardia são eliminadas, tenha refletido 
positivamente sobre a característica data do primeiro parto. Deve-
se ressaltar, ainda, que essa seleção decorre da prática de manejo e 
que a maior ênfase no programa de melhoramento da propriedade 
visava o desenvolvimento ponderal. 
 
 
4.2.2.  Análises com características múltiplas 
 
As estimativas dos componentes de (co)variância e dos parâmetros 
genéticos, obtidas a partir de análises com duas características, são 
apresentadas nas Tabelas 26 e 27. 
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Tabela - 26. Estimativas dos componentes de (co)variância e dos 
parâmetros genéticos provenientes das análises com 
características múltiplas entre o perímetro escrotal 
medido aos 12 meses de idade (variável 1) e outras 
características (variável 2). 

 
Perímetro escrotal aos 12 meses (1) 

Parâmetros 
genéticos a

Idade ao 
primeiro parto 

(2) 

Data do 
primeiro parto 

(2) 

Data do 
segundo parto 

(2) 

Primeiro 
intervalo de 
partos (2) 

Perímetro 
escrotal aos 
18 meses (2) 

σ2
A1 1,21789 1,13431 1,13359 1,1287 3,15082 

σA1, 2 -19,13801 -0,92366 -5,63462 -3,725 4,30002 
σ2

A2 300,74865 112,32471 54,95793 89,579 6,01783 

σ2
E1 3,46703 3,53855 3,54014 3,5438 2,00936 

σE1, 2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1,57972 
σ2

E2 18047,14460 941,90229 851,14917 807,39000 2,8913 

σ2
F1 4,68492 4,67286 4,67373 4,67250 5,16018 

σF1, 2 -19,13801 -0,92366 -5,63462 -3,72500 5,87974 
σ2

F2 18347,89325 1054,22700 906,1071 896,96900 8,90913 

h2
1 0,26 0,24 0,24 0,24 0,61 

h2
2 0,02 0,11 0,06 0,10 0,68 

rA -1,00 -0,08 -0,71 -0,37 0,99 
rF -0,07 -0,01 -0,09 -0,06 0,72 
rE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 

a/ σAi, j = (co)variância genética aditiva;  
    σEi, j = (co)variância do resíduo;  
    σFi, j = (co)variância fenotípica;  
    h2

i = herdabilidade; 
    rA = correlação genética; 
    rF = correlação fenotípica; 
    rE = correlação residual; 
    Para as variâncias i = j; para as covariâncias i ≠ j; i, j = 1, 2. 
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Tabela - 27. Estimativas dos componentes de covariância e dos 
parâmetros genéticos provenientes das análises com 
características múltiplas entre o perímetro escrotal 
medido aos 18 meses de idade (variável 1) e outras 
características (variável 2). 

 
Perímetro escrotal aos 18 meses (1) 

Parâmetros 
genéticos a

Idade ao 
primeiro parto 

(2) 

Data do 
primeiro parto 

(2) 

Data do 
segundo 
parto (2) 

Primeiro 
intervalo de 
partos (2) 

Perímetro 
escrotal aos 12 

meses (2) 
   
σ2

A1 2,59432 2,32708 2,46192 2,46754 6,01783 
σA1, 2 -29,22741 3,23978 -4,28401 -6,72434 4,30002 
σ2

A2 329,31406 105,49653 62,31451 92,76226 3,15082 
      
σ2

E1 5,27032 5,49292 5,38138 5,37739 2,8913 
σE1, 2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1,57972 
σ2

E2 18033,04100 948,91769 844,23424 804,43051 2,00936 
      
σ2 F1 7,86464 7,82000 7,8433 7,84493 8,90913 
σ  F1,2 -29,22741 3,23978 -4,28401 -6,72434 5,87974 
σ2 F2 18362,35506 1053,41422 906,54875 897,19277 5,16018 
   
h2

1 0,33 0,30 0,31 0,31 0,68 
h2

2 0,02 0,10 0,07 0,10 0,61 
      
rA -1,00 0,21 -0,35 -0,44 0,99 
rF -0,08 0,04 -0,05 -0,08 0,72 
rE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 
      

a/ σAi, j = (co)variância genética aditiva;  
    σEi, j = (co)variância do resíduo;  
    σFi, j = (co)variância fenotípica;  
    h2

i  = herdabilidade; 
    rA = correlação genética; 
    rF = correlação fenotípica; 
    rE = correlação residual; 
   Para as variâncias i = j; para as covariâncias i ≠ j; i, j = 1, 2.  
 
4.2.2.1.  Coeficientes de herdabilidade 
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Os componentes de variância estimados pelas análises com 
características múltiplas foram muito semelhantes aos das análises 
com características únicas (Tabelas. 25, 26 e 27), exceção feita à 
análise envolvendo o perímetro escrotal aos 12 e aos 18 meses de 
idade. Para esta, a variância genética aditiva foi maior e a variância 
residual menor, resultando em estimativas de herdabilidade pelo 
menos duas vezes superiores às das análises com características 
únicas. Variações nos parâmetros genéticos entre modelos com 
características únicas e múltiplas foram também relatadas em 
outros estudos (Meyer et. al., 1990; Meyer et. al., 1991; 
Mercadante, 1995; Johnston e Bunter, 1996). De acordo com 
Falconer (1987), por reduzir a magnitude da variância residual, a 
inclusão de duas medidas aumentaria o valor proporcional da 
variância genética. Como a correlação genética entre as duas 
medidas do perímetro escrotal é próxima da unidade, o aumento 
das estimativas de herdabilidade, neste caso, poderia ser pensado 
como conseqüência do uso de medidas repetidas. 
 
 
4.2.2.2.  Correlações Genética, Fenotípica e do Resíduo 
 
As estimativas de correlações genéticas entre o perímetro escrotal 
nas duas idades e características reprodutivas das fêmeas foram 
todas favoráveis, com exceção da correlação entre perímetro 
escrotal medido aos 18 meses de idade e a data do primeiro parto. 
Também, as correlações fenotípicas foram todas em sentido 
favorável, mas de magnitude inferior às genéticas, exceção feita à 
correlação fenotípica entre o perímetro escrotal aos 18 meses de 
idade e a data do primeiro parto. As correlações residuais não 
diferiram dos valores iniciais (inexistentes) para as características 
medidas em animais de sexos diferentes, o que está de acordo com 
os comentários de Boldman et. al. (1995). Para as análises 
envolvendo perímetro escrotal nas duas idades, a correlação 
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residual foi positiva e elevada, indicando que o ambiente residual 
agiu de forma semelhante para as duas medidas. 
 
De modo geral, os resultados obtidos neste estudo para as 
correlações entre o perímetro escrotal e características reprodutivas 
das fêmeas (Tabelas 26 e 27) são semelhantes aos encontrados na 
literatura (Tabela 7). Para as correlações genéticas entre os 
perímetros escrotais e a idade ao primeiro parto, valores elevados e 
negativos foram também encontrados em animais da raça Nelore 
por Martins filho (1991). Para raças taurinas, os resultados 
encontrados na literatura são inferiores aos observados neste 
estudo, inclusive apresentando sentido, em alguns casos, contrário 
ao esperado (Tabela 7). As correlações genéticas unitárias 
observadas neste estudo, entre o perímetro escrotal e a idade ao 
primeiro parto, estão de acordo com as observações de Boldman et. 
al. (1995), segundo os quais, em conjuntos de dados com número 
de informações reduzido, e envolvendo características observadas 
em sexos diferentes, existe tendência para convergência das 
correlações genéticas em valores próximos da unidade. 
 
Para as correlações genéticas entre os perímetros escrotais e o 
primeiro intervalo de partos, os resultados deste estudo 
assemelham-se aos descritos em animais taurinos (Tabela 7), sendo 
estas mais altas para o perímetro escrotal medido aos 18 meses do 
que para o medido aos 12 meses de idade. Como o primeiro 
intervalo de partos está relacionado com as datas do primeiro e do 
segundo partos, essa correlação poderia ser entendida como uma 
função das correlações entre as duas datas do parto e os perímetros 
escrotais. De fato, a correlação genética entre a data do primeiro 
parto e o perímetro escrotal medido aos 18 meses foi positiva 
(0,21), isto é, maior perímetro escrotal estaria associado ao atraso 
na data do primeiro parto e tendência a redução no primeiro 
intervalo de partos. 
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Por outro lado, a correlação negativa entre o perímetro escrotal aos 
18 meses e a data do segundo parto (-0,35) significaria que maiores 
perímetros escrotais estariam associados à antecipação na data do 
segundo parto, levando à redução do primeiro intervalo de partos. 
Entre o perímetro escrotal medido aos 12 meses e a data do 
primeiro parto, a correlação foi negativa e de pequena  magnitude  
(-0,08), maiores perímetros escrotais estando associados a 
antecipação das datas do primeiro parto e aumento dos primeiros 
intervalos de partos. Já a correlação entre a data do segundo parto e 
o perímetro escrotal aos 12 meses foi elevada e negativa (-0,71), 
significando que maiores perímetros escrotais estariam associados 
a menores primeiros intervalos de partos. 
 
Alguns resultados aparentemente contraditórios foram encontrados 
entre as características perímetro escrotal e data do parto (Tabelas 
26 e 27). Embora as correlações genéticas entre o perímetro 
escrotal aos 12 meses de idade e as duas datas do parto tenham sido 
favoráveis, maior associação genética foi verificada para a segunda 
data do parto (-0,71) do que para a primeira (-0,08). Como foi 
enfatizado anteriormente, o interesse da inclusão da característica 
perímetro escrotal nos programas de seleção estaria relacionado, 
dentre outros, à sua favorável associação genética com a idade à 
puberdade e com o início da atividade reprodutiva dos animais 
(Bourdon e Brinks, 1986 e Notter, 1988). Como nas fêmeas 
bovinas estas características estão mais relacionadas com a data do 
primeiro do que do segundo parto, seria lógico esperar maior 
estimativa para a correlação envolvendo a primeira data do parto. 
Tal aparente inversão encontra suporte na literatura. Estimando as 
correlações genéticas entre perímetro escrotal de touros aos 12 
meses de idade e às datas do primeiro e segundo partos de fêmeas 
da raça Angus, Notter et. al. (1993) obtiveram resultados 
semelhantes ao deste trabalho (-0,19 e -0,27, respectivamente, para 
as correlações entre o perímetro escrotal aos 12 meses de idade e a 
data do primeiro e segundo partos; Tabela 7). Os autores 
argumentaram que, aparentemente, o perímetro escrotal de touros 
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jovens estaria associado a aspectos reprodutivos das fêmeas 
bovinas que vão além da idade à puberdade. 
 
As estimativas de correlações genéticas entre as duas datas do parto 
e o perímetro escrotal aos 18 meses de idade apresentaram-se ainda 
mais inesperadas. O valor obtido para a correlação envolvendo a 
data do segundo parto foi favorável (-0,35), enquanto que para a 
data do primeiro parto o sentido foi desfavorável (0,21). Também, 
Morris e Cullen (1994) encontraram correlações genéticas positivas 
entre o perímetro escrotal e a data do parto (Tabela 7). 
 
A propósito da aparente inconsistência deste último resultado, 
algumas hipóteses podem ser aventadas à luz das intrínsecas 
associações entre precocidade sexual, tamanho e peso corporal e 
perímetro escrotal. Diversos estudos realizados na década de 70 
enfatizaram diferenças entre raças e indivíduos dentro de raças 
quanto ao tamanho corporal, precocidade sexual e eficiência 
produtiva dos animais em diversos sistemas de criação. Por 
exemplo, Dickerson (1978) sustenta que, quando ocorrem 
limitações de ordem nutricional, como as prevalentes nos sistemas 
extensivos de criação das regiões tropicais, os indivíduos 
geneticamente de menor tamanho dentro de determinada raça 
seriam mais precoces, entrando em reprodução e atingindo peso à 
maturidade mais cedo. Estes animais seriam menos exigentes em 
requerimentos nutricionais para mantença do que animais maiores, 
sendo mais férteis e adaptados às condições de estresse alimentar 
(Cartwright, 1970; Dickerson, 1970; 1978; Fitzhugh, 1978).  No 
Brasil, Mariante e Zancaner (1985) e Barbosa (1991) encontraram 
evidências de antagonismo genético entre crescimento e 
reprodução de fêmeas em ambiente desfavorável. Além disso, 
Mercadante (1995) reportou correlações genéticas de baixa 
magnitude, próximas de zero, mas de sentido desfavorável entre 
peso aos 240 e 365 dias e o primeiro intervalo de partos. Mais 
recentemente, Johnston e Bunter (l996), analisando informações de 
animais da raça Angus, provenientes de 157 rebanhos australianos, 
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concluíram que o número de dias para o primeiro parto (semelhante 
à data do primeiro parto) apresentou correlação genética 
desfavorável com pesos à desmama e ao ano de idade. Os autores 
comentaram que os animais com maior potencial genético para 
crescimento corporal teriam desvantagem reprodutiva quando do 
primeiro acasalamento para as condições australianas. 
 
O fato de que a precocidade sexual esteja associada a taxas de 
crescimento corporal relativo em idades jovens, evidenciando a 
importância das diferenças entre curvas de crescimento dos 
animais, ficou demonstrado no trabalho de Bergmann e 
Hohenboken (1992), no qual novilhas Angus que possuíam 
menores taxas de crescimento relativo entre a desmama e um ano 
de idade (animais mais precoces) foram os que apresentaram maior 
fertilidade quando entraram em reprodução aos 13-14 meses de 
idade. 
 
O crescimento do perímetro escrotal observado no presente estudo 
apresentou-se de forma linear até aos 12 meses de idade, com 
tendência à curvilinearidade após esta idade e redução do 
crescimento próxima aos 18 meses de idade. Bergmann et. al. 
(1998), para o mesmo conjunto de dados, descreveram a curva de 
crescimento do perímetro escrotal e encontraram ponto de inflexão 
(máximo crescimento) aos 11,8 meses de idade.  Segundo os 
autores, tal fato evidenciaria o maior crescimento do parênquima 
testicular ocorrendo próximo aos 12 meses de idade, sugerindo o 
início do período pré-pubere. Segundo Fitzhugh (l976), neste ponto 
da curva de crescimento, a taxa de crescimento é máxima, passando 
de função crescente (estágio autoacelerante) para função 
decrescente (estágio autoinibitório). Para Foot (l969), o início da 
puberdade é caracterizado pelo crescimento rápido das gônadas e 
pode ser determinado pela presença de espermatozóides viáveis no 
ejaculado, associado à liberação do pênis e da libido, com o 
estabelecimento da capacidade reprodutiva. 
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As poucas pesquisas realizadas no Brasil, considerando aspectos 
relacionados à puberdade de animais zebus, salientam a maior 
dependência de seu aparecimento do estado corporal do animal do 
que da idade. Diversos trabalhos sugerem idades variando entre 10 
e 12 meses de idade para o aparecimento da puberdade de machos 
zebus, coincidindo com o período de grande ganho em peso e 
associado ao rápido crescimento testicular, aumento da secreção de 
LH e início da espermatogênese (Cardoso, 1977; Castro et. al., 
1989).  Ainda no Brasil, Cardoso (l977) determinou o início da 
puberdade de machos Nelore entre os 10 e 12 meses de idade.  Já 
Castro et. al. (l989) observaram espermatozóides no ejaculado de 
tourinhos Nelore, criados exclusivamente a pasto, aos 12-14 meses 
de idade, enquanto que Castro et. al. (l990) observaram, na mesma 
raça, que a puberdade ocorreu aos 17 meses de idade. 
Paralelamente, o perímetro escrotal tem sido preconizado como 
característica indicadora da puberdade em machos e nas fêmeas 
que apresentam algum parentesco com eles. Existe suporte na 
literatura para se concluir que os fatores hormonais que promovem 
o desenvolvimento testicular inicial nos machos são os mesmos que 
promovem o desenvolvimento ovariano inicial nas fêmeas, e que a 
seleção para a puberdade precoce em um sexo resultará em 
associada redução da idade à puberdade do outro sexo (Land, 1973; 
Lunstra et. al., 1978; Mackinnon et. al., 1990). 
 
Embora o perímetro escrotal esteja associado ao peso corporal 
(Bergmann et. al., 1996, entre outros), segundo Toelle e Robson 
(l985) existem evidências de que o tamanho do testículo seja 
controlado por diferentes sistemas fisiológicos nas idades de 205 e 
de 365 dias para taurinos criados em condições temperadas. 
Segundo os autores, o perímetro escrotal medido aos 205 dias seria 
reflexo do aumento do peso corporal e entre 205 e 365 dias os 
testículos passariam a ser influenciados pelos hormônios 
gonadotrópicos. Desta forma, as diferenças entre perímetros 
escrotais aos 365 dias de idade estariam mais dependentes das 
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diferenças relacionadas ao sistema hormonal do que ao peso 
corporal. 
 
Conforme foi salientado anteriormente, existem evidências na 
literatura de que a puberdade de machos Nelore em condições 
nutricionais adequadas, como é o caso do presente estudo, ocorra 
próxima ao primeiro ano de idade. Portanto, os resultados do 
presente estudo, relativos às correlações genéticas entre perímetro 
escrotal e data do primeiro parto, poderiam indicar que a seleção de 
animais com maior perímetro escrotal aos 12 meses de idade estaria 
associada à escolha de animais que apresentassem maiores níveis 
de hormônios gonadotrópicos, culminando com a puberdade, início 
de atividade reprodutiva das fêmeas, concepções mais precoces na 
primeira estação de monta e antecipação das datas do primeiro 
parto.  Aos 18 meses de idade, a maioria dos animais já estaria em 
período pós-púbere e a seleção praticada para maiores perímetros 
escrotais aos 18 meses de idade estaria associada a maiores pesos 
corporais e, possivelmente, a menor precocidade reprodutiva em 
ambientes tropicais. 
 
Finalmente, deve-se salientar a possibilidade de que estas 
estimativas de correlações genéticas estejam associadas a 
substanciais erros padrões (Koot et. al., 1994b). Também de acordo 
com Meyer (l991), para análises realizadas sob modelo animal 
envolvendo características diferentes e mensuradas em diferentes 
animais, como é o caso do perímetro escrotal e características 
reprodutivas das fêmeas, deve-se ter em mente que as informações 
referentes às covariâncias genéticas são resgatadas apenas pela 
relação de parentesco entre os animais. Portanto, estas estimativas 
estariam sujeitas a grandes erros padrão, a menos que os animais 
apresentem estreita relação de parentesco, ou ainda, que o volume 
de informações seja substancial. 
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4.2.3.  Respostas correlacionadas à seleção para perímetro 
escrotal 

 
Além dos reflexos positivos sobre o desempenho reprodutivo dos 
machos, a seleção para perímetro escrotal reflete positivamente na 
atividade reprodutiva das fêmeas bovinas (Bergmann, 1993; Notter, 
1995). Outras vantagens da inclusão do perímetro escrotal como 
característica indicadora da atividade reprodutiva nos programas de 
seleção dos bovinos relacionam-se à sua fácil e econômica 
mensuração e à possibilidade de sua observação em animais 
relativamente jovens. A partir deste fato, e de acordo com os 
resultados deste estudo, emergem algumas questões relacionadas à 
eficiência da resposta correlacionada sobre características 
reprodutivas das fêmeas decorrentes da seleção direta para 
perímetro escrotal e à idade mais adequada para a seleção pelo 
perímetro escrotal dos animais zebus. 
 
Na Tabela 28, são apresentadas as estimativas da eficiência relativa 
da resposta indireta decorrente da seleção para o perímetro escrotal 
em relação à resposta direta para características reprodutivas 
observadas nas fêmeas. Neste exemplo hipotético, considerou-se, 
para efeito de resposta correlacionada, que 2% dos machos de 
maior perímetro escrotal fossem selecionados aos 12, ou aos 18 
meses de idade, correspondendo a intensidade de  seleção  realista  
(i = 1,21 desvios padrão fenotípicos) para a maioria dos rebanhos 
de raça pura em sistema de monta natural. Por outro lado, deve-se 
salientar que neste exercício as pressuposições para a seleção direta 
para características reprodutivas observadas nas fêmeas são de 
improvável aplicação prática, ou seja, que a seleção de 65% das 
melhores fêmeas (i = 0,285 desvios padrão fenotípicos) para a 
característica reprodutiva fosse feita após a expressão da mesma, 
não sendo considerada a seleção para qualquer outra característica. 
Assim sendo, no caso do cálculo da resposta direta à seleção para o 
primeiro intervalo de partos, a primeira seleção das fêmeas 
ocorreria após o segundo parto. 
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Tabela - 28. Estimativa da eficiência relativa da resposta indireta 
decorrente da seleção para perímetro escrotal1 versus 
resposta direta decorrente da seleção2 para 
características reprodutivas observadas em fêmeas 
bovinas da raça Nelore. 

 
Características Correlações 

genéticas 
Herdabilidades3 Eficiência da 

resposta4 
Perímetro escrotal aos 12 meses - 0,24 - 
Idade ao primeiro parto -l,00 0,01 20,80 
Primeira data do parto -0,08 0,11 0,50 
Segunda data do parto -0,71 0,07 5,58 
Primeiro intervalo de partos -0,37 0,10 2,43 

Perímetro escrotal aos 18 meses - 0,31 - 
Idade ao primeiro parto -l,00 0,01 23,64 
Primeira data do partos 0,21 0,11 -1,50 
Segunda data do partos -0,35 0,07 3,13 
Primeiro intervalo de partos -0,44 0,10 3,29 
1/ 2% dos machos (i = 1,21) de maior perímetro escrotal na idade correspondente, 

assumindo-se população infinita; 
2/ 65% das fêmeas (i = 0,285) de melhor desempenho após a observação da 

característica, assumindo-se população infinita; 
3/ Estimativas obtidas a partir de análises com características únicas; 
4/ Eficiência relativa da seleção indireta vs seleção direta (Falconer, 1989). 
 
Com exceção da resposta correlacionada para data do primeiro 
parto decorrente da seleção feita para perímetro escrotal aos 18 
meses de idade, todas as outras respostas correlacionadas da 
seleção para perímetro escrotal refletiriam favoravelmente sobre as 
características reprodutivas das fêmeas. Além das vantagens 
práticas, a inclusão do perímetro escrotal aos 12 meses de idade nos 
programas de seleção traria respostas mais eficientes do que a 
seleção direta para a idade ao primeiro parto (20,8 vezes), data do 
segundo parto (5,6 vezes) e primeiro intervalo de partos (2,4 
vezes).  Embora a resposta correlacionada da seleção para o 
perímetro escrotal aos 12 meses de idade fosse 50 % menos 
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eficiente do que a seleção direta para primeira data do parto, deve-
se levar em consideração a maior facilidade de implementação da 
seleção para o perímetro escrotal. 
 
Na Tabela 29 são apresentadas as respostas correlacionadas sobre 
características reprodutivas das fêmeas decorrentes de uma geração 
de seleção de tourinhos pelo perímetro escrotal aos 12 ou 18 meses 
de idade. 
 
Tabela - 29. Estimativa da resposta indireta decorrente de uma 

geração de seleção(a) de animais da raça Nelore  
 

Características Desvio-
padrão 

fenotípico

Correlações 
genéticas 

h2( b) Resposta 
Indireta 

Perímetro escrotal aos 12 meses 2,11 cm - 0,24 - 
Idade ao primeiro parto 138,0 dias -1,00 0,01 -8,18 dias 
Data do primeiro parto 32,4 dias -0,08 0,11 -0,51 dias 
Data do segundo parto 31,3 dias -0,71 0,07 -3,49 dias 
Primeiro intervalo de partos 29,8 dias -0,37 0,10 -2,07 dias 
Perímetro escrotal aos 18 meses 2,73 cm 0,99 0,31 +0,89 cm 
     
Perímetro escrotal aos 18 meses 2,73 cm - 0,31 - 
Idade ao primeiro parto 138,0 dias -1,00 0,01 -9,30 dias 
Data do primeiro parto 32,4 dias 0,21 0,11 +1,52 dias 
Data do segundo parto 31,3 dias -0,35 0,07 -1,95 dias 
Primeiro intervalo de partos 29,8 dias -0,44 0,10 -2,79 dias 
Perímetro escrotal aos 12 meses 2,11 cm 0,99 0,24 +0,69 cm 
a/ 2% dos machos de maior perímetro escrotal na idade correspondente, assumindo-se 

população infinita; 
b/ Herdabilidade estimada a partir de análises com características únicas. 
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Comparando-se as duas idades para medição e seleção pelo 
perímetro escrotal, e levando-se em consideração os efeitos desta 
seleção sobre o desempenho reprodutivo das fêmeas bovinas 
jovens, os resultados deste estudo indicaram vantagem da idade de 
12 meses. A seleção de 2% dos animais de maior perímetro escrotal 
nesta idade representaria, na geração de filhas destes touros, 
redução de 8,2 dias na idade ao primeiro parto, 0,5 dias na data do 
primeiro parto, 3,5 dias na data do segundo parto e 2,1 dias no 
primeiro intervalo de partos. Esta vantagem seletiva da 
característica perímetro escrotal aos 12 meses sobre 18 meses de 
idade contradiz as indicações de Bergmann et. al. (l996) e Quirino 
e Bergmann (1998, prelo), os quais recomendam que a seleção para 
perímetro escrotal deva ser feita aos 18 meses de idade. Entretanto, 
estes autores não consideraram os reflexos desta seleção sobre 
características reprodutivas das fêmeas. 
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5.  CONCLUSÕES  
 
Os resultados obtidos no presente estudo permitem estabelecer as 
seguintes conclusões: 
 
Os efeitos do ano de nascimento, da idade do animal e de 
reprodutor foram importantes fontes de variação sobre o perímetro 
escrotal medidos aos 12 e 18 meses de idade. Além destes, o mês 
de nascimento e o efeito quadrático da idade do animal 
influenciaram o perímetro escrotal aos 18 meses de idade. Nas 
condições deste experimento, o crescimento do perímetro escrotal 
se manifestou de forma linear até aos 12 meses, apresentando 
tendência curvilínea após esta idade, com redução do crescimento a 
partir dos 18 meses de idade 
 
O efeito do ano de nascimento foi importante para todas as 
características observadas nas fêmeas (idade ao primeiro parto, data 
do primeiro parto, primeiro intervalo de partos, data do segundo 
parto), sempre apresentando tendência fenotípica favorável no 
período estudado. O mês de nascimento da fêmea foi importante 
fonte de variação apenas para a idade ao primeiro parto. 
 
Para as características indicadoras do início da atividade 
reprodutiva (idade ao primeiro parto e data do primeiro parto) 
foram importantes os efeitos do peso ao nascer do primeiro bezerro. 
Para as outras duas características (primeiro intervalo de partos e 
data do segundo parto) foi importante o efeito de sexo do primeiro 
bezerro. Esse resultado permite concluir que o peso do bezerro 
pode estar associado ao período de gestação e que o sexo do 
bezerro pode interferir com o reinício da atividade reprodutiva e 
com o prolongamento do anestro pós-parto. Levando-se em 



 122

consideração somente o sexo do bezerro, as fêmeas lactando 
bezerros machos apresentaram desempenho reprodutivo inferior às 
lactando bezerros fêmeas. As novilhas cujos produtos foram mais 
pesados, considerando as demais características constantes, 
também tiveram desempenho inferior.  
 
O efeito da idade ao parto foi importante fonte de variação para a 
data do segundo parto e para o primeiro intervalo de partos. Já o 
coeficiente de regressão quadrático da idade ao parto foi 
importante, apenas,  para a data do primeiro parto. Para o primeiro 
intervalo de partos e para a data do segundo parto houve 
significância estatística para o efeito do mês do parto anterior. Em 
consonância com outros trabalhos, conclui-se que a seleção para o 
primeiro intervalo de partos não seria adequada quando feita em 
rebanho sob estação de monta restrita. 
 
Os fatores ambientes que influenciaram as características 
reprodutivas neste trabalho são importantes quando do estudo de 
parâmetros genéticos e das comparações entre animais, devendo 
merecer atenção em trabalhos subseqüentes. 
 
As baixas magnitudes dos coeficientes de herdabilidade 
encontrados poderiam indicar que a seleção massal para as 
características reprodutivas das fêmeas seria pouco eficiente no 
rebanho estudado. Entretanto, os resultados de tal seleção não 
seriam nulos e, face à sua importância, essas características 
poderiam ser incluídas em programas de seleção. Por outro lado, os 
coeficientes de herdabilidade obtidos para o perímetro escrotal 
indicam que a seleção para esta característica seria eficiente. 
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As correlações genéticas entre perímetro escrotal e características 
observadas nas fêmeas foram, na sua maioria, favoráveis, variando 
apenas em magnitude. Os resultados deste trabalho indicam que é 
possível obter incremento das características reprodutivas das 
fêmeas via seleção pelo aumento do perímetro escrotal nos machos. 
Nas condições desse estudo, os resultados também indicam que a 
idade mais apropriada para a seleção pelo perímetro escrotal de 
animais da raça Nelore seria 12 meses de idade, ao contrário das 
recomendações descritas na literatura nacional, que enfatizam a 
seleção do perímetro escrotal aos 18 meses de idade. 
 
Deve-se ressaltar que, face às peculiaridades próprias deste 
material de constituição, de localidade e das circunstâncias do 
período estudado, as aplicações de ordem prática dos resultados 
encontrados não devem ser generalizadas a outros rebanhos sem 
análise mais detalhada dos fatores envolvidos. 
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SUMMARY 
 
The objectives of this study were the evaluation of environmental 
effects and the estimation of genetic parameters for scrotal 
circumference (SC) at 12 (n = 652) and 18 (n = 607) months of age, 
age at first calving (n = 1582), first (n = 1582) and second (n = 
644) calving dates and first calving interval (n = 644) in Nellore 
cattle. Observed means and standard deviations were 20.8 ± 2.1 
cm; 27.7 ± 2.7 cm; 1170.8 ± 138.0 days; 62.1 ± 32.4 days; 71.9 ± 
31.3 days; and 383.2 ± 29.8 days, respectively, for SC at 12 and 18 
months of age, age at first calving, first and second calving dates, 
and calving interval. Year of birth, age and sire effects were 
important (P < .05) for SC at 12 and 18 months of age. In addition, 
the effects of month of birth were important (P < .001) for SC at 18 
months of age. Bulls born in September showed larger SC than 
bulls born in February. Scrotal circumference grew in a linear (P < 
.001) fashion close to 12 months of age and in a curvilinear (P < 
.05) fashion close to 18 months of age. The effects of year of birth 
were important (P < .001) for all female traits. Month of birth was 
important (P < .001) only for age at first calving, younger females 
calving from August to December. For age at first calving and first 
calving date birth weight of the calf was an important (P < .05) 
source of variation. Larger (P < .05) second calving dates and first 
calving intervals were observed for females nursing male and, or, 
heavier calves. Month of the first calving affected (P < .001) first 
calving interval and second calving date. Among all female traits, 
sire was important (P < .05) only for first calving date. Variance 
and covariance components were estimated using REML 
methodology (MTDFREML; Boldman et. al., 1995), with animal 
models and including the relationship among 15648 animals. 
Univariate and bivariate analyses were performed. Heritability 
estimates from univariate analyses were .24 ± .10; .31 ± .10; .01 ± 
.03; .11 ± .05; .07 ± .08 e .10 ± .10, respectively, for SC at 12 and 
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18 months of age, age at first calving, first and second calving 
dates, and first calving interval. These values were close to the 
estimates from bivariate analyses, except for the analysis with both 
SC (heritability estimates of .61 and .68, respectively for SC at 12 
and 18 months of age). Genetic correlation estimates between SC 
and female reproduction traits were all favorable (from -.08 to   –
1.0), with the exception of the genetic correlation between the SC 
at 18 months of age and first calving date (.21). Results suggested 
that selection for SC at 12 months of age would be more effective 
than selection for SC at 18 months of age when trying to improve 
female reproduction. 
 
Key words: Herdability, Calving date, Calving interval, Age at first 
calving, Scrotal circumference, Genetic correlation, environmental 
effects, Nelore cattle. 
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APÊNDICE 
 
Anexo - I. Número de observação (N), média e erro padrão (EP) do valor gênico 

para a data do primeiro parto em animais da raça Nelore, de acordo 
com o ano de nascimento. 

Ano de nascimento Valor gênico médio (dias) ± EP N 
1971 0,33822 ± 0,49828 41 
1972 1,31774 ± 0,34404 86 
1973 0,98643 ± 0,31747 101 
1974 0,29314 ± 0,26965 140 
1975 0,63863 ± 0,27359 136 
1976 0,38359 ± 0,25710 154 
1977 1,87326 ± 0,32395 97 
1978 1,52304 ± 0,26774 142 
1979 0,54334 ± 0,23457 185 
1980 0,72967 ± 0,19863 258 
1981 0,62579 ± 0,21038 230 
1982 0,37591 ± 0,11048 834 
1983 1,45275 ± 0,11287 799 
1984 0,74920 ± 0,09568 1112 
1985 0,59376 ± 0,09364 1161 
1986 0,43253 ± 0,09429 1145 
1987 0,46629 ± 0,09392 1154 
1988 0,16210 ± 0,10161 986 
1989 0,18743 ± 0,10357 949 
1990 -0,09906 ± 0,12961 606 
1991 -0,72868 ± 0,12543 647 
1992 -0,54654 ± 0,13642 547 
1993 -0,32631 ± 0,14748 468 
1994 0,02184 ± 0,13642 547 
1995 -0,59486 ± 0,14532 482 
1996 -0,12013 ± 0,33084 93 



 

Anexo - II. Representação gráfica das médias dos valores gênicos dos animais e da tendência 
genética da data do primeiro parto sobre o ano de nascimento em animais da raça 
Nelore. 
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