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RESUMO 
Foram objetivos deste trabalho estimar parâmetros genéticos para o perímetro escrotal (PE) medido aos 365 
(PE365, n = 8.564), 455 (PE455, n = 7.463) e 550 (PE550, n = 4.447) dias de idade, sob diversos modelos, 
verificar a adequacidade do ajuste para peso ou ganho de peso (GP) e identificar a melhor idade para a 
seleção pelo PE. Os parâmetros foram estimados pelo método de máxima verossimilhança restrita com o 
aplicativo MTDFREML, sob modelo animal e incorporando 54.987 informações de pedigree. O efeito da 
inclusão, no modelo, dos pesos e dos GP não influenciou as estimativas de herdabilidades (h2) em nenhuma 
das três idades, possivelmente por essas características conterem também um componente genético, e a 
remoção de forma proporcional tanto da variância genética aditiva quanto da variância de resíduo. Também 
não houve diferenças importantes entre as estimativas de h2 para as três idades estudadas. As h2 variaram 
de 0,50 a 0,59, dependendo do modelo. Os resultados indicam a possibilidade de melhoramento genético por 
meio da seleção pelo PE. A melhor idade para seleção do PE seria aos 365 dias. Possivelmente, em vista 
dos resultados, não seria adequado ajustar o PE para peso ou GP, contudo novos estudos são 
recomendados. 
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TITLE 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were to estimate genetic parameters for scrotal circumference (SC) at 365 
(PE365, n = 8,564), 455 (PE455, n = 7,463) and 550 (PE550, n = 4,447) days of age using different models, 
to verify the suitability of adjustments for body weight and weight gain (WG) and to identify the best age for 
selection for SC. Parameters were estimate using REML methodology (MTDFREML), with animal models and 
considering the relationships among 54,987 animals. The adjustment for weight and WG did not influence  
heritability (h2) estimates of SC in any age, possibly because of the proportional remotion of genetic and 
residual variances. There was no important difference among h2 estimates for SC in the three ages. The 
estimates of h2 ranged 0.50 to 0.59 depending of the model. Results suggest that selection for SC would be 
effective. The best age for selecting for SC would be 365 days, and models unadjusted for weight or WG are 
more suitable. 
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INTRODUÇÃO 
O melhoramento da eficiência reprodutiva pode ser obtido a partir da identificação e da multiplicação dos 
melhores genótipos e da adequação das condições ambientes ao processo produtivo. Quando se deseja 
identificar o melhor genótipo, torna-se indispensável o uso de características indicadoras, que apresentem 
variabilidade genética, que possam ser medidas de forma fácil e econômica e que tenham correlação 
genética favorável com outras características importantes. Assim, algumas características têm sido utilizadas 
com objetivo de aumentar a precocidade sexual e a fertilidade, componentes importantes dessa eficiência, 
como o perímetro escrotal (PE) nos machos.  
 
Recentemente, medidas de PE têm suscitado polêmica e discussão acerca de sua associação com o 
desenvolvimento corporal, o que poderia trazer conseqüências indesejáveis quanto ao tamanho adulto, além 
dos questionamentos sobre a sua importância como critério de seleção. Em vista disso, propõem-se para o 
presente estudo estimar parâmetros genéticos para o perímetro escrotal utilizando-se de estruturas de dados 
e modelos diferentes. 
 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados analisados são provenientes do Programa de Melhoramento Genético da Raça Nelore e 
se referem ao PE medido em três idades padrão: 365, 455 e 550 dias. As medidas do PE foram 
realizadas no mesmo animal, em idades diferentes, transversalmente na região de maior diâmetro 
do escroto com a utilização de fita métrica metálica. Para maiores detalhes verificar Gressler 
(2004). O arquivo de característica reprodutiva dos machos foi subdividido em três arquivos 
definidos como PE365, PE455 e PE550, que continham informações completas dos animais e 
medidas do PE nas idades de 365, 455 e 550 dias, respectivamente. Para a obtenção dos pesos 
padronizados e medidas do PE ajustados para idade, utilizou-se a expressão descrita por Gressler 
(2004). O ganho de peso (GP) foi calculado como sendo o ganho entre as idades padrão, ou seja, 
ganho entre as idades padrão de 210 e 365, de 365 e 455 e de 455 e 550 dias de idade (G365, 
G455 e G550, respectivamente). 
 
Os dados foram submetidos à análise completa de conexidade entre grupos de contemporâneos, 
utilizando-se do algoritmo MILC.FOR (Fries e Roso, 1997). Os arquivos finais incluíram animais de 
20 rebanhos, nascidos entre 1991 e 2000. A matriz de parentesco utilizada totalizou 54.987 
animais diferentes, nascidos entre os anos de 1933 e 2000. Foram utilizadas informações de 
8.564 (PE365), 7.463 (PE455) e 4.447 (PE550) machos. Os modelos adotados foram resultantes 
de investigações preliminares sobre a importância (P>0,05) dos diversos efeitos ambientes para 
as características. 
 
O efeito fixo de grupo de contemporâneos foi definido como sendo a fazenda, o mês e o ano de 
nascimento do animal para o PE nas três idades padrão. As covariáveis incluídas foram: efeitos 
linear e quadrático (arquivos PE365, modelos 1 e 3; PE455, modelos 4, 5 e 6; e P550 modelos 7, 
8 e 9) da idade da vaca ao parto, efeito linear (arquivos PE365, modelo 3, PE455, modelo 6 e 
PE550, modelo 9) do GP nas respectivas idades, efeito linear (arquivos PE365, modelo 2; PE455, 
modelo 5 e PE550, modelo 8) e quadrático (Arquivos PE365, modelo 2; e PE455, modelo 5) do 
peso padronizado nas respectivas idades. 
 
Nas estimativas de herdabilidade (h2) foi utilizado o método de máxima verossimilhança restrita 
livre de derivadas sob modelo animal, com o aplicativo MTDFREML (Boldman et al., 1995). Nesse 
estudo optou-se por seguir a orientação de Borjas et al. (2003) que consideram o efeito materno 
de pequena importância pratica e concluem não ser necessário incluir os efeitos aleatórios 
materno e de ambiente permanente em análises do perímetro escrotal. 
  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quando se incluiu, no modelo 2, o peso corporal, o efeito da idade da vaca ao parto (IVP) deixou 
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de ser significativo (P>0,05). Em parte, esse confundimento poderia ser em razão da associação 
entre a produção leiteira das vacas em função da idade e o peso à desmama. Por outro lado, 
quando se incluiu, no modelo 3, o ganho de peso pós-desmama, o efeito da IVP foi significativo 
(P>0,05) indicando, igualmente, que o manejo alimentar pós-desmama foi componente importante 
na taxa de crescimento testicular. 
 
O efeito significativo (P>0,05) da IVP conjuntamente com o peso corporal para PE455 e PE550 
poderia ser em razão da menor associação desses pesos com o peso à desmama. Nesse caso, o 
confundimento não existiria ou seria de menor importância. 
 
A medida do PE550 foi parcialmente influenciada pelo crescimento testicular em idades anteriores, 
ou seja, aproximadamente 74% do crescimento testicular aos 550 dias ocorreu até o ano de idade. 
A diferença entre as médias do PE padronizado para 365 e 550 dias de idade foi de 6,83 cm. 
Esses resultados indicam que importante parte do crescimento testicular ocorre até os 12 meses. 
De acordo com as médias do PE e baseado em relatos da literatura (Quirino et al., 1999; Gressler 
et al., 1998; Gressler, 2004) pode-se dizer que aos 365 dias existem animais, Nelore, sexualmente 
precoces. 
 
Aparentemente, a biometria testicular pode estar relacionada em idades diferentes a parâmetros 
distintos. Em animais púberes seria indicadora da precocidade sexual e em animais sexualmente 
maduros estaria mais associada à fertilidade e libido (Gressler et al., 1998 e Gressler, 2004). 
 
Um dos objetivos da inclusão dos pesos padronizados ou do GP seria o de ajustar o PE de forma 
a melhorar a identificação de machos mais precoces, e talvez reduzir seu tamanho adulto. Apesar 
de seu efeito ter sido importante, pelas análises de variância, o efeito da inclusão dos pesos e do 
GP não influenciaram significativamente as estimativas de h2 em nenhuma das três idades (Tabela 
1). Possivelmente, o peso ou o GP, por conter também um componente genético, estaria 
removendo de forma proporcional tanto a variância genética quanto a variância de resíduo. 
Contudo houve pequeno aumento das estimativas de h2 nos modelos ajustados para o peso e GP 
para os arquivos PE365 (modelos 2 e 3) e PE550 (modelos 8 e 9), mas não para os modelos 4 e 5 
do arquivo PE455. A inclusão do peso e do GP, como covariável, aos 455 dias de idade reduziu 
mais a variância genética do que a variância do resíduo e, por conseguinte, as estimativas de h2. 
Aos 365 e 550 dias de idade a inclusão do peso e do ganho reduziu mais as variâncias do resíduo 
e, conseqüentemente, elevou as estimativas de h2. 
 
Resultados de literatura são escassos e contraditórios e indicam que o PE quando ajustado para o 
peso corporal apresentou valores de h2 menores ou maiores em relação às h2 do PE não ajustado 
para o peso corporal. Contudo, ajustar ou não o PE para o peso corporal depende entre outras 
coisas dos objetivos de seleção e da correlação entre o PE e características de crescimento e 
reprodução, inclusive das fêmeas. Tomando-se como base apenas os resultados das h2 ou 
correlações genéticas com o peso, corre-se o risco de ignorar eventuais mudanças nas 
covariâncias com outras características importantes. Reduções na variância genética poderiam 
alterar de maneira não previsível as relações genéticas entre as características. 
 
Diferentemente de outros trabalhos, sugestões quanto ao ajuste e a idade mais adequada para a 
seleção pelo PE deveria ser avaliada com base em análises mais complexas envolvendo outras 
características. 
 
Não houve diferenças importantes entre as estimativas de h2 de PE nas três idades estudadas. 
Contudo, as estimativas de h2 do PE ajustado aos 365 dias foram sempre inferiores às estimativas 
de h2 do PE ajustado para 455 e 550 dias de idade. 
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Como as h2 são equivalentes para as três idades, parece lógico supor que a idade de 365 dias 
seria mais adequada como critério de seleção tomando-se como base apenas esse parâmetro 
genético. Os valores de h2 obtidos neste estudo confirmam a existência de variabilidade genética 
para as características nos rebanhos analisados e, fica evidente que o PE medido precocemente 
apresenta h2 alta. Além disso, o crescimento testicular até o ano de idade indicaria que a 
puberdade esta ocorrendo mais cedo para esses animais. Os resultados deste estudo corroboram 
os comentários de Gressler et al. (1998); Quirino et al. (1999) e Gressler (2004).   

 

CONCLUSÕES 

Valores de h2 obtidos confirmam a existência de variabilidade genética e, o PE medido precoce 
apresenta h2 equivalente ao PE medido mais tardiamente. 
 
Estimativas de h2 do PE nos modelos ajustados para peso corporal não diferiram 
significativamente das estimativas de h2 dos modelos não ajustados. 
 
Os resultados indicam a possibilidade de melhoramento genético pela seleção do perímetro 
escrotal. 
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Tabela 1.Estimativas de herdabilidade (h2) ± erros-padrão (EP) e componentes de variância para o 
perímetro escrotal (PE) aos 365, 455 e 550 dias de idade, obtido por meio de diversos modelos (modelos 
entre parênteses) 
 

Característica (modelos) h2 ± EP σ2 A σ2 E 

PE365 (1) 0,50 ± 0,042 141,39 139,21 
PE365 (2) 0,51 ± 0,042 103,90 99,54 
PE365 (3) 0,52 ± 0,043 134,73 125,93 

    
PE455 (4) 0,54 ± 0,045 291,14 244,12 
PE455 (5) 0,53 ± 0,044 218,61 190,08 
PE455 (6) 0,53 ± 0,045 275,67 245,04 

    
PE550 (7) 0,52 ± 0,060 327,12 301,68 
PE550 (8) 0,59 ± 0,062 298,09 205,24 
PE550 (9) 0,55 ± 0,061 335,14 279,60 

σ2 A :  variância genética aditiva 
σ2 E :  variância do resíduo 


