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RESUMO: 0 objetivo do trabalho foi avaliar as rela«;:6es entre caracteristicas morfoJ6gicas, peso,
idade e circunferencia escrotal em touros de varias ra«;:as zebuinas. Foram utilizadas as observa«;:6es
feitas em 310 touros, com idades variando de 20 a 203 meses, em regime de caleta de semen na
Pecplan / Bradesco no perrodo de 1986 a 1988. As caracteristicas analisadas foram: altura anterior
(M), altura posterior (AP), circunferencia escrotal (CE), comprimento do corpo (CC), comprimento
da garupa (CG), idade (10), largura da garupa (LG), perrmetro toracico (PT), peso vivo (PV) e
tamanho da estrutura corporal (TEC). Os dados foram analisados pelo metoda dos fatores principais.
Os coeficientes dos componentes e as cargas dos fatores principais contrastaram. em geral, as
caracteristicas morfol6gicas e peso vivo com CE e 10. Touros de major TEC e mais pesados
apresentaram menores CE e foram mais jovens que a media. refletindo 0 favorecimento de animais
esguios no processo de sele«;:ao mais recente, com efeitos negativos na CEo
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metodos usados para a classifica9ao dog
animais nag exposi90es agropecuarias (LIMA et
al., 1989), ainda que esses metodos variem de
um perfodo de tempo para outro. A avalia9ao
das rela90es existentes entre caracterfsticas
morfol6gicas, idade, peso e circunferencia
escrotal de bovinos por meio de tecnicas de
analise multivariada, particularmente em
zebufnos, pode auxiliar no delineamento de
programas de melhoramento genetico que visem
atingir, de maneira simultanea, os objetivos dog
criadores em produzir animais esteticamente
bem conformados e mais produtivos.

INTROD~9Ao
A utiliza9.30 da conforma9.30 estetica dog

animais, como criteria de escolha dog pais da
gera9.30 seguinte (sele9.30), foi empregada
empiricamente, mas com sucesso, par Robert
Bakewell (1725-1795) ha pelo menDs dais
seculos. Como conseqOencia da valoriza9.30 dog
animais premiados em exposi90es, os criadores
enfatizam, ainda hoje e apesar de todo 0
desenvolvimento dos metodos de melhoramento
genetico, aquele criteria. as criadores brasileiros
est.3o acostumados a escolher seus reprodutores
pelo tipo, observando sempre os mesmos
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As analises de componentes e fat ores
principais sac uteis no estudo das correlac;oes
entre um numero relativamente grande de
caracterfsticas (BUTTS JR. et al., 1980a,b;
BARBOSA e SMITH, 1988), na revelac;ao de
relac;oes nao identificadas previamente e na
interpretac;ao dessas relac;oes (BAKER et al.,
1989; ROSa e FRIES, 1995). Entretanto, nao
tern sido utilizadas com frequencia no Brasil. 0
objetivo desse trabalho foi avaljar as relac;oes
entre caracterfsticas morfol6gicas, peso, idade e
circunferencia escrotal de touros de varias rac;as
zebufnas.

apresentaram necessariamente major CE e
foram mais jovens que a media da idade (65 :t 2

meses). Coeficientes positivos e semelhantes
em magnitude, para peso ajustado, escore de

conforma<;:ao, ausencia de gordura excessiva,
musculatura e tamanho do esqueleto, a
desmama e ao sob rea no em bovinos da ra<;:a
Polled Hereford, foram relatados par ROSO e
FRIES (1995). A interpreta<;:ao das cargas do
primeiro fator principal e semelhante aquela do
primeiro componente principal. Em termos de
denominac;:ao, 0 primeiro fator principal poderia
ser chamado de fator de contraste entre
caracterfsticas morfol6gicas e peso vivo com
circunferencia escrotal e idade de touros
zebufnos.

0 segundo componente principal, que
explicou 13,7% da varia<;:ao total, apresentou
coeficientes negativos para M, AP e TEC, e
positivos para as demais caracterfsticas, mas
mais altos para CE e 10, indicando que os touros
menores em altura e tamanho da estrutura
corporal apresentaram majores CE e 10, isto e,
os touros mais velhos parecem nao fer sido
selecionados para major altura e tamanho. 0
segundo fator principal apresentou
comportamento semelhante quanta as cargas e
pode ser denominado de fator de descri<;:ao de
touros de tipos opostos quanta ao tamanho da
estrutura corporal (maior x menor).

0 terceiro componente principal, que
explicou apenas 0,8% da varia<;:ao total,
apresentou coeficientes negativos para CG, LG,
PT e PV, e positivos para as demais

caracterfsticas, mas mais altos para CE e 10,
indicando que os touros mais velhos
apresentaram major CE, menores CG, LG, PT e
PV. Esses resultados sugerem que, no processo
de selec;:ao, os animais esguios foram

favorecidos, com reflexos negativos nas
caracterfsticas CG, LG, PT e PV. ROSO e
FRIES (1995) encontraram resultado
semelhante, na ra<;:a Polled Hereford, analisando
outras caracterfsticas. 0 comportamento das
cargas do terceiro fator principal foi muito
semelhante ao respectivo componente principal.

As medidas de adequa<;:ao da amostra
(Quadro 1) toram todas majores que 0,8,
indicando que os coeficientes parciais de
correla9ao toram muito baixos em rela<;:ao aDs
coeticientes de correla<;:ao dos componentes
principais.. As comunalidades (Quadro 1)
tambem toram altas, com exce<;:ao de CE e 10,
indicando que grande parte da variac;:ao em cada
caracteristica foi explicada pelos tres fatores
principais.

MATERIAL E METOOOS
OS dados analisados foram observados

de 1986 a 1988 em 310 touros das ra<;as Gir (n =
24), Gir Mocho (n = 9), Gir Leiteiro (n = 44),
Guzera (n = 13), Indubrasil (n = 34), Nelore
Padrao (n = 139), Nelore Mocho ( n = 37) e
Tabapua (n = 10), com idades variando de 20 a
263 meses (media de 65 :t 2 meses), em regime
de caleta de semen na Pecplan/Bradesco,
Uberaba, MG. Os touros eram oriundos de
rebanhos melhorados, de alta sele<;ao, e foram
premiados em diversas exposi<;6es, sendo
considerados destaques par suas
particularidades intrfnsecas de proximidade do
ideal do padrao preconizado para as respectivas
ra<;as (LEOIC e OERAGON, 1994).

As mensura<;6es foram realizadas
sempre pelo mesmo tecnico, utilizando-se de
bengalas, balan<;a e fila metrica para tomada
das medidas e peso. Foram observadas as

seguintes caracterrsticas mOrfol6gicas: altura no
anterior (AA), altura no posterior (AP),
comprimento do corpo (CC), comprimento (CG)
e largura (LG) da garupa e perimetro toracico
(PT), alem do peso vivo (PV) e da circunferencia
escrotal (CE), idade (10) em que cada touro foi
mensurado. A nota para tamanho da estrutura
corporal (TEC) foi atribuida com base nas
tabelas publicadas pela Beef Improvement
Federation (BIF, 1996).

Os dados foram analisados pelo metodo
dos fatores principais, atraves do procedimento
FACTOR do "Statistical Analysis System" (SAS,
1 996).

RESUL TAOOS E OlscussAo
Os coeficientes dos componentes

principais, as medidas de adequa9ao da
amostra, as cargas dos fatores principais e as
comunalidades sac mostrados no Quadro 1 .

0 primeiro componente principal, que
explicou 85,4% da varia9c3o total, apresentou
coeficientes semelhantes para as caracterfsticas
morfol6gicas e peso vivo. mas os coeficientes
para CE e 10 foram menores, indicando que
touros majores em termos de tamanho nao,

CONCLUSOES
De acordo com os resultados obtidos,

pode-se concluir que as rela90es entre as
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caracteristicas morfol6gicas, peso, idade e
circunferencia escrotal foram muito bem
explicadas par tres componentes principais e
muito bem sumariadas par tres fatores

principais.
as coeficientes dog componentes

principais e as cargas dog fatores principais
contrastaram, em geral, as caracteristicas
morfol6gicas e peso vivo com circunferencia
escrotal e idade. as touros mais altos, de corpo
e garupa mais compridos, mais largos na garupa
e mais pesados apresentaram menor
circunferencia escrotal e foram mais jovens que
a media da idade, refletindo 0 favorecimento de
animais esguios no processo de sele9ao. No
entanto, ha necessidade de outros trabalhos,
para melhor compreensao dog efeitos da sele9ao
nag rela96es entre as caracteristicas estudadas,
e a analise de outras medidas de tamanho e de
crescimento.
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QUADRO1 -Coeficientes dos componentes principais (1,2,3), medidas de adequa9ao da amostra
(MSA), cargas e comunalidades (C) dos fatores principais (1, 2, 3) de caracterfsticas
morfol6gicas, idade, peso e circunferencia escrotal em touros Zebu

Caracterr sticas
.

Componentes principais Fatores principais
1 2 3 MSA 1 2 3 C-

Altura anterior 0,35 -0,32 0,22 0,94 0,89 -0,33 0,12 0,92
Altura posterior 0,36 -0,36 0,19 0,81 0,92 -0,37 0,11 0,99
Circunferenciaescrotal 0,15 0,41 0,41 0,90 0,39 0,42 0,23 0,38
Comprimento do corpo 0,36 0,10 0,11 0,95 0,91 0,10 0,06 0,84
Comprimento da garupa 0,35 0,15 -0,35 0,93 0,87 0,15 -0,19 0,82
Idade 0,11 0,38 0,61 0,76 0,28 0,39 0,34 0,34
Largura da garupa 0,34 0,18 -0,36 0,93 0,85 0,18 -0,20 0,80
Perfmetro toracico 0,34 0,20 -0,29 0,92 0,87 0,20 -0,16 0,82
Peso vivo 0,34 0,27 -0,08 0,92 0,87 0,27 -0,05 0,83
Tamanho da estrutura corporal 0,32 -0,52 0,15 0,83 0,81 -0,53 0,08 0,94
Variancia ex licada % /media 85,4 13,7 0,8 0,90 82,7 13,3 4,0 0,77.


