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RESUMO: 0 objetivo deste trabalho !foi estimar componentes de variancia e coeficientes de herdabilidade do
peso ajustado aos 570 dias de)dade(P570), perfmetro escrotal (PE), PE ajustado para idade do animal (PEi),
ajustado somente para peso (PEp), E!! para idade e peso (PEip), PE padronizado pelo desvio padrao do grupo
contemporaneo (PEs), PEs ajustado para idade (PEsi), ajustado somente para peso (PEsp), e ajustado para
idade e peso (PEsip), da relayao P!f:/peso ao sobreano (INO), e INO ajustado para idade (INOi), em 1.250
tourinhos de um rebanho da raya Nelore no Paraguai, nascidos entre 1986 e 1993. Utilizou-se a Metodologia
dos Modelos Mistos mediante progr~ma MTOFREML, em analises univariadas. As herdabilidades estimadas
apresentaram valores relativam.ente altos para todas as variaveis (P570 = 0,37; PE = 0,55; rEi = 0,57; PEp,
PEip e PEs :t: 0,53; PEsi = 0,56; PE~p e PEsip = 0,51; INO = 0,41; e INOi = 0,43), indicando que pode haver
ganho genetico selecionando-se comibase nestas caracterfsticas. Os efeitos de idade do animal e peso corporal
foram importantes fontes de variayaq a ser removidas quando considerado 0 perfmetro escrotal como criteria
de seley8.o para melhoramento geneUco em precocidade sexual.

PALAVRAS-CHAVES: efeito de idade, gada de corte, peso ajustado aos 570 dias, peso ao sobreano

ESTIMATES OF VARIANCE COMPONENTS AND HERITABILITIES OF SCROTAL PERIMETER, BODY
WEIGHT AND THEIR RELATION IN NELORE YOUNG BULLS IN PARAGUAY

A~STRACT: The objective of this w?J~k was to estimat~ variance compo~ents a.nd heritabilities coeffici~nts of
adjusted weight to 570 days of age (W570), scrotal perimeter (SP), SP adjusted Just to age (SPa), SP adjusted
to weight (SPw), SP adjusted to age ~nd weight (SPaw), SP standardized by the contemporary group standard
deviations (SPs), SPs adjusted just for age (SPsa), SPs ajusted to weight (SPsw), SPs ajusted to age and
weight (SPsaw), relation between SP and yearling weight (INO), and INO adjusted to age (INOa). These traits
came from records of 1250 Nelore yqung bulls born from 1986 to 1993 and raise in a herd in Paraguay. Mixed
Model Methodology, in univariate analyses was used by the MTOFREML software. The heritabilities estimates
were slightly high for all the variables !(W570 = 0,37; SP = 0,55; SPa = 0,57; SPw, SPaw e SPs = 0,53; SPsa =
0,56; SPsw e SPsaw = 0,51; INO = 0,41; e INOa = 0,43), and suggest that all of them can be improved by
selection. Age of animal and body ~eight effects were important sources of variation to be removed when
considering scrotal perimeter as a selection criteria for genetic improvement in sexual precocity.

KEY-WORDS: adjusted live weight, age effect, beef cattle, yearling weight.

INTRODUQAO
Ha evidencias de que 0 perimetro escrotal dos touros, de ra<;:as de corte, esta relacionado favoravelmente,

com 0 peso dos testiculos, com caradteristicas fisicas do semen, idade a puberdade e fertilidade nos machos,
bem como nas femeas (COULTER et al., 1982; TOELLE et al., 1985; ALENCAR et al., 1993). Trabalhos no
Brasil abordando a associa<;:aoentre perimetro escrotal e caracteristicas reprodutivas e desenvolvimento ponderal
de animais zebu sac escassos, salientam-se os desenvolvidos par MARTINS FILHO e LOBO (1991) e LOBO
et al. (1994). 0 fato de algumas praticqs de manejo reprodutivo (p.e: estacao de manta) dificultarem a estima<;:ao
exata de algumas caracteristicas de fertilidade das femeas, facilmente mensuraveis a campo, tais como a
idade ao primeiro parto (ALBUQUE~QUE e FRIES, 1997) eo intervalo de parto (DE BARROS et al., 1996),
aliada a baixa intensidade de sele<;:ao normalmente aplicada a esse sexo, resulta em baixo progresso genetico
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esperad!o. Entretanto, a fertilidade dos tour s pode vir a ser um criteria de sele9aoalternativo, para aumentar
a taxa de nataJidade imediata e permanen e. Devido a possibilidade do perf metro escrotal ser, facilmente,
obtido e possuir alta repetibilidade, esta car cterfstica tern tido grande aten9ao como um possfvel criteria para
a sele9aio de touros (PRATT et al., 1991). ortanto, tendo em conta a rela9ao do perfmetro escrotal com 0
desenvolvimento pondera1 e a idade a pube dade dos animais, BRITO (1997) considera importante corrigir 0
perfmetro escrotal para idade e peso corporal a fim de obter progressos geneticos em precocidade sexual,
evitando-se 0 aumento do tamanho adulto d animal.

0 presente trabalho teve par objetivo estudar os componentes de variancia do perfmetro escrotal nao
ajustado'e ajustado para idade e peso corpo ai, peso ajustado aos 570 dias de idade e da rela9ao perfmetro
escrotal/peso ao sobreano ajustada e naoaj stada para idade do animal.

M TERIAL E METODOS
As medidas do perfmetro escrotal e eso ao sobreano pertencem a uma amostra de 1.250 tourinhos,

nascidosentre os meses de junho edezembr no perfodo 1986 a 1993, filhos de 86 touros e 831 vacas, provindos
de uma fazenda participante do registro de p oduc;:ao da rac;:a Nelore do Paraguai. 0 manejo basico ao qual os
animais estiveram submetidos foi 0 de regi e de pastoreio em campo de pastagens nativas e cultivadas. 0
perfmetro escrotal foi tornado no mesmo di da pesagem ao sobreano. As caracterfsticas estudadas foram
perfmetro escrotal (PE), PE ajustado para i ade do animal (PEi), PE ajustado para peso corporal do animal
(PEp), PE ajustado para idade e peso corpo al do animal (PEip), PE padronizado pelo desvio padrao (d.p.) do
grupo contemporaneo (PEs), PEs ajustado ara idade do animal (PEsi), PEs ajustado para peso corporal do
animal (PEsp), PEs ajustado para idade e pes corporal do animal (PEsip), peso ajustado para 570 dies de idade
(P570), relac;:ao PE/peso ao sobreano (PS) (I D), e a relac;:ao PE/PS ajustada para idade do animal (INDi). 0 PE
foj padronizado dividindo-se as observac;:6es pelo d.p. do grupo contemporaneo (GC) do animal em questao.
Quando este d.p. era menor do que a media os d.p. de todos os GC, dividiu-se par esta media.

Analises pre!liminares de consistenci dos dados foram feita utilizando-se 0 programa estatistico SAS
(1995), ede conectabilidade entre GC com auda do programa MILC (FRIES e ROSO, 1997). Oscomponentes
de variancia e as herdabilidades foram estim das em analises univariadas utilizado-se 0 programa MTDFREML
(BOLDMAN et al. 1993) atraves do seguinte modelo animal: Y = X {J + Z.u + e; onde Ye 0 vetor das variaveis
dependentes; X, a matrix de incidencia asso iada aDs efeitos fixos; {J, vetor dos efeitos fixos de GC (composto
de data juliana da pesagem ao sobreano, an de nascimento, tipo de manejoa des mama e tipo de manejo ao
sobreano) e das covariaveis idade do animal no momenta da medic;:ao (em dias) e peso do animal no momenta
da medic;:ao (em kg), todas eJas com efeito Ii ear e quadratico; Z, a matriz de incidencia associada aDs efeitos
aleatorios; .u, vetor dos efeitos aleatorios (animal); e e, vetor de efeitos residuais aleat6rios.

RES LTADOS E DISCUssAo
No Ouadro 1 apresenta as estatfsticas escritivas para Gada caracterfstica em estudo, valores estes que

encontram-se dentro dos limites observados na literatura para esta rac;a. As estimativas dos componentes de
variancia e coeficientes de herdabilidade 0 tidas podem ser observadas no Ouadro 2. Os coeficientes de
herdabilidades estimados foram todos altos indicando a possibilidade de melhorar estas caracterfsticas par
meio da $eleyao. As estimativas de herdabil dade de PE (0,51 a 0,57) foram menores que as estimadas par
QUIRINO e BERGMANN (1997) e superior s as obtidas par BERGMANN et al. (1996). Observa-se major
herdabilidade estimada (0,57) para 0 PE nao adronizado pelo desvio padrao do GC e ajustado para a idade do
anima! (PEi), e mendr valor estimado (0,41) ara 0 coeficiente de herdabilidade da relac;ao PE/PS (IND) sem 0
ajuste para a idade do animal. No geral, obs rva-se mudan<;as nas propor<;6es dos componentes de variancia
refletida nas diferen<;:as das estimativas de erdabilidade quando considerados ou nao os efeitos de idade e
peso corporal do animal, indicando a importancia da corre<;ao do PE para estes efeitos (idade e peso) a fim de
identificar-se os animais sexual mente mais recoces, conforme BRITO (1997). Salienta-se a necessidade de
futuros estudos das relac;6es geneticas exist ntes entre as caracterfsticas em questao.

~ CONCLUSOES OS efeitos de idade"do animal e peso corporal foram importantes fontes de variayao a ser removidas

quando considerado 0 perfmetro escrotal co 0 criteria de seleyao para melhorar geneticamente a precocidade

sexual.
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Variavei$ Medias(:td.p) Mfn (kg) Max (kg) CV(%)

---276,762(:t41 ,5757) 136,0 578,0 15,02

24,5882(:t3,00845) 16,2 35,1 12,24
9,84189(:t1,32201) 5,1933 13,391 13,43

O,089596(:tO,0102323) 0,059 0,13 11,42

P570 (Peso (kg) ajustado para $70 dias de idade)
PE (Perimetro escrotal, cm) ,

PEs (Padronizado pelo d.p. do grupo contemporaneo)

~(Re~a9ao PE/p~so ao sobreano (cm/kgL

\, -P570{Peso--:- kg aj~ para ~ de idade) 708,99681 259,31617 449,68064 0,37
PE (Perfmetro escrotal, em cm;) .6,49056 3,58496 2,90560 0,55""
PEi (ajustado para idade do ahimal) 6,22612 3,52326 2,70285 0,57 <
PEp (ajustado para peso corp6ral do animal) 4,76427 2,53843 2,22584 0,53
PEip (ajustado para idade e peso corporal) 4,75682 2,52051 2,23630 0,53
PEs (padronizado pelo d.p. do' grupo contemporaneo) 1,00336 0,53330 0,47006 0,53
PEsi (ajustado para idade) 0,96586 0,53698 0,42888 0,56

PEsp (ajustado para peso corporal) 0,73880 0,37361 0,36518 0,51
PEsip (ajustado para idade e peso corporal) 0,73829 0,37340 0,36489 0,51
INO (Relac;ao PE/peso ao sobreano, cm/kg) 0,00008 0,00003 0,00005 0,41

I d p , variancia fenotfpica (total); m d A, variancia genetica aditiva; m dE, variancia residual

(ambiental)


