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Resumo – Com o objetivo de estimar, pelo método de inferência Bayesiana, os coeficientes 
de herdabilidade e correlações genéticas das características biométricas testiculares de 
touros da raça Nelore com idade média 22,5 meses criados em condições extensivas de 
pastagens. Foram consideradas análises com quatro características simultâneas incluindo: 
17.214 registros de circunferência escrotal obtidos na avaliação andrológica (CEANDR), 
15.313 registros de volume testicular (VT) e 15.290 de formato testicular (FT). A 
circunferência escrotal aos 18 meses (CE18) foi utilizada como característica âncora e 
constaram de 50.823 registros. Os componentes de (co)variância e os valores genéticos 
foram estimados pelo método da amostragem de Gibbs utilizando o programa GIBBS2F90, 
sob modelo animal, o qual inclui como efeitos fixos, os grupos de contemporâneos e idade 
do animal e como aleatório, o efeito genético aditivo direto. As herdabilidades obtidas 
foram de: 0,42, 0,41, 0,23, 0,22 para CE18, CEANDR, VT, e FT, respectivamente. A CE18 
foi correlacionada geneticamente com CEANDR (rg=0,84), com FT (rg=0,75) e VT 
(rg=0,44). Em conclusão, a CE18 está associada geneticamente às demais características 
biométricas testiculares obtidas por ocasião do exame andrológico em touros jovens da raça 
Nelore e apresentou maior perspectiva de resposta à seleção. 
Palavras-chave: bovinos de corte, circunferência escrotal, formato testicular, inferência 

Bayesiana, volume testicular. 
 

Genetic parameters of testicular characteristics in young Nelore bulls 
 
Abstract – The objective this study was to estimate, by the method of Bayesian inference, 
the coefficients of heritability and genetic correlations of Nelore bulls biometric testicular 
characteristics with an average age of 22.5 months raised in conditions of extensive 
grazing. Four traits were considered in the analyses including: 17,214 records of scrotal 
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circumference at 18 months obtained in the breeding soundness evaluation (SCBSE), 
15,313 records of testicular volume (TV) and 15,290 testicular format (TF). The scrotal 
circumference at 18 months (SC18) was used as anchor trait and consisted of 50,823 
records. The components of genetic (co)variance and genetic values were estimated by the 
sampling method of Gibbs, using the program GIBBS2F90, under animal model, which 
include as fixed effects, the contemporary groups and animal age and, as random effect, 
additive genetic effects. The heritabilies obtained were: 0.42, 0.41, 0.23, and 0.22 for SC18, 
SCBSE, TV, and TF, respectively. The SC18 was genetically correlated with SCBSE 
(rg=0.84), TF (rg=0.75) and TV (rg=0.44). In conclusion, the SC18 was genetically related 
to other biometric testicular traits obtained by breeding soundness in Nelore young bulls 
and showed a greater prospect response of selection. 
Keywords: Bayesian inference, beef cattle, scrotal circunference, testicular format, 

testicular volume. 
 

Introdução 
A circunferência escrotal (CE) é a principal característica reprodutiva incluída nos 

programas de melhoramento genético de bovinos de corte por ser uma medida de fácil 
obtenção e por estar geneticamente correlacionada com a libido (QUIRINO et al., 2004), 
qualidade seminal dos machos (VÁSQUEZ et al., 2003), peso corporal (QUIRINO et al., 
2004), dentre outras características produtivas e, especialmente, reprodutivas. O principal 
destaque dado a CE, no entanto, refere-se à sua correlação favorável com a precocidade 
sexual das fêmeas aparentadas (ELER et al., 2006). Poucos estudos contemplam outras 
características andrológicas que poderiam contribuir para o estabelecimento de planos de 
melhoramento mais adequados, especialmente nos sistemas de produção que utilizam a 
monta natural, pois, nesses casos, a fertilidade dos touros é importante na determinação da 
prolificidade e eficiência de produção. Além da CE medida aos 18 meses (sobreano) na 
maioria dos programas de melhoramento no Brasil, outras características testiculares 
analisadas geneticamente, como formato e volume testicular, podem ser obtidas em 
decorrência do exame clínico integrante da avaliação andrológica, assim como a 
reavaliação da CE. 

O principal motivo biológico da inclusão de características biométricas testiculares 
alternativas ou complementares à CE está no fato de que embora a CE seja uma medida 
indireta da massa testicular e esteja relacionada ao seu desenvolvimento, a sua medida não 
leva em considerando a variação individual na forma dos testículos, especialmente em Bos 
taurus indicus. Além disto, na CE a espessura da parede da bolsa escrotal é erroneamente 
somada. 

O presente estudo foi conduzido com objetivo de estimar, pelo método de inferência 
Bayesiana, os coeficientes de herdabilidade e correlações genéticas das características 
biométricas testiculares (circunferência escrotal ao exame andrológico, volume e formato 
testicular) com a circunferência escrotal aos 18 meses em touros jovens da raça Nelore. 

 
Material e Métodos 

Foram utilizados registros de circunferência escrotal obtidas aos 18 meses (CE18) e 
de características decorrentes da biometria testicular na avaliação andrológica em touros da 
raça Nelore, com idade média de 22,5 meses (18,1 a 33,3), provenientes de quatro fazendas 
localizadas nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul e de propriedade da Agro-
Pecuária CFM Ltda. As características testiculares obtidas no exame andrológico foram: 
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circunferência escrotal (CEANDR), volume testicular (VT) e formato testicular (FT). O VT 
foi determinado pela fórmula VT = 2[(r2) x π x L], em que: R = largura testicular (raio); π = 
fator de correção (3,14); L = comprimento testicular. De natureza discreta, o FT foi 
classificado em: longo, longo-moderado, longo-ovóide, ovóide-esférico e esférico. A CE18 
foi utilizada como característica âncora nas análises genéticas. 

Os componentes de (co)variância e os valores genéticos foram estimados pelo 
método da amostragem de Gibbs utilizando o programa GIBBS2F90, sob modelo animal, o 
qual incluiu como efeitos fixos, os grupos de contemporâneo e idade do animal e, como 
aleatório, o efeito genético aditivo direto. 

Nas analises, foram geradas para cada parâmetro, cadeias de Gibbs de 300.000 
iterações, com um descarte inicial de 30.000 iterações e intervalo de amostragem a cada 30 
iterações. A convergência das cadeias para distribuições estacionárias dos componentes de 
(co)variância será diagnosticada usando o método de Heidelberg e Welch (1983). 

 
Resultados e Discussão 

As estatísticas descritivas das características testiculares são apresentadas na Tabela 
1, em que os valores médios e amplitudes observadas para CE18, CEANDR, VT e FT estão 
compatíveis com diversos relatos na literatura para machos da raça Nelore selecionados sob 
condições extensivas.  

 
Tabela 1 – Número de observações (N), média, desvio padrão (DP), coeficiente de variação 

(CV), valores mínimos (Min) e máximos (Max) das características testiculares 
de touros jovens da raça Nelore criados sob condições extensivas. 

Característica N Média DP CV (%) Min Max 
CE18 (cm) 50823 27,0 3,4 12,59 10,0 44,0 
CEANDR (cm) 17214 32,46 2,5 7,70 22,5 45,0 
VT (cm3) 15313 360,20 97,3 27,01 103,4 1220,2 

CE18 – circunferência escrotal aos 18 meses em centímetros; CEANDR – circunferência escrotal no exame 
andrológico em centímetros; VT - volume testicular em centímetros cúbicos. 

 
Foram avaliadas 15.290 informações de FT, cujas freqüências foram: 28,8% (4385) 

longo, 68,8% (10526) longo-moderado, 2,17% (332) moderado-oval, 0,12% (18), oval-
esférico e 0,20% (29) esférico. Portanto as formas alongadas dos testículos foram 
predominantes em 97,5% (14911) dos indivíduos aferidos, condizentes às formas 
testiculares encontradas em touros Bos taurus indicus. 

As estimativas de componentes de variância, herdabilidade e erros-padrão estão 
dispostas na Tabela 2. A herdabilidade de 0,42 para CE18 foi considerada de alta 
magnitude e similar às obtidas em outros estudos com machos Nelore, como aos achados 
de Eller et al. (2006). A estimativa de herdabilidade para CEANDR, similar à verificada 
para CE18, foi de magnitude menor à encontrada por Kealey et al.(2006) em touros 
Hereford. Em concordância com estes autores, a CEANDR poderia configurar com critério 
de seleção dada a boa perspectiva de ganho genético. Ainda, a estimativa de herdabilidade 
de 0,38 para VT, também poderia credenciar esta característica como critério de seleção, 
todavia com menor expectativa de ganho genético se comparada a CE18 e CEANDR. 
Dentre as características estudadas, o FT foi a que apresentou o menor coeficiente de 
herdabilidade. Ressalta-se que poucos estudos genéticos contemplam o VT e FT obtidos em 
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decorrência da mensuração das larguras e comprimentos dos testículos por ocasião do 
exame andrológico de touros, especialmente no Brasil. 

 
Tabela 2 – Estimativas de componentes de variância, herdabilidade (h2) das características 

testiculares de touros jovens da raça Nelore criados sob condições extensivas. 
Característica σ 2

a σ2
e h2 

CE18 (cm) 2,64 3,69 0,42 
CEANDR (cm) 2,67 3,56 0,43 
VT (cm3) 10961,52 23973,60 0,31 
FT (1-5) 0,02 0,10 0,20 

CE18 – circunferência escrotal aos 18 meses em centímetros; CEANDR – circunferência escrotal no exame 
andrológico em centímetros; VT - volume testicular em centímetros cúbicos; FT – formato testicular em 
classes (1-5); σ2

a – variância genética aditiva; σ2
e - variância residual. 

 
As correlações genéticas entre CE18 e as demais características testiculares, foram 

de 0,84 com CEANDR, 0,44 com VT e de 0,75 com FT. Diante dos resultados, a obtenção 
da CE aos 18 meses (sobreano) mostra-se como mais vantajosa dentre as características 
testiculares estudadas, visto a alta magnitude da herdabilidade, a correlação genética com as 
demais, e por ser de fácil mensuração e obtida numa idade mais jovem dos animais. 

 
Conclusões 

A CE18 apresentou maior perspectiva de resposta à seleção e está associada 
geneticamente de forma favorável às demais características biométricas testiculares obtidas 
por ocasião do exame andrológico em touros jovens da raça Nelore. 
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