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→ O Perímetro Escrotal (PE) é uma medida 

biométrica utilizada como um dos parâmetros 

básicos na seleção de touros jovens.  

 

→ O desenvolvimento testicular é influenciado pela 

condição de saúde do animal, por fatores do meio e 

genéticos. 

OBJETIVOS 
→ Avaliar o crescimento testicular de bovinos 

até 24 meses de idade das raças Nelore e 

Canchim; 

 

→ Determinar as equações preditivas para as 

respectivas raças, em um rebanho experimental 

criado a pasto.  

→ Banco de dados da Embrapa Pecuária Sudeste, com animais das raças Canchim e Nelore, nascidos entre 2008 e 2021. 

→ N = 1507 machos bovinos de 4 a 24 meses de idade (Nelore=290 e Canchim=1217). 

→ A mensuração foi realizada com fita maleável graduada (mm), posicionada na região de maior PE (CBRA, 2013). 

→ Cálculos de regressão linear executados com ferramenta BioEstat versão 5.3 (Ayres et al., 2007). 

→ Calculadas as equações, sendo X a idade do animal (meses) e Y o perímetro escrotal estimado (cm). 

→ Estimativa aos 24 meses Nelore: PE de 31,1 cm com 394,8 kg de PV. Década de 90, limites de PE inferior e superior de 24,4 a 

33,4 cm (Silva et. al., 1993). 

→ Estimativa aos 24 meses Canchim: PE de 33,0 cm com 351,3 kg de PV. Década de 80, valor médio de 29,8±1,9 cm, para o 

mesmo rebanho estudado (Alencar e Vieira, 1989). 

Y' = 11,65 + 0,81*X  Y' = 11,15 + 0,91*X 

→ Comparativamente aos registros históricos das décadas de 80 e 90, houve evolução do perímetro escrotal em ambas as raças, 

com magnitudes distintas, sendo maior na raça Canchim devido à maior pressão de seleção dentro do rebanho estudado.  

 

→ A análise da expectativa de crescimento testicular dentro de um mesmo rebanho deve considerar a eventual diferença de 

genótipos, e o uso de modelo de predição único pode induzir a equívocos de interpretação e penalizar animais não necessariamente 

inferiores. 
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