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Prezados Parceiros,

É com muito prazer que publicamos mais um Sumário de Touros Nelore Qualitas!

Foram três anos de trabalho para conhecer os resultados da estação de monta 2015/2016. Foi o tempo 
necessário para verificar os erros e acertos das escolhas dos touros utilizados para produzir os bezerros nascidos 
em 2016. E, principalmente, para nós do Qualitas, verificar se o processo de seleção tem sido eficiente para 
identificar a melhor genética para aumentar a qualidade dos rebanhos.

Se o processo de identificação de touros jovens geneticamente superiores é bem feito, incorpora-se esta 
vantagem 3 anos antes dos pecuaristas que optam por investir somente nos touros provados.
Mas a grande questão é, você confia no processo de identificação de touros jovens dos seus fornecedores de 
genética?

No caso do Qualitas, por meio das mensurações e avaliações visuais, procuramos identificar os melhores 
animais para as seguintes características:

baixo peso ao nascimento
alto peso à desmama
alto ganho de peso após a desmama
maior circunferência escrotal aos 15 meses
maior musculosidade aos 15 meses
maior acabamento aos 22 meses
maior área de olho de lombo aos 22 meses
melhor conversão alimentar entre os 20 e 22 meses
melhor consumo alimentar residual entre os 20 e 22 meses

Estas características estão intimamente relacionadas às metas que definimos para a genética do Qualitas: 

1) produzir um boi de 20@ com 20 meses
2) fêmeas que desmamam o seu primeiro bezerro antes dos 3 anos de idade
3) garantir um lucro de pelo menos r$ 500,00 por hectare.

Para identificar esta genética cada animal é pesado ao nascimento, à desmama e ao sobreano em novembro e 
em fevereiro, quando também têm a circunferência escrotal medida. Em seguida, são avaliados visualmente 
para 17 características, incluindo a musculosidade. Todas estas informações são compiladas e geram a avaliação 
genética que classifica todos os indivíduos pelo Índice Qualitas = 20% peso de desmama + 40% ganho de peso 
após a desmama + 20% circunferência escrotal + 20% musculosidade.

Em seguida, os 120 melhores machos nascidos a cada safra são enviados para o Centro de Inovação em Genética 
e Nutrição da UNESP de Botucatu  para o Teste de Eficiência Alimentar para avaliar o consumo de alimentos 
e o desempenho dos animais durante 77 dias. Também são feitas medidas da espessura de gordura subcutânea, a 
área de olho de lombo e o marmoreio.

Ao final do teste os melhores tourinhos são encaminhados para coleta de sêmen para utilização nas fazendas 
dos parceiros do Qualitas, que são os maiores consumidores da genética que eles mesmos produzem e ajudam a 
identificar. Isso ocorre desde 2010. Assim concluímos o processo de identificação da melhor genética produzida 
a cada safra, que terá o seu mérito confirmado através de suas progênies, que também passarão pelos mesmos 
procedimentos que seus pais.

Mas as dúvidas são: esse sistema funciona?; qual o risco de utilizar touros jovens sem progênie?

carta ao leitor

Para fazer esta verificação dependemos das avaliações genéticas que mostram como foi o desempenho dos 
filhos destes touros jovens, convertendo estas informações em DEPs (Diferenças Esperadas na Progênie) que 
são as ferramentas mais eficazes para determinar o valor genético dos animais.

Na tabela a seguir apresentamos as avaliações genéticas e a classificação dos touros que foram selecionados 
pelo Sistema Qualitas para Teste de Progênie no Nelore e que foram provados nos últimos três anos. Em 
amarelo estão os touros da safra 2013, que tiveram suas primeiras progênies nascidas em 2016 e que concluíram 
as avaliações este ano.

tabela 1: avaliações genéticas dos touros nascidos de 2011 a 2013 selecionados para teste de progênie.
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Mais importante do que comemorar o touro Qualitas Nero como o melhor do Sumário de 2018, é confirmar 
que se um pecuarista decidisse utilizar somente os touros jovens nascidos na safra 2013, dividindo o sêmen 
em partes iguais para os doze touros, o índice médio destes touros ficaria entre os 3,0% melhores para o Índice 
Qualitas. É como utilizar um touro top 3,0% mas com várias genealogias diferentes, e várias características 
importantes economicamente, extremamente importante para evitar o aumento da consanguinidade do 
rebanho. Além disso, não existe um touro que é excelente em todas as características. 

O que comprova a eficácia do sistema de identificação da melhor genética é a presença de touros mais jovens 
superiores aos touros mais velhos, como pode ser verificado no Sumário, onde touros nascidos em 2013 estão 
melhores que nascidos em 2012 e que, por sua vez estão melhores que os de 2011.

Se você confia no processo de seleção do seu fornecedor de genética, ou melhor, se você pretende estar na 
vanguarda do melhoramento genético, procure um programa que atenda aos objetivos produtivos e financeiros 
da sua fazenda, para que você conheça realmente o seu rebanho e possa melhorar o que realmente importa. 
Só assim você terá confiança em utilizar touros jovens e sempre estará 3 anos à frente dos pecuaristas 
desconfiados, que não conhecem o próprio rebanho e por isso, acham que a solução é só utilizar touros 
provados, já ultrapassados.

Portanto, não fique para trás. A pecuária de corte por si só já é muito lenta! Se você realmente se preocupa com 
o melhoramento genético do seu rebanho, procure um programa que esteja alinhado com seus objetivos e que 
tenha como meta sempre aumentar o lucro da sua fazenda.

Grande abraço!

equipe qualitas

carta ao leitor

23 
 ANOS

fone/fa x  (62)  3097 1030  ·  (62)  3097 1040
www.nelorequalitas.com.br

GERANDO LUCRO SEMPRE
O Programa de Melhoramento Nelore Qualitas É UM DOS mais eficienteS sistemaS 

de seleção de gado Nelore com o uso de informações de múltiplos rebanhos. PARA 

ISSO CONTAMOS com a experiência da Qualitas Melhoramento Genético QUE HÁ 23 

ANOS ATUA no planejamento e execução de programas de melhoramento genético 

PARA GADO DE CORTE. VENHA E CONHEÇA MAIS SOBRE O NOSSO TRABALHO!

foto jm matos, faz. capivara, piacatu (sp)
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bolívia

criador / empresa fazenda cidade uf país

arroba agropecuária e participacões ltda                                        alto da gameleira                            gameleira de goiás                           go br

celso donizete da silva                                                         mata alta                                    mara rosa                                    go br

edna maria salomao figueiredo saraceni                                          santo antônio                                britânia                                     go br

elson mario de castilho                                                         dois irmãos                                  jussara                                      go br

eugênio carvalho neto felicidade matrinchã go br

fernando bastos valim                                                           boa vista ouro verde go br

francisco otaviano rodrigues da cunha                                           lago do pintado                              nova crixás                                  go br

gilberto pires de oliveira dias                                                 juscelândia                                  jussara                                      go br

guilherme garcia pontieri                                                       rancho alegre                                goiatuba                                     go br

ilézio inácio ferreira                                                          santa rita                                   araguapaz                                    go br

ilézio inácio ferreira                                                          bonanza                                      nova crixás                                  go br

ledice inácia de araujo perreira                                                lago do sol                                  itapirapuã                                   go br

leonardo patrício de resende                                                    quilombo palmital                            cachoeira de goiás                           go br

luisa ochoa romani cunha chaves                                                 caititu                                      campinaçu                                    go br

marcelo nogueira ferreira                                                       morada do sol                                amaralina                                    go br

paulo mesa campos e lúcia mesa campos salles de faria                           santa cecilia                                quirinópolis                                 go br

renato de almeida coutinho                                                      dois corações                                aurilândia                                   go br

sérgio sarti magnani são luiz caçú go br

valda inácia ferreira                                                           grande hotel                                 itapirapuã                                   go br

walter alves do nascimento                                                      agropecuária topgen                          amaralina                                    go br

bruno vaz amaral                                                                lapa grande                                  verdelândia                                  mg br

aguinaldo de almeida prado                                                      são joão do taguassu                         comodoro                                     mt br

aldolino michels                                                                mata verde                                   terra nova do norte                          mt br

antônio césar brolio e outros                                                   nossa senhora aparecida ii                   porto estrela                                mt br

barra do prata agropecuária s/a                                                 lagoa do guapore                             pontes e lacerda                             mt br

benedito antônio gaspar goulart                                                 santa rita da aldeia                         porto estrela                                mt br

carlos de oliveira dias                                                         cruzeiro ii                                  nova guarita                                 mt br

dejair martins de souza                                                         são josé                                     apiacás                                      mt br

fábio siviero botelho da silva                                                  las ventanas del paraiso                     cáceres                                      mt br

henrique tanner                                                                 longavira i                                  vila bela da santíssima trindade             mt br

jairo machado carneiro filho e outro                                            vera cruz                                    barra do garças                              mt br

josé otávio junqueira franco                                                    apiacás                                      paranaita                                    mt br

marco antônio mendonça pedroza                                                  riacho fundo                                 araguaiana                                   mt br

nazir haddad                                                                    alto xingu                                   marcelândia                                  mt br

sidney gasques bordone                                                          rio azul                                     vila bela da santissima trindade             mt br

daniel artur baumgartner e outro                                                capivara                                     piacatu                                      sp br

josé luíz niemeyer dos santos                                                   terra boa                                    guararapes                                   sp br

weida zancaner                                                                  bela vista                                   coroados                                     sp br

agropecuária lago do campo ltda                                                 lago do campo                                sandolândia                                  to br

eloy barsch                                                                     marikinha                                    cariri                                       to br

josé eduardo guimarães motta                                                    são geraldo                                  marianópolis do tocantins                    to br

nilo jacintho da silva                                                          paraíso                                      jaú do tocantins                             to br

erivelto da silva gasques                                                       rancho dorado                                san ignacio de velasco                       sc bo

amazonas

mato grosso

rondônia

acre

pará
maranhão

tocantins

mato grosso do sul

goiás

minas gerais

piauí

bahía

são paulo

santa catarina

rio grande do sul

df

roraima
amapá

paraná

rio de janeiro

criadores participantes do nelore qualitas
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2  apresentação

O Nelore Qualitas é um programa de melhoramento genético de animais da raça Nelore que foi criado no 
ano de 2001, e em 2002 foi reconhecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e 
recebeu a autorização para emitir o CEIP (Certificado Especial de Identificação e Produção) para os touros e 
matrizes produzidos pelo programa.

Atualmente o Nelore Qualitas reúne 43 fazendas no seu sistema de seleção e melhoramento genético, todos 
embasados na mesma filosofia de produção e seleção à pasto, mantendo total coerência com o sistema de 
produção de carne do Brasil.

A função deste sumário é auxiliar na tomada de decisão dos produtores de animais para a indústria frigorífica 
com provas e resultados adequados às condições típicas de produção. Estes mesmos resultados são utilizados 
pelo Nelore Qualitas no planejamento do uso dos touros, de forma a garantir aos rebanhos participantes obter 
maior progresso genético.

Seguindo estes objetivos estamos apresentando o 17º. Sumário de Touros Nelore Qualitas, idealizado para 
trazer informações simples, diretas e de fácil acesso sobre os touros utilizados pelos rebanhos participantes do 
Programa.

3  banco de dados

Todos os dados colhidos pelas fazendas são 
centralizados na Qualitas Agronegócios, o banco 
de dados completo do Programa Nelore Qualitas 
conta com o histórico de 370.214 animais entre 
componentes de pedigree, matrizes, touros e 
produtos avaliados.

O arquivo de medições conta com 3.326.621 
registros de informação. Do total de animais, 
261.684 tem medições coletadas, o que resulta em 
mais de doze medidas por animal. As medições do 
banco de dados estão apresentadas na tabela 1.

As medições são selecionadas segundo a idade na 
qual o animal foi medido para originar o banco 
de dados de medições ajustadas, essas informações 
resultam em uma base para análise com 370.214 
animais na matriz de parentesco.

todas verificadas e 
catalogadas gerando 
avaliações importantes.

milhões
de informações3,3

tabela 1: número de avaliações dentro do banco de dados 
do nelore qualitas segundo o tipo de medida.

tipo da medida número de informações

peso vivo 866.505

perímetro escrotal 167.788

angulação de garupa 164.135

aprumos 162.785

boca 162.631

espessura couro 167.492

frame 164.237

inserção cauda 168.828

musculosidade 164.227

ossatura 162.170

pigmentação 163.490

profundidade 101.826

racial 166.761

reprodução 163.252

temperamento 66.031

torção testicular 87.688

úbere 167.506

umbigo 152.509

tabela 2: característica, unidade de avaliação, número de 
observações, valor médio e idade média de avaliação para 
cada característica utilizada na avaliação genética do 
nelore qualitas.

característica num. obs. média idade

desempenho

peso ao nascimento kg 144.272 31,5 -

peso a desmama kg 224.020 184,9 228

peso ao sobreano kg 137.663 270,4 458

perímetro escrotal cm 84.814 24,0 450

funcional

angulação garupa nota 149.805 2,3 495

aprumos nota 148.383 2,1 495

boca nota 148.318 2,9 495

frame mm 153.050 3,1 495

inserção cauda nota 149.899 2,0 495

musculosidade nota 153.978 3,9 495

ossatura nota 149.896 1,9 495

pigmentação nota 147.716 3,0 495

profundidade nota 149.012 3,5 495

racial nota 82.777 2,7 475

reprodução nota 152.297 4,1 495

temperamento nota 150.715 3,1 495

úbere nota 77.221 2,0 489

umbigo nota 152.680 2,9 494

são a base de análise para a 
avalição genética do
nelore qualitas. 

mais de 

370.000
animais

4   avaliações genéticas

Todas as DEPs foram calculadas com a utilização de modelo animal completo, em análises uni ou 
multivariadas completas e específicas para cada característica, as multivariadas sempre foram ancoradas no 
peso de desmama.

Os componentes de variância foram obtidos, sobre a própria base de dados, utlizando-se preferencialmente o 
MTDFREML (Boldman & Van Vleck, 1995). Os coeficientes de herdabilidade direto e materno, bem com as 
correlações com o peso de desmama encontram-se na tabela 3.

Algumas das características apresentadas neste Sumário nunca foram avaliadas geneticamente fora do Nelore 
Qualitas, outras apresentam correspondentes na raça Nelore e/ou em outras raças existentes no mundo, nestas 
características as herdabilidades encontradas mantiveram-se dentro dos padrões anteriormente estabelecidos.

Para as pessoas pouco habituadas aos termos técnicos, a herdabilidade nos mostra o quanto determinada 
característica é transmitida dos pais para filhos, dessa forma quanto mais alta for a herdabilidade, mais rápida 
será a mudança na característica. Consideramos herdabilidades acima de 20%, como médias e acima de 40%, 
como altas.
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4.1  base genética

Em qualquer avaliação genética, a base genética é determinada arbitrariamente pela equipe de análises.

No caso do Nelore Qualitas, optamos por colocar essa base genética fixa na safra anterior ao inicio dos 
trabalhos nas fazendas, que ficou como nosso “marco zero”.

A base genética do Nelore Qualitas são os animais nascidos na safra 2000, representando assim o valor “zero” 
de cada uma das DEPs deste sumário.

tabela 3: herdabilidades e correlações genéticas para cada característica utilizadas nas análises do presente sumário.

característica herdabilidade direta herdabilidade materna correlação com peso desmama

peso ao nascimento 27% 5% 35%

peso a desmama 24% 7% -

ganho pós desmama 23% - 11%

perímetro escrotal 41% - 69%

angulação garupa* 9% - -

aprumos* 10% - -

boca 22% - 52%

frame 27% - 65%

inserção cauda* 9% - -

musculosidade 29% - 58%

ossatura 14% - 73%

pelagem* 31% - -

profundidade 32% - 32%

reprodução* 28% - -

temperamento 15% - 43%

úbere* 18% - -

umbigo 31% - 17%

* nestas características não foram utilizadas as correlações genéticas com o peso de desmama que as análises de componentes 
de variância mostraram, optando-se por colocar a correlação genética como zero.

5   características avaliadas e publicadas

Dentro do sistema de avaliação e seleção do Nelore Qualitas trabalhamos com características de desempenho 
e características funcionais, estas últimas vem sendo coletadas sobre cada safra de animais jovens do programa 
desde o ano de 2001.

5.1  características de desempenho

As características de desempenho são constituídas pelas pesagens e pela medida de perímetro escrotal. Os 
pesos são coletados ao nascimento, a desmama, ao sobreano e o perímetro escrotal é colhido aos 15 meses de 
idade.

Essas características medem o desempenho direto dos animais e algumas fazem parte do Índice Nelore 
Qualitas, com o qual classificamos todos os animais do programa.

peso ao nascimento

Colhido unicamente na data de nascimento do animal, o aumento do peso ao nascimento esta correlacionado 
com a incidência de problemas de parto em novilhas. Na raça Nelore, o peso ao nascimento é colhido para que 
possamos evitar o uso de touros que produzam filhos excessivamente pesados ao nascimento.

peso a desmama

O peso a desmama é o primeiro peso de importância econômica em um sistema de produção, é colhido ao redor 
dos 210 dias de idade. Com o peso de desmama calculamos as DEPs direta, materna e maternal total.

É por meio da DEP para peso a desmama que podemos selecionar os animais com maior potencial de 
crescimento até essa idade. É especialmente importante para pecuaristas que se dedicam a cria de animais, pois 
afeta diretamente o principal produto da fazenda.

maternal total

O valor da DEP maternal total de um touro representa o diferencial em quilogramas esperados no peso a 
desmama dos netos desse touro, devido à contribuição genética que ele deu às mães dos bezerros (suas filhas) 
para crescimento direto e produção de leite.

ganho pós desmama

Este valor é obtido pela diferença entre o peso ao sobreno e o peso a desmama do animal, representa 
diretamente o peso que o animal conseguiu ganhar no período pós-desmama.

No Nelore Qualitas dedicamo-nos a criar animais em sistema de pastejo, essa DEP, na verdade, irá mostrar a 
capacidade de ganho de peso do animal a pasto. Considerando que um animal passa a maior parte de sua vida 
produtiva alimentando-se exclusivamente de pasto essa é considerada a DEP mais importante para quem faz 
ciclo completo ou recria e engorda de animais.

O valor dessa DEP representa o diferencial em quilogramas do ganho de peso total da progênie desse touro no 
período imediatamente após a desmama até a idade de sobreano.
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peso ao sobreano

Este peso é coletado ao redor dos 15 meses de idade, mostrando o potencial total de ganho de peso de um 
animal até esta idade e esta idade.

Representa o diferencial em quilogramas da progênie de um reprodutor ao sobreano, obtida por meio da soma 
da DEP Direta de Desmama e a DEP de Ganho pós desmama.

perímetro escrotal ao sobreano

O perímetro escrotal é colhido ao redor do 15 meses de idade, optamos por trabalhar desta forma, pois 
buscamos os animais que apresentam desenvolvimento sexual mais precoce. A medida de perímetro escrotal 
ao sobreano tem demonstrado correlações favoráveis com características como idade ao primeiro parto das 
novilhas, quantidade e qualidade de sêmen e velocidade de crescimento.

A DEP desta característica representa o diferencial em centímetros da medida do perímetro escrotal dos filhos 
do touro. 

5.2  características funcionais

Observamos que selecionar os animais utilizando somente características de desempenho, não era suficiente 
para garantir a identificação dos melhores animais do ponto de vista produtivo.

Sob a orientação do pesquisador Danie Bosman da África do Sul, a Qualitas Agronegócios desenvolveu sistema 
de avaliação visual dos animais para eficiência funcional. 

O sistema de avaliação adotado no Nelore Qualitas leva em consideração os princípios desenvolvidos pelo 
Prof. Jan Bonsma em seus trabalhos de pesquisa e seleção de bovinos na África do Sul a partir de 1937. Esse 
pesquisador foi o primeiro a verificar se a conformação (aparência) do animal estava diretamente relacionada 
com sua fisiologia (funcionalidade).

     qual a finalidade da avaliação visual para eficiência funcional?

para autenticar os dados de desempenho e verificar os seus efeitos sobre a fisiologia e 

morfologia do animal. informações de desempenho refletem a performance sobre um 

período específico e limitado, enquanto a eficiência funcional leva em consideração toda a 

existência do animal.

serve para avaliar a adaptabilidade do animal para atender a uma determinada função e para 

identificar sintomas específicos de degeneração.

como resultado gerado pelo papel que a avaliação visual tem sobre os dois fatores acima 

mencionados, ela promove o desenvolvimento de características reprodutivas, pois auxilia 

na coleta de dados confiáveis relacionados à herdabilidade destas características.

A avaliação funcional oferece ao criador a possibilidade de uma seleção equilibrada, pois leva em consideração 
o animal como um todo. Nenhum animal pode ser criado ou selecionado por partes. 

Por todos esses motivos o Nelore Qualitas criou um sistema que identifica e avalia as características que 
tenham correlação tanto com a eficiência biológica, como com a econômica dos animais.

São 18 características, sendo 17 visuais e uma medição, que serão detalhadas do ponto vista de sua importância 
para a eficiência do animal. Utilizamos sistema de escores que varia de 1 a 6, dependendo da característica 
avaliada. Separamos as características em 3 grupos: as de Ponto Ótimo, que são aquelas em que a nota 3 é a ideal 
para a característica avaliada; as de Ponto Máximo, são aquelas que a máxima é a ideal; e as Desclassificantes, 
são aquelas que, se o animal, apresentar algum defeito ou disfunção, é automaticamente descartado. Além 
disso, o animal que apresentar qualquer defeito em uma das características avaliadas é descartado. 

Todos os animais, machos e fêmeas, são avaliados entre os 16 e 18 meses de idade, por técnicos da Qualitas 
Agronegócios. No início de cada temporada de avaliação um ou mais rebanho são avaliados em conjunto, 
visando manter a homogeneidade dos critérios de avaliação.

A figura 1 mostra a distribuição das avaliações nos animais, conforme a legenda.

1   angulação garupa

2   aprumos

3   boca

4   cascos

5   chanfro

6   frame

7   inserção de cauda

8   linha de dorso

9   musculosidade

10   ossatura

11   pigmentação

12   profundidade

13   reprodução

14   temperamento

15   testículos (machos)

16   úbere (fêmeas)

17   umbigo

figura 1: distribuição das avaliações nos animais, conforme a legenda.
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i  características de ponto ótimo

angulação de garupa

Para que o parto do bezerro seja facilitado é importante que a vaca tenha a garupa ligeiramente inclinada. 
Vacas com garupas planas apresentam uma conformação da pélvis que diminui o que chamamos de “canal do 
parto”, dificultando o nascimento do bezerro. A avaliação leva em consideração esta inclinação. São dadas 
notas de 1 a 5. A nota 1 significa garupa excessivamente inclinada e 5 garupa plana. O ideal é o animal que 
apresenta nota 3.

aprumos

Animais com problemas de aprumos irão apresentar dificuldades de locomoção e, no caso de touros, podem 
comprometer a reprodução, impedindo que ele efetue o salto durante cobertura das vacas. Os aprumos são 
avaliados lateralmente, frontalmente e por trás do animal em movimento. As notas vão de 1 a 5. Aprumos 
extremamente angulosos (parece que o animal está sentado sobre os membros posteriores) recebem nota 1 e a 
nota 5 é dada para aprumos retos (chamado “perna de frango”). O aprumo ideal recebe nota 3.

frame

Essa é uma palavra inglesa (diz-se “fraime”). É uma referência à altura do animal. Tanto animais muito baixos 
como muito altos são indesejáveis. Animais muito baixos não irão alcançar o peso ideal de abate e os animais 
muito altos geralmente são tardios, tanto do ponto de vista reprodutivo, como de acabamento de gordura. 
Também apresentam um pior rendimento de carcaça. As notas vão de 1 a 5. Os animais nota 1 são muito 
pequenos e os de nota 5, muito altos. A nota 3 indica altura ideal.

ossatura

A espessura dos ossos é importante para garantir que o animal tenha capacidade de suportar o seu peso sem 
afetar a sua locomoção. Entretanto, animais com ossatura muito grossa se desgastam mais e não conseguem 
acompanhar o rebanho, principalmente touros em estação de monta. As notas vão de 1 a 5. Animais nota 1 
apresentam ossatura muito fina e animais nota 5, ossatura grossa. A nota ideal para ossatura é 3.

umbigo

O comprimento do umbigo é importante quando nos referimos aos touros. Grande parte das pastagens do 
Brasil é de porte médio a alto. Também são encontrados tocos e outras plantas. Nessas condições, touros 
com umbigo comprido têm maiores chances de sofrer alguma lesão no prepúcio e inviabilizar o touro para 
reprodução. Já animais com umbigo muito curto geralmente apresentam menor quantidade de couro e 
geralmente apresentam desenvolvimento inferior. As notas vão de 1 a 5. A nota 1 é dada para umbigo muito 
curto e nota 5 para umbigo muito comprido. A nota 3 é ideal.

ii  características de ponto máximo

boca

A boca do bovino que se alimenta de capim é extremamente importante. É a “colhedeira” de alimento do 
animal. As notas para boca vão de 1 a 5 e quanto mais larga a boca maior a nota e melhor. 

inserção de cauda

A altura da inserção da cauda em uma vaca irá determinar se, ao defecar, as fezes irão escorrer sobre a vulva ou 
irão cair diretamente no solo. Animais com a inserção da cauda alta terão o ânus posicionado anteriormente 
à vulva e as fezes escorrerão sobre ela antes de cair no solo, podendo contaminá-la. Já nos animais que 
apresentam inserção de cauda baixa o ânus se posiciona em um ângulo que, ao defecar, as fezes irão direto para 
o solo. As notas vão de 1 a 5 e quanto maior a nota melhor.

musculosidade

Para a produção de carne, quanto maior for o desenvolvimento muscular melhor será o rendimento da carcaça. 
Para avaliação da musculosidade são verificados dois pontos no animal nos quais não corremos o risco de 
confundir músculo com gordura. O primeiro é o perímetro do antebraço. Quanto maior for esse perímetro e 
mais desenvolvidos forem os músculos dessa região, maior será a quantidade de músculo na carcaça. O segundo 
ponto é o músculo do “patinho” no membro posterior do animal. Quanto mais destacado e proeminente ele for, 
melhor a musculosidade. As notas vão de 1 a 6 e quanto maior a nota, melhor.

pigmentação

A pigmentação escura do Nelore fez com que ele se adaptasse muito bem ao clima brasileiro. A composição 
pêlos brancos + pele escura é a mais eficiente para equilíbrio térmico dos animais. Por isso devemos selecionar 
animais bem pigmentados (de pele escura) e evitar animais despigmentados (áreas com pele rósea). As notas vão 
de 1 a 4. Nota 1 para despigmentação muito grande (descartados), nota 2 para despigmentação em regiões baixas 
do corpo, nota 3 para boa pigmentação, mas sem as extremidades pretas (vulva nas fêmeas e testículos nos 
machos) e nota 4 para animais muito bem pigmentados, com vulva ou testículos pretos.

profundidade

Quem produz carne a pasto deve buscar animais com costelas compridas e bem arqueadas. Isso indica que o 
animal tem uma boa usina para processamento do capim. As notas de profundidade vão de 1 a 5 e quanto maior 
a nota melhor.

reprodução

O equilíbrio hormonal é fundamental para que as funções reprodutivas ocorram normalmente. Qualquer 
desequilíbrio é traduzido em alterações na conformação, do animal, e é este princípio que aplicamos na 
avaliação visual para reprodução.

A fêmea fértil apresenta cabeça mais delicada, não apresenta musculatura extremamente desenvolvida e os 
genitais externos (a vulva) são bem desenvolvidos. Animais com o músculo da maçã do peito bem desenvolvido, 
acúmulos de gordura nas pontas da anca, comportamento agressivo demonstram sinais de subfertilidade.

O touro deve apresentar cabeça bem desenvolvida e masculina. Pêlos escuros e grossos no pescoço e no cupim 
são desejáveis. A musculatura deve ser bem desenvolvida e não deve haver acúmulo homogêneo de gordura na 
carcaça. As notas vão de 1 a 6 e quanto maior a nota melhor.

Ressaltamos que a fertilidade realmente se comprova quando vacas produzem um bezerro por ano e, touros são 
aprovados anualmente nos exames andrológicos.

E o interessante é que os sinais de subfertilidade que procuramos na avaliação visual raramente serão 
encontrados nos animais que cumprem a sua função reprodutiva.
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temperamento

Sabemos atualmente que grande parte do comportamento agressivo demonstrado pelo bovino, quando em 
contato com o homem, é resultado de erros do próprio homem frente ao animal. O bovino é um animal de fuga 
e só se torna agressivo quando se sente ameaçado. Por isso, quando nos referimos ao temperamento, na verdade 
estamos avaliando o medo que o animal tem do ser humano e não necessariamente de agressividade. Esse medo 
entre os animais é herdável. Animais mais “mansos” (menos medrosos) geralmente apresentam desempenho 
melhor por que sofrem menos estresse. As notas vão de 1 a 5 e quanto maior a nota mais manso é o animal.

úbere

O leite é a principalmente fonte de alimento do bezerro até os 4 primeiros meses de sua vida. Quanto maior for 
a produção de leite da vaca durante este período, melhor será o peso do bezerro na desmama. A avaliação do 
úbere das fêmeas é feita com a visualização do animal por trás. Verificamos o desenvolvimento dos tetos e se o 
animal apresenta bastante couro “sobrando” no úbere. As notas vão de 1 a 6, quanto maior a nota, melhor.

testículos

Além da medida do perímetro escrotal e da avaliação visual para reprodução, os touros ainda são avaliados em 
relação ao posicionamento dos testículos na bolsa escrotal. Segundo observações feitas na África do Sul por 
Danie Bosman, verificou-se que as filhas de touros que apresentavam testículos que não estavam posicionados 
paralelamente e com as pontas dos epidídimos na mesma posição eram mais rapidamente descartadas do 
rebanho por estarem vazias ao final da estação de monta. Segundo ele, qualquer desvio no padrão normal dos 
testículos é um defeito genético e deve ser evitado. No Nelore Qualitas classificamos os animais com notas de 1 
a 3. Nota 1 para animais com torção testicular maior que 45º, nota 2 para torção testicular menor que 45º e nota 
3 para animais com testículos bem posicionados ou normais. 

iii  características desclassificantes

linha de dorso

Quando avaliamos o animal visualmente, verificamos se ele não apresenta nenhum defeito na sua coluna 
vertebral, que é o eixo de sustentação do tórax e do abdômen. Animais “selados” (que apresentam escoliose) ou 
com algum desvio na coluna são descartados.

cascos

Os cascos são a base de sustentação e locomoção do bovino. Qualquer machucado ou defeito irá comprometer o 
seu desempenho e a própria sobrevivência. No Nelore Qualitas os animais que apresentam qualquer problema 
de casco, principalmente cascos compridos são descartados.

chanfro

Outro desvio ósseo comum é o desvio de chanfro ou “cara torta”. Mesmo que, às vezes, não possamos 
comprovar se o desvio de chanfro no animal foi decorrente de acidente (exemplo: “porteirada” na cara), ou é um 
defeito genético, preferimos descartá-lo.

Na tabela 2, apresentamos a quantidade de animais com medições ajustadas presentes no banco de dados, bem 
como o valor médio e a idade média das medições.

5.3  índices calculados

Os índices têm a função de combinar várias características, permitindo desta forma entendimento mais 
completo de várias características simultaneamente.

Para cálculo dos índices todas as DEPs são padronizadas, ou seja, cada DEP é dividida pelo desvio padrão 
genético da característica.

índice nelore qualitas

Esse índice é uma ponderação das DEPs para classificação dos touros. Todas as características envolvidas neste 
índice estão diretamente relacionadas com a rentabilidade de qualquer fazenda de produção.

O Índice Nelore Qualitas é calculado com base na seguinte expressão:

índice nelore qualitas = 20 desm + 40 gpd + 20 pe + 20 musc

onde 

desm dep para peso à desmama direto
gpd dep para ganho de peso pós desmama
pe  dep para perímetro escrotal aos 15 meses
musc dep para musculosidade ao sobreano

touros com maiores índices apresentam valores genéticos médios melhores que touros de 
menor índice.



20 sumário 
nelore qualitas 2018 21sumário 

nelore qualitas 2018

conjunto estrutura

Entendemos como principais componentes da estrutura de um animal as seguintes características: 
profundidade, ossatura, frame e aprumos.

O animal estruturalmente ideal apresenta a maior profundidade possível com frame 3, aprumos corretos e com 
ossatura mediana.

Qualquer desvio em algumas das características, aprumos, ossatura e frame penaliza o animal
Conjunto Estrutura = 115% Profundidade – 5% (desvio frame) - 5% (desvio aprumos) - 5% (desvio ossatura)

conjunto reprodução

Nessa característica mesclamos a DEP de perímetro escrotal, com as DEPs de reprodução, úbere, umbigo, 
garupa e cauda.

Os animais devem maximizar o perímetro escrotal, reprodução e úbere, e serão penalizados os que 
apresentarem desvios de umbigo, angulação de garupa e inserção de cauda.

Conjunto Reprodução = 60% CE + 30% Reprodução + 10% Úbere + 10% Inserção da Cauda - 5% (desvio umbigo) 
- 5% (desvio garupa) 

6  interpretando as deps

Uma DEP é por definição uma diferença, e deve ser interpretada como tal. A maneira mais correta de 
interpretar uma DEP é escolher dois ou mais animais, e ver a diferença da DEP entre eles, por exemplo:

O Touro T1 tem DEP Direta para peso a desmama de +7,0 kg, e o Touro T2 tem DEP para a mesma 
característica de +1,0 kg. Podemos concluir que a progênie do Touro T1 deverá ser 6,0 kg em média mais pesada 
que a progênie do touro T2.

Isto é fácil de compreender e aplicar para as características de crescimento (pesos ao nascimento, desmama e 
sobreano) e perímetro escrotal.

6.1  características funcionais

Para a publicação das características funcionais optamos por utilizar um sistema gráfico semelhante 
ao utilizado em raças leiteiras, em que características semelhantes às nossas são comumente 
encontradas.

Todas as DEPs foram transformadas em unidades de desvio padrão genético, para isso, utilizamos 
uma escala que varia de -4 a +4 desvios padrões genéticos. É possível ver essa escala no gráfico na 
figura 2.

 figura 2: símile da apresentação das deps de avaliação funcional.

	  

A barra do gráfico mostra o quanto a progênie do touro tende para determinada característica. No caso do 
exemplo, o touro transmite garupa plana, aprumos retos e frame alto.

A maioria dos animais se enquadra dentro da escala do gráfico, no entanto, para aqueles que ultrapassam 
quatro desvios para qualquer um dos dois lados, colocamos o seguinte sinal, para mostrar que gráfico iria mais 
longe: <<ou >>.

Nessas características, especialmente nas de ponto ótimo, não podemos dizer que um touro é bom ou ruim, 
pois pode se fazer necessário um acasalamento corretivo. Por exemplo: buscamos animais de frame 3, porém a 
fazenda tem uma vacada de frame baixo,  (abaixo de 3) se utilizarmos um touro que transmita um frame maior, 
chegaremos mais rapidamente a uma produção de frame 3.
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6.2  acurácia

As DEPs apresentadas (exceto materno total e ganho pós desmama) são seguidas por indicações da acurácia de 
cada uma das avaliações.

Toda DEP é uma predição estatística e todo cálculo estatístico pode vir acompanhado do grau de certeza que 
temos na predição e, a acurácia representa esse grau de certeza que temos em cada uma das DEPs publicadas.

O Nelore Qualitas publica as acurácias seguindo as indicações da BIF (Beef Improvment Federation – USA). 
Esse sistema de acurácia exige que um touro tenha uma quantidade maior de filhos para ter uma acurácia 
elevada. Consideramos acurácia média, acima de 30%, e alta acima de 65%.

6.3  tabela de percentil

O percentil é usado para classificar os animais dentro da população avaliada, no nosso caso, dentro da 
população avaliada pelo Nelore Qualitas.

tabela 4: limite dos valores para cada uma das características que separam as faixas percentuais dos animais 
na população do nelore qualitas.

percentil 
(%)

nascimento
(dep)

desmama 
(dep)

materno 
(dep)

gpd 
(dep)

sobreano 
(dep)

ce 
(dep)

muscul. 
(dep)

índice 
qualitas 

0,1 -0,93 9,38 8,18 8,31 15,18 1,62 0,51 12,12

0,5 -0,75 8,18 7,14 7,07 13,21 1,35 0,44 10,64

1,0 -0,64 7,40 6,43 6,31 11,89 1,19 0,40 9,68

2,0 -0,55 6,71 5,82 5,65 10,79 1,05 0,37 8,82

3,0 -0,49 6,23 5,40 5,20 10,00 0,96 0,34 8,21

4,0 -0,45 5,86 5,07 4,84 9,39 0,89 0,32 7,74

5,0 -0,41 5,55 4,78 4,55 8,88 0,83 0,30 7,33

6,0 -0,37 5,27 4,54 4,29 8,44 0,78 0,28 6,98

7,0 -0,34 5,03 4,32 4,07 8,04 0,73 0,27 6,67

8,0 -0,31 4,81 4,14 3,87 7,68 0,69 0,26 6,37

9,0 -0,29 4,61 3,96 3,69 7,37 0,65 0,25 6,11

10,0 -0,23 4,09 3,51 3,22 6,55 0,55 0,22 5,42

15,0 -0,16 3,39 2,92 2,60 5,40 0,42 0,18 4,46

20,0 -0,10 2,82 2,44 2,08 4,46 0,32 0,14 3,65

25,0 -0,06 2,32 2,03 1,63 3,63 0,24 0,11 2,94

30,0 -0,03 1,67 1,51 1,07 2,55 0,14 0,07 2,00

40,0 -0,03 0,91 0,91 0,46 1,33 0,03 0,03 0,97

50,0 0,00 0,24 0,37 -0,02 0,31 -0,04 0,00 0,13

60,0 0,08 -0,35 -0,13 -0,25 -0,53 -0,12 -0,02 -0,46

70,0 0,19 -0,84 -0,55 -0,65 -1,28 -0,22 -0,05 -1,23

80,0 0,35 -1,71 -1,27 -1,37 -2,52 -0,37 -0,09 -2,31

90,0 0,63 -3,45 -2,66 -2,88 -4,90 -0,65 -0,18 -4,39

100,0 2,34 -17,34 -11,69 -17,65 -24,68 -3,86 -0,66 -19,96

Os valores constantes na tabela (4) de percentil indicam os valores mínimos, dentro de cada uma das 
características, para que um animal seja classificado na faixa percentual indicada.

Quando pegamos um touro que tenha DEP +6,5 kg para peso a desmama e mais 1,5 cm para perímetro escrotal, 
vemos que esse animal classifica-se entre os 2% melhores para peso a desmama e 1% melhores para perímetro 
escrotal.

7  tendências genéticas

A seguir os gráficos apresentando as tendências genéticas, em unidade da característica.

tendência genética do peso ao nascimento (valor genético x safra)

tendência genética do peso de desmama direto (valor genético x safra)
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tendência genética do peso ao sobreano (valor genético x safra)

tendência genética do perímetro escrotal (valor genético x safra)

tendência genética da musculosidade (valor genético x safra)

tendência genética do índice qualitas (valor x safra)

8  guia de utilização do sumário e de seus resultados

Como já foi dito, este sumário tem objetivo de servir como referência para selecionadores e produtores de gado 
para a indústria frigorífica.

Em virtude do grande número de características avaliadas (24 no total), há várias formas de utilizar esse 
sumário, porém, algumas regras se mantêm em qualquer um dos casos.

1ª regra

Mantenha a coerência com o seu negócio, se você produz animais a pasto, busque animais que foram 
selecionados a pasto, e é isso que o Nelore Qualitas faz.

Chamamos isso de Crash-Test (igualzinho o da indústria automobilística), selecionamos os animais no 
ambiente onde seus descendentes serão criados e deverão mostrar desempenho.

tendência genética do ganho de peso pós-desmama (valor genético x safra)
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2ª regra

Dentro das características avaliadas neste sumário, as de desempenho são as mais importantes, pois são 
diretamente relacionadas ao resultado do negócio, e devem ser observadas primeiro.

As características funcionais são complementares e devem ser utilizadas no detalhamento da produção de um 
touro.

De nada vale um touro com ótimas características funcionais e fraco ou negativo de desempenho.

3ª regra

Determine as características que você deseja modificar no seu rebanho e a seguir passe a escolher os touros 
e mantenha o equilíbrio na sua escolha, não priorize somente o ganho de peso ou precocidade sexual, ou 
qualquer outra característica sozinha.

4ª regra 

Mantenha a variabilidade genética do seu rebanho, faça uma escolha de touros ponderada, use animais de 
diferentes linhagens e evite, a todo custo, o uso de “bica corrida”, ou seja, utilizar um único touro em toda a 
inseminação artificial na fazenda.

5ª regra

Fertilidade e reprodução são prioridades sempre, mesmo quem faz ciclo completo e começa o ciclo produzindo 
bezerros. Nunca deixe de se preocupar com fertilidade, e lembre-se de que a maior ferramenta para seleção está 
em suas mãos, descarte das vacas vazias.

Nenhum touro vai melhorar a fertilidade de um rebanho que tem como padrão perdoar as “vacas vazias”.

dicas

Ao utilizar o sumário, busque um ou mais touros que você já conhece a produção e, a partir daí, fica mais fácil 
interpretar no Sumário quais animais devem produzir melhor, para cada uma das características.

A afirmação de “algum touro que já conheça a produção” faz referência, especialmente, a algum animal que 
já tenha sido utilizado na fazenda, ou que sua produção, mesmo que tenha sido em outro lugar, tenha sido 
observada por você, de forma completa, não somente a cabeceira apartada.

Todo touro produz cabeceira, meio e fundo, o que diferencia o bom do ruim é o percentual de cada faixa. O 
touro “melhorador” produz muito mais cabeceira, o “piorador” produz um pouco de meio e muito de fundo.

É bom lembrar que a acurácia não mostra se um animal é bom ou ruim, mostra somente que temos muita 
certeza no resultado dele, como é possível ver que temos alta acurácia em muito dos últimos colocados do 
sumário.

No momento da escolha dos touros, a acurácia deve ser utilizada como um ponderador de risco. Sempre que 
utilizar touros de acurácia menor, utilize mais de um, diminuído o seu risco.

Em caso de dúvidas estamos à disposição, por e.mail fale@nelorequalitas.com.br ou telefone (62) 3097 1030.

sumário de touros 2018

ordenado pelo índice qualitas
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IDENTIFICANDO A EVOLUÇÃO DO MELHORAMENTO NA VERA CRUZ DE SAFRA EM SAFRA.
QUALITAS

w w w . n e l o r e v e r a c r u z . c o m . b r

CEIP
POFARAÓ FVC

SAFRA QUALITAS 2012 (PAI)

RENDIMENTO DE CARCAÇA 58%

TOP 1% QUALITAS
RENDIMENTO DE CARCAÇA 59,9%

QLT-RENDIMENTO FVC
SAFRA QUALITAS 2015 (FARAÓ FVC x BACKUP)

TOP 0,5% QUALITAS
2º MAIOR PESO A DESMAMA SAFRA QUALITAS 2016

TOP 0,1% QUALITAS

EGITO FVC
SAFRA QUALITAS 2016 (FARAÓ FVC x REM VOLATYC) 
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Com o avançar dos tempos os sistemas de produção animal têm buscado intensificar e 
maximizar os desempenhos e reduzir o tempo utilizado para tais fins. Para isso, é de fundamental 
importância que exista um equilíbrio ambiente-animal para que seja possível alcançar uma 
produtividade eficiente e sustentável. Entretanto, em várias etapas da vida do animal, existem 
fatores que tendem a causar um desarranjo neste equilíbrio ambiente-animal, fazendo com que, 
em variados graus de intensidades, os animais sejam expostos ao estresse. 

Os fatores causadores do estresse, conhecidos por estressores, podem ser divididos em: físicos 
(vacinação, marcação, alta densidade populacional, etc.), químicos (jejum prolongado, mudança 
de dietas) e psicológicos (desmama, formação de novos lotes, manejo de curral, etc.). Os reflexos 
negativos do estresse podem ser expressados em várias frentes, como por exemplo: 

1) Diminuição da ingestão de matéria seca; 
2) Diminuição do desenvolvimento corporal e ganho de peso; 
3) Baixa fertilidade; 
4) Comprometimento do sistema imunológico, acarretando maior exposição à doenças; 
5) Perdas econômicas. 

Em um sistema de produção em que os diferenciais de ganho são na ordem de gramas, devemos 
buscar alternativas que diminuam os efeitos negativos desencadeados pelo fator estresse. Pois, 
estes são na grandeza de quilos (Kgs). 

Buscando minimizar os efeitos adversos do estresse e melhora do sistema imunológico, a Campo 
desenvolveu o IMPACTO. Um pacote tecnológico com conceito de saúde e bem estar animal, é 
composto por: 

A) minerais com maior e melhor absorção intestinal; 
B) moléculas essenciais em diversas rotas metabólicas; 
C) molécula que melhora a queratinização das papilas ruminais, melhorando saúde e 
absorção ruminal. 

O IMPACTO tem por objetivo contribuir para que o organismo animal consiga contrapor-se a 
quaisquer tipos de estressores, aumentando a resposta imunológica, minimizando os efeitos 
deletérios de enfermidades clínicas e subclínicas, fornecendo-lhe resistência e eficiência na 
resposta aos eventos fisiológicos que são desencadeados em resposta ao estresse. Ainda assim, 
é indispensável a aplicação de boas práticas de manejo no dia-a-dia da fazenda. 

A Campo contribuindo para evolução constante da pecuária eficiente. Não fique de fora desta 
tecnologia e solicite à equipe Campo a inclusão desta ferramenta no plano nutricional de sua 
fazenda.
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