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1. Interpretação de sumários de reprodutores 

Técnicos e bovinocultores constantemente se deparam com sumários de reprodutores, mas 
será que todos conseguem entender todas as informações que são apresentadas nesses 
sumários? Para isso, primeiramente nós devemos compreender claramente o que é um sumário 
de reprodutores. 

Os sumários de reprodutores são publicações periódicas, geralmente semestral ou anual, onde 
são divulgadas as informações das avaliações genéticas realizadas em rebanhos participantes de 
programas de avaliação genética. Importante lembrar que nem todos os animais avaliados são 
apresentados nos sumários, usualmente apenas os animais com boa avaliação genética são os 
que aparecem na publicação. Os sumários de reprodutores são uma importante ferramenta 
para identificar quais são os animais geneticamente superiores para as características de 
interesse, podendo dessa forma serem utilizados em programas de seleção ou de cruzamentos, 
visando o melhoramento genético do rebanho. 

Existem no Brasil diversos sumários de reprodutores, oriundos de instituições de pesquisa, 
associação de criadores, centrais de inseminação e de grupos particulares. Em todos os casos, 
produtores interessados em avaliar geneticamente seus rebanhos irão ingressar nesses 
programas e enviar os dados de genealogia e de desempenho à campo para que os parâmetros 
genéticos possam ser estimados. Cada programa avalia as características que julgam ser as mais 
importantes para a exploração econômica da bovinocultura, por isso cabe ao produtor escolher 
qual programa se aproxima mais as suas necessidades. 

O grande número de sumários de reprodutores diferentes é interessante para a pecuária pois 
estes esforços paralelos estimulam o desenvolvimento técnico e científico na área, bem como 
aumentam a segurança nos resultados obtidos, uma vez que as avaliações feitas pelos diferentes 
programas geram resultados semelhantes um ao outro. Contudo não é indicado que se faça a 
comparação de animais avaliados em diferentes 
sumários, justamente por haver diferenças de 
metodologia, população e base genética de 
avaliação para avaliação. Enquanto não houver 
uma base nacional consolidada para se fazer a 
unificação de todos os sumários, o produtor ou 
técnico deve comparar apenas animais que 
estejam no mesmo sumário de reprodutores.  

Estou com um sumário em mãos, e agora? Os 
sumários de reprodutores normalmente apresentam um layout semelhante ao apresentado na 
Figura 1. Uma vez escolhido o sumário com o qual o produtor deseja trabalhar, este deve 
entender o que significam os termos técnicos e as siglas utilizadas. 

 

 

 

 

 

 
A base genética é um ponto de 
referência para as avaliações 
genéticas. A base é definida ao 
transformar a DEP média de todas os 
animais nascidos em determinado ano 
igual a zero. 



Registro Nome Pai P210 IPP PE365 

DEP Acc Top DEP Acc Top DEP Acc Top 

JE437 Veloz JE002 4,77 0,38 2% -0,65 0,53 25% 0,22 0,42 22% 

AG2211 Batalha ED467 7,65 0,75 0,5% 0,42 0,68 60% 0,05 0,70 45% 

MI0503 Havaí BO145 5,32 0,99 1% -2,46 0,97 0,1% 2,58 0,98 0,1% 

MB658 Fargo UD301 8,02 0,85 0,1% -0,99 0,74 15% 0,89 0,82 10% 

UN143 Andes WN460 3,83 0,45 10% -1,02 0,48 15% 0,86 0,53 10% 

Figura 1. Sumário de touros de corte para as características peso à desmama (P210), idade ao 
primeiro parto (IPP) e perímetro escrotal com um ano de idade (PE365). 

 

2.  DEP ou PTA 

Olhando o sumário o leitor verá que os animais são classificados muitas vezes pela DEP, no caso 
de animais de corte, ou pela PTA, para animais leiteiros. A DEP (diferença esperada na progênie) 
e a PTA (capacidade prevista de transmissão - do inglês Predicted Transmission Ability) possuem 
o mesmo significado, ou seja, é o desempenho médio esperado da progênie (filhos do 
reprodutor) para determinada característica, em relação a progênie de um reprodutor mediano 
para a característica em questão.  

As DEP´s variam de acordo com a característica avaliada. Usualmente a DEP média das 
características são padronizadas com o valor 0 (zero), e é possível encontrar desde valores 
negativos até valores positivos, animais com DEP positivas são indivíduos acima da média, já os 
reprodutores com DEP negativa, são indivíduos que estão abaixo da média para aquela 
determinada característica. Geralmente, para características relacionadas a produtividade (kg 
de leite, resistência a carrapato), crescimento (peso em diferentes idades, ganho em peso etc...) 
recomenda-se a seleção de animais com DEP positivas para se tornarem reprodutores, ou seja, 
indivíduos acima da média. Entretanto, é importante ter em mente que nem sempre uma DEP 
negativa é ruim, em algumas características os animais com DEPs negativas é que são os 
preferidos, por exemplo, em características que mensuram o tempo para atingir determinado 
peso, ou a idade ao primeiro parto em fêmeas, o ideal é buscar indivíduos que demorem menos 
tempo para apresentar determinado fenótipo, por esse motivo existe o interesse em animais 
com DEP negativa. 

Nós veremos nos sumários de reprodutores que algumas DEPs dizem respeito ao desempenho 
materno dos animais (no caso de touros, desempenho materno das filhas deles). Isso acontece 
em características em que as mães exercem grande influência no desempenho da progênie, 
ocorrendo esse efeito essencialmente em características pré-desmama. Para essas 
características nós teremos dois tipos de DEP, a DEP direta que prediz o desempenho médio da 
progênie de determinado reprodutor para uma dada característica, e a DEP materna que prediz 
a diferença esperada no desempenho da progênie das filhas de um reprodutor, quando 
comparado com outros reprodutores analisados.     

As DEPs dizem respeito às características medidas nos animais, estas são características de 
interesse econômico determinadas pelos próprios programas de avaliação genética a partir da 
experiência dos selecionadores. Mas quais são essas características? Iremos conhecer agora as 
características mais estudadas em programas de seleção de bovinos de corte. 



3. Características avaliadas em programas de avaliação genética de bovinos de 
corte  

Em sistemas de produção de gado de corte, a receita resulta principalmente da venda dos 
animais a desmama ou ao abate. Consequentemente, o ganho de peso nos períodos pré e pós-
desmama são fatores determinantes da lucratividade na criação de bovinos, juntamente com o 
desempenho reprodutivo dos animais. Os pesos corporais, nas mais variadas idades, são 
características utilizadas nos programas de avaliação genética em razão da sua importância para 
a eficiência da cadeia produtiva de bovinos de corte (GUIDOLIN et al., 2012). 

3.1.  Características de desenvolvimento ponderal 

As características de desenvolvimento ponderal são aquelas que avaliam os animais em relação 
ao seu desempenho quanto ao ganho em peso. Logo, as DEPs podem ser estimadas para 
características de peso corporal medidos em diversas idades, como por exemplo, peso ao nascer 
(PN), peso aos 120 dias de idade (P120), peso a desmama (PD), peso ao ano (P365) e peso ao 
sobreano (PS), é importante salientar que essas características podem ser nomeadas de 
maneiras distintas dependendo do sumário de reprodutores utilizado, Ex: Em alguns casos a 
característica peso à desmama (PD) pode ser chamada de peso aos 210 dias de idade (P210), ou 
peso aos 205 dias de idade (P205). Essas 
características de peso medido em diversas idades 
possuem correlação alta e positiva, indicativo de 
que os genes responsáveis pelo ganho de peso em 
idades mais jovens também devem influenciar o 
ganho de peso dos animais em idades mais 
avançadas. 

Ao invés de avaliar o peso dos animais em 
determinada idade, alguns programas de avaliação 
genética estimam DEPs que indicam quantos dias os 
filhos de determinado animal necessitam, em 
média, para atingir determinado peso, Ex: Dias para atingir 160kg (D160), dias para atingir 400kg 
(D400).  

Outras características que medem o desempenho ponderal dos animais são aquelas que avaliam 
o ganho de peso deles em determinados períodos de tempo, Ex: Ganho de peso do nascimento 
à desmama (GPND), ganho de peso da desmama ao ano (GPDA), ganho de peso do ano ao 

soberano (GPAS). 

As características que medem o desempenho ponderal dos animais são comuns a todos os 
sumários de reprodutores, são características de fácil mensuração e compreensão por parte 
dos produtores e técnicos pois pesar os animais é, ou pelo menos deveria ser, um manejo 
rotineiro nas propriedades. Os produtores podem escolher quais dessas características 
selecionar, dependendo do seu objetivo de seleção.  

O objetivo de seleção são as características de importância econômica para o sistema de 
produção, já os critérios de seleção são as características usadas na estimativa dos valores 
genéticos dos animais. Por exemplo: O objetivo do criador pode ser produzir animais mais 
pesados no momento do abate, os critérios de seleção poderão ser as características peso ao 
sobreano (PS), dias para atingir 400kg (D400) ou ganho de peso do ano ao sobreano (GPAS).  

 

 
As correlações demonstram se e quão 
fortemente duas características estão 
relacionadas. Por exemplo, se 
selecionarmos os animais para a 
característica peso ao nascer (PN), 
poderemos obter uma resposta 
correlacionada em uma outra 
característica. 



3.2. Características reprodutivas 

As características reprodutivas são as que impactam mais fortemente no retorno econômico da 
bovinocultura de corte (PONZONI e NEWMAN, 1989), pois apesar dos animais serem valorados 
em função do seu peso corporal, é o número de animais comercializados que darão a liquidez 
para a atividade. O custo para criar 100 animais é muito próximo do custo para criar 80, contudo 
a receita desses 20 animais a mais fará diferença na viabilidade econômica da propriedade. Por 
esse motivo é importante identificar e selecionar os animais superiores para as características 
reprodutivas.  

Dentre as características reprodutivas comumente avaliada em programas de seleção, podemos 
destacar as ligadas a mensuração do perímetro escrotal dos touros nas mais variadas idades. O 
perímetro escrotal vem sendo utilizado como critério de seleção para fertilidade nos machos e 
precocidade nas fêmeas, todavia é necessário que a mensuração seja realizada nas idades 
corretas, pois quando o animal é jovem ou já está em uma idade avançada, a circunferência 
escrotal está mais ligada ao peso corporal, não sendo um bom indicativo de precocidade sexual. 
Usualmente as medidas são feitas ao sobreano (PES) e em rebanhos que já vem trabalhando 
para diminuição da idade a puberdade a medida mais utilizada é aos 365 dias de idade (PE365). 

Quanto às características reprodutivas medidas em fêmeas, a 
idade ao primeiro parto (IPP) está diretamente relacionada com 
a puberdade dos animais e é obtida pela diferença entre a data 
do primeiro parto e a data de nascimento da fêmea. Esta 
característica tem grande importância econômica, pois a 
antecipação da entrada das novilhas em reprodução proporciona 
maior vida útil às vacas, além de ser a única maneira de diminuir 
o intervalo de gerações das fêmeas (PELICIONI et al., 1999).  

O período de gestação (PG) é geralmente correlacionado com o 
peso ao nascer e com a facilidade de parto, não sendo esta considerada uma característica 
economicamente importante quando avaliada isoladamente, mas como uma característica 
reprodutiva auxiliar no processo de seleção. 

A habilidade de permanência no rebanho, também chamada de stayability (STAY), é uma medida 
da vida produtiva de uma vaca, está relacionada à aptidão de uma vaca em permanecer no 
rebanho, dado determinado critério para seleção, retardando o descarte involuntário.  

É comum programas de avaliação genética elaborarem índices para avaliar a produtividade das 
fêmeas a partir de características já mensuradas. Por exemplo: Considerando o peso do bezerro 
ao desmame e o número de progênies produzidas durante a permanência da matriz no rebanho 
eles criam uma nova característica que indica a quantidade média de quilos de bezerros 
desmamados esperados na progênie das filhas de determinado touro. 

3.3. Características de carcaça medidas por ultrassonografia 

As oportunidades de expansão do mercado de carne bovina brasileira estão intimamente 
associadas à qualidade da carne. Atualmente a produção de carcaça com peso e rendimento 
adequado e com quantidade mínima de gordura subcutânea, de forma a garantir a qualidade da 
carne durante o processo de resfriamento, é um dos pontos de interesse para os produtores de 
carne bovina. 

O intervalo de geração é 
a idade média dos pais 
no nascimento de seus 
descendentes que, por 
sua vez, produzirão a 
próxima geração de 
animais reprodutores. 



As características de carcaça começaram a ser melhor exploradas a partir da disseminação da 
realização de mensurações utilizando a ultrassonografia, que permitiu que as informações 
fossem coletadas sem que houvesse a necessidade de abate dos animais avaliados. Dentre as 
características de carcaça avaliadas a área de olho de lombo (AOL) é uma característica medida 
transversalmente no músculo Longissimus dorsi (“contra-filé”) na região entre a 12a e 13a 
costelas, expressa em centímetros quadrados (cm2) e está relacionada à quantidade de músculo, 
com o rendimento da carcaça e, principalmente, com os cortes nobres. 

A deposição de gordura é considerada uma variável importante no contexto de crescimento 
animal, pois é determinante na precocidade do mesmo. A espessura de gordura subcutânea (EG) 
é uma característica mensurada na região entre a 12a e 13a costelas, a qual quantifica a 
espessura de gordura subcutânea sobre o músculo Longissimus dorsi e é expressa em milímetros 
(mm). 

Em estudos realizados com animais zebuínos foi observado que a deposição de gordura na 
garupa ocorre mais precocemente que nas costelas (YOKOO et al., 2008). A espessura de 
gordura subcutânea na garupa (EGP8) também é medida em mm, entre a intersecção dos 
músculos Gluteus medius e Biceps femoris localizada entre o ílio e o ísquio. Tais medidas se 
relacionam com a precocidade de crescimento e de acabamento. 

 3.4. Características morfológicas 

Os produtores buscam selecionar animais superiores para as características de interesse 
econômico e as DEPs para características morfológicas orientam o criador quanto ao biotipo 
mais adequado para o seu sistema de produção. Essas características morfológicas são avaliadas 
visualmente por técnicos capacitados, que classificam os animais por meio de escores visuais a 
partir de um lote de indivíduos do mesmo 
grupo de contemporâneos. Segundo Koury 
Filho (2005), a avaliação de características 
morfológicas por escores visuais é uma boa 
maneira de se identificar os animais de 
melhor conformação produtiva. Essas 
avaliações iniciaram-se nos Estados Unidos 
e hoje são bastante disseminadas em 
programas de avaliação genética (FARIA et 
al., 2007).  

Utilizaremos o método de avaliação visual chamado EPMURAS para demonstrar como funciona 
a utilização de informações morfológicas dentro de um sumário de reprodutores. A metodologia 
permite avaliar os animais em função de 7 (sete) parâmetros: Estrutura Corporal (E), onde 
avalia-se a altura e o comprimento do animal (frame size). A Precocidade (P), obtida a partir da 
avaliação visual da relação entre profundidade de costelas e altura dos membros. 
Musculosidade (M), definida pelo arqueamento de costelas e evidência de massas musculares. 
Além de tamanho e posicionamento de Umbigo (U), expressão Racial (R), Aprumos (A) e 
Sexualidade (S). Os atributos avaliados nos animais podem ser visualizados na Figura 2.  

Grupo de contemporâneos faz referência a 
animais que foram criados em condições 
ambientais semelhantes. Em programas de 
avaliação genética os grupos de 
contemporâneos são formados por animais 
de uma mesma propriedade rural, do mesmo 
sexo, nascidos no mesmo ano e estação de 
nascimento e que estão sob as mesmas 
condições de manejo. 



 

Figura 2. Avaliação EPMURAS, Estrutura Corporal (E), Precocidade (P), Musculosidade (M), 
Umbigo (U), expressão Racial (R), Aprumos (A) e Sexualidade (S). Adaptado de Josahkian (2013).  

Os animais são avaliados comparativamente, em relação aos demais animais do lote, e recebem 
escores, de 1 a 6 (para E, P, M e U) e de 1 a 4 (R, A e S). Esses escores serão relativos ao grupo 
de contemporâneos sob avaliação. Dessa maneira, em qualquer grupo de contemporâneos, por 
melhor que seja, teremos um fundo (os piores animais) ou, por pior que seja o grupo de 
contemporâneos, ele apresentará uma cabeceira (os melhores animais), Josahkian (2013). 

 Usualmente em programas de avaliação genética, são estimados os valores genéticos dos 
animais apenas para as características E, P e M.  Essas características morfológicas apresentam 
correlações genéticas positivas com características de crescimento, demonstrando associação 
entre características avaliadas visualmente e características de desempenho, indicando que a 
seleção para uma ou mais medidas levaria a respostas correlacionadas em outras.  

Apesar de haver semelhanças entre programas de avaliação genética, as características 
avaliadas diferem de programa para programa, e também diferem dentro de cada programa ao 
longo do tempo. Quando os programas de avaliação genética iniciaram, era comum medir a 
característica peso aos 550 dias de idade, com o passar do tempo, visando a diminuição do 
intervalo de gerações essa característica caiu em desuso. Essas diferenças e alterações são 
benéficas e demonstram a evolução dos programas de avaliação genética, cabe aos 
proprietários escolherem participar daquele programa que mais se adequa às suas 
necessidades. 

 

4. Índices de seleção 

Além da classificação pelas DEPs, os sumários de reprodutores costumam apresentar mais uma 
forma de ranquear os animais, são os chamados índices de seleção. Esses índices funcionam 
ponderando (atribuindo pesos/importância) as características avaliadas por cada sumário e 
classificando os reprodutores pelo seu mérito genético nelas. Vamos pegar por exemplo o 
sumário de touros do programa Geneplus da EMBRAPA em 2020, o qual possui um índice de 
seleção básico chamado de IQG (índice de qualificação genético) o qual inclui características 
relacionadas aos desempenhos produtivos e reprodutivos dos animais e é expresso por: 

S 



IQGb = 5%*TMM + 15%*PD + 15%*TMD + 15%*PS + 20%*GPD + 10%*CFS + 10%*PES + 10%*IPP 

Onde: TMM = total maternal do peso à fase materna, PD = efeito direto do peso à desmama, 
TMD = total maternal do peso à desmama, PS = peso ao sobreano, GPD = ganho de peso pós-
desmama, CFS = conformação frigorífica ao sobreano, PES = perímetro escrotal ao sobreano, IPP 
= idade ao primeiro parto. 

Observe que no exemplo acima as DEPs das características receberam “pesos” (ponderações), 
no final cada reprodutor terá o seu IQG em função da sua avaliação genética para as 
características levadas em consideração na formação do índice. Dessa maneira busca-se 
identificar animais com boa avaliação em várias características ao mesmo tempo. 

Os índices não são estáticos, eles são alterados ao longo do tempo em função do interesse de 
cada programa, tanto que o exemplo dado acima pode não ser o mesmo para outros anos. O 
peso de cada característica pode ser alterado, bem como pode ocorrer a exclusão ou inclusão 
de uma outra característica dependendo do interesse de cada programa.  

Em alguns casos o produtor não precisa utilizar os índices disponibilizados pelos programas, 
dependendo do seu objetivo de seleção, o próprio criador pode determinar como ponderar as 
características e montar o índice que melhor atende às suas necessidades.    

Uma questão que pode estar surgindo no leitor agora seria, como estes ponderadores são 
determinados? A resposta é bem simples, o selecionador é quem decide qual peso e qual 
característica utilizar, geralmente a escolha está relacionada as demandas do mercado. Esses 
são os chamados índices empíricos, onde os ponderadores são definidos de acordo com a 
experiência dos profissionais que trabalham com melhoramento, estes definem qual o peso de 
cada característica na formação do índice. Por isso o nome, já que o termo “empírico” significa 
algo que se apoia somente em experiências vividas, na observação de coisas, e não em teorias 
e métodos científicos.  

4.1. Índices econômicos de seleção  

Diferentemente dos índices de seleção empíricos, existem os índices econômicos de seleção que 
são baseados no retorno econômico em função da melhoria de desempenho em uma unidade 
de determinada característica. São incluídas nesse tipo de índice todas as características que 
impactam economicamente a atividade. Segue agora um exemplo, para facilitar o 
entendimento, retirado de Bourdon (2014) de um índice econômico de seleção baseado em 
apenas duas características, peso a desmama (PD) e peso ao nascer (PN), onde: o aumento no 
valor genético direto de PD em uma unidade renderia R$ 1,10 a mais e o aumento de PN levaria 
a uma diminuição de R$ 6,52 na renda. 

𝐼 = 1,1𝑉𝐺𝐷 − 6,52𝑉𝐺𝐷  

Neste caso, animais com valores genéticos elevados para peso a desmama e com valores 
genéticos negativos para peso ao nascer seriam considerados os mais desejáveis, visto que irão 
trazer maior retorno econômico para o selecionador. 

 

5. Acurácia 

Até agora nós já vimos as DEPs das características e conhecemos os índices de seleção que são 
utilizados, mas se o leitor olhar no sumário de reprodutores irá encontrar na coluna logo após 



as DEPs uma coluna comumente denominada de (Acc) que significa “acurácia”. Ela refere-se ao 
grau de confiança depositada na precisão da estimativa da DEP, ou seja, quanto maior a 
acurácia, maior a confiança no valor da DEP.  

As estimativas das DEPs são calculadas a partir de 
informações genealógicas e do desempenho 
fenotípico dos animais e de dados de desempenho 
de animais aparentados (pais, irmãos, meios-
irmãos e progênie), quanto maior o número de 
informações, maior a acurácia da estimativa da 
DEP.  

Cabe ressaltar que o valor da estimativa da DEP é 
independente da sua acurácia. Isto quer dizer que, 
na prática, a DEP é que deve ser o elemento de decisão de se usar ou não determinado touro, 
sendo a acurácia indicadora da definição da intensidade do seu uso (GENEPLUS, 2019). 

O que esse valor nos diz na prática? Caso um touro possua boa DEP, mas baixa acurácia, isso 
indica que nós possuímos pouca informação a respeito dele, contudo a informação que temos 
indica que esse é um bom animal. Normalmente animais jovens tem estimativas de DEP com 
acurácia baixa porque muitas vezes esses reprodutores ainda não tiveram seu próprio 
desempenho avaliado e usualmente esses touros possuem poucos ou nenhum filho avaliado, ou 
seja, pouca informação de parentes. Esses touros jovens costumam possuir preço de sêmen 
mais em conta do que touros provados (acurácia alta), vale a pena para o produtor utilizar esses 
animais com boas estimativas de DEPs, contudo devido à baixa confiabilidade o uso deles no 
rebanho pode ser em menor quantidade para minimizar o risco.      

    

6. Percentil 

Muitas vezes apenas olhar o valor da DEP não é o suficiente para saber se determinado 
reprodutor pode ser considerado bom ou não, o percentil ajuda quem está olhando o sumário 
a ter uma ideia da classificação do animal comparado a população de animais avaliada. 

O percentil é uma forma simples de ranqueamento dos animais e varia de 0,1% a 99%. O 
indivíduo que se encontra no percentil 99% ou TOP 99% é aquele que tem avaliação genética 
inferior a 99% da população em estudo, já o animal TOP 0,1% está entre os melhores avaliados 
para determinada característica. Assim fica muito fácil saber identificar quais os indivíduos 
melhoradores em relação aos demais, não dá para saber facilmente se um touro cuja DEP para 
peso à desmama igual a +8,5kg é um bom reprodutor, mas um touro que é TOP 0,5% para a 
mesma característica com certeza é um touro superior.      

 

7. Considerações finais 

Apresentamos aqui os conceitos básicos para a interpretação de um sumário de reprodutores, 
esperamos que os leitores ao chegarem a essa seção se sintam aptos a realizar a seleção dos 
animais que serão utilizados como pais da próxima geração. 

Ressaltamos ainda que a seleção baseia-se não somente na escolha dos indivíduos, mas também 
a proporção em que eles serão utilizados para a formação da próxima geração. Para isso os 

O valor da acurácia pode variar entre 
0,0 e 1,0. Valores de acurácias entre 
0,7 e 1,0 indicam que a estimativa da 
DEP não deve variar drasticamente. 
Por outro lado, valores de 0,0 a 0,3 
indicam que podem ocorrer mudanças 
em novas estimativas das DEPs dos 
animais. 



conceitos de DEP e de acurácia serão bastante válidos, não se esqueça de escolher os 
reprodutores baseados em seus valores das DEPs e determinar a sua intensidade de utilização 
pelo valor das acurácias das DEPS. 

A escolha do sumário é importante, certifique-se de que as características avaliadas são as que 
realmente importam para a propriedade onde se deseja realizar melhoramento genético dos 
animais.  
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