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RESUMO: A pecuária de corte no Acre é a principal atividade econômica no setor 
agropecuário. O sucesso desta atividade está diretamente relacionado com padrão genético 
dos animais. Uma das formas de disseminação de genética nos rebanhos comerciais do 
Estado é através de leilões comerciais e de elite. Dentre as características de importância 
econômica o peso aos 550 dias e o perímetro escrotal se destacam. O peso aos 550 dias 
está relacionado com o peso ao abate e o perímetro escrotal está relacionado com a 
precocidade e características reprodutivas de fêmeas. O objetivo deste trabalho foi verificar 
a correlação entre peso aos 550 dias e perímetro escrotal de tourinhos nelore. Foram 
utilizados informações de 2.600 animais da raça nelore puro comercializados em Leilões 
no Acre. Procedeu-se o cálculo da correlação de Pearson, que mediu o grau de associação 
das variáveis peso aos 550 dias e perímetro escrotal. A média de peso obtida foi de 658,86 
com desvio  padrão de ± 68,01 e correlação de 0,38 entre peso e perímetro escrotal 
demonstrando correlação positiva e favorável, o que indica que quanto mais pesado o 
animal maior é o perímetro escrotal sugerindo a possibilidade de seleção para estas 
características.  
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