


INTRODUÇÃO

A seleção do Nelore JOP conta com um criterioso e abrangente suporte técnico de avaliação genética, 
não só para o rebanho indiano puro, mas também para as progênies de touros indianos, selecionadas nas 
fazendas parceiras, localizadas nos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo.  Atualmente, o Programa de 
Seleção do Nelore JOP conta com mais de 2.450 matrizes avaliadas, em mais de 9 rebanhos, que contemplam 
critérios de seleção importantes e características de grande impacto econômico, como:

Contemplando estas importantes características de impacto econômico da pecuária de corte nacional, 
na seleção e nos acasalamentos dirigidos foi adotado o Índice de Seleção JOP.

Mais do que adaptabilidade e identidade racial, a genética indiana 
Nelore JOP visa contribuir de forma técnica e efetiva para o atual 
estágio da evolução genética da raça e da pecuária de corte 
nacional.

Peso ao Nascer (PN): DEP expressa em Kg. Desejável que seja negativa, uma vez que incorrerá em menores chances de haver 
problemas nos partos devido ao peso e tamanho do feto, especialmente em novilhas.

Peso ao desmame (PD):  DEP expressa em Kg. Característica muito importante, sobretudo para os produtores de bezerros. Valores 
positivos e elevados são desejáveis.

Peso ao sobreano (PSOB): DEP expressa em Kg. Característica referencial do peso adulto e de abate. Valores positivos e elevados são 
desejáveis.

Perímetro Escrotal (PE): DEP expressa em cm. Medida relacionada com a fertilidade e precocidade sexual de machos e fêmeas. 
Valores positivos e elevados são desejáveis.

Área de Olho de Lombo (AOL): DEP expressa em cm. Medida obtida por ultrassonografia do contrafilé, entre a 12ª e a 13ª costela. Diretamente 
relacionada com o rendimento cárneo da carcaça. Valores positivos e elevados são desejáveis.

Espessura de Gordura Subcutânea 
(EGS):

DEP expressa em mm. Medida obtida por ultrassonografia da espessura de gordura sobre o contrafilé, 
mensurada entre a 12ª e 13ª costela. A EGS está diretamente relacionada com o acabamento de gordura 
da carcaça. Valores positivos e elevados são desejáveis.

IJOP= 10%PN + 20%PD + 30%PSOB + 25%PE + 5%AOL + 10%EGS



avaliação GENÉTiCa

PN PD PSOB PE AOL EGS IJOP
DEP 0,00 0,49 18,39 0,37 2,14 0,32 22,11
TOP 40% 25% 1% 10% 2% 4%

Provado! Touro com régua de DEPs bastante equilibrada, excelente 
potencial genético na fase pós-desmama, aliando alto peso final com 
qualidade de carcaça, além do bom mérito genético para fertilidade. 
Com 55 filhos avaliados e alto IJOP de 22,11, que o coloca entre os 
touros líderes provados do programa JOP.



avaliação GENÉTiCa

PN PD PSOB PE AOL EGS IJOP
DEP 0,34 3,77 7,93 0,60 1,06 0,24 18,53
TOP 90% 3% 8% 7% 9% 6%

Provado! Um dos touros mais utilizados, com mais de 120 filhos 
avaliados, conferindo grande confiabilidade à sua avaliação 
genética. Grande destaque do programa para pesos a desmama e 
ao ano, complementados com bom perfil de terminação tanto em 
peso como em qualidade de carcaça.  Promissor em fertilidade. 



avaliação GENÉTiCa

PN PD PSOB PE AOL EGS IJOP
DEP -0,10 0,79 9,35 1,39 2,03 0,46 26,99
TOP 16% 20% 5% 0,1% 2% 1%

Provado! Touro líder para IJOP na avaliação genética 2017, com 27 
pontos. Com 151 filhos avaliados em todos os rebanhos participantes, 
tem o perfil genético para transmitir baixo peso ao nascer, bom peso 
ao sobreano, excelentes fertilidade e precocidade sexual, além de 
ótimo rendimento e acabamento de carcaça. Indicado para novilhas.



avaliação GENÉTiCa

PN PD PSOB PE AOL EGS IJOP
DEP -0,30 -0,11 10,70 0,00 2,00 0,35 12,05
TOP 5% 70% 3% 40% 2% 3%

Provado! Perfil genético “curve bender”, isto é, em média, seus 116 
filhos avaliados nascem leves, desmamam com pesos moderados e 
chegam ao sobreano com altos pesos e apresentam boa qualidade 
de carcaça na terminação. Indicado para novilhas.



avaliação GENÉTiCa

PN PD PSOB PE AOL EGS IJOP
DEP -0,40 3,67 9,07 0,52 1,92 0,34 19,85
TOP 3% 3% 5% 9% 3% 3%

Touro jovem com filhos em avaliação! Promissor touro jovem, 
muito bem avaliado. Seus primeiros filhos nascidos já agradam pelos 
desempenhos preliminares. Touro com conjunto de DEPs impecável: 
baixo peso ao nascer, aliado a excelentes pesos ao desmame e 
sobreano, ótima fertilidade e excelente qualidade de carcaça. 



avaliação GENÉTiCa

PN PD PSOB PE AOL EGS IJOP
DEP -0,68 1,70 15,64 -0,44 2,17 0,30 12,94
TOP 0,5% 10% 1% 90% 2% 4%

Touro jovem com filhos em avaliação! Touro jovem que detém a 
melhor DEP para peso ao nascer do programa. Alia ainda a excelente 
DEP de peso ao sobreano ao ótimo potencial genético para qualidade 
de carcaça em suas progênies. “Curve Bender” de sua geração e 
indicado para novilhas.



avaliação GENÉTiCa

PN PD PSOB PE AOL EGS IJOP
DEP -0,16 3,03 11,25 -0,49 3,33 0,32 11,54
TOP 12% 3% 3% 90% 0,1% 4%

Touro jovem com filhos em avaliação!  Touro jovem com perfil 
genético diferenciado, aliando baixo peso ao nascer a ótimos pesos 
a desmama e ao sobreano. Grande promessa para qualidade de 
carcaça, com excepcional DEP de AOL e ótima DEP para acabamento 
de gordura (EGS). Indicado para novilhas.



avaliação GENÉTiCa

PN PD PSOB PE AOL EGS IJOP
DEP -0,28 4,16 8,60 0,78 1,17 0,62 23,95
TOP 5% 1% 6% 2% 6% 0,5%

Touro jovem com filhos em avaliação! Promissor touro jovem. 
Destaque de sua geração para peso a desmama (TOP 1%), com 
avaliação genética extremada. Está entre os líderes para acabamento 
de carcaça (TOP 0,5%). Ótimas DEPs para peso ao nascer e pós-
desmama, fertilidade e musculosidade. Completo e indicado para 
novilhas.



avaliação GENÉTiCa

PN PD PSOB PE AOL EGS IJOP
DEP -0,56 -0,44 11,55 1,01 2,30 0,66 25,14
TOP 1% 75% 2% 0,5% 2% 0,1%

Touro jovem com filhos em avaliação! Destaque absoluto e líder do 
programa (TOP 0,1%) para acabamento. Irmão próprio do Abhima, 
líder para IJOP, Barun tem a melhor DEP para peso ao nascer (TOP 
1%) dentre os machos selecionados, com excelente potencial para 
crescimento pós-desmama, fertilidade e musculosidade. Indicado 
para novilhas.



avaliação GENÉTiCa

PN PD PSOB PE AOL EGS IJOP
DEP 0,31 6,18 2,70 -0,74 3,93 0,61 8,44
TOP 90% 0,5% 25% 90% 0,1% 0,5%

Touro jovem com filhos em avaliação! 
Touro jovem de linhagem aberta dentro 
do programa, com perfil genético 
direcionado para a produção de 
bezerros de ótimo peso e qualidade 
de carcaça. Touro com maior DEP para 
AOL do programa (TOP 0,1%), ou seja, de 
grande potencial para musculosidade e 
rendimento de carcaça.



avaliação GENÉTiCa

PN PD PSOB PE AOL EGS IJOP
DEP 0,20 -0,73 6,98 0,63 2,21 0,46 15,94
TOP 90% 80% 10% 6% 2% 1%

Touro jovem! Da geração 2014, com bom perfil genético para 
desenvolvimento pós-desmama, fertilidade e qualidade de carcaça.



avaliação GENÉTiCa

PN PD PSOB PE AOL EGS IJOP
DEP -0,22 3,26 9,55 1,04 2,60 0,53 26,99
TOP 8% 3% 5% 0,5% 1% 0,5%

Touro jovem! Líder de sua geração 2014, com 27 pontos de IJOP.  
Excelente e equilibrada avaliação genética, aliando baixo peso ao 
nascer, ótimos peso à desmama e sobreano, excelente fertilidade e 
excepcionais DEPs para qualidade de carcaça. Grande promessa da 
seleção Nelore JOP e indicado para novilhas.



avaliação GENÉTiCa

PN PD PSOB PE AOL EGS IJOP
DEP -0,19 2,30 9,55 0,53 1,55 0,30 18,34
TOP 9% 6% 5% 9% 4% 4%

Touro jovem! Touro que alia ótima avaliação genética ao excelente 
biotipo funcional. Régua de DEPs muito equilibrada, com baixo 
peso ao nascer, ótimo potencial genético para pesos a desmama e 
sobreano, boa fertilidade e ótima qualidade de carcaça. Indicado 
para novilhas.




