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Objetivou-se avaliar a associação genética entre uma característica indicadora de 
temperamento com precocidade sexual e peso a desmama (PD) em bovinos da raça 
Nelore. O temperamento de 4.579 animais foi avaliado através da velocidade de saída 
(VS), em m/s, obtida com uso do equipamento “flight speed” posicionado na saída da 
balança. Foram utilizados 22.413 registros de idade ao primeiro parto (IPP), em dias, e 
106.000 de PD. A idade dos animais foi considerada como covariável com efeito linear 
para VS e linear e quadrático para PD, que foi utilizado como característica ancora. Os 
grupos de contemporâneos (GC) incluíram os efeitos de fazenda de nascimento, grupo 
de manejo a desmama, retiro e data da avaliação e sexo para VS, ano e estação de 
nascimento, fazenda e grupo de manejo de nascimento e sobreano para IPP, fazenda, 
ano, estação e manejo de nascimento e sexo para PD. As análises foram realizadas 
utilizando programa Gibbs2F90. Para todas as características, o modelo considerou o 
efeito fixo de CG e como aleatório o efeito genético aditivo direto. Foi incluída para PD 
e VS a idade da mãe ao parto em classes e para PD o efeito aleatório genético materno e 
de ambiente permanente materno. As estimativas de herdabilidade foram 0,28, 0,09 e 
0,22 para PD, IPP e VS respectivamente. As correlações genéticas estimadas foram: -
0,26 (PD-VS) e 0,08 (IPP-VS). A seleção de animais com maior PD deve gerar resposta 
correlacionada favorável em VS. Entretanto, selecionar animais com menor IPP não 
acarretará respostas correlacionadas em VS. 


