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O temperamento dos animais afeta a eficiência produtiva na bovinocultura de corte. 

Objetivou-se avaliar a associação genética entre temperamento e precocidade sexual em 

um rebanho de fêmeas da raça Nelore. O temperamento de 4.579 animais da 

Agropecuária Jacarezinho Ltda. foi avaliado por meio da medida de velocidade de saída 

(VS), em m/s, obtida com uso do equipamento “flight speed” posicionado na saída do 

tronco de contenção. Foram utilizados 11.754 registros de ocorrência de parto (OP), 

sendo considerados precoces (fêmeas com o primeiro parto registrado até 30 meses de 

idade) e não precoce (fêmeas com primeiro parto após 30 meses de idade). Os grupos de 

contemporâneos (GC) para VS incluíram os efeitos de fazenda de nascimento, grupo de 

manejo à desmama, retiro, data da avaliação e sexo e, para OP incluíram os efeitos de 

ano e estação de nascimento, fazenda e grupo de manejo ao nascimento e sobreano. Para 

ambas as características, no modelo foram considerados o efeito fixo de CG e o efeito 

aleatório genético aditivo direto do animal. A idade do animal foi considerada como 

covariável para VS (efeito linear). Os componentes de (co)variâncias e parâmetros 

genéticos foram estimados por Inferência Bayesiana, utilizando o programa 

thrgibbs1f90, em análise bi-característica, aplicando um modelo animal linear-limiar 

para VS e OP, respectivamente. O rebanho apresentou VS média (± desvio padrão) de 

2,17±1,02 m/s, sendo que 23,8% das fêmeas foram classificadas como precoces. As 

estimativas de herdabilidade e respectivos desvios padrão foram 0,21±0,06 para VS e 

0,42±0,04 para OP. As estimativas de correlação genética e fenotípica (± desvio padrão) 

entre VS e OP foram -0,04±0,14 e -0,01±0,04, respectivamente. A seleção de animais 

para maior precocidade reprodutiva não deverá mudar o temperamento dos animais. 

Portanto, para melhorar geneticamente os rebanhos para temperamento, esta 

característica deve ser incluída como critério de seleção em programas de 

melhoramento genético da raça Nelore. 


