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Premiação: Colocação entre os seis melhores trabalhos apresentados no evento. 
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O estudo teve por objetivo avaliar a evolução da reatividade ao manejo no curral em bovinos da 

raça Nelore mantidos em confinamento. O estudo foi conduzido no Instituto de Zootecnia, 

Sertãozinho, SP, no ano de 2010. Foram utilizados animais machos das raças Nelore (n=26), 

com média de idade de 210 dias no início do experimento, alojados em confinamentos por 168 

dias. Os animais receberam ração à vontade, em um cocho (0,62 m/animal), sendo a dieta 

constituída de 44,5% de feno (Jaraguá ou Braquiária), 32,2% de quirera de milho e 21,4% de 

farelo de algodão, 0,5% de uréia, 1,4% de sal mineral. Água esteve sempre disponível. A 

avaliação do temperamento foi realizada, durante quatro manejos de pesagens (intervalo de 28 

dias) usando-se a medida velocidade de saída (VS; m/segundo), obtida com uso do equipamento 

“flight speed”, considerando os animais mais velozes na saída da balança como os mais 

reativos. Os dados foram analisados no PROC MIXED do SAS e as diferenças entre as médias, 

analisadas pelo teste t de Student. Os resultados de VS a seguir são referentes às médias 

ajustadas (± erros-padrão) das quatro avaliações de temperamento.  Não houve alteração 

(P>0,05) na reatividade entre primeira (2,84±0,21 m/s) e a segunda avaliação (2,48±0,21 m/s), 

mas a partir da segunda avaliação houve redução gradativa na reatividade (P<0,05) com 

variação significativa entre a segunda, terceira (1,93±0,21m/s) e quarta avaliação (1,36 ± 0,22 

m) (P<0,05). Com base nesses resultados concluímos que os bovinos da raça Nelore mantidos 

confinados apresentam boa resposta de adaptação ao manejo no curral.  
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