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Resumo: O objetivo com este trabalho foi avaliar a associação do temperamento de novilhos de corte 

confinados, com a permanência destes no cocho e com o desempenho produtivo. Concluiu-se que 

novilhos mais calmos permaneceram por mais tempo alimentando-se no cocho, comparados aos mais 

reativos, mas sem afetar o desempenho destes animais.  
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ASSESSMENT OF BEEF CATTLE REACTIVITY AND ITS RELATIONSHIP WITH THEIR 

TIME SPENT BY THE TROUGH AND GROWING RATE WHEN KEPT IN FEED LOT 

 

Abstract: The aim of this study was to evaluate the relationship of beef cattle reactivity with the time 

spent by the trough and growing rate when kept in feed lots. We concluded that calmer steers spent 

more time by the feeding trough, compared to more reactive, but it had no effect on the performance 

of these animals. 
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Introdução: Animais classificados com um “bom” temperamento podem ser considerados sinônimos 

de menor intensidade de resposta a estressores, tais como disputas pelo espaço, água e alimento no 

cocho, durante estabelecimentos de hierarquia social. Por outro lado, os animais classificados como de 

“pior” temperamento são mais agitados, tendem a ingerir menor quantidade de alimento, não se 

adaptam facilmente a novas situações (GRANDIN & DEESING, 1998) e cresceram mais lentamente 

(Feel et al., 1999). 

Desta forma, a avaliação do temperamento pode ser uma ferramenta eficaz na identificação de 

animais com melhores capacidades de adaptação ao confinamento. O objetivo foi avaliar a associação 

do temperamento de novilhos de corte confinados com a permanência destes no cocho e com o 

desempenho produtivo.  

 

Material e Métodos: O experimento foi conduzido, no ano de 2010, em Jaboticabal, SP. Foram 

utilizados 53 novilhos, sendo 35 da raça Nelore e 18 cruzados. Foram utilizadas duas medidas de 

determinação do temperamento, a saber: 1- Distância de fuga (DF) e 2- Tempo de saída da balança 

(TS). Os registros de DF foram obtidos (em metros), individualmente, em uma das mangas do curral, 

após a saída da balança. Um tempo máximo de 60 segundos foi padronizado para a tentativa de 

realização do teste, sendo considerados os animais com deslocamento constante e/ou comportamento 

de saltar contra as cercas, com DF igual a 50 metros (maior que o comprimento da manga). Os 



registros do TS foram obtidos (em segundos) com uso de duas fotocélulas eletrônicas acopladas às 

paredes do corredor na saída da balança.  

A permanência no cocho (PC) de cada animal foi obtida (em percentual), durante seis dias, em 

observações de 07h00min às 18h00min, com amostragem focal e registro instantâneo a cada cinco 

minutos. O desempenho produtivo dos animais foi obtido através do ganho médio de peso diário 

(GMD) em um período de 26 dias (kg/animal/dia). Os animais foram agrupados com base na PC da 

seguinte forma: PCa – permanência abaixo da média geral; PCb – permanência intermediária; e PCc – 

permanência acima da média geral. Agrupados também, com base no GMD em: GPa – ganho abaixo 

da média; GPb – ganho intermediário; e GPc – ganho acima da média geral.  

O teste de correlação de Pearson foi utilizado para DF e TS e entre os dados de PC e GMD 

com ambas as medidas de temperamento. O teste Kruskal Wallis foi utilizado para comparar as médias 

de temperamento entre os grupos formados quanto a PC e o GMD.  

 

Resultados e Discussão: As duas medidas de temperamento foram negativamente correlacionadas 

entre si (r = -0,51; p<0,05), desta forma para maiores valores de TS são obtidas menores valores de 

DF. Para os valores de PC houve correlação negativa com a DF (r = - 0,51; p<0,05) e positiva com TS 

(r= 0,46; p<0,05), ou seja, à medida que aumenta a PC há uma redução da DF e aumento da TS. O 

GMD não apresentou correlação significativa com PC (r = -0,09; p>0,05) e com nenhuma das medidas 

de temperamento (DF: r= - 0,26; p>0,05; e TS: r= 0,07; p>0,05). Os valores médios e desvio-padrão 

das medidas de temperamento para cada um dos grupos formados com base na permanência no cocho 

(PC) e no ganho de peso médio diário (GMD) são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Valores médios e desvio-padrão de DF (em metros) e TS (em segundos) dos animais 

classificados, por grupo, quanto a Permanência no cocho (PC) e quanto ao Ganho de peso médio 

diário (GP), no ano de 2010. 

Grupos 

Medidas de determinação de nível de reatividade 

DF (metros) TS (segundos) 

Valores médios + desvio-padrão Valores médios + desvio-padrão 

PCa 40,56 + 14,54 0.56 + 0,33 

PCb 16.14 + 14.91 1.17 + 0.85 

PCc 11.57 + 13.02 2.37 + 2.32 
 

GPa 23.91 + 21.66 1.24 + 1.38 

GPb 19.17 + 16.39 1.22 + 0.79 

GPc 12.50 + 15.23 1.91 + 2.84 

 

Os três grupos formados, com base na PC, diferiram significativa para DF (H = 13,07; p<0,01) 

e também para o TS (H = 11,71; p<0,01), sendo que os animais do grupo com o menor valor de PC 

(PCa) foram os que apresentaram valores mais altos para ambas as medidas de temperamento, em 

comparação àqueles que permaneceram por mais tempo no cocho. Já os grupos formados com base no 

GMD não diferiram para DF (H= 3,00; p>0,05) e nem para TS (H= 0,042; p>0,05). 

 

Conclusão: Pode-se concluir que os animais menos reativos passaram mais tempo alimentando-se no 

cocho, quando comparados aos animais mais reativos, porém apesar dessa diferença não houve 

qualquer efeito no desempenho dos animais. 
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