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O objetivo deste estudo foi estimar as correlações genéticas entre indicadores de 

temperamento (velocidade de saída==VS) e escores visuais de conformação (EC), de 

precocidade de terminação (PT) e de musculosidade (EM) avaliados em bovinos Nelore 

ao sobreano. A velocidade de saída foi obtida medindo a velocidade com que cada 

animal saiu do tronco de contenção após a pesagem, assumindo que o animal mais 

rápido é o de pior temperamento. Os escores visuais, com escalas de 5 pontos, foram 

atribuídos a cada animal, sendo que a expressão máxima de cada característica recebeu 

a nota 5. No total, 4374 medidas de VS e 62156 medidas de escores visuais foram 

analisadas. Os componentes de (co)variância foram estimados pelo modelo animal para 

multi-características usando o método de inferência Bayesiana com amostragem de 

Gibbs, assumindo um modelo linear para VS e modelo não linear (threshold) para EC, 

PT e EM. No total, 250000 amostras foram geradas, com um período de burn-in de 

50000 amostras, com amostragens a cada 50 ciclos. As médias de herdabilidade 

estimadas foram: 0.18 ± 0.05 (VS), 0.28 ± 0.01 (EC), 0.32 ± 0.02 (PT), e 0.31 ± 0.01 

(EM). As correlações genéticas estimadas entre a VS e os escores visuais foram 

negativas e baixas, com valores de -0.02±0.08 (VSxEC), -0,12±0.05 (CS x PT) e -

0.16±0.05 (VS x EM). Esses resultados indicam que a seleção de animais com altos 

escores visuais de conformação, precocidade de terminação e musculosidade pode 

resultar, em longo prazo, em animais com pior temperamento.


