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Resumo: O objetivo com este trabalho foi avaliar a associação do temperamento de três grupos 

genéticos de bovinos mantidos em confinamento, com a permanência destes no cocho e o ganho de 

peso. Concluiu-se que bovinos de maior ganho de peso foram os que apresentaram melhor 

temperamento e que houve baixa correlação com tempo no cocho. 
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RELATIONSHIP BETWEEN WEIGHT GAIN AND TEMPERAMENT OF BEEF CATTLE  

 

Abstract: The aim of this study was to assess the relationship between weight gain, temperament and 

time spent by the trough of three genetic groups of beef cattle kept in feedlots. It was concluded that 

animals showing higher weight gains calmer were those with better temperament and that there were 

weak relationships of both with time spent by the trough. 
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Introdução:  

Temperamento em bovinos de corte vem sendo estudado quanto as suas relações com a 

produção animal. (FORDYCE et al., 1988; GRANDIN, 1993; GRANDIN, 1995). Uma das hipóteses 

do presente estudo é que animais que apresentam maiores desempenhos no confinamento expressam 

melhor seu potencial produtivo, devido não somente ao temperamento mais calmo, mas também por se 

adaptarem melhor às mudanças de ambiente, tais como dietas ofertadas em cochos. O objetivo deste 

estudo foi avaliar a associação entre temperamento, tempo de permanência no cocho e ganho de peso 

em confinamento 

 

Material e Métodos:  
O estudo foi conduzido no Centro APTA Bovinos de Corte, do Instituto de Zootecnia no 

município de Sertãozinho, SP, durante a Prova de Ganho de Peso 2010 (PGP). Foram utilizados 

animais machos das raças Nelore (n=54) e Guzerá (n= 40), com média de idade no início do 

experimento de 210 dias. Os bovinos foram alojados em recintos de confinamento, separados por raça, 

com área de 68,59 m
2
/animal e 105,60 m

2
/animal para Nelore e Guzerá, respectivamente. Os animais 

receberam água e ração à vontade, em um cocho de 0,62 metros/animal. A dieta ofertada constituiu-se 

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. 



Para avaliação do desempenho produtivo foram utilizadas as variáveis: peso vivo (PV; kg) 

obtido em quatro pesagens com intervalos de 28 dias e; ganho de peso médio diário total (GMT; 

kg/dia), obtido pelo peso final menos inicial, dividido pelo número de dias de confinamento (168 

dias).  

Para avaliação do temperamento foram utilizadas as medidas: escore de movimentação 

(MOV), que se baseia na intensidade de agitação do animal na balança (1 – sem movimentação; 2- 

pouco movimento; 3- movimentação freqüente mais pouco vigorosos; 4- movimentação constante e 

vigorosa;  5 – animal salta); escore de tensão (TENS), (1 – não tenso a 3 – muito tenso) e velocidade 

de saída (VS), obtida com uso do equipamento “flight speed”, sendo considerado os animais de 

maiores velocidades como de piores temperamentos. 

O tempo de permanência no cocho (TPC) de cada animal foi obtido (em minutos), por 

registros binários (sim ou não). Os animais foram observados uma vez a cada sete dias, durante três 

semanas, nos meses de maio e junho e durante três dias consecutivos no mês de outubro, totalizando 

nove coletas de dados. Os dados foram obtidos por observação direta com registros instantâneos (em 

intervalos de dez minutos) e amostragem do comportamento (MARTIN & BATESON, 2000).  

As correlações residuais entre as características foram obtidas por meio de análises 

multivariadas, utilizando o procedimento GLM (Manova) do SAS (SAS Inst., Inc., Cary, NC). Os 

modelos de análises incluíram os efeitos fixos de coleta, raça, idade (dentro de coleta), touro e a 

interação raça x coleta.  

  

Resultados e Discussão:  
 As estimativas de correlações residuais entre GMT com VS e TENS foram significativas (r 

GMT TENS = -0,231 e r GMT VS = -0,306) (P<0,05), indicando que animais com maiores ganhos de peso 

apresentaram menores valores de TENS e menores velocidades de saída da balança. 

 A correlação entre TENS e MOV foi moderada e positiva (r TENS MOV = 0,452; P<0,001) e 

baixa entre TENS e VS (r TENS VS = 0,295; P<0,05), sugerindo que animais mais tensos, são mais 

agitados durante o procedimento de pesagem e apresentaram altas velocidades na saída da balança, ou 

seja, as medidas de comportamento estudadas respondem, em parte, da mesma forma a reatividade dos 

animais. A característica MOV foi a única medida de temperamento que se mostrou associada de 

forma significativa com TPC, apresentando estimativa de correlação residual negativa (r MOV TPC = -

0,241; P<0,05). Este resultado sugere um antagonismo entre as medidas, indicando que animais mais 

agitados, durante o procedimento de pesagem, tendem a ficar menos tempo no cocho se alimentando.  

 

Conclusão:  

Pode-se concluir que animais de melhor temperamento possuem melhor desempenho 

produtivo. Entretanto, com relação ao tempo de permanência no cocho, o fato desta característica não 

se mostrar associada ao ganho de peso e associada, somente, a uma medida de temperamento, 

sugerem-se maiores estudos com as características em questão. 
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