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Resumo: Dados de 102.691 animais da raça Nelore, nascidos entre 1984 e 2010, foram usados para
estimar herdabilidades e correlações genéticas para escores de temperamento (ET), velocidade de saída
(VS) e escores de conformação (CS), precocidade (PS) e musculatura (MS) avaliados ao sobreano. Os
maiores valores de ET indicaram animais de pior temperamento e, para VS indicaram animais de melhor
temperamento. As maiores notas de escores visuais indicaram as melhores expressões das características.
Os componentes de (co)variância foram estimados por inferência bayesiana, ajustando um modelo animal
multi-características, incluindo o peso à desmama. As herdabilidades estimadas para ET, VS, CS, PS e
MS foram 0,25 ± 0,01; 0,21 ± 0,01; 0,32 ± 0,03; 0,34 ± 0,04 e 0,31 ± 0,03, respectivamente. As
correlações genéticas estimadas entre temperamento e escores visuais foram favoráveis e de baixa
magnitude, com valores de -ET x CS = -0,13 ± 0,01; ET x PS = -0,10 ± 0,02 e ET x MS = -0,17 ± 0,02;
VS x CS = -0,09 ± 0,00; VS x PS = -0,14 ± 0,22 e VS x MS = -0,14 ± 0,01. Não se recomenda a seleção
indireta para temperamento através da seleção para os escores de avaliação visual avaliados ao sobreano.
A inclusão de escores de temperamento e velocidade de saída e escores visuais ao sobreano,
simultaneamente nos índices de seleção, pode ser realizada com a expectativa de mudanças a longo prazo.
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Estimates of genetic parameters of temperament and visual scores of nelore breed
Abstract: Records from 102,691 Nellore animals born from 1984 to 2010 were used to estimate
(co)variance components and genetic parameters for temperament score (ET) and flight speed (VS), and
conformation (CS), precocity (PS) and muscularity (MS) at yearling. The highest ET values showed a
worse temper, as to VS animals showed a better temperament. The highest visual scores at yearling
indicated the best expression of these traits. The covariance components were estimated by Bayesian
inference, fitting multivariate animal models, including weaning weight. The estimated heritability for
ET, VS, CS, PS and MS were 0.25 ± 0.01; 0.21 ± 0.01; 0.32 ± 0.03; 0.34 ± 0.04 and 0.31 ± 0.03,
respectively. The genetic correlations between temperament and visual scores were favorable, but low:
ET x CS = -0.13 ± 0.01; ET x PS = -0.10 ± 0.02 and ET x MS = -0.17 ± 0.02; VS x CS = -0.09 ± 0.00;
VS x PS = -0.14 ± 0.22 and VS x MS = -0.14 ± 0.01. It is not recommended to apply indirect selection for
temperament through the selection for the visual scores of CS, PS or MS. The inclusion of temperament
(ET or VS) and CS, PS and MS, simultaneously in the selection indices, may be performed, with the
expectation of long-term effects.
Keywords: Bayesian statistics, genetic correlation, temperament
Introdução
Devido às crescentes exigências do mercado consumidor, sobretudo quanto à qualidade e bem
estar animal, tem sido incluído, nos programas de melhoramento genético de gado de corte, como critério
de seleção, características que possam auxiliar na obtenção de animais mais adaptados aos sistemas de
criação, sobretudo quanto a morfologia e ao temperamento. Os estudos da relação entre características de
temperamento e de escores visuais são importantes pois uma vez estabelecida uma relação favorável entre
as mesmas a seleção pode ser facilitada, através da inclusão, nos índices de seleção, da característica mais
fácil e economicamente mensurada, com obtenção de resposta correlacionada para a característica não
incluída. Ainda que a correlação não seja suficiente para que seja praticada a seleção indireta, poderemos
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conhecer o comportamento das duas características, e prever as respostas à seleção quando estas são
incluídas simultaneamente no índice de seleção. O presente estudo teve como objetivo avaliar as relações
entre medidas de temperamento e escores visuais, através da estimação dos parâmetros genéticos, em
bovinos da raça Nelore, visando a utilização destas características como critérios de seleção.
Material e Métodos
Foram analisados dados de animais da raça Nelore, nascidos entre 1984 e 2010, pertencentes à
Agropecuária Jacarezinho Ltda. Foram consideradas as características: escore de temperamento (ET),
velocidade de saída (VS), escores visuais de conformação (CS), precocidade (PS) e musculatura (MS) ao
sobreano. A característica peso à desmama (PD) foi incluída nas análises tri-características visando
reduzir os efeitos da seleção sequencial. A avaliação do ET foi feita através da atribuição dos escores de
1, 2, 4 e 5. Os maiores valores indicaram animais de pior temperamento. A característica VS foi avaliada
pelo teste da velocidade de saída (flight speed), adaptado de Burrow et al. (1988), sendo os animais mais
velozes considerados de pior temperamento. Os escores visuais foram avaliados sempre em relação à
média do grupo de contemporâneos, com notas variando de 1 a 5, em que 5 é indicativo da presença mais
marcante da característica.
Foram formados grupos de contemporâneos (GC) pela concatenação das variáveis: sexo, fazenda
ao nascimento e ao sobreano, grupo de manejo ao nascimento, a desmama e ao sobreano, ano da
desmama e data de avaliação ao sobreano. Para a característica VS também foi considerado o local de
avaliação. A matriz de parentesco utilizada continha um total de 125.760 animais. Os componentes de
(co)variâncias e parâmetros genéticos foram estimados utilizando inferência bayesiana, considerando um
modelo animal não-linear (threshold) para ET, CS, PS e MS e, um modelo animal linear para PD e VS,
empregando-se o programa computacional THRGIBBSF90 (MISZTAL, 2002), em análises tricaracterísticas. O modelo utilizado pode ser descrito da seguinte forma:
y = Xβ + Z1a + Z2m + Z3c + e;
onde: y é o vetor de observações; β é o vetor dos efeitos sistemáticos; a é o vetor do efeito genético
aditivo direto; m é o vetor do efeito genético materno; c é o vetor do efeito de ambiente permanente
materno; X é a matriz de incidência dos efeitos sistemáticos (associa o vetor β ao vetor y); Z1 é a matriz
de incidência do efeito aleatório genético aditivo direto (associa o vetor a ao vetor y); Z2 é a matriz de
incidência do efeito aleatório genético materno (associa o vetor m ao vetor y); Z3 é a matriz de
incidência do efeito aleatório de ambiente permanente materno (associa o vetor c ao vetor y); e é o vetor
dos efeitos residuais. Assumiu-se que os efeitos genéticos, aditivo direto, genético materno e de ambiente
permanente materno não eram correlacionados com o efeito residual. Os efeitos genéticos maternos foram
considerados somente para PD. Foram geradas cadeias independentes de 800.000 ciclos, sendo
descartados os primeiros 300.000 ciclos, com amostras armazenadas a cada 100 ciclos.
Resultados e Discussão
As herdabilidades estimativas para as características de ET, VS, CS, PS e MS foram 0,25 ± 0,01;
0,21 ± 0,01; 0,32 ± 0,03; 0,34 ± 0,04 e 0,31 ± 0,03, respectivamente. Quanto as herdabilidades para
temperamento (ET e VS), as estimativas descritas neste estudo não estão de acordo com as descritas na
literatura, com estimativas variando entre superiores e inferiores para ET e superiores para VS. Deve ser
observado que a maior parte dos estudos encontrados na literatura trabalhou com número de animais
muito inferior ao utilizado neste estudo, o que pode justificar as diferenças nas estimativas obtidas, sendo
mais confiáveis as estimativas obtidas em estudos com grande número de animais (FIGUEIREDO et al.,
2005; BARROZO et al., 2010). As estimativas de herdabilidade obtidas neste estudo e nos demais citados
na literatura indicam que o temperamento, embora seja uma característica muito influenciada pelo
ambiente, é passível de seleção direta, principalmente quando esta é realizada através da utilização de
avaliações como o escore de temperamento ou a velocidade de saída, que apresentam estimativas de
herdabilidade de moderada magnitude e muito próximas. Uma vez que o temperamento, como qualquer
característica de herança poligênica, é muito influenciado pelo meio, deve-se estar atento ao fato de que
fatores ambientais, como por exemplo, um manejo mal conduzido, podem levar a uma mau interpretação
do temperamento, já que animais de bom temperamento podem apresentar altos níveis de reatividade
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quando expostos a situações estressantes. As estimativas de herdabilidade obtidas para os escores visuais
estão de acordo com o encontrado na literatura (FARIA et al., 2009).
As estimativas de correlações genéticas entre as medidas de temperamento (ET e VS), e as
características de escores visuais (CS, PS e MS) foram negativas e de baixa magnitude, sendo observados
os valores: ET x CS= -0,13 ± 0,01; ET x PS = -0,10 ± 0,02 e ET x MS = -0,17 ± 0,02; VS x CS = -0,09 ±
0,00; VS x PS = -0,14 ± 0,22 e VS x MS = -0,14 ± 0,01. Para as características em questão, os resultados
de correlações genéticas negativas são favoráveis, uma vez que esse tipo de correlação indica que a
seleção direta para as características de escores visuais (CS, PS e MS) resulta em redução nos escores de
temperamento e na velocidade de saída, ambos representando animais de melhor temperamento. No
entanto, a magnitude das correlações é baixa, o que sugere que a seleção para conformação, precocidade e
musculatura não deve trazer mudanças importantes quanto ao temperamento dos animais. Os resultados
obtidos por Carneiro et al. (2007), embora também possam ser considerados baixos, estão acima das
estimadas no presente trabalho, com seguintes valores de correlação genética - 0,25 ± 0,08, -0,33 ± 0,07 e
-0,22 ± 0,08, para ET com os escores visuais de C, P e M, respectivamente.
Conclusões
Não recomenda-se a seleção indireta para temperamento com base na seleção para os escores
visuais de conformação, precocidade e musculatura.
A inclusão da avaliação do temperamento, com a aplicação do escore de temperamento ou da
velocidade de saída, e escores visuais de conformação, precocidade e musculatura, simultaneamente nos
índices de seleção, pode ser realizada, uma vez que as correlações entre estas características são
favoráveis.
A seleção para temperamento através de escore de temperamento e velocidade de saída devem
trazer progresso genético para “bom temperamento”.
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