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RESUMO 
O objetivo deste trabalho foi estudar a influência do grupo genético (GG) do bezerro sobre o ganho ponderal e a 

proporção de tecidos depositados até o desmame. Usaram-se 37 vacas paridas (primíparas e pluríparas), 24 mães 

de bezerros nelores e 13 mães de bezerros ½ Simental ½ Nelore. Os bezerros foram pesados a cada 30 dias, até a 

desmama. Após a última pesagem, os bezerros foram mensurados por ultra-sonografia na área de olho de lombo (AOL) 

e por espessura de gordura subcutânea (EGS). Os bezerros cruzados pesaram, em média, 10,1 kg/cab aos 210 dias. Os 

bezerros foram mais pesados com a desmama de forma decrescente, primeiro os machos ½ Simental, depois os machos 

Nelores, fêmeas ½ Simental e, por último, as fêmeas Nelores. O bezerros ½ Simental tenderam a apresentar maior AOL 

e menor EGS. Observou-se somente diferença significativa entre sexo EGS, sendo que fêmeas apresentaram maior EGS. 

Conclui-se que bezerros cruzados são mais pesados e que, com a desmama os bezerros diferenciam-se na composição 

de ganho de peso de acordo com o GG e, principalmente, entre sexos.

Palavras-chave: Área de olho de lombo. Cruzamento. Ganho de peso. Espessura de gordura subcutânea.
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1  INTRODUÇÃO

O efeito do cruzamento na fase de cria 

tem sido pouco estudado, principalmente quanto 

ao uso de matrizes da raça Nelore. Nas avaliações 

em campo, quase nunca se emprega um de grupo 

controle, constituído de bezerros zebuínos puros, 

criados nas mesmas condições, o que não permite 

comparar os bezerros puros com bezerros cruzados.

O peso à desmama é influenciado por 

muitos fatores, porém autores como Rutledge 

et al. (1971) mostram que a ingestão de leite é 

o componente mais importante no crescimento 

do bezerro nessa fase. Maiores produções estão 

associadas aos maiores consumos de leite e 

maiores ganhos de peso dos bezerros (FISS; 

WILTON, 1993). Portanto, o potencial leiteiro das 

vacas exerce grande influência na rentabilidade da 

exploração de cria e recria.

De 30 a 40% do crescimento total de um 

novilho ou de uma futura matriz realizam-se nos 

sete a oito meses de vida compreendidos entre o 

nascimento e a desmama. 

A velocidade de ganho de peso é bastante 

dependente da composição do ganho em tecido 

que o animal está acumulando no momento. Essa 

composição é influenciada por fatores genéticos, idade 

e nutrição (OWENS; DUBESKI; HANSON, 1993).

O objetivo de obter bezerros mais pesados 

à desmama mediante cruzamentos traz consigo 

uma maior exigência de nutrientes pelo bezerro. 

A maior exigência do bezerro cruzado pode ser 

compensada com um maior consumo de leite 

e/ou consumo de forragem mais cedo e em maior 

quantidade que o puro. Mas saber até que ponto 

já nessa fase de cria já ocorre diferença em relação 

à composição de ganho obtida, principalmente 

em relação a espessura de gordura acumulada e 

músculo é o objetivo deste trabalho.

TABELA 1 - Médias ajustadas e erros-padrão (entre parênteses) dos pesos dos bezerros, conforme sexo e grupo genético, 
e equações de regressão de peso sobre idade

Variável Grupo genético Sexo Pa de sexo Regressãob

Macho Fêmea

Peso ao nascer (kg) Nelore 32,8 (4,68) 32,2 (4,48) 0,9212 1

½Simental 31,5 (5,11) 30,9 (5,72)

Pa de grupo genético 0,8379

Peso 210 dias (kg) Nelore 167,6 (5,06) 152,1 (4,66) 0,0010 1

½Simental 179,4 (5,70) 160,6 (6,73)

Pa de grupo genético 0,0005
aProbabilidade de erro do tipo 1 na diferença entre médias.
bI = Idade (dias).
1. Machos nelores : Y = 32,756 + 0,80028 I - 0,00075229 I2; fêmeas nelores: Y = 32,209 + 0,72010 I - 0,00071069 I2; machos 

½ 
Simental: Y = 31,475 + 0,78573 I - 0,00038822 I2; fêmeas ½ Simental: Y  = 30,928 + 0,72574 I - 0,00051547 I2.
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2  MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho foi realizado na Fazenda 

Experimental São Manuel, pertencente à 

Universidade Estadual Paulista (UNESP) - 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia , 

localizada no município de São Manuel, Estado de 

São Paulo. 

De um lote de vacas nelores (95), 

sorteou-se metade para inseminação com sêmen 

de um touro nelore e a outra metade com sêmen 

de um touro simental. Ambos os touros tinham 

diferença esperada na progênie para ganho 

ponderal próxima a zero. Durante o processo de 

inseminação, verificou-se que 42 vacas estavam 

com prenhez recente, não detectada durante 

a seleção dessas, o que reduziu o número de 

animais com o qual se planejou inicialmente 

trabalhar. Obtiveram-se 37 vacas paridas 

(primíparas e pluríparas), assim distribuídas, de 

acordo com o grupo genético (GG) dos bezerros: 

NEL – 24 vacas com bezerros nelores; e ½ SIM 

TABELA 2 - Médias da área de olho de lombo (AOL) e espessura de gordura (EGS) não ajustados e ajustados para peso 
vivo a desmama (PVD) e ganho de peso médio diário (GMD) do nascimento até a desmama ajustado para 
AOL e/ou EGS a desmama dos bezerros

Variável Grupo genético do bezerro ou sexo Média Erro-padrão Pa
AOL

Não ajustado para PVD Nelore 28,91 1,51 0,1887
½ Simental 31,38 1,76

Ajustado para PVD Nelore 29,46 0,64 0,5685
½ Simental 30,10 0,89
EGS

Não ajustado para PVD Nelore 1,02 0,24 0,0971
½ Simental 0,53 0,28
Macho 0,49 0,25 0,0473
Fêmea 1,05 0,27
GMD

Não Ajustado para AOL e EGS Nelore 0,612 0,037 0,3399
½ Simental 0,650 0,041
Macho 0,669 0,037 0,0456
Fêmea 0,593 0,040

Ajustado para AOL Nelore 0,622 0,013 0,7863
½ Simental 0,621 0,019
Macho 0,649 0,015 0,0314
Fêmea 0,594 0,017

Ajustado para EGS Nelore 0,605 0,031 0,1362
½ Simental 0,660 0,037
Macho 0,680 0,033 0,0183
Fêmea 0,584 0,035

Ajustado para AOL e EGS Nelore 0,622 0,014 0,9609
½ Simental 0,622 0,020
Macho 0,650 0,016 0,0392
Fêmea 0,593 0,017

aProbabilidade de erro do tipo 1 na diferença entre médias
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– 13 vacas com bezerros ½ Simental ½ Nelore. 

As vacas pariram entre 1º de dezembro de 2001 

e 04 de fevereiro de 2002. Conforme a data de 

parição, as vacas foram sorteadas em três blocos, 

com intervalo de 20 dias entre um bloco e outro, 

ficando distribuídas da seguinte forma: bloco A 

– nove vacas (três bezerros NEL e seis bezerros 

½ SIM); bloco B – 16 vacas (14 bezerros NEL e 

dois bezerros ½ SIM); e bloco C – 12 vacas (sete 

bezerros NEL e cinco bezerros ½ SIM). Os bezerros 

foram pesados a cada 30 dias até a desmama, de 

acordo com o bloco a que pertenciam.

Logo após a última pesagem aos 210 dias 

em média, mediu-se, mediante ultra-sonografia 

(GRESHAM, 1998), a espessura da gordura 

subcutânea (EGS) e a área de olho de lombo (AOL) 

na região dorso-lombar, entre a 12a e 13a costela.

 A área total da Fazenda é de 250 ha, toda 

dividida em 14 piquetes, que mantiveram lotação 

média de 0,9 UA/ha durante o experimento. 

Os bezerros e suas mães foram levados ao 

curral, no máximo 48 horas após o parto, quando se 

fez a pesagem dos animais, tratou-se do umbigo dos 

bezerros, aplicou-se ivermectina, e identificou-os 

com tatuagem e brincos. O manejo sanitário seguiu 

o calendário da própria fazenda, com vacinação 

contra febre aftosa e clostridioses e duas aplicações 

de vermífugo (ivermectina) nos bezerros.

O delineamento foi em blocos ao 

acaso, com mais de uma repetição por bloco 

e medidas repetidas no tempo. Os resultados 

foram analisados estatisticamente por máxima 

verossimilhança restrita, com auxílio do 

procedimento MIXED (LITTELL et al., 1996) 

do SAS (versão 6.12). O modelo incluiu, como 

fixos, os efeitos de bloco, GG e sexo do bezerro 

nas parcelas principais; e os efeitos lineares do 

ganho médio diário (GND)nas medidas repetidas. 

Também nas medidas repetidas testaram-se os 

efeitos linear e quadrático das interações entre GG 

e sexo e, como covariável, peso vivo dos bezerros 

na desmama. Como aleatórios, incluíram-se os 

efeitos de vacas ou bezerros dentro de bloco, sexo 

e GG, AOL, EGS e ganho de peso médio diário 

(erro a) e dos resíduos (erro b).

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não se observou diferença no peso ao 

nascer entre raças ou sexos (Tabela 1). O ganho 

de peso até a desmama foi maior nos machos 

½ SIM, seguidos dos machos NEL, fêmeas ½ 

SIM e fêmeas NEL (Gráfico 1). Os cruzados 

pesaram 10,1 kg (6,3%) a mais que os puros aos 

210 dias (Tabela 1); essa diferença foi menor 

que a relatada por Barbosa e Alencar (1995), 

que mencionam uma vantagem média de 12% 

no peso à desmama em bezerros oriundos de 

cruzamento de touros taurinos com fêmeas 

zebuínas. No presente trabalho, provavelmente, 

a qualidade e disponibilidade do pasto à época 

da desmama (julho-agosto) tenham limitado a 

expressão fenotípica da vantagem esperada no 

cruzamento, mas, mesmo assim, o peso ajustado 

aos 210 dias de ambos os grupos genéticos pode 

ser considerado bom.

Gráfico 1 - Peso vivo (kg) ajustado, do nascimento 
à desmama, dos bezerros nelores e ½ 
Simental ½ Nelore, de acordo com o sexo
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A área de olho de lombo (AOL) na 

desmama não diferiu significativamente entre os 

GG (Tabela 2), mas as médias foram maiores para 

os bezerros ½ SIM o que se reduziu quando se 

ajustou para o peso vivo na desmama. Isso era 

esperado pois tal parâmetro mantém forte relação 

com o tamanho do animal, deposição muscular e 

peso vivo, sendo que os bezerros ½ SIM foram 

maiores e mais pesados na desmama (Tabela 1).

A espessura de gordura (EGS) a desmama 

diferiu somente para sexo, sendo que as fêmeas 

depositaram o dobro de gordura que os machos. 

Essa maior deposição de gordura pelas fêmeas 

fica clara ao observar os dados de Vargas Jr. et 

al. (2003) que obteve com base nas produções 

de leite das mães e no ganho de peso estimado 

dos bezerros dos 21 aos 168 dias, as seguintes 

conversões: 6,40; 7,19; 6,04; e 6,86 kg de leite 

para um kg de peso vivo ganho, nos NEL machos, 

NEL fêmeas, ½ SIM machos e ½ SIM fêmeas, 

respectivamente, com conversão média de 6,6:

1. As fêmeas apresentaram claramente uma 

pior conversão, o que pode ser explicado pois 

depositaram uma maior quantidade de gordura 

na carcaça já na desmama em relação aos machos 

em ambos os GG.

Baseando-se que a composição do ganho 

de peso influencia na eficiência alimentar e nas 

exigências de nutrientes ajustou-se o ganho de 

peso vivo médio diário (GMD) do nascimento à 

desmama (Tabela 2) para AOL, relacionada com 

deposição muscular na carcaça, e para EGS, 

relacionada com a eficiência alimentar. Não se 

observou diferença significativa no GMD para 

GG dos bezerros, mas para o sexo houve efeito 

significativo, sempre com um ganho maior para 

os machos como observado na Tabela 1. Esse 

efeito de sexo foi mais significativo (P=0,0183) 

quando se ajustou somente para EGS o GMD, o 

que explica claramente as fêmeas terem sido mais 

leves, com um menor GMD, e apresentarem um 

EGS maior e conseqüentemente uma conversão 

alimentar pior.

4  CONCLUSÕES

A taxa de crescimento observada 

foi maior nos bezerros ½ SIM e isso pode 

ser atribuído, pelo menos, parcialmente, à 

composição de ganho obtida ter sido maior em 

nível de músculo e principalmente em menor 

deposição de gordura na carcaça desses animais 

na desmama. Essa evidência é muito maior em 

relação ao sexo, sendo que aos 210 dias, as 

fêmeas depositaram duas vezes mais gordura na 

carcaça do que os machos.
ABSTRACT
The objective of this experiment was to study the 
influence of the genetic group (GG) of the calf on its 
weight gain, milk intake and pasture intake, as well as on 
the pasture intake of its dam. Thirty-seven primiparous 
and multiparous cows were used, 24 of which 
nursing Nellore calves and 13 nursing ½ Simmental 
½ Nellore calves. The calves were weighed every 30 
days at weans. After the last weight the calves were 
determinant for ultrasound scan the rib eye area (REA) 
and fat thickness(FT). The crossbred calves weighed, 
on the average, 10.1 kg more at 210 days of age. The 
calves were heavier she weans in way decreasing, first 
the males ½ Simental, later the males Nellore, females 
½ Simental and last the females Nellore. The calves ½ 
Simental tended to present larger REA and smaller FT. 
Only significant difference was observed among sex 
FT, and females presented larger FT. It is ended that 
crossed calves are heavier and it already weans it the 
calves differ in the composition of weight earnings in 
agreement with GG and mainly among sexes.
Keywords: Crossbreeding. Fat thickness. Rib eye area. 
Weight gain
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