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Reprodutor SL Grand Duo

Agregar valor ao plantel de 
fêmeas bovinas este é o objetivo 
dos programas de cruzamento 

industrial mais modernos

 Fatores ligados diretamente ao 
caixa do pecuarista como redução do ciclo 
de vida dos animais na fazenda, 
aumentando o giro, maiores pesos dos 
animais vendidos à desmama, item 
correlacionado à qualidade do produto 
comercializado eleva o valor para quem 
quer comprar animais diferenciados 
economicamente para o negócio de recria 
e engorda de bovinos.

 Hoje existem inúmeras tecnologias 
que podem ser utilizadas, de forma 
adequada e adaptada para cada sistema 
de produção de cria para melhorar 
resultados, no âmbito da genética, do 
manejo, da nutrição e da sanidade. Aqui 
neste artigo tratamos do aspecto 
melhoramento genético que o pecuarista 
do setor de cria pode e deve utilizar para 
ganhar eficiência em seu sistema de 
produção de bezerros com potencial de 
produção superiormente diferenciado.

Genética Aditiva melhorando o peso dos bezerros à 
desmama e ao sobreano - Benefício do Choque 
sanguíneo em Programas de Cruzamento Industrial

Eficiência é a palavra que 
merece maior atenção ao 

pecuarista do setor de cria
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 Barbosa & Alencar (1995), sintetizando 
resultados de estudos de cruzamentos conduzidos 

no Brasil de 1934 a 1994, relataram o melhor 
desempenho dos animais mestiços obtidos do 
cruzamento entre raças taurinas e zebuínas, 
em relação aos zebuínos puros.

 Recente estudo feito pelo departamento de 
zootecnia da Universidade de Santa Maria, 
conduzida por Rorato et al, 2008 estimaram os 
valores de heterose para as características de peso 
a desmama ajustado para 205 dias de idade, ganho 
de peso médio diário do nascimento à desmama, 

A incorporação de genes de diferentes 
raças em um mesmo indivíduo através de

cruzamentos, promove ganhos por 
dominância, cujo efeito é denominado 
efeito da  heterose (Fries et al., 2000). 

A superioridade de animais produtos de 
cruzamentos está comprovada por 

inúmeros estudos disponíveis na literatura 
especializada.
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ganho de peso diário da desmama ao sobreano e 
peso ao sobreano ajustado para 550 dias de idade 
para os diferentes genótipos que originam animais 
compostos por sangue 5/8 taurino sob zebuínos 
(nelore). Os dados foram  consistentes uma vez 
que os pesquisadores trabalharam com uma base 
de dados de peso e de ganho de peso de 34.060 
bezerros, filhos de 560 touros e de 28.409 vacas 
(pré-desmama) e de 14.370 animais, filhos de 281 
touros e de 10.432 vacas (pós-desmama), de uma 
população multirracial formadora de animais 5/8 
europeu e 3/8 nelore, nascidos entre 1986 e 2002, 
em 37 fazendas em vários estados brasileiros. 

 O grupo de contemporâneos a desmama 
(GCD), reuniu animais nascidos na mesma 
fazenda, ano e estação, pertencentes ao mesmo 
sexo e grupo de manejo até a desmama e o de 
sobreano (GCS), oriundos de  monta dirigida, com 

touros com mais de 10 filhos e vacas com idade ao 
parto entre três e quinze anos.

 A heterose foi  calculada como a 
superioridade percentual do grupo genético em 
questão, em relação à média dos genótipos puros 
(Nelore).

 Os resultados obtidos pelos pesquisadores 
evidenciaram o efeito benéfico da heterosigose, 
contrariamente a depressão causada pelos efeitos 
epistáticos, corroborando os resultados de Fries et 
al. (2000). Além disso, os efeitos maternos 
significativos demonstram a importância da 
mãe para a expressão das características pré-
desmama. 

 Os resultados dos efeitos genéticos, de 
acordo com o grupo genético envolvido na 
formação do cruzamento industrial estão 
apresentadas na Tabela 1.

Medida de Heterose Bovino 3/8 sangue ½ sangue 1/4 sangue bovino 
 taurino taurino taurino taurino zebuino
Quantidade de Análises 10.800 4.713 17.883 560 104 
Peso aos 205 dias ‐ Kg 164 179 178 176 162
GMD na cria ‐ g/dia 647 726 721 718 655

Medida de Heterose Bovino 3/8 sangue ½ sangue 1/4 sangue bovino 
 taurino taurino taurino taurino zebuino
Quantidade de Análises 5.043 1.635 7.476 130 86 
Peso aos 550 dias ‐ Kg 305 322 334 313 301
GMD na recria ‐ g/dia 401 413 401 407 389

Tabela 1 – Número de observações, co-variáveis para os efeitos genéticos e médias ajustadas por regressão 
de cumeeira para os grupos genéticos envolvidos na formação de cruzamento industrial (nelore x taurino)
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 As menores médias foram observadas nas 
raças puras, tanto taurinas como zebuínas. O 
maior  desempenho dos  produtos  dos  
cruzamentos em relação às raças puras, concorda 
com o relatado por Paschal et al. (1994), os quais, 
para produtos do cruzamento entre vacas nelore e 

touros das raças taurinas, na pós-desmama, 
relataram maiores pesos para produtos de 
cruzamentos entre zebuínos e taurinos.
 Em cruzamentos zebuínos com taurinos 
qualquer raça que seja aplicada em fêmeas 
matrizes nelore, sempre serão melhores que 

nelore x nelore. A raça Senepol neste processo 
é essencial para que o produto gerado pelo 
cruzamento com o nelore forneça a 
necessária rusticidade a campo ao mesmo 
tempo em que a progênie desfruta dos benefícios 
da heterose com a base genética taurina, já 
reconhecida tecnicamente.
 As estimativas de heterose, na pré-
desmama, variaram de 8% (3/4 taurino) a 9,8% 
(3/8 taurino), para P205 é de 10,3 (3/4 taurino) a 
11,5% (3/8 taurino) para GMD na cria, 
decrescendo com o aumento da proporção de 
genes da raça nelore; para a pós-desmama, 
variaram de 3,3% (3/4 taurino) a 13,5% (1/2 
taurino) para P550 e de 1,5% (1/2 taurino) a 4,6% 
(3/8 taurino) para GMD na recria. A heterose na 
pós-desmama foi mais baixa do que na pré-
desmama, com exceção para o grupo genético ½ 

europeu para P550, o que, provavelmente, seja 
devido ao fato destes animais possuírem 
heterozigose direta máxima. Senepol foi uma das 
melhores opções entre muitas outras raças 
taurinas que trazem benefícios à progênie nos 
programas de cruzamento industrial dirigidos. 

  A raça Senepol corrige isto tudo e portanto 
é muito recomendada para fechar nos 
cruzamentos industriais dirigidos as fêmeas F1 
fazendo assim o tricross. Qualquer filho (F2) deve 
ser verificado o tamanho do pelo, pois qualquer 
taurino puro colocado sob as fêmeas F1 gerará 
prole com muito pelo. Controlar carrapato em F2 
peludo é muito complicado nestes cruzamentos 
industriais.

 O Senepol abranda e equilibra os 
reflexos secundários de outros taurinos, 
que tradicionalmente apresentam pêlo 
comprido, sofrem com o stress calórico, 
tem problema de adaptabilidade e certa 

agressividade. 

A solução encontrada é a absorção 
obrigatória nos cruzamentos industriais 
da raça Senepol, pois é o único taurino 

que retira o pelo denso de suas proles, ou 
voltar com o nelore, perdendo heterose.
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 Utilizando Senepol se consegue manter 
sangue taurino acima de 75%  preservando os 25% 
de rusticidade. Se voltar o nelore nas F1 se 
aumenta a rusticidade em 75% de forma 
desnecessária contra 25% de heterose, quando 
apenas 25% de rusticidade nos cruzamentos com 
taurinos já é suficiente para uma boa 
adaptabilidade.
 Estas fêmeas F1 não podem ser perdidas, 
pois são excelentes matrizes (mães), muito 
precoces, produzem muito leite o que contribui 
com o desempenho da progênie aos 205 dias, 
gerando filhos com peso à desmama entre 50 a 
60% do peso corporal de sua mãe. Geralmente 
apresentam a primeira cria aos 24 a 26 meses de 
idade, e fornecem ao criador pelo menos 1 
bezerro a cada 12 a 13 meses de ciclo.

Cruzamento: GPD Macho Peso Desmama
Macho x Fêmea  Macho
Nelore x Nelore 638 181,72
Red Angus x Nelore 728 193,85
Simental x Nelore 720 187,77
Angus x Nelore 726 191,83

Senepol x Nelore 738 196,56
Blonde x Nelore 697 194,14
Piemontês x Nelore 686 191,8
Wagyu Black x Nelore 650 157,87
Caracu Mocho x Nelore 585 174,21

 Estudos feitos pelo consultor 
em pecuária José Manuel Mesquita 
em seus trabalhos práticos de cerca de 
10 anos colhendo dados práticos de 
suas mensurações em Mato grosso do 

Sul na Agrocestalto foi possível obter 
a essencialidade revolucionária da 
raça Senepol ao retorno com 
sucesso dos  programas de 
cruzamento industrial, em especial 
com monta exclusivamente a 
campo.

Tabela 2 – Avaliações práticas da eficiência do uso do cruzamento 
industrial feitas na Agrocestalto com Machos:
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 As estimativas de heterose obtidas 
evidenciam a maior capacidade de desempenho
dos animais produtos de cruzamentos entre raças 
taurinas e zebuínas, comparados a animais de 
raças puras, ocorrendo as maiores respostas nas 
características de desempenho na pré-desmama.
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Nível de Tecnologia empregada Custo do Bezerro Custo do Bezerro % Ganho na redução do
em Sistemas de Produção de Cria Cruzamento Convencional Cruzamento Senepol Nelore custo de produção

Alta Tecnologia R$ 557,34 R$ 402,88 27,71%
Média Tecnologia R$ 580,55 R$ 453,02 21,90%
Baixa Tecnologia R$ 602,77 R$ 492,67 18,27%

Tabela 3 – Avaliações práticas da eficiência em custo na produção de Bezerros desmamados.
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Confiança & Genética de Resultado Comprovado

 Base genética diferenciada. Possuímos 
em nosso plantel doadoras PO em 
coleta de destacado valor genético

 Expressivo e variado banco de sêmen 
para uso nos Programas SL de 
Acasalamento

 Trabalho de Melhoramento Genético 
com foco em índices que reflitam em 
resultados ao pecuarista

 Soluções genéticas – Touros e Doadoras 
avaliadas pelo PSLM (Programa Santa 
Luzia de Melhoramento),também 
chancelado pelo Programa GenePlus 
Embrapa gado de corte

 Pressão de seleção em raça pura de no 
mínimo 30%

 Compromisso & Comprometimento com 
a genética Senepol que nos propomos a 
multiplicar

 Foco na diferenciação por qualidade dos 
produtos

 Preço justo pelo benefício agregado dos 
produtos ofertados

 Pós venda com assessoria técnica aos 
clientes em acasalamentos e projetos de 
multiplicação e melhoramento da raça 
Senepol

 Oferecemos garantia dos produtos 
comercializados
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