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Resumo1

Atualmente a indústria de carne bovina oferece oportunidades de bo-
nif icação de carcaça por qualidade. Entretanto, é necessária a escolha 
adequada dos recursos genét icos e nutricionais de forma a produzir um 
animal de qualidade e também ef iciente. O objet ivo com este projeto 
é o de avaliar o desempenho, as característ icas de carcaça e de quali-
dade de carne de diferentes grupos genét icos recriados em diferentes 
manejos alimentares. O experimento está sendo conduzido na Embrapa 
Gado de Corte, Campo Grande, MS, sendo composto por duas avalia-
ções consecut ivas entre 2013 e 2015, cada uma dividida em uma fase 
de recria a pasto e uma fase de terminação em conf inamento. Serão 
ut ilizados 100 animais em cada experimento 50 machos e 50 fêmeas, 
onde matrizes Nelore, ½  Angus +  ½  Nelore e ½  Caracu +  ½  Nelore 
são inseminadas com touros Caracu, Canchim e Braford. Os animais 
são recriados em pastagem com Brachiaria brizantha cv. Marandu e 
submetidos a suplementação mineral, proteica ou proteico-energét ica, 
com ou sem a adição do ant ibiót ico virginiamicina. Ao f inal do período 
de recria todos os animais serão conf inados por cerca de 90 dias, com 
a mesma dieta e então abat idos para avaliação de carcaça e de quali-
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dade de carne. Espera-se que o uso da virginiamicina e da suplemen-
tação proteico-energét ica na recria aumente o desempenho nesta fase 
diminuindo o tempo necessário de conf inamento e também os custos 
de produção quando avalia-se o sistema como um todo. Quanto aos 
grupos genét icos, espera-se que f ilhos de touros Braford apresentem 
maior deposição de gordura subcutânea na carcaça e que, em contra-
part ida, os f ilhos de touros Canchim sejam mais pesados ao abate. Ao 
f inal, espera-se encontrar uma recomendação de grupo genét ico e de 
manejo alimentar na recria para a produção de animais jovens e com 
bom acabamento de gordura na carcaça.
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