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Desempenho Produtivo de Vacas da Ra<;a Nelore e Cruzadas Charoles x Nelore,
Limousin x Nelore e Tabapua x Girl

MaurIcio Mello de Alencar2, Renata Lima Trematore3, Jose de Anchieta Leite Oliveira4, Manoel
Araujo de Almeida5, Pedro Franklin Barbosa2

RESUMO -0 objetivo deste trabalho foi comparar os pesos do bezerro ao nascimento (PN) e 11 desmama (PO), 0 peso da vaca
30 parto (PVP) e as eficicncias produtivas, medidaspelas rela<;:oes RPN = PN/PVP e RPO = PO/PVP, de vacas da ra<;:a Nelore

~ .
(NEL) c cruzadas 1/2 Tabapua + 1/2 Gir(ITABIGIR)-Arquivo_l,ede vacas cruzadas 1/2Charoics + 112 Nclore(ICHAINEL),I '"
1/4 Charolcs + 3/4 Nclore (ICHA3NEL), 1/2 Limousin +1/2 Nelore (ILIMINEL) e 114 Limousin + 3/4 Nelore (ICHA3NEL)-

Arquivo 2, acasaladas com touros da ra<;:a Nclore, As analises dc variancia foram realizadas pclo metodo dos quadrados mfnimos, para

cad a arquivoseparadamente, utilizando-se modeJos matematicos que inclufram osefeitos de grupO-genetico da vaca, ano e mesd6 parto,

scxo do bczcrro (cxcclO para PVP) c luauc ua 'Iaca ao parlo. P;ira 0 A/'quivo I, 11aO houvc u.ifcrcnvas signiricalivas cntrc os grupos

geneticos para nenhuma das caracterfslicas estudadas; as medias estiniadas de PN (kg), PO (kg), PVP (kg), RPN (kg/kg) e RPO (kgl

kg) foram iguais a 27,9:t0, I; 171,5:t0,6:406:t I; 0,0693:t0,00O2; e O,427j:O,OO2 para as vacas NEL e 27,8j: 0, I; 170,9j:

0,9; 403j: I; 0,0697j:0,OO03; e 0,430j:0,OO2 para as vacas IT AB I GIR,.respectivamente. Para 0 Arquivo 2, 0 grupo genetico da vaca

inflllenciou significativamente todas as caracterfsticas estudadas, com exce<;:ao de RPN, sendo as medias estimadas na mesma ordem,

32,Ij:O,4; 205,5j:2, I; 451 j:4; O,O724j:0,OO II; e O,464j:0,OO7 para as vacas I CHA I NEL, 30,5:t0,5; 197,3j:3,2; 437j:7; O,O706j:O,OO 18;

c O,467j:O,011 para as vacas I CHA3NEL, 31 ,4:t0,4; I 95,6j:2,6; 465j:5; O,O680j:O,OOI2; e O,425j:0,008 para as vacas I LIM 1 NEL e

29,7j:O,5; I ~ I ,8j:2,8; 43 I j:6; 0,O703j:(J,00 16; e (J,456j:0,01 o para as vacas 1 LIM3NEL. Os resultados permitem concluir que, p,lra as

caracterfsticas estudadas, nao c~istem vantagens na utiliza<;:ao de vacas cruzadas Tabapua x Gir, em rela<;:ao a vacas da ra<;:a Nelore, c

vacas cruzadas Charolcs ~ Nclorc SaD mais cficicntcs que vacas cruzadas Limousin x Nelore, quando acasaladas com touros da ra<;a

Nelore.

Palavras-chave: bovinos dc corte, cruzamcntos, eficienciaprodutiva, pesos, vacas

Productive Performance of Straightbred Nellore and Crossbred Charolais x Nellore,
Limousin x Nellore and Tabapua x Gir Cows

ABST~ACT -The objective of this study was to compare birth weight (BW) and weaning weight (WW) of calves, cow weight

at calving (CWC), and productive efficiencies of cows bred to Nellore bull$ as measured by the ratio$ BWR = BW/CWC and WWR

= WW/CWC, for Nellore (NEL) and cros$bred 1/2 Tapabua + 1/2 Gir (ITAB IG)R) COW$- Data I, and of cros$bred 1/2 Charolais

+ 1/2 Nellor,e (I CI-IA I NEL), 1/4 Charolai$ + 3/4 Nellore (ICHA3NEL), 1/2 Limousin +.1/2 Nellore (I LIM 1 NEL), and 1/4 Limousin

+ 3/4 Nellol1e (I LIM3NEL) cows -Data 2. The analY$e$of variance were made by the least squares method, separetely for each data

separately, with a model that included the effects of genetic group of cow, year and month of calving, sex of calf (except for CWC)

and age of cow at calving. For Data I there were no differences between genetic groups for any of the traits studied. The lea$t square

mean$ for BW (kg), WW (kg), CWC (kg), BWR (kg/kg) and WWR (kg/kg) were 27.9:1:0.1, 171.5:1:0.6,406:1: 1,0.0693:1:0.0002, and

O.427:t0.002 for the Nellore COW$, and 27.S:t0.1, 170.9:t0.9, 403;1:1, 0.0697:t0.003, and 0.430:t0.002 for the ITABIGIR COW$,

respectively. For Data 2, genetic group of the cow $ignificantly affecte~ all traits studied, except BWR. The least square mean$ were,

in the $ameorder, 32.1:t0.4, 205.5;1:2.1, 451:1:4, 0.0724:t0.0011, and O.464:t0.007 for the ICHAINEL COW$, 30.5:1:0.5,197.3:1:3.2,

437:t7, 0.071O6:t0.00 IS, and 0.467:t0.O II for the I CHA3NEL cows, 31.4:t0.4, 195.6:t2.6, 465:1:5, 0.06S0:t0.00 12, and 0.425:t0.00S

For the ILIMINEL cows and 29.7:1:0.5,191.8%2.8,431%6,0.0703%0.0016, and 0.456:tO.010 for the ILIM3NEL cows. It was

concludcd that thcre was no advantagc to using Tapabua x Gir cows, instead of Nellore cows, and that crossbredCharolais x Nellore

COW$were more efficient than crossbred Limousin x Nellore cows, when mated to Nellore bulls.

Key Words: beef cattle, crossbreeding, productive efficiency, weights, cows
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Introdu<;ao
ALENC

0 cruzarnento entre ra9as bovinas e urn rnetodo de

melhoramento que pode contribuir para 0 aurnento da
produtividade do setor !1ecuario de corte do Pais.
TREMATORE (1996), revisando os trabalhos de
cruzamento entre ra9as bovinas de corte no Brasil,
observou, em geral, superioridade dos animais cru-
zados 1/2 europeu + 1/2 zebu e 1/2 zebu + 1/2 zebu,
retrocruzados 3/4 europeu + 1/4 zebu e 1/4 europeu
+ 3/4 zebu e cruzados de tres ra~as 3/4 europeu +
1/4 zebu e 1/4 europeu + 3/4 zebu, em rela~aoaos
zebus puros, para os pesos ao nascimento e a desma-
ma e ganho de peso do nascimento a desmama.

Apesar de 0 cruzamento resultar em animais mais
pesados, vacas mais pesadas e que produzem mais
leite consomem mais alimentos (McMORRIS e
WILTON, 1986) e podem nao ser as mais eficientes
(EUCLIDES FILHO et al., 1992). Portanto, na avalia~ao
de sistemas de cruzamento entre ra~as, e importante
considerar, alem do desenvolvimento dos bezerros, da
eficiencia reproduti va e de outras caracterfsticas
importantes, 0 peso da vaca. No Brasil, saopoucos os
trabalho~ que tratam do as~unto, podendo-se citar
aqueles desenvolvidos par ALENCAR (1988),
EUCLIDES FILHO et al. (1992) e OLIVEIRA et al.

( 1995).
0 objetivo deste trabalho foi estudar os pesos do

bezerro ao nascirnento e a des mama, 0 peso da vaca
ao parto e a eficiencia produtiva, medidapela rela9ao
peso do bezerro/peso da vaca ao parto, de vacas da
ra~a Nelore e cruzadas Tabapua x Gir, Charoles x
Nelore e Limousin x Nelore.

Resultados e Discussao

Material e Metodos

Os resumos das analises de variancia das caracte-
rfsticas sao apresentados nas Tabelas I e 2 para os
dad os dos Arquivos I e2, respectivamente. 0 ana do ~
parto influenciou significativamente (P<O,Ol) todas as
caracterfsticas estudadas nos animais do Arquivo 1 e
apenas PD, PVPe RPD nos animais do Arquivo 2, Nao
houve, entretanto, nenhuma tendencia de aumento
ou redu~ao nas medias das caracterfsticas com 0
passa! dos anos.

0 mes do parto apresentou efeito significativo
(P<O,O I) sabre todas as caracterfsticas estudadas,
com exce~ao de PN no Arquivo 2 (Tabelas I e 2). Em
ambos os arquivos, em geral,os bezerros nascidos de
junho a outubro foram os mais leves ao nascimento e
os nascidos de maio a setembro, os mais pesados a
des mama, enquanto as vacas paridas de mar~o a
junho foram as mais pesadas ao parto. Dessa mane i-
fa, as vacas paridas de mar~o a agosto e as paridas de
junho a novembro produziram mais quilogramas de
bezerro par quilograma de vaca ao parto, ao nasci-
men to e a des mama, respectivamente.

Foram utilizadas observa~6es de pesos dos bezer-
ros ao nascimento (PN) e a desmama (PD) e de peso
das vacas ao parto (PVP) de urn rebanho comercial
situado na regiao Oeste do Estado de SaD Paulo. As
vacas, nesterebanho, permaneceramcom seus bezer-
ros em pastagens de grama batatais (Pa~'palum
notatum Fluge), coa~.t-cro~'~' (C.ynodon dactylum
Stent), coloniao (Panicum maximum Jacq) e pangola
(Digit({ri({ decumhens Stent), sem qualquer
suplementa~ao alimentar, recebendo sat mineralizado
a vontade. 0 perfodo de acasalamentos estendia-se
de mail:> a fevereiro.

Dois arquivos de dados foram formados e as ana-
lises foram feitas para carla arqtiivo separadamente.
0 Arquivo I era constitufdo par vacas da ra9a
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Nelore (NEL) e cruzadas 1/2 Tabapua + 1.12 Gir
(1 TAB 1 GIR), acasaladas com touros da ra9a Nelore
e paridas de 1977 a 1985. 0 Arquivo 2 era constituido

por vacas dos grupos geneticos 1/2 Charoles + 1/2
Nelore (ICHAINEL), 1/4 Charoles + 3/4 Nelore
(ICHA3NEL), 1/2 Limousin + 1/2 Nelore
(I LIMI NEL) e 1/4 Limousin + 3/4 Nelore
(ILIM3NEL), acasaladas com touros da ra9a Nelore
e paridas de 1981 a 1990.

Alem dos pesos dos bezerros e das vacas ao parto,
estudaram-se tambem as eficiencias produtivas das
vacas, medidas pelas rela90es entre os pesos dos
bezerros ao nascimento e Ii des mama eo peso da vaca
ao parto, ou seja, RPN = PN/PVP e RPD = PD/PVP,

respectivamente. Antes das analises de variancia de
PD e do calculo de RPD, 0 peso a des mama foi
ajustado para 270 dias de idade, utilizando-se coel'i-
cientes de regressao do peso na idade a des mama,
obtidos para cada grupo genetico e sexo, separada-
mente.

As observa90esforam analisadas pelo metoda dos
quadrados minimos utilizando-se modelos matema-
ticos que inclufram os efeitos de grupo genetico da
vaca, ano e mes do parto (nascimento do bezerro),
idade da vaca ao parto (exceto para PVP) e sexo do
bezerro. As analises de variancia foram feitas utili-
zando-se 0 procedimento GLM (SAS, 1990).
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Todas as caracterfsticas estudadas foram influen-

ciadas significati vamente (P<O,O I) pela idade da
vaca ao parto, com exceyao do peso ao nascimento
dos bezerros do Arquivo 2 (Tabelas 1 e 2). No
Arquivo 1, houve tendencias de PN aumentar com 0
aumento da idade da vaca de tres para cinco anos,

quando, entao, ocorreu estabilizayao do peso ate a
idade de doze ou mais anos. No caso de PD, houve
tendencias das vacas de sete a doze ou mais anos
produzirem os bezerros mais pesados. No Arquivo 2,
PN aumentou com 0 aumento da idade da vaca de tres

parasete anos, ocorrendo, entao, decrescimo dos sete
.'

aos nove anos de Idade. A des mama, 0 peso dog
bezerros aumentou com 0 aumento da idade das
vacas de tres para sete anos, quando ocorreu estabi-
lizayao ate os nove anos de idade. Em ambos os
arquivos, 0 peso da vaca ao parto aumentou linear-
mente com 0 aumento da idade das vacas. Com isto,
as vacas mais novas (tres e quatro anos) produziram
mais quilogramas de bezerro por quilograma de vaca
ao parto, tanto ao nascimento como a des mama.

a sexo do bezerro tambem apresentou efeito sig-
nificati vo (P<O,O 1) sobre as caracterfsticas estuda-

TABELA 3

TABLE 3

Numero de observayoes (entre parenteses) e medias estimadas (:1: erros-padrao) das caracterfsticas 1 estudadas,
de acordo com 0 grupo genetico da vaca
Number of observations (within parentheses) and least squares means (;I: standard errors) of the studied traits, by genetic group
of cow

Grupo genetico2
Genetic group2

Media3:terro-padrao
Mean3:tstandard error

Arquiyo I(Data I)
NEL 27,9.j:O,

(3083)
71,5:1:0,6
(2567)

406:tl
(3017)

69,3:1:0,2
(3017)

427:t2
(2516)

ITABIGIR
27,8:tO,1

(1065)
170,9j:O,9

(799)
403:tl
(988)

69,7:tO,3
(988)

430j:2
(763)

Arquivo 2 (Data 2)
lCHAlNEL 32,1:1:0,4

(126)
30,5:1:0,5

(102)
31,4:1:0,4

(106)
29,7:1:0,5

(123)

205,5:t2,1
(123)

197,3:t3,2
(95)

195,6:t2,6
(101)

191,8:t2,8
(119)

451j;4
(107)

437j;7
(85)

465j;5
(101)

431j;6
(101)

72,4% 1 , 1

(106)
70,6%1,8

(85)
68,0%1,2

(101)
70,3%1,6

(.101)

464.1:7

(104)
467.1:11

(80)
425.1:8

(97)
456.1:10

(98)

lCHA3NEL

lLIMINEL

1 LIM3NEL

1 PN, PO, PVP, RPN e RPD sac OS pesos do bezerro ao nascimento e a desmama, peso da vaca ao parto e as rela<;5es PN/PVP e PD/PVP,

respectivamente.
2 NEL= Nelore, TAB= Tapabua, GIR= Gir, CHA= Charoles, LlM= Limousin. 0 numero na forma<;ao do grupo genetico e a propor<;ao da ra<;a no

mesmo.
3 Medias de RPN e RPD foram multiplicadas par 1000.
1 BW, WW, CWC, BWR and WWR are the catf weights at birth and weaning, cow weight at calving and the ratios BW/CWC and WW/CWC, respectively.
2 NEL= Ne/lore, T AB= Tabapua , GIR= Gir, CHA= Charolais, LfM= Limousin. The number is the proportion of the breed in the formation of the genetic group.
3 The means of BWR and WWR were multiplied by 1000.
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das, em ambos os arquivos (Tabelas 1 e 2). Neste
caso, os machos foram mais pesados e apresentaram
maiores relayoes de peso que as femeas.

Os resultados obtidos neste estudo, em geral, con-
cordam com os verificados par outros autores no
Brasil ALENCAR (1988), pADUA et al. (1994) e
OLIVEIRA et al. (1995) tambem observaram efeitos
significativos de ana, mes de nascimento, sexo do
bezerroe, au, ordem de parto da vaca sabre PN, PO,
PVP, RPN e, au, RPD, em animais das rayas Canchim
e Nelore.

Nao houve diferenya significativa entre as vacas
da raya Nelore e as cruzadas 1/2 Tabapua + 1/2 Gir,
para as caracterfsticas estudadas (Tabela I). As me-
dias estimadas sao apresentadas na Tabela 3, de
acordo com 0 grupo genetico da vaca. Observa-se
semelhanya entre as medias para os dais grupos
geneticos do Arquivo 1, indicando que as vacas dos
do is grupos geneticos sao igualmente produtivas,
quando acasaladas com touros da raya Nelore. Pare-
ce, portanto, que nao houve efeitos de heterose ma-
terna e, au, individual, favoraveis aDs bezerros cru-
zados, no caso dos pesos ao nascimento e a des mama
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edas relayoes de peso, e efeitos positivos de heterose
individual sobre 0 peso da vaca ao parto. E possfvel
que os efeitos geneticos diretos da raya Nelore te-
nham cartcelado os efeitos heter6ticos resultantes do
cruzamento entre as ray as Tabapua e Gir, caso esses
existam,

Os efeitos de grupo genetico da vaca, entretanto,
Coram significativos (P<O,OI) para todas as caracte-
rlsticas estudas nos animais do Arquivo 2, com exce-
~ao de RPN (Tabela 2), As medias estimadas sao
apresentadas na Tabela 3 e os contrastes elltre as
medias na Tabela 4. 0 procedimento de Scheffe foj
utilizado para testar os contrastes entre as medias,
Observa-se que os animais cruzados Charoles apre-
sentaram majores PD (P<O,O5) e RPD (P<O,OI) que
os cruzados Limousin, mas apresentaram PN, PVP
e RPD semelhantes (contraste Cl). As vacas
1/2 Charoles produziram maiores PD (P<O,OI),
RPN (P<O,O5) e RPD (P<O,OI) que as 1/2
Limousin, ao passo que nao houve diferenyas signi-
ficativas entre as vacas 1/4 Charoles e 1/4
Limousin para as caracterfsticas estudadas (contras-
tes C3 e C4). Estes resultados collcordam, em pa~te,
com aqueles observados por CUNDIFF et ai,
(1985), os quais verificaram que vacas 1/2 Charoles
produziram bezerros mais pesados ao nascimento
e a des mama que vacas 1/2 Limousin, quando
acasaladas com touros de uma terceira raya. Esses
autores verificaram, tambem, que as vacas cruzadas
Charoles eram mais pesadas a desmama dosbezerros
e produziram a mesma quantidade de leite que as
vacas cruzadas Limousin, Neste estudo, apesar de a
diferen9a nao ter sido sigllificativa, as vacas 1/2
Limousin foram ligeiramente mais pesadas que as 1/2
Charoles, fato que nao era esperado, uma vez que a
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ra9a Charolesa e classificada como de maior taxa
absoluta de crescimento e maior peso a maturidade
do que a Limousin (CUNDIFF et al., 1985).

As vacas 1/2 europeu produziram bezerros mais
pesados ao nascimento (P<O,Ol) e a desmama (P<0,05)
e foram 24,0 kg mais pesadas (P<O,O 1) ao parto,
produzindo cerca de 16,9 kg de bezerro a des mama,
par kg de vaca ao parto, a mais (P<O, 1 0) que as vacas
1/4 europeu (contraste C2, Tabela 4). Estes resulta-
dos SaD esperados porque as vacas 1/2 europeu pos-
suem 100,0% da heterose individual, comparado
com 50,0% das vacas 1/4 europeu, 0 que cleve Ihes
conferjr major PVP. Possuem, tambem, 100,0% da
heterose materna e, quando cruzadas com touros da
ra9aNelore, produzem bezerros com 50,0 da heterose
individual, comparados aos val ores de 50,0 e 25,0%.
respectivamente, das vacas 1/4 europeu, resultando
em bezerros mais pesados ao nascimento e a desma-
ma. Alem disso, os bezerros filhos de vacas 1/2
europeu possuem maior percentagem de genes (25,0
x 12,5%) das ra9as europeias em cOmpara9ao aos
filhos de vacas 1/4 europeu.

A cOmpara9aO entre os dais gru pas de vacascruza-
das Charoles (contraste C5) mostrou diferen9a sign i-
ficativa apenas para PN (P<0,05) e'PD (P<O,IO). Ja
as vacas 1/2 Limousin, apesar de produzirem bezer-
ros mais pesados ao nascimento (P<0,05), foram
muito mais pesadas ao parto (34,0 kg, P<O,O 1) que as
1/4 Limousin, produzindo 30,8 gramas de bezerro a
des mama par kg de vaca ao parto a menDs (P<O,OI)
do que essas ultimas. As diferen9as nas percentagens
das heteroses individual e materna e de genes das
ra9as europeias nos bezerros, certamente, SaD res-
ponsaveis par estes resultados.

Outros autores, no Brasil, tambem verificaram

4 Contrastes entre medias para os pesos ao nascimento (PN) e a desmama (PO), peso da vaca ao parto (PVP)
e relayoes RPN= PN/PVP e RPO=PO/PVP -Arquivo 2
Contrast among least squares means for calf weights at birth (BW) and weaning (WW), cow weight a.r calving (CWC) and the

ratios BWR=BW/CWC and WWR= WW/CWC -Data 2

.E4 -

RPD, kg/kg2
WWR2

RPN, kg/kg2
BWR2

PVP, kg
CWC

ntcastel PN, kg PD, kg
ntrastl BW WW

,CI-CHAvsLIM 0,74 7,71* -4,0 2,35 25,2**
C2 -1/2 vs 1/4 1,63** ; 5,97:1' 24,0** -0,25 16,9+

-1/2 CHA VS 1/2 LIM 0,75 9,85** -14,0 4,40* 39,1**
-1/4 CHA vs 1/4 LIM 0,74 5,57 6,0 0,30 39,1 *'i'

-1/2CHAvSI/4CHA 1,64* 8,11+ 14,0 1,80 11,3
,__,-~/2 LIMvs 1/4LIM 1,63* 3,83 34,O**'i' -2,30 -30,8**I
}C1 = cruzados Charoles vs cruzados Limousin, C2=1/2 europeuvs1/4 europeu, C3=1/2 Charoles vs1/2Limousin, C4=1/4 Charoles vs1/4Limous~
, C5=1/2Charol~svS1/4Charol,es e,C6=1/2Limousinvs1/4 Limousin.. , .
I CI" crossbred Charo/als vs crossbred Llmousfn, C2 = 1/2 european vs ~ european,C3 = 1/2 CharD/a,s vs 1/2 Llmousin, C4 = 1/4 Charofais vs 1/4 Limousin,C5 '" 1/2

i Charo/ais vs 3,14 Charo/ais and C6 '" 1/2 Limousin vs 1/4 Limousin.

.P<O,O5, ..P<O,O1.
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efeitos significativos de grupo genetico da vaca sabre
as caracterfsticas estudadas neste trabalho:
ALENCAR e BUGNER (1989) observaram major
peso ao parto para vacas da raya Canchim em compa-
rayao a vacas da raya Nelore. ALVES et al. (1993)
observaram efeito de grupo genetico sabre os pesos
ao nascimento e a des mama de bezerros de corte.
EUCLIDES FILHO et al. (1992) verificaram major
eficiencia produtiva, em termos de peso do bezerro a
des mama/peso metab61ico da vaca a desmama do
bezerro, de vacas 1/2 Fleckvieh + 1/2 Nelore em
relayao a vacas 1/2 Chianina + 1/2 Nelore, mas nao
em relayao a vacas 1/2 Charoles + 1/2 Nelore, quando
acasaladas com touros da ray a Nelore. ALENCAR
(1988), entretanto, nao observou diferenya entre os
RPDs de vacas das rayas Canchim e Nelore, quando
acasaladas com touros das respectivas rayas. Os
resultados deste estudo sugerem que as vacas 1/2
Charoles + 1/2 Nelore e 1/4 Limousin + 3/4 Nelore
SaD mais eficientes, em termos de quilogramas de
bezerro a desmama/quilograma de vaca ao parto, que
as vacas 1/2 Limousin + 1/2 Nelore.

Conclusoes

Nas condiyoes deste estudo e para as caracterfsti-
cas estudadas, nao existem vantagens na utilizayao de
vacas cruzadas Tabapua x Gir em relayao a vacas da
raya Netore, quando acasaladas com touros da raya
Nelore; e vacas cruzadas Charoles x Ne.lore sao mais
eficientes que vacas cruzadas Limousin x Nelore,
principalmente quando essas iiltimas SaD 1/2 Limousin
+ 1/2 Nelore.
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