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O objetivo foi atualizar informa9oes sobre o padrao de crescimento de animais 
da ra?a Guzera ate os dois anos de idade e quantificar como o sexo e o regime 
alimentar influenciam o desenvolvimento desses animais. Foram analisados dados de 
nove pesagens, em quilogramas, do nascimento ate os 24 meses de idade, de 41.866 
animais Guzera controlados pela ABCZ, sendo 21.722 femeas e 20.144 machos, 
nascidos de 1975 a 1998 e criados a pasto, semi-confinados ou confinados. As medias 
de pesos, em kg, e idades, em dias, respectivamente, nas nove pesagens foram: 29 e 1 
(PN); 68 e 62 (PI); 122 e 154 (P2); 166 e 246 (P3); 196 e 338 (P4); 224 e 429 (P5); 
256 e 520 (P6); 287 e 604 (P7); e 313 e 683 (P8). Os valores obtidos em cada um dos 
tres regimes alimentares, pasto, semi-confinado e confinado, respectivamente, foram: 
peso estimado aos 24 meses de 304, 416 e 430 kg para os machos e de 266, 372 e 421 
kg para as femeas; picos de ganho de peso diario de 555, 590 e 640 g para os machos e 
de picos de ganho diario de peso de 510, 577 e 587 g para as femeas; ganho diario aos 
24 meses de idade de 117, 323 e 310 g/dia para os machos e de 86, 237 e 333 g/dia para 
as femeas. Dentro de cada regime alimentar, a superioridade do peso dos machos em 
rea9ao ao peso das femeas, do nascimento ate os dois anos, variou de 4 a 13%, 4 a 15% 
e 2 a 7% nos animais mantidos a pasto, semi-confinados e confinados, respectivamente. 
A superioridade, em peso, dos animais semi-confinados e confinados com rela9ao aos 
mantidos a pasto, variou de 7 a 37% e 17 a 44 % (machos) e de 5 a 40% e 17 a 58% 
(femeas).
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Resultados e Discussao
Introdugao Os valores obtidos em cada um dos tres regimes 

alimentares, paste, semi-confinado e 
respectivamente, foram: peso estimado aos 24 
de 304, 416 e 430 kg para os machos e de 266, 372 
e 421 kg para as femeas; picos de ganho de peso 
diario de 555, 590 e 640 g para os machos e de picos 
de ganho dieirio de peso de 510, 577 e 587 g para as 
f§meas; ganho diario aos 24 meses de idade de 117, 
323 e 310 g/dia para os machos e de 86, 237 e 333 
g/dia para as f§meas. Dentro de cada regime 
alimentar, a superioridade do peso dos machos em 
reag§o ao peso das femeas, do nascimento ate os 
dois anos, variou de 4 a 13%, 4 a 15% e 2 a 7% nos 
animais mantidos a paste, semi-confinados e 
confinados, respectivamente. A superioridade, em 
peso, dos animais semi-confinados e confinados com 
relag3o aos mantidos a paste, variou de 7 a 37% e 17 
a 44 % (machos) e de 5 a 40% e 17 a 58% (femeas). 
Obsen/a-se que a superioridade dos machos sobre as 
f§meas cresce com a idade do animal nos tres

confinado,
meses

O objetivo foi atualizar informa?6es sobre o 
padrao de crescimento de animais da ra^a 
Guzera ate os dois anos de idade e 
quantificar como o sexo e o regime alimentar 
influenciam o desenvolvimento desses 
animais.

Metodologia
Foram analisados dados de nove pesagens, 

quilogramas, do nascimento ate os 24 
meses de idade, de41.866 animais Guzera 

ABCZ, sendo 21.722

em

controlados pela 
temeas e 20.144 machos, nascidos de 1975 a 
1998 e criados a paste, semi-confinados ou 
confinados. As ntedias de pesos, em kg, e 
idades, em dias, respectivamente, nas nove 

foram: 29 e 1 (PN); 68 e 62 (P1);
regimes de alimentagSo; aos 24 meses os ganhos de 
peso dterio dos animais confinados e 
aproximadamente tres vezes quando comparado com 
os animais mantidos a pasto.

pesagens
122 e 154 (P2); 166 e 246 (P3); 196 e 338 
(P4); 224 e 429 (P5); 256 e 520 (P6); 287 e 
604 (P7); e 313 e 683 (P8).

Conclusoes
1. O estudo do desenvolvimento ponderal de 

uma ratja de gado de corte 6 decisive para 
a produgio animal.

2. Aos 24 meses de idade, os animais da raepa 
ja atingiram em torno de 90% deguzete 

seu peso adulto;
3. Os fatores sexo e tipo de confinamento 

podem orientar o produtor sobre a melhor 
idade de abate do animal.

Figura 1 - Os Pesos, em quilograma, e ganho de peso d&rio, em ordem
sflo obtidos de animais confinados,decrescente de valores, 

semi-confinados e a pasto, respectivamente. Machos estfio na 
Figura A esquerda e (ftmeas A direita


