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abordar o uso do cruzamento em gado de corte. A razão principal é que normalmente 

são esperadas respostas simples e diretas para perguntas tais como: “Cruzamento 

Naturalmente, estas perguntas que podem parecer simples, mas que na verdade são 

complexas, exigem respostas bem elaboradas que vão muito além de uma simples 

recomendação técnica semelhante a uma receita de bolo. 

Para se chegar a orientações que possam ser repassadas com segurança ao 

comum que a decisão pelo uso do cruzamento seja tomada com base em análises 

Fato é que a adoção de cruzamento para produção de alimentos, seja na 

área vegetal ou animal, é antiga e tem sido usada intensamente em todo o mundo, 

para os Estados Unidos da América – maiores produtores mundiais de carne bovina. E 

em relação à cadeia da carne bovina brasileira? Seria interessante sua adoção? Seria 

viável?

qualidade de carcaça e carne, dentre outros. 

para elementos básicos do sistema de produção como alimentação e sanidade dos 

(boi vale o que pesa) com pouca agregação de valor no produto e cadeia produtiva 

desunida com baixa integração de seus elos salvo raras exceções.

para auxiliar os demais em uma tomada de decisão acertada. 

Independentemente dos motivos que levarem à sua adoção, um ponto decisivo 

para o sucesso do cruzamento, que está totalmente alinhado a esta publicação, é 

o uso de indivíduos da melhor qualidade genética possível de cada uma das raças 

envolvidas no cruzamento.

ligadas à adaptação e reprodução tendem a apresentar os maiores acréscimos, 

genética, maiores ganhos são obtidos quando se utiliza raças geneticamente mais 

raças zebuínas com taurinas do que quando zebuínas ou taurinas são cruzadas entre 

si.

utilizadas quanto dos indivíduos dentro de cada raça. A heterose mede a superioridade 

em relação à média dos pais e se uma das raças tiver desempenho muito baixo, a 

da raça pura mais produtiva.

utilizados no cruzamento animais de baixo valor genético, isto irá impactar o resultado 

lo com animais de qualidade genética superior, o que depende de um processo de 

caracteres produtivos na seleção de reprodutores usados no seu rebanho ou naqueles 

e produtivo de seus clientes.


