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Resumo1

Existem certas restrições na utilização de cruzamentos em regiões de clima 
tropical, uma delas, a utilização da monta natural com touros puros da raça 
europeia. Assim, objetivou-se avaliar a influência da raça paterna sobre o 
desempenho de bovinos cruzados. Foram utilizados 208 animais (machos e 
fêmeas), provenientes do cruzamento entre touros das raças Caracu, Senepol 
e Guzerá com vacas Nelore, ½ Nelore + ½ Angus e ½ Nelore + ½ Caracu. 
Os animais foram criados em pastagens de Brachiaria brizantha cv. Marandu 
recebendo suplementação mineral durante a fase de cria e suplementação 
proteica e proteica-energética durante a recria. Os animais foram pesados a 
cada 56 dias para calcular o ganho médio diário (GMD) e determinar o ganho 
de peso final. Os dados foram analisados utilizando o modelo misto PROC 
MIXED (do SAS) com 5% de significância. O peso ao nascer das progênies 
de touros Guzerá e Senepol (P <0,05) foram superiores aos das progênies de 
touros Caracu (37,3; 35,7 e 32,8 kg, respectivamente). O peso à desmama 
foi maior (P <0,05) para as progênies de touros Guzerá (234,3 kg), menor 
para os de Caracu (218,6 kg) e as progênies de Senepol (224,0 kg) foram 
intermediárias. Progênies de touros Guzerá apresentaram maior (P <0,05) 
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ganho de peso no final da seca comparadas às progênies de touros Senepol 
e Caracu (276,3; 261,2 e 253,5 kg, respectivamente), bem como maior ganho 
de peso ao final da recria (436,7; 411,1 e 400,5 kg, respectivamente). Foi 
observada influência (P <0,05) do grupo genético paterno no GMD durante 
a recria, com maior desempenho para progênies de touros Guzerá, menor 
para progênies de Caracu, e Senepol em posição intermediária (0,507; 0,463 
e 0,476 kg, respectivamente). Para o sistema de cruzamento, as progênies 
de touros Guzerá obtiveram desempenho superior quando comparadas às 
progênies dos touros Caracu e Senepol.
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