A produção de bovinos de corte no País tem se modernizado nas últimas décadas,
resultando em aumentos na produtividade dos sistemas de produção e na melhoria
da qualidade do produto. Muito do ganho produtivo obtido foi conseqüência da
melhoria constante do potencial genético dos animais, que continua sendo importante
na adequação do animal ao ambiente, visando à manutenção da competitividade do
setor, com produção eficiente e eficaz, permitindo disponibilizar produtos de qualidade
com preços acessíveis.
O melhoramento genético animal consiste na mudança da composição genética
das populações, baseando-se em duas estratégias fundamentais, que exploram a
variabilidade biológica dos animais dentro das espécies. Com essas duas estratégias,
a seleção e os sistemas de acasalamento, procura-se utilizar de maneira criativa as
diferenças genéticas existentes entre indivíduos dentro de uma raça e entre raças
dentro de uma espécie, organizando acasalamentos visando à obtenção de melhor
combinação aditiva e não aditiva nos animais do sistema (ALENCAR, 2004a).
Cerca de 80% do rebanho bovino brasileiro é de gado Zebu ou de animais com
alguma mestiçagem de Zebu (Silva et aI., 2002). Isto se deve, certamente, à sua
adaptabilidade às condições das regiões de clima tropical. Entretanto, o gado zebuíno
é menos produtivo do que o gado das raças européias, britânicas e continentais, sob
condições favoráveis de ambiente, ou seja, em climas amenos, sob baixa infestação
parasitária e boas condições nutricionais. Por outro lado, sob condições tropicais em
que há presença de parasitas (carrapato e helmintos), o calor é intenso e a alimentação
é pobre, tanto em qualidade quanto em quantidade, em boa parte do ano, a utilização
de raças européias não é recomendável. Em razão da disponibilidade de grande
número de raças de bovinos diferentes, a formação de raças sintéticas ou compostas,
pelo cruzamento de duas ou mais raças, e a utilização sistemática do cruzamento
entre raças das espécies Bos taurus e Bos indícus, resultando em animais com bom
potencial produtivo em ambientes tropicais, como conseqüência da heterose e da
complementaridade entre raças, podem ser usadas no sentido de adequar tipo de
animal e ambiente, para aumentar a produtividade dos sistemas de produção mais
rapidamente (ALENCAR et aI., 2004b). Essa última estratégia, cruzamentos
sistemáticos, possibilita também maior flexibilidade aos sistemas de produção,
permitindo mudanças de direcionamento mais rápidas e menos traumáticas,
satisfazendo diferentes exigências de mercado.
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nascidos no outono); SCI, sistema cruzado de Canchim e Nelore so~ manejo int~nsivo;
SSI, sistema cruzado de Simental e Nelore sob manejo intens1VO;e SAI: Slstema
cruzado de Angus e Nelore sob manejo intensivo. Os sistemas fora~ avahado~ ~m
duas épocas de monta, outono-inverno e primavera-verã~ ..Foram avaliados ~s ~Aan~s
sistemas quanto a características de crescimento, habihdade materna, eftc~enCla
reprodutiva. resistência a parasitas e eficiência produtiva. Nas ,f~ses de ~ecna e ~e
reprodução das fêmeas "puras" e cruzadas, foram estudadas estratégtas.de alim.e~~aç~o
e de manejo para redução da idade à prim~ira ~obertura e me~,hona ~a eftc1enc1a
reprodutiva. Nas fases de recria e de termmaçao dos ~achos puros _e cruza~os,
foram estudadas estratégias de alimentação e de manejo para produçao do bo~o
jovem, a pasto e em confinament~, e~ que fora:n a.valiadoso erescim~nto,.a conversao
alimentar e características quantitativas e qualitativas da carcaça. Aleu: disso, e~tudos
de exigências nutricionais, comportamento da ~aca e ~o bez~rro, .mfestaça~ por .
parasitas e avaliação de impacto ambiental em slstemas mt~ns~vos de produçao de
bovinos de corte a pasto, entre outros, foram feitos. A segu1r sao apresentados, de
forma resumida, alguns resultados desse projeto.
Durante a fase de cria, Alencar et aI. (2005) observaram que, em geral, os
bezerros N elore sob manejo intensivo foram mais leves ao nascimento e à desmama
do que os bezerros Canchim x Nelore, que foram ~ai~ leves do que os ~gus: Nelore
e Simental x Nelore, que não diferiram entre Sl,nao havendo tambem d~f~rença
entre os Nelore sob criação intensiva e extensiva. Packer et aI. (2005) venftcaram
que vacas Nelore ou de alta mestiçagem de Nelore sob manejo ~tensivo produzem
mais quiloarama de bezerro ao nascimento e à desmama por quilograma de vaca ao
parto qua~do acasaladas com touros das raças Canchim, Angus e Simental do que
quando acasaladas com touros da raça Nelore. Bueno et alo(2000) verificaram que os
bezerros Angus x Nelore demoravam menos tempo para se levantar do que os bezerros
dos outros grupos genéticos e que eles demoravam menos tempo para mamar do que
os bezerros Nelore e Canchim x Nelore, mas tempo semelhante ao dos bezerros
Simental x N elore.
Durante as fases de recria e de reprodução das fêmeas nascidas no outono,
Rodri!IUeset alo(2002 e 2003) verificaram que, em pastagens adubadas de.Coastcross,
sob p~stejo rota cionado e dois níveis nutricionais após a desmama, novilhas An~s
x N elore e Simental x N elore apresentaram o primeiro cio, entraram em reproduçao
e pariram mais jovens do que novilhas Canchi~ x ~elore, que por sua ~ez foram
mais precoces do que as novilhas Nelore; os alllma1SAngus x Nelore e Slmental x
Nelore foram mais pesados do que os Nelore e os Canchim x Nelore à entrada em
reprodução e ao primeiro parto. Para os animais nascidos na pr.imavera os resultados
foram semelhantes, ou seja, as novilhas cruzadas foram ma1Sprecoces do que as
Nelore (RODRIGUES et aI., 2004 e CRUZ et aI., 2005). A idade ao segundo parto
também foi menor para os animais cruzados em relação ao Nelore (RODRIGUES et
al., 2005 e 2006), independentemente da época de nascimento.
.
Durante a recria e a terminação de machos não castrados nasCldos no outon?,
Cruz et alo(2003a) verificaram que, em pastagens adubadas de Coastcross, s?b manejo
rotacionado e dois níveis nutricionais após a desmama por cerca de 120 ~as, apesar
de ter havido interação grupo genético x nível nutricional, animais Canchim x Nelore,

Angus x Nelore e Simental x Nelore ganharam mais peso do que animais Nelore
sendo que no caso dos animais cruzados Simental a superioridade foi verificad '
apenas ~o ní.velnutricion~l alto. Após o regime de pastagem (aos 12 meses de idade ~
esses alllmatS foram confmados e abatidos com base no peso mínimo exigido pel
mercado e na terminação da carcaça. Cruz et alo(2003b,c) verificaram que: os anímai~
Angus x Nelore apresentaram maior gartho de peso, seguidos pelos cruzados Simental
e Canchim e por último pelos Nelore; a eficiência de conversão alimentar dos anímais
cruzados Angus foi melhor do que a dos animais cruzados Canchim, mas ambos
foram semelhantes aos outros grupos genéticos; os animais Angus x Nelore
apresentaram menor período de confinamento, seguidos pelos cruzados Canchim e
N elore e por último pelos cruzados Simental; os animais Angus x Nelore (15,5 meses)
foram abatidos com idade inferior aos demais grupos genéticos e os Simental x Nelore
(17,~ ~eses) com idade superior aos Canchim x Nelore e Nelore; todos os grupos
geneticos foram abatidos com terminação adequada, mas com pesos de carcaça
diferentes (os cruzados Simental foram os mais pesados e os Nelore os mais leves, e os
cruzados Angus e Canchim foram intermediários); o rendimento de carcaça foi maior
para os cruzados Canchim e semelhante para os outros; e a área de olho de lombo foi
maior para os cruzados Simental e menor para os N elore.
Tullio et alo(2003a,b) obtiveram os seguintes resultados para machos castrados
(após o início do experimento) e não castrados nascidos na primavera e confinados
logo após ~ desm~ma (aos 8,5 mes~s de idade): o ganho de peso dos animais Angus x
Nelore fOl supenor ao dos Canchim x Nelore e Nelore, mas foi semelhante ao dos
cruzados Simental; os animais cruzados Angus e Simental apresentaram consumos
de matéria seca semelhantes, mas maiores do que os Canchim x Nelore e Nelore' os
animais Angus x Nelore foram mais eficientes em conversão alimentar do qu~ os
Nelore, enquanto que os outros dois grupos mostraram eficiência intermediária; os
animais cruzados Simental foram mais pesados ao abate do que os Nelore e os cruzados
Canchim, mas foram semelhantes aos cruzados Angus; a idade de abate foi similar
para todos os grupos genéticos (cerca de 13,5 meses); os anímais cruzados Simental e
Angus .apresentaram pesos de carcaça semelhantes, mas superiores aos dos grupos
Canchim x Nelore e Nelore; todos os grupos genéticos apresentaram rendimentos de
carcaça semelhantes; os animais cruzados Angus apresentaram maior espessura de
gordura do que os cruzados Canchim e Simental, porém foram semelhantes aos Nelore;
a área de olho de lombo foi maior para os animais cruzados Simental; apesar dos
anímais N elore terem apresentado espessura de gordura adequada, o peso de carcaça
foi inferior ao desejado pelo mercado brasileiro; e os animais castrados,
particularmente os Nelore e os Canchim x Nelore, não atingiram o peso de carcaça
desejado.
Para animais castrados e não castrados nascidos na primavera e confinados
ou suplementados a pasto na seca e terminados em regime de pasto, os cruzados
ganharam mais peso do que os Nelore, os cruzados Angus x Nelore e Simental x
Nelore foram mais pesados e produziram carcaças mais pesadas do que os Canchim
x Nelore e os Nelore, os Nelore apresentaram maior rendimento de carcaça do que os
Angus x Nelore e Simental x Nelore e a espessura de gordura foi maior nos animais
Angus x Nelore (TULLIO et aI., 2004a)

Estudando o desempenho de animais castrados recriados e terminados em
regime de pastagens irriga das de capim-mombaça ,e/ou aveia e de c,:pim-mombaça
sem irrigação com suplementação na seca, Correa et alo (2006) nao obser.varam
diferença entre grupos genéticos quanto ao ganho de peso no peno.do de recna, mas
durante o período de terminação os animais Angus x Nelore e Slmental x Nelore
apresentaram maior ganho de peso diário do que animais Canc~
x Nelore e Nelore.
Para esses mesmos animais, TulHo et alo(2006) observaram malOr peso de carcaça
para os animais cruzados Angus x Nelore, Simental x Nel.ore ~ C~nchim x Nelore em
relação aos Nelore, menor rendimento de carcaça nos arumals Slfiental ~ N~lore em
relação aos outros grupos genéticos e maior espessura de gordura nos arumalS Angus
x Nelore em relação aos outros grupos genéticos.
Caleaare (2004) avaliou as exigências nutricionais das fêmeas Nélore, Canchim
x Nelore, ~gus x Nelore e Simental x Nelore em lactação, sob regime sem restrição
alimentar. A vacas Nelore amamentavam bezerros filhos de touros Nelore e as cruzadas
bezerros filhos de touros Canchim. Os resultados mostraram que as vacas Nelore
consumiram menos energia metabolizável do que as vacas cruzadas. Apesar disto, a
eficiência energética da unidade vaca/bezerro foi maior para o grupo materno Angus
x Nelore comparado ao par vaca N elore/bezerro Nelore, enquanto os outros grupos
foram intermediários.
Silva et alo(2005) verificaram, por meio de infestações artificiais, que novilhas
AnQUSx Nelore e Simental x Nelore foram menos resistentes ao carrapato do que
no~ilhas Nelore, e que novilhas Canchim x Nelore apresentaram resistência
intermediária. Fazendo contagem de parasitas infestados naturalmente, Silva et a1,
(2006) observaram que fêmeas Angus x Nelore e Simental: N elo~e~ãomais infestadas
pelo carrapato do que fêmeas Canchim x Nelore que sao ~als l~f~stadas do que
fêmeas Nelore, fêmeas Angus x Nelore e Simental x Nelore sao mais mfestadas pela
mosca-cios-chifres do que fêmeas Canchim x Nelore e Nelore, e fêmeas Angus x Nelore
são mais infestadas pelo berne do que fêmeas Simental x Nelore que são mais infestadas
do que fêmeas Canchim x N elore e Nelore.
.
.
Os resultados dos trabalhos de pesquisa em cruzamentos no Brasil pernntem
concluir que: 1) os animais cruzados são, em geral, superiores aos puros para
características de crescimento a pasto e em confinamento; e 2) as fêmeas cruzadas
são superiores às fêmeas puras para características reprodutivas e produzem bezerros
mais pesados do que os puros quando retrocru~adas ou cruzadas. co~ touros de uma
terceira raça, sugerindo sua manutenção no sistema de produçao, Visando elevar a
taxa de desmama.
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considerações

sobre o uso do cruzamento

entre raças.

Embora haja superioridade dos animais cruzados em relação aos puros para
várias características de desempenho, segundo Euclides Filho e Figueiredo (2003), o
uso do cruzamento como forma de obter melhorias no segmento da pecuária de corte
tem sido motivo de controvérsias, em razão da não observância do adequado ajuste
do binômio genótipo-ambiente, da falta de objetivos definidos, da mão-de-obra e da

infra-estrutura inadequadas e do não atendimento das exigências nutriciona is fi, IS
animais com maior potencial de desempenho. Além disso, mais recentemclIllI, /I
modernização das criações de gado puro resultou na melhoria da produtividado f I, I
zebu que, juntamente com outros fatores, causou retração no mercado de mesti('( 1'1 f:
desest~mulou a,utilização do cruzamento para a produção de carne. Apesar d:'!l:l:'
retraçao, acredita-se que essa estratégia de melhoramento, ou seja, o cruzanwftlIJ
entre raças, vai ser utilizada mais intensamente no futuro (ALENCAR, 2004" J,
E~tretanto, antes de se fazer a apresentação de alguns sistemas de cruzamento, SOf'li"
feItas algumas considerações sobre o cruzamento entre raças.
Um fator importantíssimo na utilização de cruzamentos é a escolha das [111,1'"
a serem cruzadas e o "grau de sangue" mais adequado. As raças podem ser classificudw'
pelo tamanho (pequenas, médias e grandes), pela produção de leite (baixa, médi/l "
e~evada! e pela musculatura (fina, média e grossa) (BARBOSA, 1995). As raças SI;' I
amda diferentes quanto à adaptação ao clima, resistência a parasitas, taxa ri"
crescimento, habilidade materna, eficiência reprodutiva, acabamento de carC/l(;II,
peso.de abate, gordura na carcaça e exigência nutriciona1, Portanto, neste aspecto. I I
ambiente torna-se fundamental na escolha das raças. Cardoso (2004), avaliando fI
~esempenho de animais de vários "graus de sangue" Hereford x Nelore para os pes( J'l
a desmama e ao sobreano, verificou que a magnitude dos efeitos aditivos (diretos "
m~ter~os) e hete.róticos (individuais e maternos) dependeu da latitude em quu li"
allilllalS fora:n cnados, e que o desempenho de vários arupos aenéticos dependeu ri.,
I . d
o
o
atitu e; portanto, a escolha do sistema de cruzamento e do "grau de sangue" v"í
depender da latitude em que o sistema de produção está localizado. Teixeira etu/.
(2006) ta:nbém verificaram interação significativa entre grupo genético e região pu ri'
OSpesos a desmama e ao sobreano de animais àe diferentes grupos genéticos Hereforr J
x Nelore, sugerindo que a escolha do grupo genético vaÍ depender da região.
Um dos problemas do cruzamento em bovinos de corte é que a produtividulli:
dos F ISnão é mantida em gerações mais avançadas ou quando animais cruzados sül I
acasalados entre si ou mesmo em retrocruzamentos, ou seja, existe perda de heterosf I
Segundo Euclides Filho e Figueiredo (2003), espera-se que esse decréscimo em heterosl:
seja maior sob condições tropicais. Resultados de pesquisas do MARC (Meat Anim/ll
Research Cente!' - USDA, Nebraska, USA) sugerem que a retenção de heterosu f':
proporcional à retenção de heterozigose para algumas características de importânGÍi'
econômica, Entretanto, existem evidências de efeitos epistáticos sobre característicil ':
de produção em cruzamentos entre Bos indicus e Bos taurus, conforme verificado PI) r
alguns autores, entre eles Arthur et alo (1999), Cardoso (2004) e Teixeira et aI. (2004),
O conhecimento dos efeitos aditivos e não-aditivos para as várias raças, característic<J':
e tipos de ambiente e manejo, é essencial para fins preditivos.
A utilização da fêmea cruzada pode contribuir para aumentar a produtividad':
dos sistemas de produção do País, Entretanto, em um país como o Brasil, onde (J'.
sistemas de criação são na maioria em regime exclusivo de pastagens, com flutuaçü')
sazonal na produção de forragem, as temperaturas e a radiação solar são elevadas"
há grande infestação de parasitas, a adaptação das vacas ao ambiente é de especi;J'
importância. FerreI & J enkins (1985) mostraram que os animais requerem energi:,
para manutenção, crescimento, gestação e lactação, e que os requerimentos par;'
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cada uma dessas condições variam com o tipo de gado e parecem ser associados ao
potencial genético para medidas de produção (taxa de crescimento e produção de
leite). Segundo esses autores, animais de alto potencial genético para produção podem
ter menos vantagens ou apresentar desvantagens em ambiente restritivo. Alencar et
aI. (1997 e 1999) e Borba (1999) observaram tendência de aumento no peso da vaca
ao parto, com o aumento da proporção da raça européia continental na sua
constituição. No trabalho de Trematore et aI. (1998), para o peso à desmama, o efeito
aditivo direto da raça Charolesa em relação à raça Nelore e os efeitos heteróticos
individual e materno entre as duas raças foram altos e positivos, mas o efeito aditivo
materno direto da raça Charolesa em relação à raça Nelore foi alto e negativo,
indicando que quanto maior a percentagem de Charolês na vaca, menor o peso à
desmama do bezerro, independentemente de sua constituição genética. Resultados
semelhantes foram obtidos por Teixeira (2004) para cruzamentos de Nelore com
Angus e com Hereford. É possível que as fêmeas cruzadas Charolês x Nelore, Angus x
Nelore e Hereford x Nelore não tenham tido, nos locais onde se desenvolveram os
trabalhos, condições de ambiente (clima, disponibilidade de forragens, etc.) suficientes
para que expressassem todo seu potencial materno. Esses aspectos e aqueles
relacionados às infestações por parasitas externos verificados por Silva et alo(2005 e
2006) sugerem a necessidade de maiores cuidados com as fêmeas cruzadas.
Outro ponto importante na escolha das raças é o objetivo do programa de
cruzamentos. Produzir carne gorda ou carne magra? Produzir bovino jovem? A
carcaça de um animal abatido deve possuir um mínimo de gordura para manter suas
qualidades (maciez, suculência, cor, etc.) durante o resfriamento. As diferentes raças
possuem taxas de maturação diferentes. Barbosa (1995), utilizando resultados de
confinamento no Brasil, obteve os seguintes coeficientes de regressão da espessura de
gordura sobre o peso da carcaça: 0,58; 0,14; 0,25; 0,36; e 0,10 mm/arroba no peso da
carcaça, para animais puros de raças britânicas, continentais e zebuínas, e para
animais cruzados de raças britânicas e continentais
com raças zebuínas,
respectivamente. Estes resultados mostram que os animais puros ou cruzados de raças
britânicas atingem a terminação a um peso menor do que os de raças continentais.
Quando a terminação é em regime de pastagens, os coeficientes de regressão da
espessura de gordura sobre o peso dos animais, obtidos por Barbosa (1999), foram
iguaisaO,25; 0,16;0,35; 0,17 e 0,09 mm/arroba, para animais puros de raças britânicas,
continentais e zebuínas, e para animais cruzados de raças britânicas e continentais
com raças zebuínas, respectivamente, sugerindo que os animais Nelore atingem a
terminação a um peso menor. Segundo Cruz et aI. (1995 e 1996), o peso de abate de
animais cruzados Canchim x Nelore, para obtenção do novilho precoce entre 15 e 18
meses de idade, foi de 440 kg, para animais terminados em confinamento de 90 dias
com dieta alta em energia. Para os grupos genéticos Blonde D'Aquitaine x Nelore,
Piemontês x N elore e Limousin x Nelore, o peso ótimo de abate parece estar acima de
480 kg. Perotto et alo(2003), revisando vários trabalhos de pesquisa em cruzamentos
no Paraná, reportam que para atingir o grau de acabamento mínimo exigido (~3,00
mm) o Nelore e o Guzerá x Nelore têm que ser abatido com cerca de 460 kg, enquant?
que os cruzados com Red Angus, Limousin e Simental têm que ter cerca de 550 kg. E
importante, portanto, que cada tipo de animal seja manejado adequadamente para
que seja abatido no ponto de terminação certo.
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se eçao e o manejo adequado dos animais. Quanto melhores forem os anim .
serem cruzados, melhores são os animais cruzados.
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. Vários s~stemas de cruzamento podem ser utilizados pelo produtor de carne
oVI~a,entre e es: cruzamento de duas, três ou mais raças, cruzamento terminal ou

~~t~~~e~~l~~r(~~::e~~ a~so)rvente, etc. Esses sistemas resultam em diferentes graus
o
I fI o, possuem vantagens e desvantagens e a sua escolha

Cruzamento

dependerá dos objetivos do programa de cruzamentos, das raças envolvidas e das
condições de manejo. ambiente, mercado e comercialização, da propriedade e do
próprio produtor (ALENCAR. 2004b).
Apesar de existirem algumas restrições, principalmente do ponto de vista
prático. para alguns sistemas de cruzamento. existem também oportunidades que
podem ser aproveitadas. e é possível que alguns sistemas sejam adequados às condições
de criação das regiões tropicais. Sem nomear raças. serão apresentadas, a seguir.
alguns sistemas de cruzamento para produzir carne bovina nos trópicos. apontandose suas vantagens e desvantagens. Esses sistemas são apresentados com mais detalhes
por Alencar (2004b).

Tem a vantagem
de ser simples e possibilitar
a exploração
da
complementar idade das raças e de 100%da heterose individual na progênie. O sistema,
entretanto, não produz fêmeas de reposição, sendo que estas têm que ser produzidas
em rebanho paralelo ou adquiridas de outro produtor. Como não usa fêmeas cruzadas,
não explora a heterose materna.
Neste sistema. parte das fêmeas de reposição pode ser produzida acasalando-se as
novilhas com touros da raça Nelore. Para evitarproblemas de parto e ainda ter as vantagens
da heterose. as novilhas podem ser cruzadas com uma raça de menor porte.

Possibilita a exploração da complementaridade entre raças e de 100% das
heteroses individual e materna (no segundo cruzamento). Tem a desvantagem de ser
de manejo mais difícil, pois utiliza duas raças de touros. e não produz as fêmeas de
reposição para o primeiro cruzamento. Esse cruzamento de três raças, caso se utilizem
duas raças européias, pode não ser viável em determinadas situações se o animal
final for % europeu. A utilização de uma raça sintética no primeiro acasalamento
pode, entretanto, viabilizá-Io. Também, a utilização de uma raça taurina adaptada
poderá. talvez, permitir o aumento da proporção de Bos taurus no animal cruzado,
sem reduzir sua proporção de genes ligados à adaptação.
Os sistemas terminais, pelo fato de não produzirem as fêmeas de reposição.
exigem que parte do rebanho de vacas seja utilizado para produzir essas fêmeas ou
mesmo que outros produtores o façam. Desta maneira, do ponto de vista de todo o
sistema de produção, não se consegue que 100%dos bezerros apresentem vigor llibrido.
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o manejo e, quando estabilizado. terá sempre dois tipos de fêmeas no rebanh .." b'
não
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perml e a comp ementandade das raças. uma vez que as raças cruzadas de
ser semelhantes em termos de tamanho e habilidade materna, principalmente. vem
Rotacionado completo de três raças
E~!orar mais heterose do que o rotacional de duas raças e produz as fê
d e reposlçao. mas complica muito o manejo.
meas
Outro~ s~stemas, tais como, rotacionado modificado de duas raças. rotacionado
de touros, múltiplas raças de touro e obtenção de nova raça ou novo tipo são tamb '
abordados por Alencar (2004b).
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~ruzamento. entre raças pode e vai ser cada vez mais usado para aumentar a
produt~~dade do~ slste~as_ de pro~ução de carne bovina no País. Entretanto, é
necessano que haja avahaç,ao e~onomica dos sistemas de produção envolvendo o
cr~amento~ entr~ ~aças. Alem disso, precisam-se determinar com precisão os efeitos
adlhv?s e nao-adlhvos para as várias raças, características e tipos de ambiente e
ma~ejo, para que ,o produtor possa delinear seus programas de cruzamento com
m~lO~s~guranç~. E preciso, também, que o produtor entenda que o cruzamento não
~u stitui o manejo adequado, e que o aumento da produtividade dos sistemas depende
e ou?,~s !atores q~e.devem ser ta.mbém aprimorados. O cruzamento não dispensa a
seleçao" e .necessano que os cnadores de gado puro selecionem para a uelas
caractens.tica~ de ele~ada herdabilidade, para que os produtores comerciais p~ssam
cruzar arumars supenores e tenham, também, as vantagens da heterose.
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