
O Simbrah é uma raça composta. Os animais com 
5/8 Simental e 3/8 Brahman ou Zebu são considerados
raça pura. Permite-se 1/16 de outras raças no animal de
raça pura, o que facilita a incorporação de características,
como o fator mocho, ou outras características para 
finalidades específicas.

A flexibilidade do “1/16 flutuante” também possibilita
uma ligeira mudança na quantidade de genética Simental 
e Brahman no animal de raça pura. Isso permite que 
o Simbrah se adapte melhor às diferentes condições 
ambientais em que são produzidos. Nesse amplo banco
genético, o criador de Simbrah de raça pura pode aper-
feiçoar seu próprio tipo. Essa norma não pretende limitar 
a imaginação ou as metas dos criadores, mas apenas servir
como um guia, preparado pelos criadores estabelecidos,
com o intuito de ajudar os novos criadores, juízes e outros,
a melhor definir a raça denominada Simbrah.

O Simbrah foi descrito como a raça estadunidense 
para todos os fins, o que significa que não somente 
constitui uma excelente opção, no que se refere às 
características maternais e de sobrevivência num 
ambiente quente, mas que produz cortes de carne 
modernos, magros e de alta qualidade.

Tamanho
O Simbrah é um animal de tamanho moderado 

a grande; a maioria das vacas pesa de 500 a 680 kg 
(1.100-1.500 libras) e os touros, de 816 a 1.134 kg 
(1.800-2.500 libras).

Cor
Os criadores de Simbrah nos climas mais quentes

mostraram preferência pela cor vermelha e pela 
pigmentação ao redor dos olhos, embora nenhuma cor
especial seja exigida para o registro. Uma cor especial
colabora para a identificação da raça e para a satisfação 
do produtor no que se refere à progênie cruzada. O 
Simbrah de pelagem negra é bastante popular entre 
alguns criadores, especialmente nas áreas mais frias. 
A pigmentação ao redor dos olhos ajuda a proteger 
contra os raios nocivos do sol. A cor da pele pode ser 
vermelha ou negra, mas há discriminação contra a pele
branca ou rosa, especialmente ao redor dos olhos.

Tipo de pelagem 
A pelagem sedosa, fina e brilhante é aconselhável 

no verão, por sua capacidade de refletir os raios do sol. 
A cor vermelha também é boa para essa finalidade. A
maioria do gado Simbrah produz pelagem suficiente 
no inverno, para suportar o clima frio das planícies 
centrais dos Estados Unidos.

Pele
Os animais Simbrah em geral têm mais pele solta, 

na barbela e na área do umbigo, do que o Simental. Essa
superfície maior na barbela é parte da adaptabilidade ao
clima quente herdada do Brahman. As bainhas pendulares
ou descaídas devem ser evitadas; o prepúcio não deve
ultrapassar os joelhos e, de preferência, formar um 
ângulo para frente. 

Descrição do Simbrah



Alguns animais Simbrah são tão limpos na linha ventral
quanto qualquer Simental. A justificativa para isso é que
uma bainha pendular pode facilmente sofrer danos, e o
touro se torna incapaz de reproduzir.

Constituição
O Simbrah é um animal de corte e, como tal, mostra boa

musculatura. Os touros são muito mais musculosos do que
as fêmeas. Não possuem cupim (ou só um cupim muito
pequeno), mas os touros apresentam uma marrafa bastante
evidente. A linha dorso-lombar é longa, forte e musculosa,
mas é comum certa inclinação das ancas até os ísquios.  
As ancas devem ser longas, com musculatura evidente até
os culotes. O corpo deve ser de grande capacidade, com
bom arqueamento nas costelas e profundidade adequada
tanto no flanco quanto no tórax. As paletas devem ser
inclinadas e bem apoiadas no corpo, a fim de ajudar a
evitar dificuldade no parto. Os membros anteriores e 
posteriores e os cascos devem ser fortes, com algum ângulo
nos jarretes e nas quartelas, possibilitando passos largos e
fáceis e amortecimento do impacto. Os cascos devem ser
relativamente grandes, em proporção ao tamanho do
corpo, e ter duas unhas de igual tamanho e formato. Os
aprumos devem ser retos, permitindo que o peso do animal
seja distribuído de maneira uniforme. Os touros devem ter
as características sexuais secundárias bem desenvolvidas,
com grande circunferência escrotal na maturidade sexual.
Já se mostrou que a circunferência escrotal com um ano 
de idade está associada à puberdade precoce e à alta 1 J. Brinks, Colorado State University – Fort Collins, CO.

fertilidade das filhas, bem como à alta fertilidade dos
touros.1 As vacas e as novilhas devem ter aparência 
feminina, com úberes bem desenvolvidos e fortemente
aderidos, e tetas pequenas e de igual espaçamento.

Maturidade e longevidade
Recomenda-se no Simbrah a maturidade precoce do

Simental, de maneira que as fêmeas sejam capazes de
acasalar aos 14-15 meses de idade e de parir aos dois 
anos. A longevidade do Brahman faz com que muitas
vacas sejam capazes de permanecer produtivas até a 
idade de 15 anos ou mais.

Temperamento
Os animais Simbrah são vigilantes e as vacas protegem

muito os bezerros.  Devem ser dóceis e de manejo fácil em
grupos.  Os animais de temperamento perigoso ou difícil
devem ser rejeitados.

Mochos ou com chifres 
O Simbrah mocho é popular e vem-se tornando mais

numeroso. O gene mocho pode decorrer de qualquer 
animal de base mocho, Simental ou Brahman, ou de
ambos. Deve-se levar em conta, ao criar o Simbrah mocho,
um gene adicional denominado gene do chifre africano.


