
3/8 Brahman. Qualquer outra combinação com um 
mínimo de 1/8 Simental e 1/8 Brahman, com até 3/8 
de uma raça ou mais raças, pode ser registrada como 
Simbrah de porcentagem.

Requisitos básicos do gado Simbrah
1. Todo animal Simbrah deve ser constituído de: 

a. um mínimo de 1/8 Simental;
b. um mínimo de 1/8 Brahman;
c. um máximo de 3/8 da combinação de outras raças. 

Os exemplos de combinações aceitáveis podem variar
de 3/8 SM 1/4 BR 3/8 (fração  máxima permitida 
de outras raças) até 3/4 SM 1/8 BR (fração máxima
permitida de Simental) ou até 1/8 SM 7/8 BR 
(fração mínima permitida de Simental).

2. Os seguintes critérios devem ser observados 
para qualificar-se como Simbrah de raça pura:
a. Simmental = 5/8;
b. Brahman = 3/8;
c. registro de ambos os pais na ASA. 

3. Outros requisitos:
a. O pai de qualquer Simbrah deve ser registrado na

ASA em uma das seguintes três categorias:
1. Não-Simental — registrado como Brahman de

fundação. É exigido o certificado de registro de
um livro genealógico reconhecido. Exemplos:
touro 100% Brahman ou Brangus;

2. Simental — registrado como touro Simental 
de raça pura ou de porcentagem;

3. Simbrah — registrado como Simbrah de raça
pura (5/8 SM 3/8 BR) ou de percentagem.

b. Para determinar o percentagem de Simental 
em qualquer animal Simbrah, será considerada
somente a parcela genética proveniente dos pais
registrados na ASA. Por exemplo: se um touro
registrado 3/4 SM 1/4 XX for acasalado com uma
vaca registrada 1/2 SM 1/2 BR, a progênie será
reconhecida como portadora de 5/8 SM 1/4 BR 
1/8 XX. Se esse mesmo touro registrado 3/4 SM
1/4 XX for acasalado com uma vaca comercial 
não registrada 1/2 SM 1/2 BR, a progênie será
reconhecida como 3/8 SM 1/4 BR 3/8 XX, 
porque a mãe não é registrada.

Desenvolvimento da raça Simbrah 
O que começou como pouco mais que uma ideia de

alguns criadores, no final dos anos 1960, surge agora nos
Estados Unidos, como uma raça de gado de corte viável.  
O conceito de combinar duas das mais populosas raças 
de gado do mundo, a Brahman, que figura em primeiro
lugar em número, e a Simental, que aparece em segundo,
resultou no desenvolvimento de uma raça conhecida como
Simbrah. Embora diversas raças compostas tenham sido
desenvolvidas nos Estados Unidos mediante o uso da
genética Brahman, inclusive a Santa Gertrudis, a Brangus 
e a Beefmaster, o êxito da raça Simbrah foi surpreendente.

O uso de duas raças marcadamente diferentes de gado
bovino permite aproveitar as qualidades de ambas as raças
e, em virtude dos antecedentes geneticamente divergentes,
maximiza o vigor híbrido. A combinação das virtudes da
raça Brahman, que incluem a longevidade, a tolerância ao
calor, a resistência às doenças e aos insetos, a durabilidade,
a capacidade de forragear e a facilidade de parto, com as
excelentes características da Simental, como a fertilidade, 
a capacidade leiteira, o rápido crescimento e a maturidade
sexual precoce, oferece excelente oportunidade para 
produzir uma raça de qualidade superior. O fato de que a
combinação funcione e seja, de fato, altamente vantajosa 
é ilustrado pelo crescimento rápido da popularidade e da
aceitação do gado Simbrah na indústria do gado de corte.  

Embora a experimentação da combinação de Simental 
e Brahman tenha começado com os criadores no final dos
anos 1960, o primeiro registro de um animal Simbrah ocor-
reu em 1977. Duas categorias de Simbrah foram aprovadas
no registro. O animal de raça pura consta de 5/8 Simental e



c. A vaca não necessariamente tem de ser registrada
na ASA, para que sua progênie seja registrada
como Simbrah (com exceção da limitação expressa
no item b.). A progênie de fêmeas Brahman de
fundação, não registradas na ASA, tem direito a
certificados Simbrah em determinados casos.

Exemplos:
1. O acasalamento de um touro Simental de 

raça pura, registrado, com uma vaca 100% 
Brahman (não registrada) terá como resultado
uma progênie 1/2 SM 1/2 BR, que poderá ser
registrada como Simbrah.

2. O acasalamento de um touro registrado 
3/4 SM 1/4 XX, com uma vaca 1/2 BR 1/2 XX,
não registrada, terá como resultado uma cria 
3/8 SM 1/4 BR 3/8 XX, que poderá ser
registrada como Simbrah.

d. O livro genealógico Simbrah é mantido nos 
registros Simental, e todas as exigências de 
procedimentos e desempenho que se aplicam 
ao Simental também se aplicam ao gado Simbrah.  

Ao permitir uma grande variedade de cruzamentos, de
1/8 a 3/4 Simental e de 1/8 a 7/8 Brahman, os criadores
podem selecionar a combinação que melhor se adapte ao
seu próprio rebanho. Poderão escolher as percentagens 
de melhor desempenho em determinadas condições
climáticas e atender às tendências de mercado da região.
Ao permitir até 3/8 de outras raças no gado Simbrah, os
criadores poderão introduzir outras genéticas valiosas,
como o fator mocho, em seus rebanhos. No Simbrah de
raça pura,  5/8 - 3/8 constitui uma aproximação que 
permite um total de 1/16 de genética alheia, automatica-
mente eliminada pelo computador e automaticamente
arredondada para 5/8 - 3/8, sempre que seja possível.  

A filiação à Associação do Simental ofereceu aos cri-
adores de Simbrah muitas vantagens em comparação com
as demais raças de base Brahman dos Estados Unidos. Isso
inclui a coleta e a notificação exigida dos dados de desem-
penho de todo animal que seja registrado no livro

genealógico. Mediante o uso dessa informação, os
criadores recebem os registros de desempenho, os 
valores estimados de reprodução, os resumos de dados
intrarrebanho e informações sobre a produtividade 
das fêmeas. 

Os dados de desempenho coletados são o peso ao nascer
e uma pontuação para a facilidade de parto, bem como os
pesos exigidos no desmame e após completar um ano para
os touros a serem registrados, e os pesos no desmame para
as fêmeas a serem registradas. Essa ênfase considerável no
desempenho acentuará o papel do gado Simbrah como
raça de gado bovino estadunidense no futuro.  

Embora o desenvolvimento inicial da raça Simbrah
tenha ocorrido predominantemente na região do sul dos
Estados Unidos, com uma alta percentagem do gado Sim-
brah inicialmente criado no Texas, o crescimento da raça
prosseguiu em todo o país. Chama a atenção o enorme
crescimento dos números do gado Simbrah no noroeste dos
Estados Unidos. Recentemente ocorreu um movimento da
raça Simbrah ao norte, em direção aos estados da região
central e leste dos Estados Unidos. A aceitação da raça
Simbrah em toda a indústria de gado dos Estados Unidos
torna-se mais evidente a cada ano. Os produtores comerci-
ais utilizam a raça Simbrah em grandes quantidades. Os
operadores dos currais de engorda estão contentes com a
taxa de conversão alimentar, a taxa de ganho de peso e os
resultados da carcaça, que vêm obtendo do gado Simbrah e
dos cruzamentos com Simbrah.

De maneira geral, o crescimento da raça Simbrah tem
sido sólido, constante e bem planejado. O futuro parece
muito promissor, com potencial ilimitado. Outros detalhes
sobre o Simbrah podem ser obtidos na ASA, que mantém 
o livro genealógico e presta apoio e serviços aos filiados
dessa raça bem como do gado Simental.


