
O gado Simbrah combina as virtudes das duas raças 
de gado mais populosas do mundo — Simental e Brahman.
A fertilidade, a capacidade leiteira e o rápido crescimento
do Simental são complementados pela tolerância ao calor 
e a resistência do Brahman.

O desenvolvimento inicial da raça Simbrah ocorreu 
predominantemente na região da costa do Golfo do México
dos Estados Unidos, mas sua popularidade estende-se hoje
a muitas regiões do país.

O registro do Simbrah 
A Associação do Simental Americano mantém o registro

da raça Simbrah. Duas categorias de Simbrah são aceitas
nesse registro. Animais com genética 5/8 Simental e 3/8
Brahman são registrados como Simbrah de raça pura. 
Outras combinações de não menos que 1/8 Simental, 
1/8 Brahman e não mais que 3/8 de outras raças são 
registrados como Simbrah de percentagem.

A grande variedade de cruzamentos, de 1/8 a 3/4
Simental e de 1/8 a 5/8 Brahman, proporciona excelente
flexibilidade para os programas de criação. Os criadores
podem escolher as combinações que ofereçam melhor
desempenho nas suas condições de produção e que melhor
atendam à demanda do mercado da área respectiva. Ao
permitir até 3/8 de outras raças no gado Simbrah, os 
criadores também podem introduzir em seu rebanho 
outra genética, como o fator mocho.

A criação do Simbrah de raça pura
O animal de raça pura é formado por 5/8 Simental e 3/8

Brahman. O grau de heterose (vigor híbrido) da primeira
geração de raça pura dependerá de como o Simental e o
Brahman sejam combinados (ver quadro).  O acasalamento
de pais Simental de raça pura com pais 1/4 Simental 3/4
Brahman resulta em bezerros com maior grau de heterose
do que o acasalamento de pais 3/4 Simental 1/4 Brahman
e 1/2 Simental 1/2 Brahman.

Diretrizes para a criação do gado Simbrah 

Pai  registrado  Mãe registrada  Comentário

1. Simental de raça pura 1/4 Simental x 3/4 Brahman Em geral, a maior heterose; 
(Brahman de fundação) o maior peso no desmame, sem

aumento de peso ao nascer.

2. 1/4 Simental x 3/4 Brahman Simental de raça pura Alto nível de heterose no bezerro; 
(Brahman de fundação) os pesos máximos esperados no 

desmame, mas com possibilidade 
de aumento de peso ao nascer.

3. 3/4 Simental x 1/4 Brahman 1/2 Simental x 1/2 Brahman Nível moderado de heterose no 
bezerro e alto grau de heterose 
materna; peso potencial no desmame
semelhante ao da opção 2, mas com
menor expectativa de aumento 
de peso ao nascer.

4. 1/2 Simental x 1/2 Brahman 3/4 Simental x 1/4 Brahman Heterose moderada tanto maternal
quanto no bezerro; potencial de peso 
no desmame de algum modo menor 
do que nas demais opções.

Quatro maneiras de criar um Simbrah de raça pura



As diferenças entre as vacas usadas no cruzamento 
também influenciarão o desempenho. À medida que se
aumente a genética Brahman da vaca, o peso do bezerro 
ao nascer diminuirá; à medida que se aumente a genética
Simental da vaca, o peso do bezerro ao nascer e no 
desmame, em geral, aumentará.

Metas dos criadores
Os criadores de gado Simbrah deveriam tentar produzir

uma raça de gado de corte que seja aceita em todo o
mundo — que seja, de fato, “uma raça mundial”.

• Que se adapte a diferentes condições e sistemas 
de manejo.

• Que maximize a receita da produção e minimize 
os custos de produção.

• Que produza touros capazes de cobrir uma alta 
percentagem de fêmeas numa curta temporada 
de acasalamento.

• Que gere fêmeas que consigam parir sem 
assistência após 24 meses de idade e a cada 
12 meses daí em diante.

• Que dê origem a bezerros para engorda capazes 
de se adaptar rapidamente às condições do curral 
de engorda, ganhando peso de maneira rápida 
e eficiente, e de produzir uma alta percentagem 
de carne magra de qualidade satisfatória.

Seleção de características
Patas e cascos fortes 

Os aprumos devem ser bons e relativamente retos, 
com um grau moderado de angulação do jarrete. 
Devem-se evitar animais com patas traseiras extremamente
retas, ou com jarrete de ângulação exagerada, ou com
quartelas fracas.

Os cascos devem ser retos, permitindo que o peso do
animal seja distribuído de maneira uniforme. O casco deve
ser quase redondo, relativamente grande em proporção ao
tamanho do corpo e ter duas unhas de igual tamanho e
formato. Devem-se evitar animais cujos membros sejam
voltados para dentro ou para fora e cujos cascos sejam
tortos ou pequenos em relação ao tamanho do corpo.

Potencial de reprodução
Tanto os machos quanto as fêmeas devem mostrar

potencial de alto desempenho na reprodução. Os touros
Simbrah devem ter aparência forte, viril e atlética. Os
testículos devem ser bem desenvolvidos, de tamanho 
uniforme e pender diretamente no escroto. O prepúcio 
não deve estender-se abaixo de uma linha imaginária
traçada do joelho até o jarrete. O orifício prepucial deve ser
pequeno e aberto, num ângulo de 450 em relação ao corpo.

Devem ser evitados os touros que não mostrem as 
características sexuais secundárias bem como aqueles 
com desenvolvimento testicular anormal ou inadequado,
bainha em forma de pêndulo ou funil, orifício prepucial
grande ou prepúcio caído ou com prolapso.

As fêmeas Simbrah devem ter aparência feminina.
Devem ser capazes de produzir em idade precoce, parir em
intervalos anuais regulares e mostrar boa aptidão materna. 

O úbere deve ter boa aderência dianteira e traseira, ter o
fundo nivelado e quatro tetas de tamanho médio, bem
colocadas.  As fêmeas devem produzir um volume abun-
dante de leite, adequado para manter o crescimento do
bezerro até o desmame.  Devem-se evitar fêmeas que deem
mostras de masculinidade e que sejam de maturidade se-
xual tardia. Rejeite as que tenham úberes caídos ou tetas
grandes e malformadas bem como as que não cuidem bem
do bezerro ou não produzam leite adequado.

Tamanho e tipo de ossatura 
A seleção de animais por sua reprodução eficiente 

determinará, em última instância, o tamanho e o tipo 
de ossatura que melhor se adapte a cada ambiente de
reprodução. Outras restrições poderão surgir com base 
nos diferentes sistemas de manejo e comercialização.  

Em geral, o Simbrah deve ter uma ossatura de média a
grande, linha dorsal reta e forte, que mostre musculatura
uniforme, da parte de trás das paletas até o lombo, e 
espessura nos quartos traseiros e até os culotes. Os cri-
adores devem evitar fêmeas de ossatura extremamente
grande associadas a puberdade tardia, tamanho maior 
na maturidade e maiores requisitos de alimentação 
daquelas destinadas a reprodução. As ossaturas de
tamanho muito pequeno ou muito grande podem 
significar pesos inaceitáveis para a comercialização 
de animais de engorda e de corte.

Os criadores devem evitar os extremos da musculatura.
A musculatura muito pesada é associada a problemas 
de parto e à infertilidade. A musculatura leve significa 
simplesmente menos carne. Os animais Simbrah devem
mostrar suficiente dimensão corporal e capacidade de pro-
duzir carne, a fim de manter um desempenho reprodutivo
satisfatório com alimentação reduzida. Os animais com
dorso côncavo e retração na parte posterior das paletas, 
e que tenham circunferência torácica limitada ou falta 
de arqueamento nas costelas, devem ser evitados. 



O Simbrah deve apresentar uma barbela moderada e
manter, ao mesmo tempo, a proteção do umbigo e a área
do prepúcio relativamente limpas. A pele contém glândulas
sudoríparas importantes, que ajudam o animal a suportar 
o clima quente.

Temperamento
Um bom temperamento também é importante. O gado

deve ser relativamente tranquilo e de fácil manejo.

Desempenho das características de produção 
A seleção final deve basear-se no desempenho real das

características de produção. Os programas de desempenho
do rebanho e avaliação nacional de touros da ASA podem
ajudar os criadores a avaliar tanto o desempenho indivi-
dual quanto as diferenças esperadas na progênie, em
características como facilidade de parto, peso ao nascer,
peso no desmame, peso ao completar um ano, facilidade
do parto materno, peso no desmame materno e capacidade
leiteira materna. Consulte a ASA para mais informações.

Para garantir o sucesso na indústria de hoje, os criadores
de Simbrah devem produzir gado funcional, cujo desem-
penho seja avaliado com base em características
importantes para os produtores comerciais.


