
e Centro-Oeste, mais pró-
ximo da linha do Equador, 
com temperatura, umidade e 
radiação solar mais elevadas 
e maior incidência de parasi-
tas, entre outros fatores.

O que interessa, ao final do 
empreendimento, são custos 
compatíveis com a possibili-

dade de investimento e lucro 
líquido alcançado. Nesse as-
pecto, a sintonia entre o ani-
mal e o meio ambiente, além 
das questões de mercado, 
qualquer que seja o sistema de 
produção, é que determina a 
eficiência econômica do em-
preendimento.
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pecuária

Prosseguindo o enfoque nas 
raças bovinas adotadas por 
produtores brasileiros, abor-
damos hoje aquelas que são 
mais adotadas no território 
brasileiro e também os cuida-
dos que devem ser tomados 
quanto à migração de raças 
na pecuária de corte entre as 
regiões do Brasil.

Quais são as raças mais cria-
das no território brasileiro 
para a produção de carne?
No Brasil predominam as ra-
ças zebuínas (B. indicus) Ne-
lore, Guzerá, Tabapuã e Brah-
man, bem como os mestiços 
zebuínos e produtos de cruza-
mentos de zebuínos com as ra-
ças taurinas. De acordo com a 
Associação Brasileira de Cria-
dores de Zebu (ABCZ), 90% 
dos registros genealógicos são 
da raça Nelore, razão pela qual 
se deduz que essa raça pode 
representar cerca de 60% do 
rebanho nacional ou 78% do 
rebanho de corte, com um efe-
tivo estimado de 120 milhões 
de cabeças.

Na região Sul, predominam 
as raças de origem taurina (B. 
taurus) e as raças compos-

As raças mais criadas no Brasil
tas de B. taurus e B. indicus. 
Essas raças podem também 
ocorrer, em menor propen-
são, nas regiões Sudeste e 
Centro-Oeste, especialmente 
em áreas de altitude acima de 
600 metros.

Entre as raças de origem 
taurina, citam-se Aberdeen 
Angus, Red Angus, Simental, 
Hereford, Limousin, Pardo-
Suíço Corte, Charolês, Mar-
chigiana, Blonde d’Aquitaine, 
Caracu, Senepol e Devon. 
Eentre as compostas, citam-
se Brangus, Braford, Can-
chim, Simbrasil, Santa Ger-
trudis, Bonsmara e Montana 
Tropical.

Que cuidados devem ser to-
mados diante da migração 
da pecuária de corte entre 
as regiões do Brasil?
Cuidados especiais devem 
ser tomados com relação à 
escolha de raças, biótipos e 
estratégias de cruzamento, 
no que diz respeito a caracte-
rísticas de adaptabilidade.

Tendo em vista pressões 
decorrentes do aumento do 
valor da terra e de sua utiliza-
ção em explorações de retor-

no econômico mais rápido 
e de maior valor agregado 
(produção de grãos, cana-
de-açúcar e agroindústrias), 
vem se observando, nos úl-
timos anos, uma diminui-
ção do efetivo de rebanhos 
do Sul e Sudeste e aumento 
nas regiões Norte, Nordeste 

os cuidados necessários diante da migração da pecuária entre regiões

animais da raça angus, de origem taurina, têm razoável adaptação ao clima da região Centro-oeste


