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O bovino Bos taurus indicus, conhecido como zebu, possui uma característica bastante peculiar: a 
corcova no dorso. Tal marca o fez receber o apelido “boi de corcova”, nas mais diversas regiões do 
Brasil. Em algumas delas, a corcova também é chamada de cupim (Minas Gerais), ou ainda giba (Rio 
Grande do Sul).

Na Índia, país de origem, tanto o zebu como outros bovinos são vistos como sagrados no hinduísmo. 
Quem viaja pelo país pode presenciar bois e vacas em meio a multidão de pessoas, circulando livre-
mente, sem serem incomodados nem molestados por quem quer que seja. Isso seria um sacrilégio, 
afinal são animais ungidos pelos deuses!

No Brasil, a fama do zebu começou no século XIX, quando alguns pecuaristas buscavam um gado 
que fosse capaz de se adaptar ao clima árido e quente de algumas regiões do país. Com isso, os 
primeiros zebuínos puros, ou seja, originários da Índia, foram importados por produtores de gado 
abastados, inaugurando, assim, em 1898, sua entrada definitiva em nosso território nacional.

Com sua fama se disseminando pelo país, além do incentivo de inúmeros produtores de gado             
brasileiros, a pecuária zebuína ganhou espaço no mercado, fazendo com que mais exemplares        
fossem importados, o que promoveu a consolidação do zebu no Brasil. Atualmente, mais de 80% do 
rebanho bovino brasileiro é formado por zebuínos.

Dono de uma rusticidade bem característica e de uma fácil adaptabilidade ao clima de diversas         
regiões do nosso território, o gado zebu é um dos maiores produtores de carne, gerando lucro certo 
ao pecuarista e acelerando a economia do país. Hoje, as raças zebuínas mais populares são a Nelore, 
a Gir e a Guzerá. 

zebu   -   uma   historia   de   sucesso´



O gado Gir é apontado pela literatura hinduísta como uma das raças zebuínas mais antigas. Ela tam-
bém é conhecida como Kathiawar, pois origina-se da Península Kathiawar, na Índia. Para a religião 
Hindu (religião indiana), o Gir é um animal sagrado. Para os indianos, esse gado sagrado era a pró-
pria representação da criação da Terra, o único que conseguia enquadrar seu crânio perfeitamente 
no“Ovo de Ouro”, no “Ovo de Brahma”(deus hindu).

Essa raça chegou ao Brasil no início do século passado. Está entre as principais raças que compõem o 
rebanho brasileiro, com grande importância na trajetória da pecuária do país. É um animal de dupla 
aptidão, destacando-se entre as raças bovinas produtoras de leite.

gir   -  CARACTERISTICAS   E   CURIOSIDADES

Os animais da raça Gir apresentam o perfil em 
harmonia com a ultraconvexidade craniana. 

Nos machos da raça Gir, a linha do
perfil coincide com o “Ovo de Ouro” 
mencionado na literatura hinduísta.

No Gir, os olhos são alinhados com
a base dos chifres. Essa é uma

característica muito apreciada na Índia.

Os chifres mais apreciados na raça Gir são
aqueles que seguem paralelamente ao pescoço,

de comprimento médio e em longa espiral.

´
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A orelha do Gir dobra-se
na metade do percurso.

Os machos e as fêmeas de elite racial apresentam
o “Ângulo de Ouro”, em direção aos chifres, na  

saída do crânio.

Uma das pelagens mais apreciadas na
raça Gir é a de fundo branco (sujo), com

manchas irregulares, de coloração variada.
Esse padrão também é conhecido como “chitado”.

Ângulo de Ouro

A

A
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A raça Gir pode apresentar
animais com a pelagem de fundo

escuro e manchas claras.

Existem exemplares da raça
Gir com pelagens sólidas.

Destaque para os animais totalmente
vermelhos, que são bastante
apreciados pelos criadores.
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O Guzerá, também conhecido como Kankrej, é uma raça de origem indiana e um dos primeiros        
gados a compor a história da pecuária de corte no Brasil. Os animais dessa raça zebuína chamam a 
atenção e são facilmente identificados pelo chanfro comprido e chifres em forma de lira.

Além de versátil, trata-se de uma raça de dupla aptidão, com presença fundamental na formação de 
rebanhos mestiços no Brasil.

gUZERA   -  CARACTERISTICAS   E   CURIOSIDADES´ ´

O Guzerá tem o crânio inscrito em um triângulo.

O Guzerá apresenta um
perfil retilíneo, podendo
chegar a semicôncavo.

O “nimburi” ainda é comum na raça Guzerá,
mas vem sendo cancelado.

A marrafa do Guzerá é
horizontal ou semicôncava.
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As orelhas do Guzerá formam uma concha,
com um recorte bem típico da raça.

Na saída do crânio do Guzerá, os chifres
apresentam um “anel” profundo e uma

“capa” protetora (couro).

O Guzerá apresenta uma linha reta,
que passa pelos olhos e pelo centro 

da base dos chifres.

Hoje em dia, é raro encontrar chifres
alinhados com o perfil. Normalmente, estes

se situam à frente da linha de perfil. 
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O gado Nelore, conhecido na Índia Oriental como Ongole, chegou ao Brasil no século XIX. A raça 
adaptou-se bem ao clima e às pastagens brasileiras. Hoje, é um dos rebanhos de gado de corte mais 
conhecidos pelos brasileiros e está entre as raças que possuem maior número de criadores no país. 
O Nelore é excelente produtor de carne.

No Brasil, essa é a aptidão mais explorada e de maior sucesso, pois a raça apresenta características 
fundamentais para a adaptação às condições ambientais brasileiras, como rusticidade e facilidade 
no ganho de peso, além da resistência a doenças.

nELORE   -  CARACTERISTICAS   E   CURIOSIDADES´

O crânio do Nelore está inscrito em um “ataúde”. A orelha do Nelore mede entre 0,45 a 0,50cm, 
igualando-se ao comprimento da cabeça, com 

forma de lança e pontas arrendondadas.

Normalmente, a distância entre a base dos chifres
até os olhos é a mesma que o comprimento

dos chifres. Os chifres em estilo “estaca”
são bastante comuns na raça Nelore.

Os chifres em estilo “penteado” são
muito apreciados na raça Nelore. 

Esse estilo de chifre pode ser
direcionado para os lados ou para trás. 
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Os chifres em estilo “lirado” dão leveza ao crânio.
Esse estilo de chifre pode apresentar uma

“lira alta” ou “baixa”.

Chifres sem estilo definido, assimétricos,
também são muito comuns na raça Nelore.

No entanto, as características do crânio são 
preservadas.  

Os chifres em estilo “banana” são uma herança           
da raça Nelore. Nenhum criador conseguiu eliminar 

essa característica, e talvez nunca consiga.

A marrafa, em geral, é estreita, 
retilínea ou quase subcôncava.
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Alguns pecuaristas concordam que a
marrafa larga indica maior porte e peso.

Uma linha reta, paralela ao perf il, passa tanto pelos 
olhos como pela base dos chifres do Nelore.

No corpo do Nelore, o “retângulo de ouro” é sinal de harmonia.
A altura dividida pelo seu comprimento é igual a 0,625 ou 5/8.
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A    bovinocultura é uma das principais ati-
vidades ligadas à pecuária, que enrique-
ce o setor do agronegócio brasileiro. 

Atualmente, o Brasil possui o segundo maior re-
banho do mundo, além de ser líder nas exporta-
ções de carne bovina para inúmeros países. Isso 
não só aquece a economia do nosso país como 
também aumenta a rentabilidade do produtor 
de gado. Além disso, como o pecuarista vive em 
um ambiente de intensa competitividade, onde 
só cresce quem realmente possui um diferen-
cial, é imprescindível o conhecimento das mais 
modernas técnicas de manejo bovino e gestão 
administrativa, para que o empreendimento 
obtenha sucesso e prospere. Com esse objetivo, 
os Cursos CPT foram desenvolvidos para você, 
pecuarista, aprimorar seus conhecimentos na 
área e obter lucro garantido.
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Alimentação de
Gado de Corte

Programa do Curso: Nutrição 
animal; Alimentos volumosos; Ali-
mentos concentrados; Nutrição no 
manejo a pasto; Nutrição no confi-
namento.  
Professor: Zootecnista Gilmar 
Ferreira Prado, especialista em 
nutrição animal, Professor da 
FAZU - Faculdades Associadas de         
Uberaba - MG.

Livro: 190 páginas
Filmes: 68 minutos

Carga Hor.: 40h

Curso Recria de
Bezerros de Corte

Programa do Curso: Introdução;  Prin-
cipais falhas da recria; Preparação para 
a recria; Recria de machos; Recria de 
fêmeas; Como aumentar a eficiência 
da recria.
Professor: Doutor Leonardo de Oli-
veira Fernandes, pesquisador da 
EPAMIG. 

Livro: 184 páginas
Filmes: 61 minutos

Carga Hor.: 40h

Curso Cria de
Bezerros de Corte

Programa do Curso: O avanço do 
mercado; Cuidados no parto; Ma-
nejo do bezerro; Observação dos 
bezerros; Identificação e registro 
de dados; Manejo nutricional; Su-
plemento; Sanidade; Avaliação de 
desempenho.
Professor: Zootecnista Alexandre 
Lúcio Bizinoto, professor e coorde-
nador do curso de graduação em 
Zootecnia, da FAZU - Faculdades 
Associadas de Uberaba - MG.

Livro: 248 páginas
Filmes: 98 minutos

Carga Hor.: 40h

Curso Engorda a Pasto
Programa do Curso: Genética para 
engorda a pasto;  Características do 
novilho para engorda a pasto; De-
sempenho animal na pastagem; Su-
plementação; Sanidade; Intensifica-
ção da engorda a pasto; Exemplos 
práticos; Trabalhos de pesquisas 
práticas do professor Adilson.
Professor: Adilson de Paula Almei-
da Aguiar, da FAZU - Faculdades 
Associadas de Uberaba - MG.

Livro: 210 páginas
Filmes: 67 minutos

Carga Hor.: 40h

Curso Inseminação
Artificial em Bovinos

Convencional e em Tempo Fixo
Programa do Curso: Introdução; 
Infraestrutura e equipamentos; Fi-
siologia reprodutiva dos bovinos; 
Inseminação artificial; Inseminação 
Artificial em Tempo Fixo - IATF; Pro-
tocolos de IATF para vacas de corte 
e de leite; Estratégias de IATF na es-
tação de monta; Estação de monta e 
melhoramento genético; Estação de 
monta e melhoramento genético.
Professor: Luis Fonseca Matos, Mé-
dico Veterinário e Doutor em Produção 
Animal.

Livro: 266 páginas
Filmes: 90 minutos

Carga Hor.: 40h

Curso Como Aumentar
a Rentabilidade na  
Pecuária de Corte

Programa do Curso: Gestão na 
pecuária; Recursos humanos; Eco-
nomia Pecuária;  Como otimizar a 
rentabilidade na fase de cria; Como 
otimizar a rentabilidade na fase de 
recria; Como otimizar a rentabilida-
de na fase de engorda; Exemplos 
práticos.
Professor: Adilson de Paula Almeida 
Aguiar, professor da FAZU - Faculda-
des Associadas de Uberaba - MG.

Livro: 126 páginas
Filmes: 69 minutos

Carga Hor.: 40h
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Curso Como Fazer uma
Estação de Monta

Programa do Curso: Por que fazer 
uma estação de monta; Qual a época 
e a duração mais adequadas; Preparo 
dos animais antes da estação; A im-
portância dos microminerais na repro-
dução de bovinos; Inseminação artifi-
cial;  Principais doenças reprodutivas; 
Diagnóstico de gestação e manejo de 
fêmeas prenhes; Usando a estação 
de monta na seleção. 
Professor: Leonardo de Oliveira Fer-
nandes, da FAZU - Faculdades Asso-
ciadas de Uberaba - MG.

Livro: 210 páginas
Filmes: 57 minutos

Carga Hor.: 40h

Curso
Melhoramento Genético 

de Gado de Corte
Programa do Curso: O que é melho-
ramento genético; Seleção; Controle 
do rebanho; Seleção por controle da 
reprodução; Seleção por controle do 
desenvolvimento ponderal; Avaliação 
do tipo; Melhoramento em rebanhos 
de elite e multiplicadores. 
Professor:  Luiz Antônio Josahkin e 
Carlos Henrique Cavallari Machado, 
ambos da FAZU - Faculdades Asso-
ciadas de Uberaba - MG.

Livro: 248 páginas
Filmes: 98 minutos

Carga Hor.: 40h

Curso Cruzamento Industrial 
Red Angus x Nelore 

Programa do Curso: Angus - Raça 
de corte por excelência; Nelore - Alta 
adaptação aos trópicos; Tipos de cru-
zamentos mais usados;  Cruzamento 
industrial; Cruzamentos usando mon-
ta a campo; Cruzamentos usando in-
seminação artificial; Cria de bezerros 
Angus - Nelore; Recria e terminação 
de machos e fêmeas F1.
Professor: Paulo Eduardo Fonseca 
Loureiro, Médico Veterinário, reno-
mado consultor, com grande experi-
ência na área.

Livro: 260 páginas
Filmes: 62 minutos

Carga Hor.: 40h

Curso Cruzamento
Industrial Limousin x Nelore 
Programa do Curso: Introdução; A 
raça Limousin; A raça Nelore; Tipos 
de cruzamento; Implementando o 
cruzamento industrial; Cria de bezer-
ros cruzados; Recria e terminação; 
Os animais F1. 
Professor: Médico Veterinário e con-
sultor da Associação Brasileira dos 
Criadores de Limousin, Paulo Eduardo 
da Fonseca Loureiro.

Livro: 264 páginas
Filmes: 54 minutos

Carga Hor.: 40h

Livro: 218 págs.

Filmes: 55 min.

Carga Hor.: 40hLivro: 80 págs.

Filmes: 51 min.

Carga Hor.: 40h Livro: 284 págs.

Filmes: 70 min.

Carga Hor.: 40h Livro: 222 págs.

Filmes: 58 min.

Carga Hor.: 40h Livro: 380 págs.

Filmes: 60 min.

Carga Hor.: 40h
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