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Ordem de deposição da gordura na 

carcaça animal  

• Gordura cavitária 

• Gordura itermuscular; 

• Gordura sub-cutânea; 

• Gordura intra-muscular ou marmoreio; 
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Origem dos bovinos de corte 

• Europa e Ásia 

Variedades 

Bos taurus taurus  Bos taurus indicus                      

Bos primigenius primigenius 

           Bos primigenius namadicus 



Origem dos bovinos de corte 



Bos primigenius 





Classificação Zoológica 

Ordem: Artiodactilyla 

Sub-Ordem: Ruminantia (ruminantes) 

Família: Bovidea (cornos ocos e sem dentes 

incisivos superiores) 

Sub-família: Bovinae 

Gênero: Bos 

Espécie: taurus 

Variedade: taurus 



Conceito de raça 

• Raça é um grupo de animais que tem a 

mesma origem e possuem fixas certas 

características, que são comuns a outros 

exemplares da mesma espécie, e que se 

transmitem de maneira uniforme. 



Grupamentos raciais 

• Britânicas 

• Continentais 

• Adaptadas 

 

Variam de acordo com o tamanho, gordura, 

precocidade e qualidade de carcaça 



Grupamentos raciais 

Britânicas Continentais Adaptadas 

Pequenas Grandes Médias 

Gordas Magras Pouca gordura 

Precoces Tardias Mais tardias 

Alta qualidade de carne 

(marmoreio) 

Carne mediana 

(hipertrofia muscular) 

Sem qualidade de carne 

Angus, Hereford Charolês, Limousin Nelore, Caracú 



Bos taurus 

• Animais selecionados em zonas 

temperadas; 

• Domesticadas na Europa no período 

neolítico; 

• Raças procedem do Uro (Bos primigenius) 

e do Celtic Shorthorn (Bos longifrons). 



Raças de bovinos de corte 

• Criação de livros de registros na Inglaterra 

 século XIX 

• Primeira raça fixada  Shorthorn ou 

Durham 

• Início dos registros e do melhoramento 

genético dos exemplares 



Bovinos “Old Type” 

Anos 1940-1960 

Padrão  Paralelepípedo 



Bovinos “Old Type” 



Bovinos “New Type” 

Anos 1970-1980 

Padrão  Cilíndrico 



Bovinos “New Type” 



Bovinos “New Type” 
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SHORTHORN  (DURHAM) 

HEREFORD 

ABERDEEN ANGUS 

DEVON 
HEREFORD 

RAÇAS BRITÂNICAS 



SHORTHORN 
• Origem: nordeste da INGLATERRA 

• (região extremamente fértil) 

• Originalmente aspado 

• Pelagem: vermelha, branca ou rosilha 

(dois genes com ausência de 

dominância) 

• Porte: grande (dentro das raças 

Britânicas) 

• Precocidade: alta (a mais precoce) 

• Rusticidade: baixa (a menos rústica 

ou a mais exigente) 

• Alta habilidade materna (a mais 

leiteira) 

• Carcaça: gordura de cobertura 

desuniforme 

• Estigma: Doença das novilhas 

brancas 

• Primeira raça a ter suas 

características fixadas (1822) 



SHORTHORN: RAÇA MÃE, DE IMPORTÂNCIA APENAS 

HISTÓRICA! 





HEREFORD 

• Origem: Oeste da INGLATERRA 

(junto a Wales) 

• Originalmente aspado (mochos de 

Warren Gamond) 

• Pelagem: cabeça branca (white 

face), manto vermelho, patas, 

ventre, cruzes e vassoura da 

cauda brancos. 

• Porte: grande  

• Precocidade: média 

• Rusticidade: média 

• Habilidade materna baixa (pior 

produção de leite) 

• Carcaça: gordura de cobertura 

desuniforme 

• Estigma: câncer de olho 

 



Cattle Today (2012) 













HEREFORD  

GRANDE IMPORTÂNCIA 

 REGIONAL E MUNDIAL! 



ABERDEEN ANGUS 

• Origem:  ESCÓCIA  

• Originalmente   MOCHO 
• Pelagem: Preta (dominante) e 

vermelha (recessiva) 

• Porte: médio 

• Precocidade: média 

• Rusticidade: média 

• Habilidade materna média 

• Carcaça: excelente 

distribuição de gordura 

• Estigma: temperamento muito 

nervoso 













ABERDEEN ANGUS 
 A RAÇA DE MAIOR CRESCIMENTO E 

IMPORTÂNCIA ECONÔMICA! 



   DEVON 

• Origem: Sul da  INGLATERRA (região 
de solos muito pobres) 

• Originalmente aspado 

• Pelagem: vermelho  (rubi) 

• Porte: médio 

• Precocidade: baixa (a mais tardia das 
Britânicas) 

• Rusticidade: alta (a mais rústica das 
Britânicas) 

• Habilidade materna média 

• Carcaça: com boa distribuição de 
gordura 

• Estigma: animais TARDIOS, 
principalmente o novilho pós-desmama 



DEVON  
 POUCA IMPORTÂNCIA ECONÔMICA! 



“Donde un Shorthorn muere y el 

Hereford y Angus apenas 

resisten, el Devon vive y 

engorda.” 

                              Daniel Inchausti 

                                              Ezequiel C. Tagle 

                                              1946 


