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Raças Continentais 



Raças Continentais: 

 Charolês 
 Limousin 
 Chianina 
 Marchigiana 
 Piemontês 
 Romagnola 
 Blonde D‘Aquitaine 
 Salers 
 Tarentaise 
 Belgian Blue-Blanc 
   Bleu Belge 

 
 
 



Charolês: 

 Origem: França (Charol) 

Charollais-Brionnais no 

departamento de Saône-et-

Loire 







Charolês: 

Existem evidências pré-históricos na Suíça; 

Desenvolveu-se na França a partir do século XVIII, como 
excelente fornecedor de carne e animal de tração 

Por ser bovino musculoso, sem tendência a depositar 
gordura na superfície 



 1885  Primeira importação feita pelo 

governo imperial (2 reprodutores) para a 
cidade de Pelotas (Arquivos da Escola de Agronomia 

Eliseu Maciel) 

 Linhagem brasileira  3 padrões distintos 

  - Francês (com animais de maior massa muscular)  

 - Inglês (com gado mais alto, mais comprido) 

 - Argentino (intermediário entre os dois tipos)   

Charolês no Brasil: 



Charolês: 

 Chifres: médios, brancos com pontas escuras 
 Pelagem: branca 
 Pescoço:curto e musculoso  
 Precocidade: novilhas em produção com 13-15 meses  
 Rusticidade: existe em várias partes do mundo 
 Boa habilidade materna  
 Carcaça: grande quantidade de porção comestível de 
qualidade (novilhos demoram a fazer a terminação) 
 Estigma: partos distócicos 
 Pesos  M: 45 kg ao nascer, adultos com 1000 kg 

F: 42 kg ao nascer, adultas com 800 kg 



Rebanho 

  100 mil animais PC 

  50 mil animais PO 

Grande utilização dentro de cruzamentos 
industriais 

Charolês no Brasil: 



Charolês Americano 

Charolês Britânico 
Charolês Francês 

Charolês Canadense 





Charolês x Mercado 



EVOLUÇÃO DOS REGISTROS PO E PC DA RAÇA CHAROLESA 1994 a 2004  



NÚMERO DE CRIADORES QUE REGISTRARAM ANIMAIS PC - 
PERÍODO: 1994 A 2004 

 



Limousin 



Limousin: 

Origem: França (Sul) 

Região montanhosa e 
chuvosa 

Raça muito antiga, porém 
seu livro de registros foi 
criado a partir de 1886 



Limousin: 

 Pelagem: vermelho ouro (exceção do focinho, períneo e 
parte inferior dos membros  coloração mais clara) 

 Mucosas: rosadas 
 Cascos  escuros 

 Precocidade: média  
 Rusticidade: alta 
 Boa habilidade materna  
 Carcaça: de muito boa qualidade (Carne com boa 
marmorização)  
 Estigma: partos distócicos  
 
 





Qualidade da carcaça???? 
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Raças Mistas: 

 NORMANDA 

 

 SIMENTAL - FLECKVIEH 



 Origem: 

 - Normandia, nordeste da 
França, região de solos 
extremamente férteis; 

 

 - Oriunda do cruzamento de 
raças nativas, 
escandinavas (Vikings) 
com animais Jersey e 
Shorthorn; 

 

- Herd Book criado em 1884. 

Normanda: 





Normanda: 

 CARACTERÍSTICAS ZOOTÉCNICAS 

 Pelagem: branca com manchas castanho escuras, as 
vezes avermelhada ou abaiadas, óculos (pigmentação) 
ao redor dos olhos; 

 Cabeça: larga, curta, perfil côncavo; 

 Chifres: finos, pequenos,cor âmbar, voltados para 
frente; 

 Mucosas: rosadas; 

 Tronco: grosso e cilíndrico, com dorso reto, e garupa 
larga; 

 Membros: comprimento médio, bons ossos e boa 
musculatura; 

 Cascos: amarelados ou vermelhos. 

 



NORMANDA: 



Simental – Fleckvieh: 

 Origem:  

   - Sul da Alemanha, no 
século XVIII 

 

   - Herd Book criado em 
1866; 

   - Atualmente 4,4 milhões 
dos bovinos da República 
Federal Alemã, sendo 1,6 
milhões de vacas leiteiras. 





Simental – Fleckvieh: 

 CARACTERÍSTICAS ZOOTÉCNICAS 

 Pelagem: castanha amarelada com manchas brancas na 
cabeça, ventre, patas e vassoura da cola; 

 Cabeça: Tamanho médio, perfil convexo,orelhas médias; 

 Chifres: achatados e leves, saem um pouco atrás da 
marrafa e se dirigem para frente e pra cima, cor clara; 

 Mucosas: rosadas; 

 Pele: espessura média; 

 Pescoço: médio, musculoso e forte, pouca papada, 
barbela pronunciada; 





SIMENTAL – FLECKVIEH: 



Outras Raças 



Outras raças: 

 Blonde D‘Aquitaine:  

• Cabeça: em forma triangular 

• Pelagem: cor de trigo 

• Chifres: finos e curtos 

• Rusticidade: alta 

• Precocidade: boa 

 Salers: 

• São encaracolados, vermelho-
escuros e têm cornos em formato 
de lira, inteligentes e com 
temperamento vivaz. 

 Tarentaise:  

• Pelagem avermelhada e nos 
touros é sempre mais escura,  
raça elegante e com bom 
desenvolvimento. 



Blonde D‘Aquitaine 

Início do registro no Brasil  1974 com a importação do 
touro Intelligent. 

Rusticidade, fácil adaptação ao clima tropical 

Excepcional cobertura muscular tanto no posterior como na 
parte lombar  

Carcaça de terminação precoce. Alto rendimento no 
frigorífico  

Alta capacidade de conversão alimentar 

HIPERTROFIA MUSCULAR  





Blonde D‘Aquitaine 



Salers 

Boa conformação e rendimento de 
carcaça; 

Média rusticidade; 

Boa adaptação aos trópicos; 

Importante criatório no Uruguai e sul 
dos EUA. 







Tarentaise 

 Porte médio 

 Bom rendimento de caracaç 

 Boa produção de leite 

 



Tarentaise 



Outras raças: 

 Piemontesa: 

• Pele e mucosas pretas e pelos 
brancos, tendendo ao cinza, 
precocidade reprodutiva é muito 
alta e sua característica mais 
notável é a chamada dupla coxa 
ou dupla musculatura (hipertrofia 
muscular)  

 Romagnola: 

• A cabeça é pequena e larga em 
contraste com outras grandes 
raças brancas da Itália. Os cornos 
na são tão compridos e o corpo é 
sustentado por pernas pesadas.  

 Marchigiana: 

• Pelagem cinza bem claro, quase 
branca, cabeça curta e larga, 
chifres, de tamanho médio, 
músculos são bem desenvolvidos 
e os ossos são fortes  

 Chianina: 

• Boa mobilidade e musculatura 
pesada. 



Piemontesa 

 Pele e mucosas pretas (fácil adaptação ao clima 
tropical) 

 Dupla coxa ou dupla musculatura (hipertrofia 
muscular)  

 Segundo a associação italiana da raça 
(Anaborapi), o rendimento de carcaça dos 
animais puros chega a 72%  

 





Marchigiana 

 Pele e mucosas pretas (fácil adaptação ao clima 
tropical); 

 Grande comprimento de seu tronco (grande 
porte  machos com até 1200 kg); 

 Grande utilização em cruzamentos industriais. 





Chianina 

 Fertilidade e a facilidade do parto são pontos 
altos da raça; 

 Leve ossatura e tronco cilíndrico e comprido; 

 Carne magra; 

 Pelo branco com pigmentação preta.  





Gelbvieh 

• Origem  Sul da Alemanha, região conhecida como 

Frranconia 

• Surgimento da raça com o atual padrão e registro  

1920 

• Características: 

- Recomendada para cruzamentos; 

- Facilidade de parto 

- Alta habilidade materna 

- Excelente carcaça 





Maine-Anjou 

• Livro de registro no Brasil  1969 

• Origem  Noroeste da França, utilizando 

Shorthorn e Mancelle (raça nativa) 

 Criada a princípio para dupla aptidão 

• Alta taxa de parto gemelar  6 a 8% 

(composto MARC Twin) 

• Altas taxas de partos distócicos  50 a 55% 

 









Belge blue 



 Belgian Blue-Blanc: 

 

 É raça moderna, de porte avantajado e aptidão para produção de 
carne. O Blanc Bleu Belge se distingue por: 

          - Desenvolvimento extraordinário de sua musculatura;  

          - Grande uniformidade e tamanho;  

          - Precocidade;  

          - Sua aptidão para produzir carne muito tenra;  

          - Seu excelente índice de conversão alimentar;  

          - Sua excelente habilidade materna e docilidade.  

 








