
 

 

Descubra a Vantagem de Nebraska... Gado de Corte 
 

Em Nebraska, a maior indústria é a de carne bovina, esta 
sendo considerada uma atividade agressiva e dinâmica.  A 
área produtiva disponível para pastoreio e produção de 
alimentos no estado suporta mais de 1.827.000 cabeças.  A 
abundância de água e grãos permite a expansão da 
indústria de gado de corte.  Nebraska é, atualmente, o 
mercado número um em vendas de gado de corte.   
 
A proeminência da indústria de gado em nossa nação é 
devido, em parte, a riqueza de recursos naturais no estado e 

a vontade do produtor de se adaptar a mudanças.  A indústria de gado é uma indústria que sempre 
está em constantes mudanças.  Os produtores de gado são responsivos às demandas dos 
consumidores ao redor do mundo.  Através da utilização de animais geneticamente superiores, 
sistemas de cruzamento planejado, melhores programas de sanidade e tomada de registros de 
produção computadorizados, os produtores podem fornecer aos criadores e confinadores de 
bovinos o gado que satisfaça às demandas do consumidor e da indústria. 
 
Desempenho 
Os produtores de gado de Nebraska foram os 
pioneiros no desenvolvimento e implementação do 
teste de desempenho individual e desempenho do 
rebanho.  Hoje, informações específicas sobre o 
gado, tal como o peso ao nascimento, peso na 
desmama, peso à um ano, valores estimados de 
cruzamento ou diferenças esperadas da progênie, 
são regras, e não a exceção, nos rebanhos de 
Nebraska.  Essas ferramentas, em conjunto com o 
fenótipo do animal, fornecem aos compradores informações extras para uma adequada tomada de 
decisão. 
 
Genética 
Os produtores de Nebraska oferecem animais geneticamente superiores capazes de satisfazerem 
as necessidades do exigente comprador atual. Se o objetivo é aumentar a produção de leite das 
fêmeas ou aumentar o peso dos bezerros na desmama, os produtores de rebanhos comerciais e 
puros fornecem uma grande variedade de material genético. A pesquisa tem mostrado que os 
cruzamentos entre raças e os hibridos resultantes deste cruzamento podem aumentar a 
produtividade e os lucros. A maioria dos sistemas de produção comercial em Nebraska utiliza este 
sistema. A inseminação artificial é rotineiramente utilizada pelos produtores de Nebraska. A 
transferência de embriões de fêmeas de elite oferece avanço genético em uma única geração. 
 
Tecnologia 
Os produtores de Nebraska tiram proveito da pesquisa atual 
para orientarem seus programas. O Centro de Pesquisa em 
Produção de Carne do USDA, em Clay Center, Nebraska, é o 
maior do país nesta área. Pesquisas comparando diferente 
raças e programas de cruzamento, rotatividade de pastoreio, 
sincronização reprodutiva e fontes integradas de manejo têm 
sido estudadas para determinar a vantagem econômica na 
produção de bovinos de corte. A Universidade de Nebraska é 
líder na pesquisa em gado de corte e fornece assistência ao 
produtor na aplicaçao dessas novas tecnologias. 



 

 

Descubra a Vantagem de Nebraska 
 
Organizações como a Associação de Criadores 
de Nebraska e as Associações de Raças 
desempenham um papel vital na bovinocultura, 
pois aquelas ajudam os criadores organizando 
exposições, excursões e visitas aos campos de 
outros produtores.   
 
A exposição de gado é apenas uma arena na 
qual o gado de corte de Nebraska supera.  Há 
muito tempo reconhecido pela sua importância em competições nacionais, a bovinocultura de 
Nebraska também produz bom bovinos para a indústria. A cria do gado de corte de Nebraska pode 
ser encontrada ao redor do mundo.  Pelo fato de que muitos produtores de Nebraska têm 
experiência em exportação, eles podem ajudar a fornecer informações sobre o tipo de 
reprodutores, sêmen ou embriões que são necessitados.  Arranjos para transporte, testes de 
sanidade e documentação necessária estão prontamente disponíveis.  
 
A Divisão de Promoção e Desenvolvimento do Departamento de Agricultura de Nebraska também 
se dedica fornecendo assistência a pessoas interessadas no gado de corte de Nebraska. Seus 
funcionários podem fornecer informações ou organizar visitas aos líderes dos produtores e da 
indústria em nosso Estado. 
 
Convidamos você a descobrir a Vantagem de Nebraska em reprodutores de qualidade superior. 
Estamos confiantes de que você encontrará assistência necessária na área de gado de corte em 
Nebraska.  Para maiores informações, contate: 
 

Um Membro do grupo da Exportção de Genéticas de Gado, Inc. dos EUA  
(United States Livestock Genetics Export, Inc. - USLGE) 

Divisão de Promoções e Desenvolvimento 
do Departamento de Agricultura de Nebraska 

301 Centennial Mall South 
P.O. Box 94947 

Lincoln, Nebraska USA 68509-4947 
Telefone:  402-471-4876 

Fax:  402-471-2759 
www.agr.state.ne.us 

agprom@agr.state.ne.us 
 


