
O Red Brangus ou Brangus Avermelhado é produto da
genética do Brahman (zebu) com o Angus. O Red Brangus
de raça, naturalmente, é avermelhado e mocho. Devido à
variedade das condições ambientais e à diversidade de
objetivos e necessidades dos fazendeiros, os organi-
zadores da ARBA decidiram não estabelecer percentagens
de sangue para fins de registro. Isto permite aos fazen-
deiros que escolham a percentagem adequada de sangre
para seu clima-mais Brahman para os climas tropicais e ári-
dos, ou mais percentagem de sangue do Angus para as
regiões mais frias. A capacidade do Red Brangus de se
adaptar aos climas frios do Noroeste dos Estados Unidos e
aos climas áridos do Sudoeste e à umidade do Sudeste é
fato documentado.

A raça do Red Brangus não parte da teoria que a mescla de
duas raças produziria uma terceira raça superior. O cruza-
mento do Brahman e do Angus em âmbito comercial
provou se sobretudo superior à cria direta do gado britâni-
co. Enquanto que o resultado desta mistura produziu bez-
erros vermelhos e negros, foram os vermelhos os que se
provaram superiores em termos de crescimento, fertili-
dade e vitalidade.

O gado Red Brangus combina a força, resistência às enfer-
midades e os instintos maternos superiores da raça
Brahman, mas também mantém a qualidade superior de
carcaça e fertilidade, bem como a capacidade de matriz e
leiteira do Angus. Os criadores de Red Brangus primam por
manter estas características e se concentraram em pro-
duzir gado que reúne tanto as necessidades da indústria
comercial como a satisfação do consumidor.
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Disposição
O temperamento é um fator impor-
tante na pecuária. O Red Brangus

provou ser dócil e fácil de tocar a pé, a cavalo ou
com veículo.

Robustez
O Red Brangus tem a capacidade natural
de se adaptarem uma ampla variedade

de climas. O Red Brangus é de um vermelho sólido,
bem tolerante natural do calor e resistente a
doença. A pigmentação do olho do Red Brangus
virtualmente elimina a conjuntivite e o câncer.
Pareceres recebidos dos operadores de engorda
relatam que os Red Brangus são saudáveis e fortes
no confinamento, resultando em uma engorda
mais rápida com melhores resultados.

Previsibilidade
O Red Brangus conquistou a fama de
produzir grande percentagem de novil-

hos de vermelho sólido ou pelugem avermelhada
e mochos quando cruzados com vacas de corte.
Resulta na uniformidade no tempo de mercado
eliminando a necessidade de se gastar tempo e
dinheiro para lhes cortar os chifres.

Variabilidade
O Red Brangus oferece aos produtores
comerciais e de gado de forragem uma

ampla variedade de opções para a produção e
marketing. As novilhas se mantêm pareadas com
seus companheiros machos da e depois do des-
mame, manifestam surpreendente desenvolvi-
mento no confinamento, servindo inclusive como
fêmeas de substituição.

Longevidade
Os touros Red Brangus tipicamente tra-
balham como reprodutores até a idade

de 12 anos enquanto que as vacas ainda pro-
duzem bem depois dos 14 anos. Historicamente,
vê-se que os Red Brangus vivem e produzem
pelos menos dois anos a mais do que as raças
britânicas e européias.

Maturidade rápida
Os touros Red Brangus maturam mais
rápido e podem começar um cobri-

mento ligeiro antes dos dois anos de vida. As
novilhas podem conceber dos 12 a 14 meses de
idade produzindo seus primeiros bezerros antes
de seu segundo aniversário. Tipicamente, as
fêmeas Red Brangus têm menos de 12 meses de
intervalo entre partos.

Partos fáceis
Ao nascerem os bezerros Red Brangus
podem pesar de 32 a 34 quilos.

Entretanto, isto depende no ambiente. Seu cresci-
mento é rápido e quase sempre ultrapassam aos
demais.

Capacidade leiteira
Os produtores comerciais e de raça
sempre elogiam o grande volume de

leite que as fêmeas Red Brangus produzem.
Possuem úberes bem formadas e não têm proble-
mas com a exposição ao sol devido à pigmen-
tação da sua pelugem. Esta grande capacidade
leiteira é transmitida geneticamente à cria, que
por sua vez servem de fêmeas de substituição.

Alto rendimento
O Red Brangus cruza bem com várias
outras raças. A maioria das combi-

nações resultam em um híbrido bem vigoroso. A
seleção favorecendo alta estirpe de raça de pode
produzir 100 libras a mais por bezerro. A habili-
dade de ganhar peso adicional pode ser observa-
do nos vobilhos. Os confinadores e programas de
marca tal como o do All Natural Tender Aged Beef
do Nolan Ryan dão preferência aos cruzamentos
de Red Brangus pela sua alta lucratividade.

Tamanho
A capacidade do Red Brangus de rápi-
do desmame e seu grande incremento

de peso anual  combinado com seu moderado
tamanho de corpo, dão-lhe ao boiadeiro um mel-
hor ganho. Os touros adultos Red Brangus tipica-
mente pesam de 800 a 900 quilos enquanto que
as vacas, pesam em média de 450 a 550 quilos.

Mercado
Segundo os registros, consta que os
novilhos Red Brangus continuam sendo

os preferidos nos mercados, rendendo aos
boiadeiros comerciais os preços mais altos em
leilões locais. Os operadores de frigoríficos gostam
do tamanho manejável das carcaças e os consum-
idores insistem na tipoficação por rendimento nº
2 Choice do USDA que a  carne do Red Brangus
oferece. Está documentado que o Red Brangus é a
raça que produz mais novilhos para carne certifi-
cada que qualquer outra raça Americana.
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