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Introdução 

 A história atribui a Tomé de Souza, o primeiro Governador Geral do Brasil, a introdução do 

gado bovino no Brasil, trazido do Arquipélago de Cabo Verde diretamente para as capitanias onde 

atualmente estão os Estados de Pernambuco, Bahia e São Paulo. O gado de São Vicente espalhou-se 

pelo rio das Velhas, chegando até o rio São Francisco (MG) e por volta de 1759 instalou-se nas 

margens dos rios das Almas e Canabrava, região dos Sertões de Amaro Leite, atualmente Mara 

Rosa-GO (Primo, 1992). 

 Para Carvalho & Girão (1999), o gado conhecido em alguns estados como Pé-duro (Piauí e 

Maranhão) ou Curraleiro (Goiás e Tocantins), é descendente dos bovinos trazidos pelos 

colonizadores. Esses bovinos adequaram-se gradativamente a pastagens de baixa qualidade, a 

condições de baixa umidade, ao calor e outros fatores adversos. O resultado dessa seleção natural 

foi à sobrevivência de animais muito resistentes e adaptados a condições desfavoráveis dos trópicos. 

 Na América Latina, o gado naturalizado foi a base da pecuária durante quase cinco séculos e 

hoje ele encontra-se a ponto de ser quase totalmente absorvido por outras raças. Na expectativa de 

que as raças introduzidas resolvam problemas de produção, associados a entraves como sanidade e 

nutrição, algumas populações vêm sendo cruzadas com linhagens exóticas, todavia, sem nenhum 

plano sistemático de melhoramento. 

 Por essa razão, grupos de pesquisadores têm se empenhado em estabelecer programas de 

conservação, preocupando-se em estudar aspectos das raças locais, tais como, a localização dos 

criatórios, o tamanho da população, o sistema de produção e o perfil dos criadores. Considerando 

este contexto, o objetivo deste estudo foi identificar e caracterizar os criatórios e criadores de 

bovinos da raça Curraleiro nos estados de Goiás e Tocantins. 
 



 

 
 
 

Material e Métodos 

 As informações sobre os rebanhos de gado Curraleiro, os criatórios e seus proprietários 

foram obtidas pela aplicação de um questionário semi-estruturado, seguindo metodologia proposta 

por Thrusfield (1995), realizada pela equipe da Escola de Veterinária da Universidade Federal de 

Goiás, com o auxílio, na cidade de Lizarda-TO, do veterinário do órgão oficial de defesa sanitária 

(Demerval da Silva Torres). Foram respondidos oito questionários no estado de Goiás e 20 no 

estado de Tocantins. Os resultados foram expostos em estatística descritiva simples. 

 Para caracterizar o nível tecnológico do criatório, verificou-se a presença de 12 itens: 1-

identificação dos animais, 2-registro de índices zootécnicos, 3-sistema de produção intensivo, 4-

suplementação alimentar, 5-mineralização, 6-aplicação de vacinas obrigatórias, 7-vermifugação, 8-

controle de ectoparasitas, 9-cura do umbigo do bezerro, 10-uso de estação de monta, 11-cuidados 

com eliminação de carcaças e 12-assistência técnica. Os criatórios com pelo menos quatro itens 

foram classificados como baixo nível tecnológico, aqueles com cinco a oito itens, como de médio 

nível tecnológico e acima de nove itens, alto nível tecnológico. 
 

Resultados e Discussão 

 Considerando as 28 propriedades, 15 (53,6%) apresentaram médio nível tecnológico e 13 

(46,4%) baixo nível tecnológico. A maioria dos criatórios não atendeu a cinco dos doze itens 

avaliados: uso de estação de monta (n=0), sistema de produção intensivo (n=0), assistência técnica 

(n=2), suplementação alimentar (n=2) e identificação dos animais (n=5). 

 Todos os criadores utilizam a pecuária extensiva, a grande maioria em pasto nativo e matas 

de cerrado. As pastagens de capim braquiária estiveram presentes em 81,5% das propriedades, mas 

são destinadas aos rebanhos comerciais de outras raças. A ocupação das pastagens nativas pelo 

gado fica mais evidente quando é traçado um paralelo com os dados disponíveis sobre a 

porcentagem de pastagem nativa nas regiões onde os criatórios de Curraleiro foram localizados. O 

Tocantins apresenta 34,6% das áreas agropecuárias formadas com pastagens nativas e a região do 

Jalapão possui 55%. Em Goiás esse valor é de 18,7%, entretanto no nordeste do estado chega a 57% 

no município de Cavalcante e 61,2% em Teresina de Goiás (BRASIL, 1998), municípios onde são 

encontrados os criadores mais antigos da raça. 



 

 
 
 A média de animais por rebanho em Goiás é de 77,5 enquanto em Tocantins é de 66,5. Estes 

resultados estão bem abaixo da média descrita pelo ultimo censo agropecuário que cita 153,7 e 

142,2 para os estados de Goiás e Tocantins, respectivamente (BRASIL, 2006). A baixa densidade 

foi mais evidente nas propriedades na região do Jalapão-TO, onde foram identificados 15 criatórios 

(55,55% do total amostrado). Esses rebanhos são pequenos (10 a 30 animais) e não há cerca 

limitando os pastos. Essa baixa densidade de bovinos corrobora com as informações fornecidas pelo 

IBGE (BRASIL, 2006) de que o rebanho bovino dessa região é o menor do estado do Tocantins, 

representando somente 4,8% do total. Provavelmente esse fato esteja associado às condições menos 

favoráveis do local para o desenvolvimento da pecuária, pois o solo é extremamente arenoso e 

mesmo a vegetação nativa sofre com o clima seco e a prática de pequenas queimadas controladas, 

por ocasião das chuvas, com o objetivo de proporcionar pasto verde para o rebanho. 

 Não há manejo nutricional diferenciado ou suplementação nos criatórios de Goiás. No 

Tocantins essa prática foi descrita em duas propriedades (7,1%) por ocasião da seca, utilizando cana 

ou mandioca triturada. A mineralização ocorre em 26 propriedades (92,9%), sendo fornecida 

continuamente, mas os cochos, em sua maioria, não obedecem a critérios técnicos. A produção em 

51,7% das propriedades é o ciclo completo, 44,8% fazem somente cria e apenas uma propriedade 

realiza o ciclo misto de recria e engorda (3,5%). A engorda de animais castrados para 

comercialização da carne ocorre em dois criatórios de Goiás (25%) e em dez criatórios (52,6%) no 

Tocantins, entretanto, normalmente esses animais são abatidos para consumo local. 

 O sistema produtivo aplicado ao gado Curraleiro, ainda hoje, é característico do observado 

no estado de Goiás até a década de 60. Borges (2000) relatou que maior parte das fazendas de gado 

era organizada de forma precária, com baixo investimento, o gado era criado na “larga”, quase não 

havia cerca dividindo pastos e fazendas, pois a aquisição de arame era difícil. Havia falta de sal para 

alimentação do gado principalmente na região Norte do estado, onde o produto era raro nas 

fazendas locais. O capital exigido para desenvolver a atividade pastoril era mínimo. As construções 

nas fazendas eram rústicas e os métodos de produção rotineiros. Predominava na pecuária goiana, o 

gado conhecido como "Curraleiro" ou "Pé-duro". Uma espécie rústica muito adaptada à criação 

extensiva do cerrado onde a pastagem natural do cerrado favorecia o manejo do gado com custos 

reduzidos para esta atividade. 

 Algumas propriedades selecionam animais muito pequenos para vendê-lo como 



 

 
 
mini-bois e mini-vacas, um nicho de mercado muito rentável, mas que caracteriza uma seleção 

negativa e a degeneração genética desses rebanhos. A venda de tourinhos e reprodutores é muito 

pequena e ocorre somente em 36,6% dos criatórios de Curraleiro. Este fato está associado a um 

sério problema, o aumento da consangüinidade com a perda da variabilidade genética, que pode ser 

confirmado pela informação de que 70% das propriedades faz a reposição de reprodutores com 

animais do próprio rebanho ou de rebanhos da região (30,0%). Segundo Egito (2007), a raça 

Curraleiro quando comparada as demais raças naturalizadas é a que apresenta valores mais altos de 

FIS e índices de heterozigosidade mais baixos. A redução significativa na heterozigosidade nesta 

população reflete os acasalamentos não aleatórios que ocorrem dentro dos rebanhos, onde a relação 

existente entre machos e fêmeas é pequena. A proporção de alelos compartilhados entre os animais 

estudados foi de 34,37%, sendo inferior apenas aos valores observados para a raça Caracu 

(38,39%), na qual trabalhos de melhoramento genético são comuns e podem levar o acúmulo ou até 

mesmo a fixação de determinados alelos. 

Este resultado é bastante preocupante e necessita intervenção urgente, pois Wiggans 

et al (1995), verificaram em bovinos, decréscimo nas características produtivas associado ao 

aumento da endogamia, o que corrobora as ações dos programas de conservação de recursos 

genéticos animais, onde é priorizado a manutenção da diversidade genética máxima de cada 

espécie, inclusive prevendo necessidades imprevistas para o desenvolvimento de sistemas de 

produção sustentáveis, uma vez que as características que podem ser necessárias no futuro são 

indeterminadas (Egito et al., 2002). 

 As informações sobre os índices produtivos e reprodutivos são observacionais e por isso, 

imprecisas. Segundo Barbosa & Vilela (2006) a falta de registro dessas taxas dificulta a avaliação 

do potencial produtivo e econômico do sistema de produção pecuária. 

 A reprodução é feita pela monta natural, sem estação delimitada, a primeira cobertura ocorre 

entre 2 e 2,5 anos de idade e o primeiro parto entre 3 e 3,5 anos. Segundo os proprietários e peões é 

difícil a vaca não enxertar e quando isso ocorre, é o resultado da falta pasto. Em condições 

adequadas parem uma vez ao ano, bezerros pesando entre 17 e 21 kg. A cura do umbigo dos 

bezerros é praticada em 50% dos criatórios. As vacas produzem leite suficiente para a amamentação 

(3 a 4 litros/dia) e algumas fazendas utilizam as mais produtivas para consumo local de leite e 

derivados. O peso estimado ao abate varia entre 10 e 11 arrobas e a média de idade ao abate é de 3,5 



 

 
 
a 4 anos e os criadores relatam bom rendimento de carcaça. Os índices relatados pelos produtores 

são semelhantes aos descritos por Barbosa & Vilela (2006) para sistemas pecuários com pouca 

aplicação de tecnologia. 

 Apesar de não haver lucratividade com o rebanho Curraleiro, os criadores manifestaram 

satisfação com a escolha da raça e pontuaram de 9,4 a 9,6 (numa escala de 0 a 10) esse sentimento, 

destacando a rusticidade e o baixo custo de produção como as principais vantagens. Quando 

comparados a outras raças bovinas criadas nas propriedades, esses animais ganharam notas acima 

de oito em características como: resistência, temperamento, necessidade de cuidados, produtividade 

e custos de manutenção. Estas qualidades inerentes aos Curraleiros têm direcionado os trabalhos 

dos pesquisadores com a finalidade de verificar sua veracidade e a aplicação prática dessas 

características na pecuária. 

 É comum a venda de animais para tração de carro-de-boi, tradição viva nas festividades 

religiosas e manifestações culturais no estado de Goiás. A Festa do Divino, no município de 

Trindade-GO reúne centenas de carros de bois, que acompanham romeiros peregrinos de diferentes 

regiões do estado, carregando pertences e alimentos. Muitos romeiros citam que os carros também 

são utilizados nas pequenas propriedades para carregar lenha e o milho colhido nas roças (Maia & 

Coelho, 2006). 

 Os criadores de gado Curraleiro são extremamente ligados ao ambiente rural, somente 30% 

possui nível superior de escolaridade, 44% residem na fazenda e 51,9% vive exclusivamente da 

atividade agropecuária. Quanto ao tempo de condução da atividade pecuária, 70,3% estão no ramo 

há mais de 20 anos e a grande maioria possui o rebanho Curraleiro há mais de 20 anos. 

 Quando questionados sobre os motivos que os fizeram conservar esses animais, respondem 

quase que em unanimidade que o fazem pela tradição e pelo sabor e qualidade da carne. Ficou 

explícito o caráter cultural e familiar dessa atividade e a crença de continuidade por parte das 

gerações futuras. 
 

Conclusões 

 O sistema de produção aplicado aos rebanhos de gado Curraleiro caracteriza-se como 

pecuária extensiva de médio nível tecnológico, baixo custo de produção, pouco retorno econômico 

e risco de endogamia. Entretanto, há um grande interesse dos produtores em conservar a raça e a 



 

 
 
pesquisa e a difusão de tecnologias podem ser ferramentas importantes na exploração das 

potencialidades desse recurso genético. 
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