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Como comprar 
o melhor touro 

para seu rebanho?
William Koury Filho  é zootecnista, 

mestre e doutor em Produção Animal, 
jurado de pista de Angus a Zebu e proprietário 

da Brasil com Z® – Zootecnia Tropical

O lá, amigos do agro! A divul-
gação, agora, no segundo 
semestre, do TOP 100 Ze-

buínos 2019 (lista que apresenta 
os maiores vendedores de touros 
do Brasil) coincide com o início 
da grande oferta de reprodutores 
no mercado e com o surgimento da 
pergunta clássica: como comprar o 
melhor touro para meu rebanho?

Antes de abordar a temática 
do título da coluna, vamos en-
tender um pouco do ocorrido em 
2018 com o mercado de touros, 
capturado pela pesquisa TOP 100 
– Zebuínos. Dos 66 rebanhos par-
ticipantes, que totalizaram 19.937 
mil touros comercializados, 90,6% 
participam de programas de me-
lhoramento genético, movidos 
pelo ímpeto da seleção mais emba-
sada em critérios técnicos ou pelas 
exigências do mercado – detalhes 
que poderão ser lidos na matéria 
específica sobre a pesquisa.

Retornando ao tema da coluna, 
trata-se de uma resposta bastante 
complexa, o que não impede de 
simplificarmos o critério de esco-
lha do “melhor” touro para um re-
banho em particular. Para iniciar, 
temos de ter claro o objetivo da 
criação: se é produzir repassado-
res para venda de genética; se o 
negócio é venda de bezerros; ciclo 
completo; ou, ainda, se o objetivo 
principal é a reposição de matri-
zes. Geralmente, a reposição de 
matrizes é uma necessidade certa, 
lembrando que é pelas fêmeas que 

vamos fixando os genes dos touros 
melhoradores em rebanhos comer-
ciais. Nessa linha de raciocínio, 
vale destacar o depoimento dos 
donos de rebanhos que investem 
em touros melhoradores com suas 
bases de matrizes cada vez mais 
produtivas e padronizadas através 
do ganho genético acumulado sa-
fra a safra. Contudo, não é fácil 
comprar boa reposição no merca-
do. 

E o touro? Como deve ser esco-
lhido? As questões básicas a serem 
analisadas são saúde, bom estado 
nutricional (sem exagero), exame 
andrológico e ter avaliações ge-
néticas positivas. Daí, seguimos 
algumas dicas: 1) deve ser prove-
niente de criatórios sérios e com-
petentes no que fazem – produzir 
semente (touro) não é para qual-
quer pecuarista, nem algo que se 
alcança do dia para a noite, salvo 
com investimentos pesados, o que, 
ainda assim, demanda um tempo 
significativo; 2) deve ser criado/
selecionado em condições pró-
ximas da realidade de sua fazen-
da, no que se refere ao sistema de 
produção, de preferência na mes-
ma região da propriedade, o que 
aumenta bastante a segurança nos 
resultados; 3) deve ser positivo em 
algum programa de melhoramen-
to genético, se possível até deca 
3 ou TOP 30% – como a maioria 
dos programas CEIP; 4) deve pas-
sar pela análise da régua de DEPs, 
pois não se pode basear somente 

no índice de tal programa, uma vez 
que seu rebanho pode estar carente 
de determinada característica, que 
deverá ser priorizada na escolha 
do reprodutor – pense no seu reba-
nho de matrizes da mesma maneira 
que se faz uma “análise de solo” 
(como é sua vacada?) para que 
possa ser indicada a melhor “for-
mulação de adubo” (ou seja, pon-
deração das características DEPs 
e morfologia); e, 5) por fim, não 
bastam os números (DEPs), deve 
ser entendido que as avaliações 
genéticas/genômicas são funda-
mentais, mas possuem limitações, 
assim é indispensável observar a 
parte de enquadramento no padrão 
racial (maior garantia de consis-
tência genética em padronizar ca-
racterísticas particulares da raça), 
aprumos e biotipo. 

Claro que “o melhor” touro para 
você é algo muito relativo, vai de-
pender das variáveis que serão ana-
lisadas, inclusive quanto se quer ou 
pode investir. Pela lógica, a melhor 
semente vale mais, já que resultará 
em safra mais farta. Mas nem sem-
pre é assim. Muita semente (touro) 
vendida não passa de embalagem ou 
de um bom marketing, devendo em 
conteúdo, qualidade genética. Não 
caia em conversa para boi dormir. 
Para comprar um bom touro, estude 
muito ou consulte um profissional 
qualificado e comprometido com 
seus resultados, pois as chances de 
sucesso aumentarão bastante.

É isso aí, vamos que vamos! 


