
   
 

1 
 

PECUÁRIA DE CORTE: 
VALE A PENA INVESTIR EM TOUROS GENETICAMENTE SUPERIORES?1 

 

Antonio N. Rosa1 

Luiz O. C. Silva  

Paulo R. C. Nobre 

Elias N. Martins  

Fernando P. Costa 

Roberto A. A. Torres Jr. 

Gilberto R. O. Menezes  

Carlos E. S. Fernandes 

 
Considerando-se um único acasalamento, reprodutor e matriz têm o mesmo 

valor, uma vez que cada um contribui com a metade do seu genoma para a 
formação de um novo indivíduo. No entanto, ao longo da vida reprodutiva, enquanto 
uma vaca pode deixar, na melhor das hipóteses, até oito-dez filhos, o touro pode ter 
dezenas, centenas ou até milhares deles, dependendo da relação touro:vaca, em 
processo natural de reprodução, ou da intensidade de uso da técnica de 
inseminação artificial.  

Em um rebanho como um todo, em monta natural, tendo em vista as 
diferentes intensidades de seleção em cada um dos sexos, e considerando-se 
características de herdabilidade igual a 0,30, pode-se demonstrar que o touro 
representa de 84% a 86% do melhoramento genético que pode ser alcançado em 
todo o plantel, para relações touro:vaca de 1:20 e 1:40, respectivamente. 

Desta forma, atendidas as boas práticas de criação no que se refere à gestão 
do negócio, alimentação, saúde e manejo dos animais, a escolha dos reprodutores 
deve ser considerada uma decisão determinante do sucesso do sistema de 
produção, devendo, por isto, ser tomada criteriosamente. 

O primeiro quesito a ser considerado para tal é o valor genético, quer sejam 
os touros produzidos na própria fazenda ou adquiridos de outros rebanhos. Uma vez 
que se tenha escolhido adequadamente a raça ou o plano de cruzamento a ser 
adotado, de acordo com as condições ambientais, o sistema de produção e o 
mercado a ser atendido, espera-se, ainda, que os reprodutores selecionados 
produzam filhos bem adaptados, com potencial reprodutivo satisfatório e com boa 
conformação frigorífica. Para isto, além do valor genético, os touros precisam 
apresentar boa integridade genital, libido e funcionalidade, de forma que possam, 
eficientemente, identificar, cobrir e fecundar as matrizes. Assim, a superioridade 
genética dos pais será repassada aos descendentes, que vão completar o ciclo 
produtivo quer na indústria frigorífica, para a produção de carne, quer na reposição 
de touros e matrizes dos rebanhos de cria, base do sistema de produção. 

Do ponto de vista genético é difícil trabalhar diretamente a variável peso ao 
abate, ideal para determinar o valor econômico dos animais de corte, uma vez que 
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nos plantéis de seleção os planos de coleta de dados geralmente consideram 
características de crescimento que vão, no máximo, até a idade de 18 meses. Por 
isso, no exemplo a seguir, que visa demonstrar o impacto econômico do uso de 
touros melhoradores, utiliza-se o peso à desmama, que além de apresentar 
parâmetros genéticos acurados, pela aplicação de um amplo programa de 
melhoramento, dispõe de um valor econômico bem estabelecido pelo mercado de 
bovinos de corte. 

Para maior precisão das estimativas econômicas, tomou-se como exemplo a 
raça Nelore, a qual, predominando na porção tropical do país em função de 
características próprias da espécie Bos indicus, é responsável por cerca de 80% da 
produção brasileira de carne. 

Na avaliação genética mais recente da raça Nelore, lançada em setembro de 
2012 pelo Programa Embrapa de Melhoramento de Gado de Corte – Geneplus 
(www.geneplus.com.br), que envolveu 279 rebanhos e cerca de 1,8 milhão de 
animais na população total (ascendentes e descendentes), apurou-se uma média de 
DEP – Diferença Esperada na Progênie de 4,44 kg para o efeito direto a desmama, 
considerando-se 3.592 touros positivos para esta característica (DEP com amplitude 
de zero a 27,1 kg), de um total de 4.524 touros ativos reprodutivamente nos últimos 
cinco anos.  

Assim, com base na própria definição de DEP – Diferença Esperada na 
Progênie e considerando o valor médio de R$3,65 por kg de peso vivo (machos: 
R$4,00 e fêmeas: R$3,30/kg de peso vivo - resultados do 2653º Leilão Correa da 
Costa realizado no dia 15 de maio de 2013; www.correadacosta.com.br, acesso em 
16 de maio de 2013), o retorno econômico de cada filho de um touro superior pode 
ser estimado em R$16,21, quando comparado ao valor dos filhos dos demais touros 
daquela população (4,44 kg x R$3,65).  

Observa-se, no entanto, que a média do peso a desmama nestes rebanhos 
participantes do programa de melhoramento genético é 196 kg (204 kg para machos 
e 188 kg para fêmeas), enquanto que nos rebanhos comerciais, produtos dos quais 
foram oferecidos no Leilão Correa da Costa acima referido, ela pode ser estimada 
em 174 kg, quando se corrige os dados para uma idade semelhante de oito meses 
(182 kg para machos e 167 para fêmeas).  

Portanto, grosso modo, nos rebanhos da base dos sistemas de produção o 
valor de um único produto de um touro selecionado, corrigindo-se para a defasagem 
genética (rebanho de seleção - rebanho comercial), seria da ordem de R$56,36 
((196-174)/2+4,44)*3,65) acima da média geral. Este ganho extra, pela utilização de 
touros melhoradores, equivale a um retorno econômico 9% superior ao valor de um 
bezerro médio do rebanho comercial! 

Para uma relação touro:vaca de 1:25 e uma taxa média de desmama de 75% 
em rebanhos comerciais (Zimmer e Euclides, 1997), os 3.592 touros superiores 
poderiam proporcionar, nos rebanhos comerciais, um retorno extra de cerca de 3,8 
milhões de reais ao ano. 

No entanto, o Programa Geneplus-Embrapa não é o único que contempla 
esta raça no Brasil. Considerando-se os registros da Associação Brasileira dos 
Criadores de Zebu (controle de 472 mil produtos em 2012; 80% de raças de corte, 
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90% dos quais da raça nelore, Josahkian, L.A., comunicação pessoal) pode-se 
chegar à estimativa de uma produção total de 172 mil machos a desmama, 
candidatos a reprodutores, produzidos por cerca de 430 mil matrizes nelore 
registradas, em reprodução nos principais programas de melhoramento genético 
desta raça no país. 

Admitindo-se que 50% destes animais venham a ser classificados como 
superiores e assumindo-se uma estimativa média de DEP semelhante à do 
Programa Geneplus-Embrapa, tem-se um retorno extra de cerca de 91 milhões de 
reais ao ano, pelo uso destes touros positivos nos rebanhos comerciais, com base 
no peso a desmama de seus produtos. 

Mesmo sendo considerada apenas a raça nelore esta estimativa, por si só, 
poderia justificar um amplo programa de incentivo ao uso de touros melhoradores, a 
exemplo do que vem sendo feito pelo PROGENETICA, programa liderado pela 
ABCZ, com envolvimento da rede oficial de extensão rural e recursos financeiros do 
MDA, repassados aos produtores pelo Banco do Brasil. 

Outra observação, no entanto, precisa ser feita. A partir de dados do IBGE 
(www.ibge.gov.br), da ABCZ e de projeções do Anuário da Pecuária Brasileira 
(www.informaecon-fnp.com, dados de 2012), estima-se que o rebanho de fêmeas de 
corte em monta natural com base na raça nelore seja de 53 milhões de reses, já 
deduzidas 2,4 milhões de matrizes servidas por inseminação artificial (efetivo total: 
212 milhões; gado de corte: 80%; rebanho taurino da região sul: 13% do total; 
proporção de matrizes no rebanho: 42%; 90% da raça nelore em relação ao total das 
raças zebuínas; 3,3 milhões de doses comercializadas em 2012, www.asbia.org.br).  

Assim sendo, o número de reprodutores em monta natural deve ser da ordem 
de 2,1 milhões, cuja reposição é estimada em 420 mil touros/ano (relação touro:vaca 
de 1:25 e taxa de reposição de 20%). 

Verifica-se, portanto, que mesmo aproveitando-se todos os produtos 
desmamados nos plantéis de seleção com registros na ABCZ, seria possível o 
atendimento de apenas 40% da demanda total de touros. Estando o rebanho geral 
em crescimento, deduz-se que a maioria dos touros em serviço são inferiores, 
cabeceira de rebanho ou ponta-de-boiada, ou provenientes de plantéis que não 
participam de programas de melhoramento.  

Assim, o investimento em touros de genética superior, além do efeito direto na 
renda dos produtores, pela colheita de bezerros mais valorizados no mercado, ainda 
poderia servir de incentivo aos selecionadores para aumento da oferta de touros 
melhoradores aos rebanhos comerciais. 

Caso a demanda total de 420 mil reprodutores nos rebanhos comerciais fosse 
atendida com touros de valor genético superior, mesmo considerando-se apenas a 
raça nelore e uma única característica, peso dos bezerros a desmama, que longe 
está de representar o real impacto econômico final medido ao abate, seria possível 
estimar um ganho extra de cerca de 440 milhões de reais ao ano.  

Estendendo-se este raciocínio para todo o rebanho nacional de corte, com 
demanda da ordem de 570 mil touros/ano, resguardadas as limitações relacionadas 
às variações dos parâmetros genéticos e econômicos, consideradas todas as raças 
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e regiões do país, os ganhos poderiam alcançar a cifra de 600 milhões de reais ao 
ano. 

Ressaltam-se, ainda, outras respostas correlacionadas neste processo de 
seleção, especialmente relacionadas à precocidade sexual, ganho de peso pós 
desmama e conformação frigorífica dos animais, com benefícios diretos na redução 
do ciclo de produção e na qualidade do produto final.    

Considera-se, portanto, que o investimento em touros geneticamente 
superiores apresenta elevado potencial de retorno econômico, podendo contribuir 
decisivamente para a melhoria da produtividade e da renda das fazendas de 
pecuária de corte, com seu efeito multiplicador no âmbito de toda a cadeia produtiva 
e dos demais setores da economia a ela interligados. 
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