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Introdução 

 

A principal proposta de seleção da 

raça Gir Leiteiro é o incremento da 

sua capacidade produtiva leiteira 

no ambiente tropical. Para tal, se 

faz necessário o conhecimento 

das famílias superiores para essa 

aptidão e assim, aumentar a sua 

contribuição na formação das 

gerações subsequentes. Isso só foi 

possível com a avaliação genética 

de touros no início dos anos 90, de 

onde são obtidos os valores 

genéticos, divulgados anualmente 

em forma de sumário, com amplo 

acesso entre os criadores. A partir 

disso, a raça passou a ter uma 

pressão de seleção que resultou 

no aumento da produção média 

de leite de vacas Gir Leiteiro de 

acordo com o ano de parto, 

apresentado na figura abaixo.

 

 

 

 

 

 

Figura 1-Evolução nas médias da produção de leite (kg) até 305 dias, por ano de parto, em 
rebanhos participantes do PNMGL (Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro) 
[Fonte: Sumário de Touros Embrapa/ABCGIL 2020] 
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Porém, havia na raça a 

necessidade em se obter ganhos 

genéticos ainda maiores. Para 

isso, a partir de 2018, se iniciou 

uma seleção genômica na raça Gir 

Leiteiro. Possibilitando assim, que 

o criador tenha em mãos não 

somente valores genéticos 

acurados de touros, divulgados no 

sumário anual da raça, mas 

também valores genéticos (nesse 

caso, valores genômicos) acurados 

das fêmeas, mesmo sem progênie 

avaliada.  Esse aumento de 

confiabilidade no mérito genético 

da fêmea, garante ao criador 

maior segurança em tomadas de 

decisões acerca dos seus animais. 

Possibilitando que processos de 

seleção e multiplicação sejam 

realizados com menor margem de 

erro e em animais cada vez mais 

jovens. Esse processo irá 

ocasionar num futuro próximo um 

incremento ainda maior na 

capacidade produtiva dos animais 

da raça Gir Leiteiro.  

Portanto, sabendo que os 

resultados dessa avaliação 

genômica assumem papel 

relevante no dia a dia das 

fazendas, é fundamental a 

divulgação ampla dos animais 

superiores dentro da população. 

Para isso é divulgado 

anualmente um sumário 

onde é exposto os 

valores genômicos das 

10 % melhores fêmeas 

jovens e adultas para 

produção de leite na raça 

Gir Leiteiro (Figura 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Capa do atual 
Sumário Brasileiro de 
fêmeas da raça Gir 
Leiteiro. 
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Desempenho das Fazendas do Basa na Avaliação Genômica  

 

É possível observar uma grande 

proporção de animais provindos 

das Fazendas do BASA no ranking 

dos animais da última avaliação 

genômica divulgada (figuras 2 e 3). 

Entre as fêmeas jovens, 23 % são 

provindas das fazendas do Basa e 

entre as adultas 14 %. Isso quer 

dizer que, aproximadamente 1 em 

cada 5 fêmeas entre as top 10% 

melhores da raça provém desse 

rebanho. Portanto, pode se dizer 

que as Fazendas do Basa 

apresentam grande êxito no 

quesito de incluir animais entre os 

melhores da raça.

 

Figura 3-Número de animais por rebanho entre as top 10% Fêmeas Adultas no Sumário 
Brasileiro de Fêmeas da raça Gir Leiteiro no ano de 2020. 

 

Figura 4 Número de animais por rebanho entre as top 10% Fêmeas Jovens no Sumário 
Brasileiro de Fêmeas da raça Gir Leiteiro no ano de 2020. 

 

Figura 3 Número de animais por rebanho entre as top 10% Fêmeas Adultas no Sumário Brasileiro 
de Fêmeas da raça Gir Leiteiro no ano de 2020. 
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Esses resultados por si só já seriam 

suficientes para indicar uma certa 

superioridade das Fazendas do 

Basa frente aos demais rebanhos 

na ótica de se obter animais com 

méritos genéticos superiores para 

produção de leite na raça. Porém, 

o rebanho se destacou também 

quando se compara o valor 

genômico médio desses animais 

frente aos demais rebanhos. A 

diferença entre os GPTAs médios 

das fêmeas jovens das fazendas do 

Basa (354 kg) com os demais 

rebanhos (336 kg), foi de 18 Kg de 

leite. Sendo essa diferença ainda 

maior, de 33Kg quando se 

compara os GPTAs das fêmeas 

adultas das fazendas do Basa (361 

kg) com os demais rebanhos (328 

kg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Média do GPTA Leite das fêmeas 
adultas por rebanho no Sumário Brasileiro de 
Fêmeas do ano de 2020. 

Figura 5 Média do GPTA Leite das fêmeas 
jovens por rebanho no Sumário Brasileiro de 
Fêmeas do ano de 2020 
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A superioridade alcançada pelas 

fazendas do Basa frente aos 

demais rebanhos, deve ser 

interpretada como um conjunto 

de tomadas de decisões bem-

sucedidas. Que incluí desde a 

escolha de touros com alto mérito 

genético para serem inseridos no 

processo de acasalamento, 

passando pelo processo de 

multiplicação das fêmeas 

superiores dentro do rebanho, 

que aumentasse a contribuição 

desses animais na formação das 

próximas gerações e como fim do 

processo, o descarte de animais 

improdutivos. Para que todos 

esses processos sejam bem 

executados, é necessário o 

conhecimento amplo do rebanho 

em questão, sendo possível 

observar uma distribuição dos 

GPTAs para leite entre todos os 

animais das fazendas do Basa 

próxima à uma normalidade, 

apresentada na Figura 7, 

indicando que nesse rebanho 

estão sendo submetidos à 

avaliação genômica o maior 

número de animais possível. 

Como resultado, é possível 

observar na Figura 7, um aumento 

na proporção de animais incluídos 

entre os top 10% da raça entre os 

anos de nascimento. 

 

 

Figura 8 Ranqueamento dos animais das fazendas do Basa na população de acordo 
com o ano de nascimento. 

Figura 7 Distribuição dos GPTAs Leite entre as fêmeas 
das fazendas do Basa. 
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Como mencionado 

anteriormente, houve a 

necessidade de se identificar 

dentro do rebanho as famílias de 

desempenho superior e aumentar 

assim a contribuição desses 

animais nas próximas gerações. 

Esse processo pode restringir o 

uso de alguns animais, podendo 

causar uma perda na variabilidade 

considerando as gerações 

subsequentes, bem como um 

aumento no coeficiente de 

endogamia médio. Porém, ao que 

tudo indica, nas fazendas do Basa 

o coeficiente de endogamia tem 

sido levado em conta no 

planejamento dos acasalamentos, 

havendo assim uma preocupação 

em não se produzir valores 

extremos. Como resultado, pode 

ser observado na figura 9, que o 

coeficiente de 

endogamia é 

controlado 

entre os anos de 

nascimentos, 

não impedindo 

os ganhos 

genéticos 

apresentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 9 Tendências para GPTA leite e coeficiente de endogamia 
nos animais das Fazendas do Basa em diferentes anos de 
nascimentos. 

Figura 10 Babaculandia FIV do Basa (Jaguar 
TE do Gavião X Narnia FIV do Basa), terceiro 
maior GPTA leite da raça entre as fêmeas  
jovens, 659 Kg. 

Figura 11 Otilia FIV do Basa (Jaguar TE do 
Gavião X Insensata FIV do Basa), maior 
GPTA leite entre as femêas adultas da raça, 
603 Kg. 
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