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1 - Introdução

É

com grande alegria que apresentamos os primeiros resultados do Programa de Melhoramento
Genético 2B (PMG2B), da AGRONEGÓCIOS 2B,
iniciado há mais de 5 anos.
Desde 2013, estamos gerando resultados de avaliação
genética do rebanho Gir Leiteiro das Fazendas Cachoeira
(Ferros, MG) e Palmeiras (Paraopeba, MG). Entretanto,
somente a partir de 2015, tivemos condições de utilizar o
“modelo animal” para avaliação genética e concluímos que
já tínhamos informações suficientes para divulgar alguns
resultados aos criadores e produtores de Gado Gir Leiteiro
e Girolando.
Por ser um trabalho de melhoramento genético pioneiro no Brasil, sentíamos que a divulgação de resultados
deveria ser feita quando a confiabilidade e repetibilidade
das avaliações fossem altas e consistentes. Agora, em 2016,
acreditamos que o PMG2B está em um nível adequado
para divulgar seus resultados iniciais ao mercado.
Para a avaliação ora apresentada, foram utilizados os
dados de mais de 280 vacas, com mais de 300 lactações
controladas e mais de 2.500 controles leiteiros individuais.

Além disso, foram utilizados mais de 1.600 animais na matriz de parentesco para avaliação genética.
Este caderno está dividido em mais dez seções, além
dessa introdução. As seções 2 e 3 traçam um perfil histórico-institucional da criação do Gir Leiteiro 2B. As seções 4,
5 e 6 mostram os instrumentos e as metodologias usadas
na avaliação genética do PMG2B. A seção 7 apresenta os
resultados, tanto globais quanto individualizados, em tabelas específicas, mostrando as melhores vacas do rebanho,
conforme as características e índices de seleção utilizados
na avaliação. A seção 8 descreve como é feita a seleção das
vacas que permanecerão no plantel, a seleção dos touros
que serão utilizados e como são feitos os acasalamentos.
As demais seções (9, 10 e 11) descrevem os benefícios
do Programa e os elementos de divulgação e disseminação
da genética 2B, assim como os passos futuros que temos
pretensão de galgar nos próximos anos.
A principal mensagem que gostaríamos de deixar é que
Melhoramento Genético é um processo dinâmico e flexível
que deve ir se ajustando ao desenvolvimento tecnológico
existente a cada momento e aos interesses do mercado.
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2 - Histórico da raça Gir
para justificar o PMG2B
Gir é uma raça originária da Índia, tendo sido
importada juntamente com outras raças zebuínas com intenção de ser explorada para
corte, apesar de neste país ser selecionada
apenas para leite, já que os indianos não consomem carne.
Entre o início do período das importações até a década
de 60, entraram no país em torno de 5.000 animais da raça
Gir. A grande maioria foi utilizada no cruzamento com animais mestiços nativos e se perderam. Os demais tiveram
seu melhoramento feito para corte. Os animais com melhor
aptidão leiteira eram descartados por seu menor desempenho no corte e pela necessidade de manejo diário das vacas
mais leiteiras, que necessitavam ser ordenhadas. Os animais
descarnados, de pior caracterização racial e de maior aptidão
leiteira eram vendidos para abate.
Em decorrência da seleção para corte, várias linhagens e
animais foram eliminados e a base genética do gado Gir foi reduzida significativamente. Entretanto, nem essas poucas linhagens teriam sobrevivido, se não fosse o empenho de alguns
criadores e instituições que acreditaram na aptidão leiteira do
Gir. Dentre elas, podem-se destacar a Fazenda Experimental
de Criação de Umbuzeiro, a Fazenda Experimental de Criação
Getúlio Vargas e alguns poucos criadores pioneiros.
A partir da década de 60, esses pioneiros instituíram
o controle leiteiro oficial em suas propriedades, através
da Associação Paulista de Criadores de Bovinos – APCB,
que organizou o serviço de controle leiteiro em 1964,
com 170 vacas. Entretanto, a Fazenda Experimental Getúlio Vargas iniciou, pioneiramente, o serviço de controle leiteiro, em 1959.
Mesmo a iniciativa desses criadores, com controles leitei-
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ros e seleção em nível de fazenda, não teria tido sucesso se,
na década de 80 eles, com alguns outros apaixonados pela
raça Gir, não tivessem criado a ABCGIL – Associação Brasileira de Criadores de Gir Leiteiro – e iniciado um programa de
melhoramento genético.
Nascia assim, em 1985, o Teste de Progênie de Touros Gir
Leiteiro, numa parceria público-privada inédita, da EMBRAPA
com a ABCGIL, tendo como primeiro grupo apenas 9 touros
desses criadores. Ao longo desses 31 anos, já foram testados
mais de 350 touros, envolvendo fazendas de gado PO e mais
de 500 fazendas colaboradoras, com gado mestiço.
O teste de progênie e todo o Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro (PNMGL) sofreram modificações
ao longo do tempo, pois os primeiros grupos do teste utilizaram touros disponíveis e, em muitos casos, não melhoradores. Apenas em 2007 foi criada a regra que somente touros
cujas mães fossem TOP 10 de valor genético, de cada criatório, poderiam ser inscritos no pré-teste da ABCGIL.
O grande desafio do melhoramento genético do Gir
Leiteiro no Brasil é garantir que as matrizes TOP 10 de cada
criador estejam sendo avaliadas corretamente. Infelizmente,
uma parte delas são escolhidas entre as campeãs de torneio
leiteiro ou recordistas de produção, com controles leiteiros
seletivos. Essas matrizes não necessariamente transmitem
mérito genético para seus descendentes, pois podem ser
apenas indivíduos sob excelentes condições de manejo.
Assim, para que haja melhoramento genético é imprescindível que as mães dos touros sejam avaliadas corretamente, de forma que cada geração seja melhor que a anterior. O
PMG2B insere-se neste contexto e constitui uma iniciativa
pioneira de inovação tecnológica.

Resumindo, podemos visualizar
a seguinte sequência de evolução da
base genética do Gir Leiteiro no Brasil:
1. Importação de material genético da Índia no período de 1918 a
1964, sendo as primeiras importações
de animais feitas com pouco conhecimento e critério e as últimas de forma
mais seletiva;
2. Seleção para crescimento pois
os primeiros importadores procuravam
gado zebu de corte e a grande maioria
se preocupou com caracterização racial
e animais pesados;
3. Trabalho inicial dos pioneiros
direcionando a seleção para a aptidão
leiteira e instituindo no processo seletivo o controle leiteiro oficial;
4. Criação da ABCGIL e início do
programa de melhoramento genético
(PNMGL) através do teste de progênie
e demais provas zootécnicas;
5. Ínicio do PMG2B em 2010,
instituindo a seleção de fêmeas em
nível de rebanho individual e promovendo, de forma técnica e científica, o
melhoramento efetivo para características leiteiras (produção e qualidade
do leite) e de eficiência (reprodutiva e
produtiva), com resultados agora lançados para identificar as futuras mães de
touros provados.
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3 - Histórico do criatório
2B na raça, formação inicial
do plantel e motivação para
iniciar o PMG2B

N

atural de Grão Mogol, área de mineração de
diamantes em Minas Gerais, José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, economista de profissão,
nunca teve muita ligação com o dia a dia da
pecuária, até começar a namorar Mercês Quintão Fróes e
frequentar a fazenda da Família Quintão, uma fazenda centenária, localizada no município de Ferros (MG), a Fazenda Cachoeira. Entretanto, ele já tinha um longo currículo na área
de agricultura da Fundação João Pinheiro (FJP). Além de ter
coordenado o maior estudo de pecuária do país (Programa
Nacional da Pecuária da FJP/MAPA em 1975, fez tese de doutorado em Manchester (Inglaterra), com o tema de “Política
de leite e carne no Brasil” e foi assessor da Comissão Internacional do Leite, em Brasília. Esse contato com a fazenda e
seus trabalhos na área o levaram a se interessar pelo leite e a
adquirir a primeira propriedade rural no município de Ferros.
A seleção 2B começou em 1995, com o presente de
um amigo, um tourinho Gir Leiteiro. Para conhecer sobre a
raça, seu manejo, suas qualidades e seus defeitos, resolveu
adquirir alguns lotes de fêmeas de menor valor genético.
Inicialmente, adquiriu 20 fêmeas e 2 touros. Após se interessar economicamente pela raça e tendo mais conhecimento
resolveu, em 1997, iniciar a formação de seu rebanho Gir
Leiteiro, com o propósito de fazer seleção e melhoramento
genético.
Adquiriu alguns animais da Fazenda Calciolândia e fechou
duas parcerias para produção de embriões através de Transferência de Embriões (técnica pouco difundida e de alto custo na
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época), uma com o próprio Dr. Gabriel Andrade e outra com o
Sr. João Feliciano Ribeiro, da Fazenda São Bento, plantel JFR.
Em 1999 fez parceria com o Dr. Carlos Caldeira Brant, que o
havia assessorado na escolha das doadoras na parceria com a
Fazenda Calciolândia. Destas parcerias nasceram os primeiros
animais de alto valor genético do plantel 2B e que se tornaram
as primeiras mães do rebanho: DINA, da parceria com a Calciolândia, que já é mãe de dois touros em Teste de Progênie e
de várias doadoras modernas do plantel e FADA, da parceria
com Dr. Carlos, mãe e avó de touros em Teste.
Em 2001 comprou um lote de fêmeas da Fazenda Brasília e, desde então, tem feito compras estratégicas de vários
criadores, visando formar uma diversificada base genética,
representando todas as famílias importantes do Gir Leiteiro.
Dos animais adquiridos inicialmente, para aprender sobre a
raça, nenhum foi mantido, pois não apresentaram desempenho compatível aos advindos das parcerias de embriões.
Participando do mercado de venda de animais, havia
sempre uma dificuldade nos momentos de visitas de clientes
para comprar animais 2B. A maioria dos clientes se interessava por animais que eram reserva da fazenda e surgia uma
dúvida: vender esses animais para não perder o negócio,
ou não realizar a venda para manter a seleção? Isso sempre incomodou José Afonso até que, em 2010, foi tomada
a decisão: separar em duas fazendas distintas o rebanho de
seleção e o rebanho comercial. Dessa forma a seleção estava preservada e era possível fazer melhoramento genético
e também a venda, que garante a continuidade do negócio. Com essa decisão iniciou-se, em 2010, o embrião do
PMG2B (Programa de Melhoramento Genético 2B), na Fazenda Cachoeira, em Ferros (MG). Neste mesmo ano foi
adquirida a Fazenda Palmeiras, em Paraopeba, MG, para
abrigar o rebanho comercial e foi fundada a empresa Agronegócios 2B Ltda, para que os negócios fossem conduzidos
de maneira empresarial. Neste ano, José Afonso já contava
com a participação do filho Adriano Bicalho, médico veterinário, na gestão da fazenda e passou a contar também com
o apoio dos agora sócios, Mercês Fróes e Bernardo Fróes.
Desde então, o PMG2B está sendo desenvolvido e este
ano divulgaremos os primeiros resultados. No rebanho comercial obtivemos importantes conquistas: Melhor Expositor e Criador em várias exposições, 3º Melhor Expositor e 6º

Melhor Criador do Ranking Nacional ABCGIL 2013/2014, e
Melhor Expositor e 2º Melhor Criador do Ranking Mineiro.
Além disso, fizemos várias campeãs de torneio leiteiro e hoje
possuímos cinco Grandes Campeãs de Torneio, sendo que
duas delas estão entre as TOP 10 da raça Gir em torneio, todas com produção acima dos 67 kg de leite/dia.
No Girolando, na primeira participação em torneio leiteiro, conquistamos o Grande Campeonato e Recorde Mundial
no torneio de Pompéu 2015, com a vaca Girolando ½ sangue
Quelinha Everett FIV 2B, com 95,277 kg e que também foi
Grande Campeã e Melhor Úbere na pista. Quelinha encerrou sua segunda lactação com produção superior aos 21 mil
quilos em 365 dias.
Com essas conquistas e com muitos planos para o Gir Leiteiro 2B, estamos trilhando um novo caminho para o melhoramento genético da raça.
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4 - Objetivo e estruturação
do rebanho para o PMG2B

O

objetivo do PMG2B é identificar os animais com
a melhor combinação possível das características
leiteiras (produção e qualidade) e de eficiência
(reprodutiva e de produção), e utilizá-los de maneira estratégica para o melhoramento do rebanho. Ou seja,
o PMG2B foi delineado para identificar os animais com maior
potencial de geração de lucro e para utilizá-los na promoção
do melhoramento genético.
Em 2010, uma reestruturação física estava sendo finalizada na Fazenda Cachoeira. Além da reforma da sede, um novo
curral foi construído e os pastos e cercas foram reformados.
Neste ano, foi idealizado e planejado o PMG2B. Para colocá-lo
em prática, iniciou-se um programa de qualificação dos funcionários para executar as tarefas de rotina da fazenda e das
novas atividades requeridas pelo programa.
Inicialmente foi realizado um diagnóstico do material genético disponível. A base do rebanho 2B já era muito produtiva
(Figura 1) e ampla, mas havia desequilíbrio na representatividade de algumas linhagens. Iniciou-se um plano de descarte
mais intenso de animais com baixos índices produtivos, animais de idade avançada também foram descartados e uma
parte dos animais de linhagens que já estavam bem representadas foram transferidos para a Fazenda Palmeiras. Também
foi realizado um estudo do banco de sêmen da Fazenda Cachoeira para identificar touros que poderiam contribuir para o
PMG2B. Como já era rotina na Fazenda Cachoeira, touros do
teste de progênie também foram utilizados nos acasalamentos daquele ano.
Fonte: ABCZ (Siag Leite)

Figura 1. Tendência genética para produção de leite no
Rebanho 2B e da raça Gir Leiteiro.
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Diante do novo cenário, com melhoria significativa na estrutura física e reestruturação do rebanho, e da perspectiva de
implementação de estratégicas mais eficientes para coleta e
análise de dados e seleção de animais, foram definidas as metas iniciais do PMG2B. As principais metas definidas em 2010
são apresentadas a seguir.
Meta 1 – evolução do rebanho até 2017
Com base na estrutura física e na capacidade de produção
de forragem, foi definido que haveria controle oficial das lactações de 60 vacas Gir por ano, distribuídas conforme a Tabela 1.

Tabela 1. Número de vacas de acordo com a ordem
de parto.

De acordo com essa estrutura, haveria necessidade de
32 partos de primíparas a cada ano. As lactações delas seriam controladas e apenas aquelas que apresentassem o
primeiro período de serviço de até seis meses e que tivessem os maiores valores genéticos para produção de leite
seriam mantidas no programa para controle da segunda
lactação. Apenas 50% das primíparas teriam chance de ter
sua segunda lactação controlada no rebanho. As outras seriam sumariamente descartadas do programa. Essa rotina
seria repetida para as vacas de segundo e terceiro partos,
sempre observando o período de serviço de até 180 dias e
o mérito genético para produção de leite. Dessa forma, as
vacas que tivessem quatro lactações controladas no rebanho teriam passado por quatro etapas rigorosas de seleção: ter o primeiro parto dentro dos padrões estabelecidos
inicialmente (até 40 meses), se classificar entre as 50% melhores vacas de primeira cria, entre as 50% melhores vacas
de segunda cria e, também entre as 50% melhores vacas
de terceira cria.

Felizmente, toda a equipe da Fazenda Cachoeira abraçou a ideia do PMG2B. As atividades foram executadas
dentro dos prazos estabelecidos e, ainda durante o ano de
2016, quatro vacas já tiveram suas quatro primeiras lactações controladas dentro das condições estabelecidas no
programa. Essas vacas são: Laia, Medalha, Nikole e Dóris.
Além disso, mais de 100 lactações de vacas Gir foram controladas durante a safra 2015 / 2016 na Fazenda Cachoeira,
com superação da meta estabelecida.
Meta 2 – padronização no sistema de criação dos animais a partir de 2011
Para garantir que a genética selecionada no PMG2B
fosse adequada para o mercado, foi necessário definir e
implantar um sistema de produção que, ao mesmo tempo,
representasse os sistemas de produção da clientela do Gir
Leiteiro 2B e permitisse a expressão das diferenças genéticas entre os animais. Conforme pode ser visto no item a
seguir (que trata do manejo do rebanho e formação dos
lotes) já foram feitas as modificações necessárias e o siste-

ma de produção utilizado atualmente é representativo da
realidade dos produtores comerciais de leite.

Meta 3 – coleta padronizada de dados zootécnicos a
partir de 2011
Uma das grandes mudanças induzidas pelo PMG2B foi o
aumento do número de características e de animais avaliados.
A coleta de cada característica é realizada de acordo com protocolos específicos de mensuração e anotação dos dados.
Além do controle leiteiro oficial mensal, com análise da
qualidade do leite (percentuais de gordura, de proteína e de
sólidos totais, e contagem de células somáticas), realiza-se
um controle interno da fazenda – com a mesma periodicidade e metodologia utilizadas no controle oficial. Dessa forma,
as produções de leite são medidas a cada duas semanas e
isso permitiu aumentar a quantidade de dados e a precisão
da avaliação genética dos animais. Todas as lactações encerradas também possuem registro de sua duração.
No tocante às características reprodutivas, avalia-se a
idade ao primeiro parto e o intervalo de partos. A idade ao
primeiro parto é economicamente importante porque ela
demarca o início da vida produtiva de uma vaca leiteira. O
intervalo de partos é uma característica indicativa da fertilidade da vaca.
Todos os animais do rebanho são submetidos a controle
de desenvolvimento ponderal, com pesagens mensais do
nascimento até a primeira inseminação (no caso de fêmeas) ou até os 24 meses de idade (no caso dos machos). Todas as fêmeas, também, são pesadas ao parto e em cada
inseminação. O controle ponderal é importante no PMG2B
porque permite estimar a eficiência produtiva de cada
vaca, ou seja, permite identificar vacas que produzem mais
leite em relação ao seu peso.
Programa de Melhoramento Genético 2B
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5 - Manejo do rebanho
e formação dos lotes

O PMG2B é desenvolvido na Fazenda Cachoeira, no
município de Ferros (MG), distante 160km de Belo Horizonte. A região é de relevo montanhoso, com terra de
boa qualidade. O sistema de criação é o semi-intensivo.
Os bezerros recebem aleitamento natural até a desmama, que ocorre geralmente aos 10 meses de idade.
Eles são mantidos em dois lotes coletivos durante o dia,
agrupados por idade e peso. Cada lote recebe sua alimentação balanceada na parte da manhã e, durante a noite,
todos os bezerros permanecem juntos em um piquete.
Após a desmama os animais são transferidos para o
lote de recria. Os machos são transferidos, para outra
propriedade no mesmo município. No lote de recria,
onde as fêmeas permanecem até os 280 kg de peso, elas
recebem volumoso e concentrado no curral de trato ao
longo do dia, e tem acesso a pasto durante a noite.
Após atingir esse peso, as novilhas ficam no lote de
inseminação até a confirmação da prenhez (60 dias de
gestação). Nesse lote, elas permanecem em piquetes de
braquiária durante o ano todo e recebem suplementação concentrada no período das chuvas e suplementação de volumoso e concentrado no período da seca. Utiliza-se um rufião para auxílio à detecção de cio. Nenhum
tipo de protocolo de estimulação do cio é realizado com
essa categoria para que as diferenças na precocidade sexual sejam identificadas.
Após a confirmação da prenhez, as novilhas são
transferidas para o lote de prenhas, e mantidas exclusivamente a pasto de braquiária com sal mineral durante
o período das águas e sal proteinado durante o período
da seca. Essas novilhas, juntamente com as vacas secas
e prenhas, permanecem nesse lote até 30 dias antes
do parto.
Durante os 30 dias de pré-parto, as fêmeas recebem
o mesmo volumoso oferecido às vacas em lactação e 1
kg de concentrado específico para esta fase. Elas perma-
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necem em um piquete de tifton, localizado ao lado da
pista de alimentação das vacas em lactação.
Após o parto, as vacas em lactação recebem suplementação volumosa e concentrada duas vezes ao dia, na
pista de alimentação. Elas permanecem na pista entre
6h e 10h e entre 13h e 18h, e em piquetes de braquiária
nos demais horários. Na pista de alimentação, as vacas
ficam agrupadas em até quatro lotes com, no máximo,
12 animais em cada. O agrupamento é realizado com
base na ordem de parto e período de lactação. Os animais do mesmo lote recebem um código específico – o
código do lote de manejo – que é essencial para identificar, durante o processo de avaliação genética, aquelas
vacas que receberam as mesmas condições de manejo.
As vacas são ordenhadas duas vezes ao dia, às 6h e
14h, em ordenha mecânica em fila indiana, duplo 2:2,
com ordenha balde ao pé. O estímulo de descida do leite
é feito com o bezerro, que tem acesso exclusivo a um
dos tetos durante a ordenha até completar três meses
de vida.
As vacas em lactação permanecem com rufião constantemente. As fêmeas que não manifestarem cio natural até 150 dias pós parto são submetidas a protocolos
hormonais para indução do estro. Após este período,
todas as vacas em lactação recebem aplicação de somatotropina bovina a cada 14 dias, até a secagem. Após a
secagem, as vacas são transferidas para o lote de prenhas, onde permanecem, com as novilhas prenhas, até
30 dias antes do próximo parto.
É fundamental registrar que todos os animais da
mesma categoria, e que podem ser concorrentes no
processo de seleção, recebem a mesma dieta e o mesmo
manejo, para evitar confundimento de efeitos genéticos
com ambientais. Portanto, quaisquer alterações nas dietas ou no manejo geral, sempre são realizadas para todos os animais da mesma categoria.

6 - Avaliações Genéticas

Para a elaboração deste material com o Resultado
da Avaliação Genética de Vacas Gir Leiteiro, foram
realizadas avaliações genéticas para oito características economicamente importantes: produção de leite
(kg/dia); percentual de gordura (%); percentual de
proteína (%); contagem de células somáticas (células/
ml); duração da lactação (dias); idade ao primeiro parto (dias); intervalo de partos (dias); e peso ao parto
(kg). Os controles leiteiros foram realizados a cada 14
dias, com alternância de um controle oficial da ABCZ e
um controle de fazenda. O controle de fazenda seguiu
o mesmo procedimento do controle oficial. As análises individuais de qualidade do leite foram realizadas
com as amostras colhidas no dia do controle oficial.
Todos os dados foram submetidos a um controle de
qualidade rigoroso antes de realizar a avaliação genética. Esta etapa é fundamental para garantir a confia-

bilidade dos registros utilizados e, principalmente, dos
resultados. Um dos grandes diferenciais do PMG2B é
a formação e registro de lotes de manejo. O lote de
manejo é um registro que identifica, no nosso banco
de dados, animais de estágios fisiológicos semelhantes (ordem de parto e período de lactação) e que receberam as mesmas condições de criação. Posteriormente, durante a análise das características leiteiras
(produção e qualidade), a data do controle leiteiro foi
concatenada ao lote de manejo para realizar os ajustes necessários para predição dos valores genéticos.
Apenas os dados de lotes de manejo (com concatenação da data do controle) com pelo menos três animais
foram aproveitados para as avaliações genéticas. Ainda, apenas os controles leiteiros realizados entre 5 e
305 dias de lactação, e as lactações com pelo menos
três registros (de produção ou qualidade, conforme a
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característica em análise) foram mantidos no banco
de dados. Os dados daqueles animais em condições
especiais de criação (manejo de torneio leiteiro, três
ordenhas, etc.) não foram utilizados. Nessa avaliação
genética do PMG2B, foram considerados os dados de
vacas de primeira até quarta lactações, e que pariram
entre os anos de 2011 e 2016, nas Fazendas Cachoeira
e Palmeiras.
Os dados foram analisados utilizando-se um modelo estatístico conhecido como “modelo animal”.
Esse modelo possui propriedades estatísticas muito
robustas, que o tornam o modelo mais utilizado nas
avaliações genéticas do mundo todo. O nome, modelo animal, é dado porque vários tipos de efeitos são
considerados na análise, entre eles o efeito do animal
no qual a característica de interesse é medida. Com o
modelo animal também é possível predizer o valor genético de qualquer animal que esteja conectado geneticamente a outros indivíduos com dados válidos. Essa
conexão genética é garantida pela matriz de parentesco1. Com essa ferramenta é possível separar os efeitos
ambientais (estágio fisiológico, nutrição, manejo sanitário, condições climáticas, etc.) daqueles efeitos causados pelos genes que os animais possuem (efeitos
genéticos aditivos). Assim, torna-se possível comparar
animais que receberam condições ambientais diferentes por meio da análise de seus valores genéticos preditos. Nas avaliações genéticas de bovinos de leite, o
mérito genético pode ser apresentado sob a forma de
valores genéticos ou PTAs (PTAs – predicted transmitting ability, ou capacidade prevista de transmissão). A
PTA representa a metade do valor genético do animal.
Para exemplificar a interpretação dos resultados de
uma avaliação genética para a característica produção
de leite durante a lactação, considere os valores genéticos (VG) de duas vacas:
O teste de DNA oficial é realizado para conferência da
genealogia de todas as fêmeas do PMG2B.

1
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Vaca 1: VG = 1.500 kg
Vaca 2: VG = 300 kg
A diferença entre os VGs é de 1.200 kg de leite. Isso significa que, assumindo que essas vacas sejam acasaladas com o
mesmo touro (e desprezando-se as possíveis diferenças entre os
gametas desse reprodutor, causadas pela segregação mendeliana), as filhas da vaca 1 irão produzir 600 kg a mais de leite que
as filhas da vaca 2, se ambas forem criadas sob as mesmas condições. A diferença entre as filhas das vacas 1 e 2 é metade da
diferença entre as vacas porque essas só transmitirão metade
de seus alelos para as filhas. Os valores genéticos são expressos
nas mesmas unidades de mensuração utilizadas para medir as
características avaliadas.
No Resultado da Avaliação Genética de Vacas Gir Leiteiro do PMG2B, os valores genéticos para produção de leite (kg/
dia) foram multiplicados pela duração da lactação de cada vaca
(dias) para obter o valor genético predito para produção de leite
durante a lactação (VG Leite, em kg). A duração da lactação de
cada vaca foi obtida pela soma da média ajustada do rebanho
com o valor genético para duração da lactação do próprio animal. Dessa forma, o VG Leite representa o potencial genético de
cada vaca para produzir leite durante a lactação. Os dados de
contagem de células somáticas (CCS) foram transformados pela
função logarítmica (LCCS) porque CCS não apresenta distribuição normal. Consequentemente, os valores genéticos para essa
característica (VG LCCS) são expressos na escala logarítmica. As
outras características: percentual de gordura, percentual de proteína, idade ao primeiro parto, intervalo de partos e peso ao parto foram avaliadas nas escalas originais e seus valores genéticos
também foram apresentados nas mesmas unidades de medida,
ou seja: VG Gordura (em %), VG Proteína (em %), VG IPP (em
dias), VG IDP (em dias) e VG Peso (em kg). É importante ressaltar
que as escalas dos valores genéticos são dependentes da base
de dados. Portanto, recomendamos que os usuários deste material atentem-se às diferenças entre os valores genéticos e às
classificações das vacas.
As vacas ativas no rebanho, que tiveram seus próprios dados
incluídos na avaliação genética e com mérito superior, receberam selos de qualidade do PMG2B.

25 vacas com os maiores VG Leite

VG Leite positivo
VG Gordura e VG Proteína positivos

VG Leite positivo
VG Gordura e VG Proteína positivos
VG LCCS negativo

VG Leite positivo
VG IPP e VG IDP negativos

VG Leite positivo
VG Peso negativo

Cinco melhores vacas do rebanho com
base no Índice PMG2B, que ainda atenderam às seguintes condições:
VG Leite acima da média geral, maior valor genético para pelo menos uma das características avaliadas, ou maior valor para um dos índices,
ou que estiveram classificadas em maior número de grupos
de mérito genético superior (pelo menos quatro grupos)

Para facilitar a comparação de vacas para mais de uma
característica ao mesmo tempo, foram construídos índices
de seleção específicos para classificação dos animais para
as características de sólidos do leite (Índice Sólidos), para
todas as características de qualidade (Índice Qualidade),
para as características de reprodução (Índice Reprodução),
para eficiência alimentar (Índice Eficiência) e, finalmente,
para todas as características avaliadas no PMG2B (Índice
PMG2B). Os ponderadores utilizados expressam a importância relativa de cada característica, definida pela equipe
técnica do PMG2B. É importante registrar que ponderadores positivos indicam vantagem para o aumento da característica, e ponderadores negativos indicam vantagem
em redução na média da característica. Antes dos cálculos
dos índices, os valores genéticos foram padronizados para
mesmas médias (zero) e variâncias (um), de modo que as
diferenças nas escalas e magnitudes dos valores genéticos
das diferentes características fossem eliminadas. Os índices
calculados foram:

Índice Sólidos: VG Gordura + (1,5 x VG Proteína)
Índice Qualidade: (2 x VG Gordura) + (3 x VG Proteína) – VG LCCS
Índice Reprodução: – VG IPP – VG IDP
Índice de Eficiência: VG Leite – VG Peso
Índice PMG2B: (46 x VG Leite) + (8 x VG Gordura) + (12 x VG Proteína)
– (4 x VG LCCS) – (10 x VG IPP) – (10 x VG IDP) – (10 x VG Peso)
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7 - Resultados
Para obtenção dos valores genéticos utilizando-se o

modelo animal é necessário estimar as herdabilidades
e repetibilidades das características. Para realização das
avaliações genéticas das vacas do PMG2B, esses parâmetros foram obtidos diretamente dos dados e são
apresentados na Tabela 2.
Tabela 2. Herdabilidades e repetibilidades das características avaliadas no PMG2B.

As estatísticas descritivas da base de dados do PMG2B, em maio de 2016, são apresentadas na Tabela 3.
Tabela 3. Estatísticas descritivas da base de dados do
PMG2B.
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Pandora Jhazza FIV 2B

No total, 281 vacas tiveram algum tipo de registro in-

dos neste material. Ainda, os valores genéticos para as

cluído no banco de dados utilizado na avaliação genética

outras características, em grupos de vacas com VG Leite

do PMG2B. A matriz de parentesco, com as genealogias

positivo, também serão apresentados. Nas Tabelas 4 a 9

dessas vacas e de seus ancestrais conhecidos, foi com-

são apresentados os principais resultados das avaliações

posta por 1.612 animais. A maioria dos animais (166) foi

genéticas das vacas do PMG2B.

avaliada na Fazenda Cachoeira e outros (115) foram avaliados na Fazenda Palmeiras. Os VG Leite de 95 vacas da
Fazenda Cachoeira, que tiveram pelo menos seis controles leiteiros incluídos no banco de dados, são apresentaTabela 4. Valores genéticos para produção de leite durante a lactação (VG Leite, kg).
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Continuação
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Continuação
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Tabela 5. Valores genéticos para produção de leite, percentual de gordura e percentual de
proteína e Índice Sólidos das vacas classificadas como Mais Sólidos.
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Tabela 6. Valores genéticos para produção de leite, percentual de gordura, percentual de proteína e
contagem de células somáticas e Índice Qualidade das vacas classificadas como Mais Qualidade.

Tabela 7. Valores genéticos para produção de leite, idade ao primeiro parto e intervalo de
partos e Índice Reprodução das vacas classificadas como Mais Reprodução.
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Tabela 8. Valores genéticos para produção de leite e peso ao parto e Índice Eficiência das
vacas classificadas como Mais Eficiência.
G

Tabela 9. Valores genéticos para produção de leite durante a lactação (VG Leite, kg), percentual de
gordura (VG Gordura, %), percentual de proteína (VG Proteína, %), contagem de células somáticas
(VG LCCS), idade ao primeiro parto (VG IPP, dias), intervalo de partos (VG IDP, dias), peso ao parto (VG
Peso, kg) e Índice PMG2B das vacas classificadas como TOP5

ura
eína
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Para demonstrar o impacto da seleção de vacas de acordo com os critérios e índices utilizados no PMG2B, construímos algumas figuras com as diferenças dos valores genéticos
das vacas que receberam os selos de qualidade do PMG2B.

Figura 2. Médias dos valores genéticos para Kg de leite das
vacas classificadas com selo Mais Leite e das demais.
A diferença das médias dos valores genéticos para
produção de leite durante a lactação das vacas classificadas no grupo Mais Leite (25 vacas) em relação as vacas que não receberam essa classificação (70 vacas) foi
de 957 kg. Esse resultado indica que as filhas das vacas
Mais Leite terão potencial genético para produzir 478,5
kg de leite a mais que as outras vacas, respeitando-se as
condições descritas no item Avaliações Genéticas. Esta
diferença é expressiva e indica o impacto da seleção sobre esta característica.

Figura 3. Médias dos valores genéticos para percentuais de gordura e de proteína das vacas classificadas com selo Mais
Sólidos e das demais.
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A superioridade das médias dos valores genéticos das vacas classificadas como Mais Sólidos pode chegar a 0,23%
(Gordura) e 0,12% (Proteína). Os valores genéticos para produção de leite das vacas classificadas como Mais Sólidos
também foram maiores que os valores genéticos das vacas não classificadas (280 kg), indicando que é possível aumentar a produção e a qualidade do leite simultaneamente.

Figura 4. Médias dos valores genéticos para percentuais de gordura e de proteína e LCCS das vacas classificadas com
selo Mais Qualidade e das demais.

Treze vacas foram classificadas no grupo Mais Qualidade. Nesse grupo, além de atender aos critérios estabelecidos para o selo Mais Sólidos, as vacas possuem valores genéticos negativos para LCCS. Ou seja, são vacas com
maiores médias de VG Leite (180 kg), VG Gordura (0,19%), VG Proteína (0,10) e menor VG LCCS (-0,24). Novamente,
fica evidente que a análise cuidadosa dos resultados da avaliação genética de vacas permite identificar animais que
produzem mais leite e leite de melhor qualidade.

Figura 5. Médias dos valores genéticos para IPP e IDP das vacas classificadas com selo Mais Reprodução e das demais.
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Jhara TE 2B

O grupo Mais Reprodução é formado por vacas de menor idade ao primeiro parto e menor intervalo de partos, além de
serem superiores para produção de leite. A utilização de animais deste grupo é uma excelente alternativa para rebanhos com
necessidade de melhorar a precocidade e a fertilidade das vacas. A média do VG IPP no grupo Mais Reprodução é 120 dias
menor do que a média do VG IPP no grupo de vacas não classificadas, o que indica que essas vacas iniciam a vida produtiva
mais cedo, o mesmo acontecendo com suas filhas. No caso do VG IDP, observa-se que utilização das vacas do grupo Mais
Reprodução contribui para reduzir o intervalo de partos no rebanho. Os valores genéticos para produção de leite das vacas
classificadas como Mais Reprodução também foram maiores que os valores genéticos das vacas não classificadas (342 kg),
indicando que é possível melhorar a produção de leite, a precocidade e a fertilidade simultaneamente.

Figura 6. Médias dos valores genéticos para peso das vacas classificadas com selo Mais Eficiência e das demais
As vacas do grupo Mais Eficiência possuem valores genéticos positivos para leite e valores genéticos negativos para
peso. Ou seja, são vacas mais leves e produzem mais leite. A despeito das diferenças no peso das vacas classificadas
como Mais Eficiência (n=21) e daquelas não classificadas (n=74), é importante ressaltar que a exigência nutricional de
mantença está associada com o peso. Animais mais pesados possuem maior exigência de mantença e precisam comer
mais para atender a estas exigências, independentemente de seu status produtivo. Ou seja, vacas mais pesadas, tanto
secas quanto em lactação, precisam comer mais do que as vacas mais leves, nos mesmos status, para manter o organismo funcionando. Realizar a seleção para vacas que produzem mais leite e que não são, necessariamente, mais pesadas
permite aumentar a eficiência produtiva no sistema.
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As vacas do grupo TOP5 representam o que há de melhor no Rebanho 2B. São animais com dados próprios para
todas as características avaliadas, de alto mérito genético para produção e qualidade do leite, reprodução e eficiência. O gráfico de radar permite comparar as médias dos méritos genéticos dessas vacas (n=5) para todas as características com as médias das outras vacas com resultados divulgados (n=90). As vacas TOP5 produzem muito leite (média
do VG Leite = 1192 kg) e seu leite é de boa qualidade. A análise desses resultados também demonstra que o Índice
PMG2B permite identificar animais com maior potencial de lucro, uma vez que produzem mais leite, e produzem leite
de boa qualidade, são vacas mais precoces e mais leves.

Figura 7. Valores genéticos para leite, % de gordura, % de proteina, LCCS, IPP, IDP e peso das vacas classificadas como
TOP5 e das demais
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8 - Seleção das vacas e
dos touros e escolha dos
acasalamentos

Existem três etapas de seleção de fêmeas no PMG2B: na desmama, na concepção e no encerramento
de lactação. Na desmama, são descartadas as bezerras
que apresentam algum defeito, que não se enquadram
no padrão racial mínimo e que, portanto, não obteriam
registro. Após a concepção, são mantidas as 32 novilhas
prenhas que terão a menor idade ao primeiro parto.
Este número pode variar, mas é limitado pela estrutura física da Fazenda Cachoeira. Após o encerramento da
primeira lactação, todas as vacas já possuem os registros
fenotípicos necessários para realizar a avaliação genética
por meio do modelo animal. Então, a seleção de vacas já
pode ser realizada com base no Índice PMG2B. Pelo menos duas avaliações genéticas são realizadas ao longo do
ano, sempre em momentos estratégicos para selecionar
e definir os acasalamentos.
A seleção de touros é baseada nos resultados do Teste de Progênie da ABCGIL/EMBRAPA. Os resultados das
avaliações para produção e qualidade de leite, conformação e características de manejo de cada touro do teste
são utilizados para composição de um índice específico
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de touros. As importâncias relativas das características leiteiras, de conformação e de manejo são 42%, 50% e 8%,
respectivamente. Infelizmente, ainda não é possível utilizar o Índice PMG2B para classificação e seleção de touros
porque alguns resultados necessários ainda não são disponibilizados. Anualmente, cinco a seis touros provados
são escolhidos para utilização no PMG2B, tendo o cuidado de evitar a escolha de touros muito aparentados. Pelo
menos quatro touros em teste também são utilizados.
Ainda utiliza-se, pelo menos, um touro jovem do Rebanho
2B, que geralmente participa do último grupo de touros
ingressantes no Teste de Progênie.
Após a definição das fêmeas e machos para reprodução, uma planilha com todas as opções de acasalamento
para cada fêmea e o coeficiente de endogamia resultante desse acasalamento é construída. Cada fêmea é avaliada individualmente por três técnicos que sugerem, independentemente, o acasalamento corretivo com base
no fenótipo e no coeficiente de endogamia. Após todos
os animais serem avaliados, os técnicos se reúnem, discutem e definem duas opções de acasalamento para
cada fêmea.

Nikole Jalam 2B

9 - Benefícios do Programa

Quota Iemanjá FIV 2B
Para demonstrar o impacto da seleção de vacas em
um rebanho leiteiro, vamos fazer um exercício. Na Tabela 10 são apresentadas as médias para características
economicamente importantes em sistemas de produção
de leite e os resultados financeiros obtidos com vacas de
diferentes potenciais genéticos. Foram usados dados de
pagamento pela indústria CCPR/Itambé.

Para cada vaca do rebanho, a receita total obtida com a
venda de leite seria 7% maior (R$1.372,18) com a utilização
de vacas do Grupo 2 (aquelas que tiveram seus resultados
apresentados neste material), em relação à média obtida
com todas as vacas avaliadas (Grupo 1), em um período de
aproximadamente nove anos (encerramento da quarta lactação). No caso das vacas TOP5, a superioridade na receita
seria de 32%, ou R$6.086,11 por vaca. O encerramento da
quarta lactação nas vacas TOP5 ocorreria mais cedo (em função da menor IPP). Então, os valores recebidos com a venda
do leite dessas vacas seriam obtidos mais cedo, o que ajudaria no planejamento do fluxo de caixa.
Estes resultados representam aproximações, e podem
ser influenciados por outros fatores não considerados, como
diferenças nos custos de produção em cada sistema de produção. Entretanto, também é fundamental registrar que os
resultados obtidos com a seleção são acumulativos e, além
do aumento da receita com a utilização das vacas geneticamente superiores, é necessário ressaltar que as filhas dessas
vacas continuarão contribuindo para o aumento da receita
no sistema de produção.

Tabela 10. Médias para características economicamente importantes em três grupos de vacas, e resultados obtidos
ao final de quatro lactações.

L

Vacas presentes na base de dados (n=281). 2Noventa vacas com resultados apresentados neste material, mas que
não foram classificadas como TOP5. 3IPP + 3 x (IDP + 254).
1
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10 - Disseminação da genética
A genética 2B, resultado do PMG2B, poderá ser adquirida através dos produtos:

1. Sêmen de touros 2B em teste e provados;
2. Embriões de Girolando F1 a fresco ou congelados;
3. Bezerras Girolando F1 desmamadas, com cinco
meses de idade;
4. Bezerras Gir Leiteiro desmamadas, com cinco
meses de idade;
5. Vacas que já saíram do projeto e que estarão na
Fazenda Palmeiras, em Paraopeba (MG).
Anualmente, colocamos dois tourinhos no Pré-Teste de Progênie da ABCGIL/EMBRAPA. Portanto teremos
sempre um ou dois tourinhos ingressando no Teste de
Progênie e que terão sêmen à venda. Após o teste, quando provados, os touros 2B também terão sêmen à venda.
O diferencial deles é a precisão e a confiabilidade das informações, pois este é o único programa de melhoramento genético de Gir Leiteiro a nível de fazenda. Com isso, os
tourinhos jovens 2B, têm informação genética para produção e composição do leite, fertilidade, precocidade e
eficiência alimentar, através da avaliação genética de mãe
e irmãs dentro do PMG2B. Nenhum outro touro jovem no
mercado tem tanta informação em tenra idade. Com uma
seleção séria e planejada esperamos resultados melhores
a cada ano no Teste de Progênie, pois nossa avaliação genética não sofre interferência de meio ou de tratamento
preferencial.
O PMG2B é, hoje, o único programa capaz de oferecer
genética diferenciada e avaliada para produzir o Girolando
F1 mais eficiente. Podemos montar grupos de doadoras
para aspiração ou pacotes de embrião, tendo como critério as fêmeas superiores para produção de sólidos, ou vacas de baixa CCS ou, se o cliente preferir, as mais precoces
e férteis do rebanho. Portanto, estamos aptos a atender
clientes com perfil diferenciado, entregando produtos sob
medida para a exigência de cada um. Temos as opções
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de embriões a fresco ou congelados, dependendo de volume e logística de cada cliente. Além disso a escolha do
sêmen de Holandês a ser utilizado segue critérios condizentes com cada grupo de doadoras. Portanto, podemos
oferecer embriões de Girolando F1 que se encaixam nos
padrões Mais Leite, Mais Sólidos, Mais Qualidade, Mais
Reprodução e Mais Eficiência.
A entrega de bezerras desmamadas facilita e organiza
a venda de prenhezes. Nessa modalidade não há risco de
perda, nascimento de animais fracos ou defeituosos. O
cliente recebe a bezerra pronta, perfeita e já desmamada.
Pode colocar nela sua marca, e a negociação corre livre de
riscos e imprevistos. Entregamos bezerras Girolando F1 e
Gir Leiteiro de acasalamentos escolhidos.
Fêmeas do PMG2B só podem ser comercializadas
após saírem do projeto. São as vacas mais bem avaliadas e que já deixaram descendentes no projeto e,
por isso, já ficam disponíveis para venda. São doadoras
muito bem avaliadas e, com certeza, fêmeas de mérito
genético superior.

11 - Considerações finais

Apresentamos nosso primeiro Resultado da Avaliação Genética de Vacas Gir Leiteiro, Edição 2016.
Após 5 anos de investimentos neste projeto, medindo e avaliando todos os animais do nosso rebanho,
sem preferência por nenhum indivíduo, mas sim
pelo plantel como um todo, temos imensa satisfação em ver os resultados e podermos compartilhar
com todos o melhoramento genético do Gir Leiteiro
e Girolando.
A pesquisa nos mostra qual caminho seguir. Hoje
temos um objetivo claro que nos norteia e orienta.
Buscamos o Gir Leiteiro produtivo, equilibrado e rentável para que possamos contribuir com o rebanho
leiteiro nacional, disponibilizando animais realmen-

te melhoradores. Sabemos que temos em mãos uma
raça fundamental para a pecuária leiteira nos trópicos
e acreditamos estar dando hoje um passo no sentido
de provar que o Gir Leiteiro contribui nos cruzamentos, com genética produtiva e não apenas com rusticidade, tanto com touros quanto com matrizes.
Esse projeto não foi feito para ficar confinado apenas a um rebanho. Com o tempo, ele pode se expandir, promovendo o melhoramento de maior número de
animais. Contribuímos dessa forma para sair da seleção
saudosista e empírica para uma seleção técnica e científica. E lembramos que qualquer projeto de seleção é
mutável e flexível, ajustando-se ao longo do tempo aos
animais que selecionados e ao mercado que o recebe.
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