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1 – Introdução
Em 2022, estamos apresentando o 7º resultado da avaliação genética de vacas Gir Leiteiro do PMG2B (Programa de Melhoramento
Genético 2B). O PMG2B é um programa de avaliação intrarrebanho, concebido em 2010, numa
parceria da empresa Agronegócios 2B e da
UFMG, tendo como objetivo a seleção de matrizes geneticamente superiores para as principais
características funcionais e econômicas priorizadas no melhoramento animal.
No programa, são avaliadas 7 caracte-

próximo, características indicadoras de eficiência
alimentar serão incorporadas como critérios de
seleção no PMG2B. Os primeiros resultados deste
projeto foram divulgados em 2021 e, nesse sumário, mais informações serão apresentadas.

Em 2022 apresentamos, pela primeira
vez, informações da avaliação genética de
vacas Gir Leiteiro para número de oócitos
viáveis. Esta é outra característica economi-

camente importante para a raça, especialmente
para situações que envolvem a identificação dos
animais com maior potencial para produção de
embriões – sejam eles de Gir Leiteiro ou de Girolando.

rísticas, sendo 3 relacionadas com a receita da atividade leiteira (produção de leite,
percentual de gordura e percentual de proteína) e 4 ligadas diretamente com o custo
de produção (células somáticas, idade ao
Para a avaliação de 2022 foram utilizaprimeiro parto, intervalo de partos e peso dos os dados de 1.804 vacas Gir ou Girolando,
ao parto). Depois, essas 7 características, de que tiveram pelo menos um registro válido in-

forma pioneira para o Gir Leiteiro, são reunidas
num índice econômico: o Índice PMG2B (iPMG2B),
cujos pesos tentam refletir a participação dessas
características na rentabilidade da atividade leiteira, sendo que algumas delas já estão incluídas
nos critérios de pagamento de leite, pelas cooperativas e laticínios.

Desde 2019, o PMG2B realiza avaliações genéticas multirraciais para produção de leite, considerando dados de vacas Gir

e Girolando. Em 2022 o programa também já
realizou avaliações multirraciais para as características reprodutivas idade ao primeiro parto
e intervalo de partos. As avaliações multirraciais permitem identificar os melhores animais
para produção de animais Gir Leiteiro ou Girolando.

Em 2020, iniciamos o projeto de eficiência alimentar, numa parceria com a Coopera-

tiva Central de Produtores Rurais (CCPR). Temos
o objetivo de construir uma base com dados de
consumo de matéria seca e eficiência alimentar
durante as fases de crescimento e durante a primeira lactação de fêmeas Gir Leiteiro. Num futuro

cluído na base de dados. Além disso, registros
genealógicos de 5.386 animais foram utilizados
para construção da matriz de parentesco.
Além da introdução, esse sumário está organizado em mais 5 seções. A seção 2 apresenta um estudo técnico sobre a avaliação genética
para número de oócitos viáveis. As demais seções
são referentes aos resultados da avaliação genética do PMG2B, a avaliação multirracial, medindo a
importância do Gir Leiteiro na produção de Girolando, as matrizes mais eficientes do ponto de
vista alimentar e as considerações finais.
Esperamos que essas análises e resultados do PMG2B ajudem os criadores e selecionadores de genética tropical - Gir Leiteiro e Girolando - a escolherem produtos geneticamente
superiores para as suas aquisições de animais,
embriões e sêmen.
Estamos seguros que esse programa é uma
ferramenta eficaz para que o Brasil continue a
transferir essa genética tropical melhorada aos seus
vizinhos da América Latina e ao mundo em geral.
Programa de Melhoramento Genético 2B
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2 – Artigo Técnico
Seleção de doadoras Gir Leiteiro mais eficientes na produção de embriões

As ferramentas do melhoramento genético, seleção e sistemas de acasalamentos, têm contribuído para a evolução genética dos rebanhos
leiteiros em todo o mundo. Nas regiões tropicais,
como é o caso do Brasil, as raças zebuínas e seus
cruzamentos constituem o principal material genético para a produção de leite, e a identificação
e multiplicação de touros e vacas de maior potencial genético para características economicamente importantes são necessárias para o desenvolvimento da cadeia produtiva do leite.
A inseminação artificial é, certamente, a
biotécnica reprodutiva que mais contribui para
a intensificação da utilização de touros geneticamente superiores nos rebanhos núcleo, multiplicadores e comerciais. Contudo, a multiplicação mais intensa de fêmeas geneticamente
superiores esbarrou, por muito tempo, na sua
capacidade reprodutiva limitada e no alto custo de biotécnicas reprodutivas como a coleta e
transferência de embriões.
Felizmente, os desenvolvimentos de protocolos mais eficientes para coleta de oócitos,
fecundação e maturação in vitro e transferência
de embriões contribuíram para reduzir os custos por embrião e por produto nascido. Assim,
agora é possível intensificar a multiplicação de
fêmeas geneticamente superiores e sua capaci4
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dade de produção de embriões também passou
a ser uma característica economicamente importante.
O número de embriões produzidos está
relacionado com a intensidade de seleção, com
o impacto das doadoras sobre a média do mérito genético dos animais nascidos na geração
seguinte e, também, com as receitas provenientes da venda de embriões ou produtos. A identificação precoce das fêmeas de maior potencial genético para características de produção e
qualidade do leite, eficiência alimentar, precocidade reprodutiva, fertilidade e, também, para
produção de embriões permitirá aumentar o
lucro da atividade leiteira com a venda de leite e
com a venda de material genético (embriões ou
animais de reposição, sejam eles de raça pura
ou de cruzamentos).
Estimativas de herdabilidade para número de embriões produzidos por sessão de
aspiração variam de 0,14 a 0,28, e estimativas
de herdabilidade para número de oócitos variam de 0,19 a 0,32. As estimativas de correlação entre essas duas características são altas
(0,68 – 0,72) e sugerem que o número de oócitos viáveis é um bom indicador do número

de embriões produzidos por aspiração (Perez
et al1., 2016 ; Vizoná et al.2, 2020 ). O número
de oócitos viáveis é mais fácil de medir que o
número de embriões porque não depende dos
procedimentos de fertilização e maturação em
laboratório. Ele também é menos influenciado
por fatores de origem não genética (como qualidade do sêmen, procedimentos operacionais
no laboratório), e tem maior repetibilidade (Perez et al., 2016; Vizoná et al., 2020) em relação
ao número de embriões.

Neste ano, de forma inédita em um pro-

grama de melhoramento genético de zebuínos, o PMG2B apresenta o resultado da avaliação genética para número de oócitos em
vacas Gir Leiteiro. A base de dados utilizada
começou a ser cuidadosamente estruturada em
2014, e atualmente é composta por registros de

5.723 aspirações, de 584 vacas Gir Leiteiro.

As estimativas de herdabilidade e repetibilidade para número de oócitos no rebanho do
PMG2B foram 0,35 e 0,49, respectivamente. Essa
estimativa de herdabilidade pode ser considerada moderada ou alta, e sugere que é possível
aumentar a média dessa característica por meio
da seleção. Ainda, o alto valor da repetibilidade sugere que animais com elevados números
de oócitos em uma coleta poderão expressar
fenótipos semelhantes em coletas subsequentes. A despeito de sua importância econômica,
a seleção para aumentar o número de oócitos
por aspiração não deve ser praticada de forma
isolada. Ela é um procedimento complementar
aquilo que já é realizado em programas de melhoramento genético de raças leiteiras, como
pode ser observado a partir da análise dos resultados apresentados na Figura 1.

Figura 1. Relações entre os valores genéticos para número de oócitos viáveis (VG FIV) e valores genéticos
para produção de leite (VG Leite, esquerda) e índice PMG2B (iPMG2B, direita) das vacas Gir Leiteiro com
fenótipos válidos para número de oócitos.

1 Perez et al. Genetic analysis of oocyte and embryo production traits in Guzerá breed donors and their

association with age at first calving. Genetics and Molecular Research, v.15, gmr.15027583, 2016.
2 Vizoná et al. Genetic analysis of in-vitro embryo production traits in Dairy Gir cattle. Theriogenology,
v.148, p.149-161, 2020.
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Os resultados apresentados na Figura 1
sugerem que as relações genéticas entre o número de oócitos viáveis e a produção de leite e o
índice PMG2B são fracas. É possível que os genes
relacionados com a produção de oócitos sejam
diferentes daqueles relacionados com a produção de leite. Por isso, a seleção para aumentar
uma das duas características não terá efeito significativo sobre a outra. A relação do número
de oócitos com o índice PMG2B também é fraca
porque a primeira característica ainda não faz
parte do índice de seleção considerado no PMG2B.
Mas os resultados apresentados na Figura 1 são
positivos em pelo menos dois pontos:
Ponto positivo 1: existe variabilidade genética para número de oócitos viáveis. Portanto, é possível identificar as fêmeas com maior
potencial genético para essa característica e utilizá-las em programas mais intensos de multiplicação.

sível obter ganhos genéticos simultâneos para
as características utilizando métodos de seleção
apropriados e a equipe técnica do PMG2B pode
identificar as melhores doadoras, jovens ou
adultas, para multiplicação mais intensa.
Os valores genéticos para número de
oócitos viáveis para as 100 melhores vacas do
PMG2B são apresentados na Tabela 5, junto com
os valores genéticos para outras características economicamente importantes. Eles podem
ser utilizados como informações auxiliares na
identificação das melhores doadoras do programa. Ainda, nesta avaliação genética foi possível predizer os valores genéticos para número
de oócitos viáveis dos touros que tiveram filhas
com fenótipos medidos, o que é uma importante ferramenta para a melhoria desta característica no PMG2B.

Com mais esta ferramenta, o PMG2B segue firme no propósito de ser um programa
Ponto positivo 2: é possível identificar inovador, que gera valor para seus parceiros e
fêmeas que possuem, simultaneamente, maio- para toda a cadeia produtiva de leite em regiões
res valores genéticos para número de oócitos e tropicais.
produção de leite, bem como maiores valores
para o índice de seleção. Dessa forma, será pos-
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3- RESULTADOS DA AVALIAÇÃO GENÉTICA 2b
O PMG2B é desenvolvido na Fazenda Cachoeira, no município de Ferros (MG) distante
160 km de Belo Horizonte e na fazenda Palmeiras,
no município de Paraopeba (MG), onde ficam os
animais do rebanho comercial, mas que, também,
fornecem alguns dados para a avaliação genética.

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 da pesagem de leite
oficial.

O banco de dados do PMG2B conta hoje,
além das 2 fazendas da Agronegócios 2B (fazenda Cachoeira e fazenda Palmeiras) com
mais 3 fazendas parceiras: fazenda Barra
Pontal, do criador Iraci de Assis Cunha, de Martinho Campos (MG); fazenda Lagoa Grande do
criador José Avilmar Lino da Silva, na mesma cidade; e fazenda Santa Helena, de Joel Jorge Paschoalin Guedes, de Matias Barbosa (MG). Nas fazendas Barra Pontal e Santa Helena, a maioria das
matrizes em lactação é Girolando, ½ sangue (F1),
filhas de vacas Gir Leiteiro 2B. Em 2022, as avaliações consideraram 23.490 dados de controles
leiteiros diários, provenientes de 2.599 lactações,
de 1.422 vacas Gir ou Girolando.

Todos os dados foram submetidos a um
controle de qualidade rigoroso antes de realizar
a avaliação genética. Esta etapa é fundamental
para garantir a confiabilidade dos registros utilizados e, principalmente, dos resultados.

3.1 – Avaliações Genéticas
Para a elaboração deste material com o
Resultado da Avaliação Genética de Vacas do
PMG2B, foram realizadas avaliações genéticas
para 9 características: 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); peso ao parto (kg); e número de oócitos
viáveis (oócitos/aspiração).
Os controles leiteiros foram realizados
a cada 14 dias, com alternância de um controle

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
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.
Os dados daqueles animais em condições
especiais de criação (manejo de torneio leiteiro, três
ordenhas, etc.) não foram utilizados. É fundamental registrar que, na Fazenda Cachoeira, 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 qualquer confundimento de efeitos genéticos com ambientais.
Nessa avaliação genética do PMG2B, foram
considerados os dados de vacas de primeira até quinta
lactações, e que pariram entre os anos de 2011 e 2021.
Os dados foram analisados utilizandoPrograma de Melhoramento Genético 2B
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se técnica estatística conhecida como “Modelo
Animal”. Ele possui propriedades estatísticas
muito robustas, que o tornam o mais utilizado
nas avaliações genéticas do mundo todo. Esse
nome 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 ele 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 parentesco . 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.
Desde 2019, realiza-se a avaliação genética multirracial para as características produção de leite e duração da lactação. A partir de
2022, iniciamos as avaliações multirraciais para
idade ao primeiro parto e intervalo de partos.
Dessa forma, é possível predizer o valor genético dos animais de acordo com a composição
racial de sua progênie (progênies Gir puras ou
cruzadas com Holandês).
Desde 2020, os dados de produção e qualidade do leite são analisados conjuntamente
por meio de um modelo animal multi-característico. Esse modelo permite explorar as associações entre as características e melhorar a
qualidade das predições.
Neste documento também apresentamos,
pela primeira vez, os resultados da avaliação genética para número de oócitos viáveis. Eles são
úteis para a identificação dos animais com maior
potencial genético para produção de embriões.

Para a publicação deste documento, os
valores genéticos para produção de leite (kg/
dia) foram multiplicados pelo período da lactação de cada vaca (dias) para obter o valor genético predito para o leite produzido na lactação
(VG Leite, em kg). A duração do período de 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 somática (CCS) e número de oócitos viáveis
(OOV) foram transformados para a escala logarítmica (LCCS e LOOV) porque eles não apresentam distribuição normal. Consequentemente, os
valores genéticos para essas características (VG
LCCS e VG LOOV) 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 (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.
Para facilitar a comparação de vacas para
mais de uma característica ao mesmo tempo,
foi desenvolvido o Índice PMG2B (iPMG2B). Os
ponderadores utilizados expressam a importância relativa de cada característica, definida
pela equipe técnica do PMG2B. O Índice PMG2B
tem a seguinte composição:
É importante registrar que ponderado-

O teste de DNA oficial é realizado para conferência da genealogia de todas as fêmeas do PMG2B.
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Tabela 1. Composição do Índice PMG2B (iPMG2B)

res 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.
Para o cálculo do iPMG2B, os valores
genéticos padronizados para a característica
peso ao parto (VG Peso), que estavam no intervalo entre -1 e + 1 desvio padrão genético
(8,2 kg) foram zerados. Para os valores fora
desse intervalo, consideraram-se os valores
absolutos para cálculo do iPMG2B. Dessa
forma, vacas com pesos ao parto próximo da
média não foram penalizadas ou bonificadas
no índice. Por outro lado, vacas com VG Peso
muito acima ou muito abaixo da média foram

penalizadas da mesma forma.
Após os cálculos dos índices, as vacas
foram classificadas e selecionadas. Os valores
genéticos e iPMG2B das vacas com pelo menos
uma lactação encerrada, que tiveram seus próprios dados coletados na Fazenda Cachoeira,
são apresentados a seguir.
3.2 – 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.
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Tabela 2. Herdabilidades e repetibilidades das características avaliadas no PMG2B

Ainda foi possível obter estimativas das
correlações entre as características de produção
e qualidade do leite. As correlações genéticas da
produção de leite com percentuais de gordura e
de proteína e LCCS foram -0,01, -0,01 e 0,00; as
correlações genéticas do percentual de gordu-

ra com o percentual de proteína e LCCS foram
0,24 e -0,04, respectivamente; e a correlação genética do percentual de proteína com LCCS foi
0,01. As estatísticas descritivas da base de dados
do PMG2B, em junho de 2022, são apresentadas
na Tabela 3.

Tabela 3. Estatísticas descritivas da base de dados do PMG2B
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No total, 1.804 vacas tiveram algum tipo
de registro incluído no banco de dados. Elas são
filhas de 292 touros e 820 vacas. A matriz de parentesco, com as genealogias dessas vacas e de
seus ancestrais conhecidos, foi composta por
5.386 animais.

Na Tabela 4 estão listadas as 100 vacas
mais bem classificadas para iPMG2B. Na tabela também estão mostrados os valores genéticos
para todas as características incluídas na avaliação.

Tabela 4. Índice PMG2B e valores genéticos para todas as características incluídas na avaliação das 100
vacas com maiores iPMG2B
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continuação da tabela 4
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Na Tabela 5 estão listadas as vacas classificadas de do PMG2B, quais sejam: + Leite, + Sólidos, +
como TOP 10 e que, em função do mérito ge- Qualidade, + Reprodução e + Eficiência.
nético superior, receberam os selos de qualidaTabela 5. Vacas classificadas como TOP 10 para os índices Sólidos (+Sólidos), Qualidade (+Qualidade),
Reprodução (+Reprodução), Eficiência (+Eficiência) e Produção de oócitos (+FIV)

características economicamente importantes
para o produtor comercial de leite tem contribuído para a efetividade do programa em uma
realidade comercial, sem exageros ou artificialismos. Dessa forma, estamos sempre ao lado
dos nossos clientes, selecionando o Gir Leiteiro
para dar maior rentabilidade e sustentabilidaO foco do PMG2B em medir e melhorar de à bovinocultura leiteira tropical.

Essas vacas TOP 10 são as vacas geneticamente superiores para as características avaliadas e as TOP 10 do iPMG2B (Tabela 4) serão as doadoras mais multiplicadas dentro do
programa e mães dos futuros touros do PMG2B a
ingressarem no Teste de Progênie.

16 Programa de Melhoramento Genético 2B

4 - A IMPORTÂNCIA DO GIR LEITEIRO NA
PRODUÇÃO DO GIROLANDO
No PMG2B, também realizamos uma avaliação genética multirracial para as características produção de leite, duração da lactação,
idade ao primeiro parto e intervalo de partos.
Para essa avaliação, os dados de vacas Gir Leiteiro e cruzadas (1/4 Holandês, 3/8 Holandês,
1/2 Holandês, 5/8 Holandês e 3/4 Holandês)
dos parceiros do programa, bem como os dados
das vacas cruzadas das Fazendas Cachoeira e
Palmeiras, são incluídos na base de dados para
realização da avaliação.
Na avaliação multirracial de 2022, foram
incluídos os dados de 1.398 lactações (9.744

controles leiteiros), de 758 vacas Girolando.

Para a análise multirracial, uma característica medida em fêmeas Gir Leiteiro é con-

siderada como a característica 1, e a mesma
característica medida em fêmeas cruzadas é a
característica 2. Neste modelo, os efeitos das
diferentes composições raciais ainda são considerados e, como resultado, é possível predizer os valores genéticos para as duas características. Ou seja, é possível predizer o valor
genético das vacas para produção de filhas puras e o valor genético das vacas para a produção de filhas Girolando.
Essa inovação do PMG2B permite identificar as melhores vacas Gir Leiteiro para a produção de filhas Girolando, conforme apresentado na Tabela 6. Para divulgar os resultados,
foram identificadas as 23 vacas Gir Leiteiro
que tiveram, pelo menos, duas filhas cruzadas
na base de dados.
Programa de Melhoramento Genético 2B 17

Tabela 6. Valores genéticos para produção de leite durante a lactação (VG Leite, kg), idade ao primeiro
parto (VG IPP, dias), intervalo de partos (VG IEP, dias) e Índice PMG2B (iPMG2B) das mães de fêmeas
Girolando
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5 – RESULTADOS DA EFICIÊNCIA ALIMENTAR
O desafio de identificar as vacas mais eficientes

Os selecionadores de Gir Leiteiro sempre
tentaram identificar e selecionar as vacas mais
eficientes. Com os desenvolvimentos de equipamentos adequados para medir o peso corporal
e o consumo de matéria seca diariamente e individualmente, esta missão pode ser realizada de
maneira mais precisa.
Desde 2020, todas as vacas Gir Leiteiro
da Fazenda Cachoeira passam pelo teste de eficiência alimentar durante a primeira lactação.
As vacas são pesadas e seus consumos de matéria seca são registrados por pelo menos 120
dias, diariamente. Além disso, a produção de
leite é medida semanalmente, e as demais características consideradas no PMG2B continuam
a ser medidas conforme a rotina do programa.
Os dados coletados são cuidadosamente

conferidos e analisados com técnicas estatísticas robustas. Duas características indicadoras
da eficiência alimentar são calculadas. A produção de leite residual (PLR) indica a diferença
entre a quantidade de leite realmente produzida e a quantidade de leite que a vaca deveria ter
produzido em função da quantidade de matéria seca ingerida e do seu peso corporal. Vacas
com valores positivos são as mais eficientes. O
consumo alimentar residual (CAR) representa
a diferença entre a quantidade de matéria seca
ingerida e a quantidade de matéria seca que a
vaca deveria ter ingerido em função da sua produção de leite e peso corporal. As vacas mais
eficientes possuem valores negativos para CAR.
A análise dos resultados apresentados na Figura 2 nos ajudam na identificação das vacas mais
eficientes.

Figura 2. Estimativas de produção de leite residual e consumo alimentar residual de 58 vacas Gir Leiteiro
do PMG2B.
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Tanto PLR quanto CAR são medidas relativas, e três grupos de vacas podem ser identificados na Figura 2. As vacas representadas por
pontos vermelhos são as menos eficientes de
acordo com os dois critérios considerados. As
vacas representadas por pontos pretos são intermediárias porque são eficientes por apenas
um dos critérios considerados. E as vacas repre-

sentadas por pontos azuis são as vacas mais eficientes de acordo com os dois critérios, ou seja,
são vacas com maiores valores de PLR e menores valores de CAR – produzem mais leite e
consomem menos matéria seca. As médias dos
indicadores de eficiência, produção, consumo e
peso corporal desses grupos são apresentados
na Tabela 7.

Tabela 7. Médias para produção de leite residual (PLR), consumo alimentar residual (CAR), produção de
leite (leite), consumo de matéria seca (consumo) e peso corporal das vacas Gir Leiteiro classificadas como
mais eficientes, intermediárias e menos eficientes.

Vacas classificadas como mais eficientes
dão mais lucro para os produtores porque produzem 3,5 kg de leite / dia a mais, e consomem 1,4 kg de MS / dia a menos, em média,
que as vacas menos eficientes. A identificação
e multiplicação mais intensa dessas vacas é

fundamental para promoção de melhorias nas
médias desses indicadores ao longo do tempo.
Na Tabela 8 são apresentados os índices zootécnicos das vacas Gir Leiteiro classificadas como
mais eficientes para PLR e CAR no PMG2B.

Tabela 8. Índices zootécnicos das 12 vacas Gir Leiteiro classificadas como mais eficientes para produção de
leite residual e consumo alimentar residual no PMG2B.
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Existem vários desafios para a inclusão
de indicadores de eficiência alimentar nos programas de melhoramento genético do Gir Leiteiro. É necessário construir uma base de dados
robusta para realização de avaliações genéticas,
conhecer as relações genéticas entre as características indicadoras de eficiência alimentar e
outras características economicamente importantes na bovinocultura leiteira, entre outros.
No PMG2B, tentamos superar esses desafios com
planejamento, dedicação, trabalho, ciência e
parcerias com empresas e criadores interessa-

dos no desenvolvimento da bovinocultura leiteira tropical.

O PMG2B é pioneiro, no Brasil e no
Mundo, na avaliação de eficiência alimentar em vacas Gir Leiteiro para fins de seleção. A nossa missão é contribuir para a sus-

tentabilidade da cadeia produtiva do leite em
regiões tropicais por meio do melhoramento
genético do Gir Leiteiro e Girolando.
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6 - considerações finais
Melhoramento genético é um trabalho
contínuo, permanente e de longo prazo e é com
esse enfoque que o PMG2B foi criado, há mais de
uma década.
Desde 2019, estamos divulgando avaliações inéditas envolvendo a relação entre valores
genéticos das mães Gir Leiteiro e seus cruzamentos com touros holandeses. Conseguimos
identificar vacas mais apropriadas para produzir Girolando F1 e quanto de valor genético a
vaca Gir Leiteiro consegue transmitir para suas
filhas mestiças.
Em 2021, divulgamos os primeiros resultados de eficiência alimentar. Também é um
projeto inédito no Gir Leiteiro e em avaliações
de melhoramento genético de gado de leite no
Brasil. Este ano apresentamos mais resultados
e progressivamente iremos incluí-lo na nossa
avaliação genética em substituição ao indicador
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“peso do animal”.
Em 2022, preocupados com a questão de
eficiência reprodutiva, estamos divulgando os
valores genéticos do Gir Leiteiro para a número de oócitos viáveis por aspiração. Com certeza, essa é uma característica muito demandada
pelo mercado.
Devemos registrar que, desde 2016, contamos com outros rebanhos colaboradores e
continuamos abrindo a oportunidade de mais
fazendas participarem do nosso modelo de avaliação e seleção.
Venham conhecer o PMG2B e participar
desse programa, fazendo um trabalho técnico
no seu plantel e obtendo os maiores ganhos genéticos com resultados econômicos e financeiros adequados.
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