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RESUMO: O genoma do gado girolando permite a geração de mapas genéticos e a 

identificação de marcadores para características quantitativas. Esse mapa é analisado atrás da 

família, pelo o marcador molecular, para análise dos seus descentes, na qual foram utilizadas 

bases de dados do Google Acadêmico (scholar.google.com.br) com as seguintes estratégias de 

busca: (1) genética, (2) descendentes (3) bovino. Os dados foram coletados no período de 25 

de setembro a 28 de setembro de 2018. A pesquisa foi limitada a artigos publicados no período 

de 2002 a 2018. O gado Girolando surgiu no Brasil pela precisão de um rebanho leiteiro que 

oferece ao produtor rusticidade, alta produtividade e precocidade, baseando-se nos animais que 

mais se obtinha nas propriedades leiteiras, sendo assim o gado mestiço Bos tauros x Bos indicus. 

A raça é fundamentalmente produto do cruzamento do Holandês com o Gir, passando por 

variados graus de sangue, visando à fixação do padrão racial, no grau 5/8 Holandês + 3/8 Gir, 

para se ter um gado produtivo e padronizado. O melhoramento genético animal consiste na 

mudança da composição genética das populações, com base em duas estratégias fundamentais, 

seleção e sistemas de acasalamento; que exploram a variabilidade biológica dos animais dentro 

das espécies. Tendo como base as informações lembramos de um dos projetos utilizados para 

o melhoramento da raça Girolando em 1997, o Programa de Teste de Progênie do Girolando 

que conta com a parceria da Embrapa Gado de Leite, associação de criadores e centrais de 

inseminação artificial. Atualmente o produtor quer avaliações com mais precisão de seu 

rebanho, e resultados mais rápidos. Então em 2007 para o auxílio no melhoramento da raça 

Girolando se obteve o Programa de Melhoramento Genético do Girolando (PMGG), e em 2017 

onde se completava 20 anos de parceria Embrapa e a Associação Brasileira de Criadores de 

Girolando e como resultado da implantação da PMGG foi publicado o primeiro documento com 

os valores genômicos para fêmeas jovens. Seleção genômica pode ser definida como o uso dos 
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valores genéticos genômicos (Genomic Estimated Breeding Values - GEBV) na seleção dos 

animais domésticos. Os valores genéticos são estimados utilizando as informações de pedigree, 

fenótipos e genótipos. Os genótipos são obtidos por genotipagem de marcadores do tipo SNP 

(do inglês, Single Nucleotide Polimorphism), utilizando chips de SNPs representativos de todo 

o genoma bovino. As vantagens do uso dessa ferramenta são, aumentar a acurácia da estimativa 

dos valores genéticos, reduzir o intervalo de gerações, pela identificação de animais 

geneticamente superiores mesmo antes que os mesmos expressem o fenótipo de interesse e 

corrigir possíveis erros de pedigree que impactam negativamente nas estimativas. A seleção de 

reprodutores através de mapa genômica é uma estratégica utilizada para seleção de 

características desejadas e indesejadas para serem excluídas nos descentes. 

Palavras-chave: Seleção. Ganho genético. Raça sintética.  


