
Larissa V ie i ra 

uando o presidente Getúlio 

Vargas disse no ano de 1945 

a famosa frase "Va le quanto 

pesa" para just i f icar sua polít ica de 

reajustamento do preço do boi, aca

bou contribuindo para mudar o curso 

da história da raça gir em terras bra

sileiras. Importada oficialmente da 

índia a part ir de 1911, onde era uti

l izada para produção de leite, a raça 

foi ut i l izada inicialmente no Brasi l 

para a produção de carne e, com essa 

aptidão, viveu grande apogeu na pri

meira metade do século 20. 

Muitos criadores fizeram fortuna 

vendendo animais gir por altas cifras. 

Alguns acontecimentos inter

nacionais contribuíram para essa 

supervalorização. Beneficiado pela 

nova ordem econômica imposta pela 

Pr imeira Grande Guerra, o Brasi l as

sumiu o posto de grande exportador 

de carne bovina. Como tinha melhor 

rendimento que as outras raças exis

tentes no país, o gir passou a ser va

lorizado pelos frigoríf icos. A indústria 

pagava mais pela carne desse zebuíno. 

Febre aftosa - Mas foi com o 

final da Segunda Grande Guerra que 

os giristas, como são chamados até 

hoje os criadores da raça, viram seus 

animais atingirem preços estratosfé-

ricos. Em 1921, o governo brasileiro 

proibiu as importações de bovinos da 

índia devido ao surto de febre aftosa 

detectado no rebanho paulista. 

A doença teria sido originada 
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de animais importados. Os maiores 

beneficiados com a medida foram os 

criadores do Triângulo Mineiro, prin

cipalmente da cidade de Uberaba (até 

hoje considerada a capital do zebu). 

Nas fazendas da região, estavam os 

últimos exemplares importados da ín 

dia, sendo os da raça gir os mais va

lorizados. Outra cidade cuja economia 

foi fortemente influenciada pela raça 

foi Franca, interior de São Paulo. Du

rante duas décadas, o município ficou 

conhecido como a "Me ca do G i r " . 

Entre os animais de maior valor 

mercadológico estavam aqueles com 

registro genealógico. 0 primeiro ze-

buíno gir a ser registrado, fato ocorr i

do em 1938, foi Martelo, pertencente 

ao criador Rodolfo Machado Borges. 

Até 1969, o gir liderava o ranking de 

raças zebuínas registradas pela As

sociação Brasi le ira dos Criadores de 

Zebu (ABCZ) . 

Tudo levava a crer que o gir 

tinha se transformado no Brasi l em 

uma excelente raça produtora de car

ne, contrariando sua aptidão original, 

pois na índia até hoje ela é uti l izada 

para produção de leite. 

E la também foi bastante uti l i

zada em cruzamentos dando origem a 

outras raças, como a zebuína indubra-

sil e a sintética girolando. Daí veio a 

máxima getuliana de "vale mais mor

to do que v ivo" e o primeiro apogeu 

do gir chegava ao fim diante da queda 

vertiginosa dos preços dos bovinos. A 

consolidação do nelore na década de 

70 como a grande raça produtora de 

carne, posto que detém até hoje, se

pultou qualquer chance do gir reviver 

seus tempos áureos como a raça pre

ferida pelos frigoríf icos. 

Leite - Para sobreviver à nova 

realidade da pecuária nacional, mui

tos criadores viram na produção de 

leite (antes uti l izada apenas para con

sumo interno da fazenda) uma manei

ra de permanecer na atividade. 

"Essas propriedades, em geral, 

f icavam próximas de laticínios e pas

saram a fornecer leite para a indús

tr ia. Eram fazendas em que a seleção 

de animais para produção de leite foi 

mantida, mesmo durante o período de 

uti l ização do gir como uma raça de 

corte", explica o criador Sí lvio Quei

roz, que preside a Associação Bra

si leira dos Criadores de Gir Leiteiro 

(ABCGIL ) . 

Foi o que ocorreu na fazenda 

da famí l ia do produtor rural mineiro 

João Machado Prata Júnior. Há mais 

de um século, o avô, Dagoberto Pra

ta, apaixonou-se pelo gir e sua grande 

capacidade de produzir carne. T i rar 

leite das vacas era uma atividade se

cundária. 

Seguindo os passos do avô, João 

Machado começou a selecionar na fa

zenda Aprazível - local izada no muni

cípio mineiro de Água Comprida- ani

mais com característ icas raciais para 

produção de carne. 0 trabalho de sele

ção rendeu ao criador a conquista de 

vários campeonatos em exposições, 

entre elas a ExpoZebu, considerada 

a maior feira de zebuínos do mundo. 

Por cinco anos consecutivos, ele fez a 

grande campeã da ExpoZebu, um fei

to bastante raro devido ao alto grau 

de competitividade da mostra. 

Apesar do sucesso nas pistas 

como selecionador de gir de corte, 

João Machado resolveu direcionar a 

seleção do rebanho para o que consi

dera a verdadeira aptidão do gir: pro

duzir leite. A decisão foi tomada na 

década de 80, coincidentemente nos 

primeiros anos de atuação da A B C G I L 

e de funcionamento do Programa Na

cional de Melhoramento do Gir Lei

teiro. 

" N a época, eu não era enturma-

do com os selecionadores de gir leitei

ro, mas decidi ir a um leilão deles. Ao 

folhear o catálogo do evento, descobri 

que aqueles animais t inham a mesma 

descendência dos zebuínos do meu re

banho. Resolvi, a part ir dali, fazer o 

controle leiteiro das fêmeas e a usar 

a genética de touros provados para 

leite", lembra João Machado, que é 

um dos mais antigos criadores part ic i

pantes ininterruptamente do Controle 

Leiteiro da A B C Z . A preocupação do 

selecionador, porém, era em manter o 

padrão racial que já havia alcançado 

dentro do rebanho. 
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A pesagem do leite já era ferramenta de seleção do gir logo nos primeiros anos de importação da raça 

Padrão - Al iás, padrão racial, 

ou melhor, a falta dele, era a maior 

cr ít ica feita aos primeiros seleciona

dores de gir de aptidão leiteira. 

"No início da seleção, existia 

uma grande preocupação em melho

rar a produção do rebanho, o que 

contribuiu para o surgimento dessas 

críticas. Na década de 90, quando a 

raça já tinha consolidado sua vocação 

para produção de leite, os criadores 

passaram a buscar não só animais 

produtivos, mas também com padrão 

rac ia l " , explica André Rabelo Fer

nandes, coordenador operacional do 

Programa Nacional de Melhoramento 

do Gir Leiteiro. 

Segundo o técnico, algumas das 

principais preocupações eram com os 

aprumos e o sistema mamário. 

"Essas características estão di

retamente ligadas ao tempo de vida 

útil do animal no rebanho, o que pro

porciona ao criador um retorno maior 

dos investimentos feitos na melhoria 

genética dos bovinos. Por isso, hoje o 

produtor precisa uti l izar na seleção 

critérios baseados nos índices zootéc

nicos e nas avaliações morfológicas. É 

o que fazemos no Teste de Progénie. 

As fi lhas dos touros em teste são ava

liadas tanto na parte produtiva quan-
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to na rac ia l " , diz Fernandes. 

0 avanço genético alcançado 

pelos rebanhos leiteiros de gir, cuja 

genética é bastante procurada por 

países da Á f r i ca e Amér ica Central e 

do Sul, rendeu à raça uma nova deno-

0 novo apogeu vivido pela raça, 

graças ao melhoramento genético do 

rebanho leiteiro, pode ser comprovado 

pelos números dos animais em leilões 

e de doses de sêmen comercial izadas.. 

0 gir leiteiro é a raça nacional 

0 novo apogeu vivido pela raça só está sendo 

possível graças ao trabalho de melhoramento 

genético iniciado há décadas pelos criadores 

minação. Para diferenciar os animais 

de corte dos de leite, os exemplares 

passaram a ser chamados de "g i r lei

te i ro". 

A diferenciação, apesar de bas

tante popular, não é aplicado of ic ia l

mente pela A B C Z , delegada do M i 

nistério da Agr icu l tura, Pecuária e 

Abastecimento para execução do Ser

viço de Registro Genealógico. Para a 

associação, a raça está classif icada 

como multifuncional, podendo ser se

lecionada para dupla aptidão ou para 

aptidão leiteira. 

Julgamento - Como algumas 

características funcionais são diferen

tes, a A B C Z decidiu julgar separada

mente os animais das duas aptidões 

na ExpoZebu. Já na maior ia das fei

ras brasileiras, não existe julgamento 

separado. 0 criador João Machado é 

um dos poucos pecuaristas que inscre

ve seus animais nas duas modalidades. 

" N a maior exposição mineira 

da atualidade, já conquistei o campe

onato Progénie de Mãe com animais 

irmãos completos, tanto do campeo

nato gir dupla aptidão quanto o de gir 

aptidão le i te ira", declara. 

Para ele, o desempenho do gir 

leiteiro no mercado nacional e inter

nacional tem acenado para a verda

deira aptidão da raça: a de produtora 

de leite. 

que mais vendeu sêmen em 2008, se

gundo relatório da Associação Bra

si leira de Inseminação Art i f i c ia l , e 

lidera as exportações de sêmen. Na 

ExpoZebu 2009, um animal chegou a 

ter metade de sua posse leiloada por 

R$ 660 mil , valor bem acima da mé-

diferente e o crescimento se deu de 

forma sustentável, através de criterio

so processo seletivo, ou seja, foi feito 

o dever de casa", destaca o criador 

Eduardo Falcão, proprietário da Es

tância Si lvânia, localizada no interior 

de São Paulo. 

A opção pelo gir leiteiro foi feita 

pelo pai, José Fernandes de Carvalho, 

em 1962. 

"Desde o início, existiu a preo

cupação em fazer a pesagem de leite 

das vacas. Os resultados eram usados 

como ferramenta de seleção", reforça 

Falcão. 

A pesagem do leite já era ferra

menta de seleção do gir leiteiro logo 

nos primeiros anos de importação 

da raça, mas de forma informal. Em 

1949, surge o Controle Leiteiro Ofi

cial, iniciado pela Fazenda Modelo, 

Silvio Queiroz, da ABCGIL: fazendas em que a seleção de 
animais para produção de leite foi mantida, sobreviveram 

dia em torno de R$40 mil registrada 

pela raça durante os leilões da feira. 

"O apogeu e queda de várias 

raças ocorreram principalmente por 

princípios de seleção empíricos ou 

inadequados e por propagação de 

qualidades que não condiziam com a 

realidade. 0 caso do gir leiteiro é bem 

em Uberaba, sob o comando da Em

presa de Pesquisa Agropecuária de 

Minas Gerais (Epamig). Desde 1975, 

o serviço é realizado pela A B C Z . 

A medição da produção leitei

ra das fêmeas ultrapassou os limites 

da porteira para se tornar motivo de 

competição entre os criadores. A Ex-
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poZebu de 1979 teve o primeiro Con

curso Leiteiro. Já a presença do gir 

leiteiro nas pistas da exposição ocor

reu muito tempo depois, somente em 

1999. 

Exposições - Este ano, além 

da ExpoZebu, serão realizadas 26 

exposições ranqueadas pela A B C G I L . 

Para o técnico André Rabelo Fernan

des, a pista é um importante indicador 

do tipo de animal que o mercado está 

buscando no momento. 

0 criador Eduardo Falcão tam

bém acredita que a pista dita as ca

racterísticas desejáveis em um animal 

de ponta, mas é preciso aval iar poste

riormente se elas são viáveis no dia-a-

dia da fazenda. 

"0 mais importante de tudo isso 

é que a orientação do julgamento vai 

indicar o biótipo adequado e este de

verá ser acompanhado para realmente 

verif icarmos se seu desempenho cor

respondeu à expectativa. Aí sim esta

remos no caminho correto", alerta o 

criador, que nos últimos 11 anos con

quistou por sete vezes o título de " M e 

lhor Criador Nac iona l " do ranking da 

A B C G I L 

Ordenha em 
concurso 

leiteiro: até 
a índia quer 

importar a 
genética do 

gir brasileiro 

Seja nas pistas, nos leilões ou 

nas centrais de inseminação, o novo 

apogeu vivido pela raça só está sendo 

possível graças ao trabalho de melho

ramento genético iniciado há décadas 

pelos criadores que decidiram preser

var a aptidão original do gir indiano, 

considerada por alguns historiadores 

como a raça mais antiga e mais pura 

do mundo. 

"0 programa de melhoramento 

genético do gir leiteiro progrediu ra-
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pidamente quando foi criado, há 25 

anos, porque os criadores da época já 

desenvolviam em suas propriedades 

algum trabalho particular de sele

ção", garante o produtor João Ma

chado. 

Na visão do presidente da ABC 

GIL Sí lvio Queiroz, os pioneiros do gir 

leiteiro entenderam que somente com 

pesquisas poderiam acelerar o melho

ramento genético da raça. 

"0 Teste de Progénie da asso

ciação foi o primeiro no mundo a ser 

desenvolvido para zebuínos de apti

dão leiteira. As avaliações do primei

ro grupo de touros da prova só foram 

possíveis porque os criadores parti

cipantes t i raram do próprio bolso o 

dinheiro para custear a prova", diz 

Queiroz. 

Atualmente, o Teste de Progénie 

está em seu 24° Grupo de Touros. 

"É um momento pelo qual todos 

os criadores que se dedicaram a se

leção criteriosa e embasada em tec

nologia e resultados palpáveis acredi

tavam e verdadeiramente esperavam 

que chegasse", ressalta Eduardo Fal

cão, que já presidiu a A B C G I L . 

Diante do sucesso vivido no pre

sente, o presidente Sí lv io Queiroz já 

começa a se questionar sobre o futuro 

da pecuária leiteira. 

"Qual raça zebuína futuramen

te será a grande produtora de leite 

no Brasi l? Estamos trabalhando para 

que a resposta, assim como é hoje, 

continue sendo o gir leiteiro, pois até 

a índia já manifestou interesse em im

portar a genética do gir leiteiro sele

cionado no Bras i l " , f inal iza. 

Vale lembrar que a seleção de 

gir para corte continua sendo feita 

por criadores de várias regiões bra

sileiras. A Associação Brasi le i ra dos 

Criadores de Gir (Assogir) coordena 

pesquisas e provas com os animais. Gil 

Para sobreviver a nova realidade da pecuária 

nacional, muitos criadores viram na produção de 

leite uma maneira de permanecer na atividade 
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