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A COR DO PELAME INFLUENCIA NA CAPACIDADE

ADAPTATIVA DE OVELHAS DA RAÇA MORADA NOVA
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E.Silva1; Débora A. E. Façanha1
1
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A raça Morada Nova representa importante material genético, localmente adaptado à região
Nordeste do Brasil, dotada de elevada rusticidade e boa capacidade produtiva. Apesar de sua
importância para a região, à raça teve seu efetivo reduzido, ao longo dos anos, classificada com
risco de extinção. Dentre os fatores limitantes do efetivo há destaque para o padrão racial
sugerido pela ARCO, o qual apresenta muitas restrições no registro dos animais e tornou o
critério de seleção utilizado pelos produtores voltado basicamente para avaliação de
características de exterior como cor da pelagem, por exemplo, no qual há rejeição dos produtores
em utilizar animais de pelagem vermelha mais com tonalidade mais escuro. Diante do exposto,
objetivou-se avaliar os marcadores fenotípicos ligados à adaptabilidade em animais da raça
Morada Nova, variedade vermelha, de diferentes tonalidades de pelame. Para tanto, os animais
foram agrupados em 3 grupos em relação a tonalidade do vermelho, utilizando uma cartilha de
cores para auxiliar na formação dos grupos sendo o grupo 1 formados por animais de pelagem
vermelho escuro (N=30); grupo 2: intermediário (N=27) e grupo 3: claro (N=23 ), todos os
animais avaliados eram registrados pela ARCO. Foram avaliados sempre os mesmos animais por
sete meses consecutivos, incluindo época seca e chuvosa. O ambiente térmico foi monitorado
através da temperatura do ar (Tar), umidade relativa (UR), Carga Térmica Radiante (CTR) e
velocidade do vento. As características fenotípicas ligadas à adaptação foram: Temperatura retal,
frequência respiratória, temperatura de superfície, evaporação cutânea, perda de calor por
convecção e por radiação, espessura de pelame, comprimento médio dos pelos (CM), diâmetro
médio e densidade numérica de pelos (DN). Os dados formam analisados através de análise dos
componentes principais. Foi possível observar que independente da cor de pelagem não houve
diferenças estatísticas para as características fenotípicas ligadas a adaptação exceto para o CM e
DN. A análise de componente principal não separou os animais em função da cor de pelagem,
que apresentaram respostas semelhantes ao ambiente no qual estavam inseridos. As únicas
características responsáveis por apresentar diferenças nas características fenotípicas relacionadas
à adaptação foram às condições ambientais, como Tar, CTR e Umidade. Com tudo foi possível
concluir que não existe diferença na adaptabilidade dos animais de diferentes cores de pelagem
na raça Morada Nova, o que não justifica a seleção direcionada para a cor da pelagem
intermediária nesse grupo de animais.
Palavras-chave: adaptabilidade, análises multivariadas, critério de seleção
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ABORDAGEM MULTIVARIADA DE CARACTERÍSTICAS
ADAPTATIVAS EM OVINOS ADAPTADOS LOCALMENTE
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Morais Leite1; José Ernandes Rufino de Sousa1; Renato Diógenes Macedo Paiva1;
Débora Andréa Evangelista Façanha1
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É consensual o fato de que os animais da raça Morada Nova possuem capacidade de resistir ao
elevado estresse calórico, nutricional e de sanidade. A seleção por animais adaptados por muito
tempo era baseada na manutenção da temperatura corporal, mas sabe-se que há outras
características ligadas a adaptação como parâmetros fisiológicos, sanguíneos e morfológicos. É
importante saber quais características são melhores indicativos de estresse térmico, para que
possam ser incluídas em programas de melhoramento no intuito utilizar esses animais mais
eficazmente ao ambiente natural. O presente trabalho objetivou estudar o comportamento das
características fisiológicas, morfológicas e hormonais em ovelhas adultas ao longo do ano em
ambiente quente. Os dados foram coletados pela manhã, em 150 animais da raça Morada Nova,
nos meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro, do mesmo ano, em fazendas comerciais.
Foram observadas a frequência respiratória (FR, respiração/minuto), temperatura retal (TR,°C),
temperatura superficial (TS,°C), características do pelame como espessura do pelo (EP, mm),
comprimento do pelo (CM, mm), diâmetro (D,μm) densidade numérica (DN, pelo/cm2) e
hormônios tireoidianos (triiodotironina - T3 e tiroxina – T4). A análise dos componentes
principais mostrou as variáveis que tiveram maior correlação para explicar as mudanças
biológicas dos animais. O mês de Março obteve uma maior influência de TR, FR, TS, EP, CM e
T4 e em Junho foram FR, TR, TS, DN/cm2, EP e T4. Diante das condições ambientais que os
animais foram expostos, percebeu-se semelhança no uso das características avaliadas nos meses
acima citados uma vez que os mesmos compreendem o período chuvoso e possuem
características ambientais semelhantes, consideradas mais estressantes devido à combinação de
alta umidade relativa e temperatura do ar (Tar). Em Setembro as variáveis em destaque foram
TS, EP, CM, DN/cm2, possivelmente em resposta a alta Tar, Carga Térmica Radiante e Índice
do Globo Negro e Umidade no intuito de usar as características de pelame como forma de
proteção física. Já em Dezembro houve maior influência de T3, T4, CM e DM. Portanto, as
características de pelame foram utilizadas durante todos os meses do ano quer seja para proteção
física ou dissipação de calor, podendo assim ser indicadas como marcador fenotípico de
termotolerância com potencial para ser utilizado como critérios de seleção em programas de
melhoramento genético e conservação de animais resistentes ao calor.
Palavras-chave: adaptabilidade; marcador fenotípico; recursos genéticos.
Agradecimentos: Á CAPES e EMBRAPA-Caprinos e Ovinos.
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ADAPTIVE CARACTERIZATION OF CANARIAN GOATS UNDER
ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF TENERIFE – SPAIN
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Morais Leite1 Luis Alberto Bermejo Asensio2; Débora Andréa Evangelista Façanha1
1

Universidade Federal Rural do Semi-Árido – Mossoró/RN, Brazil. 2 Universidad de la Laguna, La
Laguna, Tenerife-Spain. *wstdsharm@gmail.com

The study was conducted at the Instituto Canario de Investigaciones Agrarias - Tenerife, with
objective to characterize the adaptive profile in both breeds, during the winter and the summer.
Thus, 30 Majorera and 20 Palmeras adult goats, were evaluated respect to the rectal temperature
(RT), respiratory rate (RR) and body surface temperature (BST), registered during three
consecutive days, for each animal, in the morning and in the afternoon. Environmental data were
collected at the same time. Seasonal variation of hair coat thickness (mm), medium length (mm)
and average diameter (µm) were also measured on each animal. Analysis of variance, Tukey test
and Principal Component Analysis (PCA) were carried out to determine the effect of breed,
season and day time on physiological variables. We observed that during the summer, the
Radiant Heat Load (RHL) achieved the highest values of the trial period (880,69 w/m2). The
mean RR of Palmera goats was higher (48,58mov/min) than the Majorera ones (40,05 mov/min)
and this can be due to a greater difficulty of Palmera goats to dissipate heat, since they exhibited
higher hair length (128,47mm), coat thickness (15,29 mm) and hair diameter (0,063 µm), in
comparison with Majorera breed which showed lower hair length (36,62 mm), coat thickness
(11,08 mm) and hair diameter (0043 µm). This pattern found in Majorera goats can be adaptive
traits to arid environmental conditions. Even during winter, when RHL was lower (444,67
w/m2), the Palmeras goats had higher RR (32,12 mov/min) than Majorera ones (27,07
mov/min). The RT and the BST were not different between both breeds and seasons, confirming
the capability of homeothermic. The PCA analysis showed that RHL and Black Globe Humidity
index were the most important environmental variables, while the RR and BST were the stronger
physiological traits. These findings suggests that both breads can be raised in the environmental
conditions of Tenerife Island, however the Palmera goats need to be more protected during the
summer to achieve a better performance.
Palavras-chave: adaptability; goat; genetic resource
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ALTERAÇÕES SAZONAIS NO ERITROGRAMA DE CABRAS
LOCALMENTE ADAPTADAS
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A criação de ruminantes localmente adaptados, como os caprinos da raça Canindé, é uma
atividade característica da maioria dos sistemas de produção da região nordeste do Brasil, sendo
de grande importância para o desenvolvimento econômico local. Esse material genético é
importante para as condições do semiárido, por ser uma raça rústica, prolífera, de baixa exigência
nutricional e resistente a doenças. Assim avaliou-se os aspectos do eritrograma no período seco e
chuvoso de cabras da raça Canindé criadas em sistema extensivo no semiárido do Rio Grande do
Norte. O experimento foi realizado com 180 cabras alocadas em uma propriedade no município
de Pedro Avelino/RN. Os dados foram coletados ao longo de um ano, no qual as amostras de
sangue foram colhidas por sistema a vácuo, através de venopunção da jugular e armazenados em
tubos contendo anticoagulante (EDTA). As variáveis hematológicas analisadas foram:
Hematócrito (Ht), hemácias (He), hemoglobina (Hb), concentração de hemoglobina globular
média (CHCM) e volume globular médio (VCM). Os dados obtidos foram submetidos à análise
estatística através do teste “t” de Student pelo programa SPSS e os resultados apontam para
diferenças significativas (P<0,05) em todas as variáveis, exceto para o Ht, quando os períodos
seco e chuvoso são comparados. Os dados mostram alterações hematológicas conforme o
ambiente se altera, com valores menores no período seco, enfatizando sua adaptabilidade, visto
que é uma raça com sistema termorregulador eficiente para as condições climáticas do semiárido.
Os valores encontrados neste trabalho podem servir como referência para a raça Canindé,
quando mantida sob as mesmas condições do experimento, podendo subsidiar novos estudos e
estabelecer outros parâmetros que levem em conta outras características dos animais.
Palavras-chave: hemograma; resistência; semiárido.
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ARE BRAZILIAN GOATS ABLE TO RECOVER QUICKLY ACIDBASE EQUILIBRIUM AFTER A HEAT CHALLENGE?
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Semiarid regions are characterized by high incidence of solar radiation and air temperatures,
specially in low latitude áreas, where stressful conditions can be verified in all seasons of the
year. Despite of reconized heat tolerance of native goats, one of the most important mechanism
of thermolysis is panting and this can cause acid-base disequilibrium, related to other homeostatic
disorders. So we performed this study to evaluate acid-base equilibrium of Canindé goats before,
during and after a heat challenge. Ten adult females were kept in an open field where data were
collected during two months, once a week, at regular intervals of one hour, during a 24 hours
period. Thermoregulatory traits included rectal temperature (RT), respiratory rate (RR) and
sweating rate (SR). Hemogasometric exams were made at 05:00AM, 13:00PM and 06:00PM and
included PCO2, Na, K, PO2, HCO3, Base excess, TCO2, SO2 and pH.We observed that Canindé
goats continuously modified their thermoregultory responses during sampling; in general
increased RR, TR and SR during the heat challenge outcoming the homeothermic values. The
most used thermolysis mechanism was panting, once it increased more than 150% during heat
stress. Among the hemogasometric traits the pH was responsive to heat challenge and the
increased values indicates respiratory alkalosis, confirmed by a decrease of HCO3; PCO2 and
Base excess. However, at 06:00PM the animals recovered normal values of pH but HCO3 and
Base excess were yet near those values of heat stress. The principal component analysis
demosntered that HCO3 and Base excess were very important variables, required to maintain
normal hemogasometric responses. We concluded that Canindé goats were capable to recover
acid-base equilibrium after respiratory alkalosis the exposure to heat stress under natural
conditions. Theese findings are very important as a way to select thermotolerant animals to be
adopted in productions systems in hot areas.
Keywords: blood gases; adaptability; locally adapted goats.
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AVALIAÇÕES A CAMPO DESCARTAM A MENOR CAPACIDADE
ADAPTATIVA DA VARIEDADE BRANCA DA RAÇA MORADA
NOVA
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A diversidade genética das espécies domésticas consiste em se manter a variedade de
tipos e raças coexistentes, assim como na diversidade genética intra-racial. Portanto, a
perda de um único tipo ou raça compromete o acesso a seus genes e combinações
genéticas únicas. Existem diversos fatores que podem limitar a utilização dos recursos
genéticos locais o que muitas vezes acarreta na adoção de cruzamentos desordenados
com raças oriundas de região de clima temperado, porém, tais cruzamentos resultaram
em drástica redução do efetivo das populações. Essas consequências foram relatadas para
raça Morada Nova, variedade vermelha, que foi classificada como em risco de extinção, e
diversas atitudes foram tomadas para reverter essa condição, o que não aconteceu com a
variedade branca, que atualmente são registrados apenas cinco rebanhos em todo Brasil.
O principal argumento para a rejeição desse importante grupo genético é justificado pela
possível baixa capacidade adaptativa desses animais ao ambiente Semiárido. Diante da
necessidade de conhecer melhor o comportamento adaptativo desses animais foi
desenvolvido experimento com a finalidade de avaliar as características fenotípicas
ligadas com adaptação das ovelhas da raça Morada Nova, variedade branca e vermelha,
ao longo do ano em sistema de criação extensivo no semiárido Nordestino. Para tanto
foram utilizados 40 ovelhas da variedade branca e 70 da vermelha. Os dados foram
coletados por 7 meses consecutivos em três rebanhos localizados no estado do CearáBrasil. As características fenotípicas ligadas à adaptação avaliadas foram: Temperatura
retal, frequência respiratória (FR), temperatura de superfície, evaporação cutânea (EC),
perda de calor por convecção e radiação, espessura de pelame, comprimento médio dos
pelos (CM), diâmetro médio e densidade numérica de pelos. A análise discriminante
mostrou diferença entre as variedades relacionadas com os mecanismos ligados na
termorregulação para cada variedade, no qual nos animais da variedade vermelha
apresentaram maior FR, Tsup e os da variedade branca foram caracterizados por serem
mais pesados e acionaram mais a termólise evaporativa como forma eficiente de perder
calor, sendo assim a hipótese de uma baixa capacidade adaptativa dos animais da
variedade branca foi descartada com os resultados obtidos. As demais características
avaliadas não apresentaram diferença em relação a variedade. Desta forma foi possível
concluir que ambos os grupos genéticos podem ser manejados em região com elevadas
temperaturas de forma que cada grupo utilizou mecanismos diferentes para manter a
homeotermia.
Palavras-chave: variabilidade, risco de extinção.
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CARACTERÍSTICAS SEMINAIS E TESTICULARES DE TOUROS
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AUSÊNCIA DE SOMBRA NA REGIÃO CENTRO- OESTE
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O Brasil apresenta grande parte da criação de seus animais de produção em território com
prevalência de clima tropical. Esses animais podem apresentar queda em sua produtividade e na
qualidade de seus parâmetros reprodutivos devido as altas temperaturas presentes nesses
ambientes. Levando isso em consideração, objetivou-se avaliar o efeito do fornecimento ou não
de sombra a touros de três raças taurinas localmente adaptadas (Curraleiro Pé-Duro, Pantaneiro
e Crioulo Lageano) e uma raça zebuína (Nelore), durante o verão na região Centro Oeste do
Brasil. Cinco reprodutores de cada raça com idade entre quatro e seis anos foram divididos em
lotes com 4 animais, sendo um de cada raça por lote, onde três lotes permaneceram sem acesso a
sombra e dois lotes tiveram acesso a 25m2 de sombra por animal fornecidas por sombrite 90%. O
sêmen desses animais foi coletado por eletroejaculação e processado e congelado utilizando a
máquina TK3000. O sêmen fresco foi avaliado quanto a cinética espermática por microscopia
ótica e o sêmen congelado por análise computadorizada. Ambos tiveram espermatozoides
avaliados quanto a integridade de membrana e acrossoma usando sondas fluorescentes. O Índice
de Temperatura e Umidade durante o período experimental variou entre 70,3 e 74,2. Não houve
diferença significativa para os parâmetros de qualidade do sêmem fresco e congelado entre as
raças, tratamentos e coletas. A motilidade progressiva do sêmen fresco variou durante o período
entre 65% e 90% enquanto a integridade de membrana e de acrossoma variou entre 18 e 69%. No
sêmen congelado a motilidade progressiva média variou de 19 a 46% enquanto a integridade de
membrana e acrossoma variou entre 29 e 54%. A presença de sombra não favoreceu a qualidade
seminal dos animais, porém, todas as raças demonstraram tolerância e resistência semelhantes as
condições ambientais presentes na região.
Palavras-chave: adaptação; andrologia bovino.
Agradecimentos: À Capes pela concessão da bolsa e ao CNPq pelo apoio financeiro a pesquisa.
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CARACTERIZAÇÃO BIOMÉTRICA DE OVINOS MORADA NOVA
POR MEIO DE MÉTODOS MULTIVARIADOS
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A avaliação da diversidade fenotípica é importante na identificação de diferentes padrões
morfológicos, os quais são fundamentais para subsidiar programas de melhoramento genético.
No contexto do melhoramento participativo de ovinos Morada Nova, isso pode ser importante
na definição da aptidão de animais de diferentes rebanhos, ampliando as possibilidades de
atuação para melhoristas e produtores. Assim, objetivou-se realizar a caracterização biométrica
de diferentes rebanhos Morada Nova por meio de análise fatorial. Foram utilizadas 91 ovelhas
em idade reprodutiva, oriundas de quatro propriedades, sendo duas de núcleos de conservação
em Sobral- CE (EMBRAPA-CNPC e FAEX-UVA) e duas de rebanhos particulares (MN1 e
MN2) no município de Morada Nova- CE. Foram tomadas 12 medidas biométricas nas regiões
do corpo, garupa, pescoço e tórax. Foi realizada análise fatorial, sendo criadas novas variáveis
com base nos fatores. O nome dos fatores foi estabelecido de acordo com os pesos fatoriais das
variáveis em cada fator, o que permitiu rotulá-los. Testou-se a hipótese de igualdade
simultaneamente dessas novas variáveis (fatores) através da análise de variância multivariada
(MANOVA). Adicionalmente, a diversidade entre os rebanhos e sua relação com os fatores foi
avaliada por meio de um gráfico heatmap, considerando na análise a distância euclidiana média.
Em ordem de importância, identificou-se seguintes fatores: precocidade, altura, estrutura
corporal, região pélvica e região posterior. Pela MANOVA, todos os rebanhos diferiram
(p>0,05), exceto o MN1 dos MN2 e FAEX-UVA (p<0,05). O gráfico de heatmap revelou que
não houve formação de grupos, com bootstrap de 100%, indicando que existem animais com
perfis produtivos diferentes entre todos os rebanhos. Pode-se afirmar que os rebanhos caminham
no sentido da formação de linhagens com diferentes tipos funcionais. Isso permite ao criador,
juntamente com o melhorista, definir qual o tipo de interesse e, caso necessário, pode-se sugerir
acasalamento entre animais dos diferentes rebanhos na busca de tentar corrigir algum aspecto
morfofuncional ou aumento de variabilidade. As variáveis criadas com base nos fatores mostram
que aspectos funcionais que definem bem o desempenho produtivo e reprodutivo estão
fortemente evidentes para discriminar as possíveis linhagens.
Palavras-chave: biometria; ovinos; multivariada.
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CARACTERIZAÇÃO DO GENE NADH-2 DO DNA
MITOCONDRIAL DO CAÇÃO-FRANGO, Rhizoprionodon porosus, DO
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O cação-frango, Rhizoprionodon porosus, possui hábitos costeiros e se distribui do Mar do Caribe
ao litoral do Uruguai. É capturado pela pesca artesanal ao longo da costa brasileira e ocorre
principalmente nas regiões Norte e Nordeste do país. Ao longo de sua faixa de distribuição no
país, R. porosus é facilmente confundida com Rhizoprionodon lalandii, outra espécie de caçãofrango. Uma potencial estratégia para identificação destas espécies é o uso de marcadores
moleculares. Um dos marcadores moleculares comumente utilizado para identificação de
tubarões e raias é o sequenciamento do gene mitocondrial NADH-2. De fato, o NADH-2 já tem
sido utilizado com sucesso para identificação molecular de R. porosus em algumas áreas de sua
distribuição geográfica. No entanto, existe uma lacuna de conhecimento sobre a variação
genética deste gene em R. porosus da região nordeste do Brasil. Dentro desse contexto, o objetivo
do presente estudo foi o de caracterizar o gene mitocondrial NADH-2 para espécimes de R.
porosus amostrados na costa Nordeste do Brasil. Para isso, seis amostras de tecido muscular e
cartilaginoso foram coletadas em três localidades: Maranhão (n=1), Ceará (n=4) e Pernambuco
(n=1). Estas foram amplificadas via PCR e sequenciadas para o gene NADH-2, obtendo-se
sequências de 1.044 pares de bases (gene completo). As sequências obtidas foram editadas
usando-se o software Geneious e checadas através de análises do tipo BLAST (NCBI –
GenBank) considerando-se 99% de similaridade para identificação molecular dos espécimes.
Para a caracterização das sequências utilizou-se o software MEGA. As seis sequências obtidas
foram comparadas com uma sequência de R. porosus já disponível no GenBank. No total, as
sequências do Nordeste diferiram da sequência referência por 11 substituições de base. Oito
substituições eram do tipo citosina/timina. Apenas uma das mutações, do tipo adenina/timina,
não foi silenciosa. Esta mudança está localizada na primeira posição do códon e ocasiona uma
mudança de aminoácido do tipo Treonina/Serina. Os resultados de caracterização molecular
serão apresentados em um contexto da aplicação do NADH-2 para estudos de identificação e
também de estrutura populacional.
Palavras-chave: Elasmobranchii; Carcharhinidae; tipos de mutação.
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CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA DE SUÍNOS LOCAIS DA
REGIÃO CENTRO-SUL DO PARANÁ
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Existe uma preocupação mundial em razão da perda da biodiversidade, em geral. Assim, ações
estratégicas estão sendo propostas, dentre estas, a conservação e utilização sustentável dos
recursos genéticos animais. Sabe-se que os suínos não são nativos da fauna brasileira, pois foram
os colonizadores portugueses e espanhóis que trouxeram os primeiros exemplares para o Brasil.
Ao longo desses anos estes suínos se distribuíram pelas diversas regiões do país, acasalando-se
entre si de forma desordenada ,dando origem as raças nacionais, que desde então vem sofrendo
seleção natural a ponto de apresentarem características específicas de adaptação, capazes de
sobreviver em diferentes ecossistemas das regiões brasileiras. Porém, com a intensificação dos
sistemas de produção e com o uso de raças exóticas de alto rendimento, as raças nacionais foram
substituídas e, atualmente, encontram-se ameaçadas de extinção. Portanto, o objetivo desse
estudo foi de caracterizar, fenotipicamente, suínos remanescentes das raças locais, criados por
agricultores familiares em comunidades tradicionais, chamadas de Faxinais. Foram observadas 8
variáveis morfológicas qualitativas de 55 suínos com mais de 12 meses de idade, sendo 28
animais provenientes do Faxinal Marmeleiro de Baixo (FMB) e 27 do Faxinal Emboque (FE),
localizados na região Centro-Sul do estado do Paraná. Análise de frequência dos dados foram
aplicadas. Todos suínos avaliados, provenientes do FMB, possuíam cerdas e nenhum tinham
mamelas. A maioria apresentou perfil cefálico subcôncavo (57,14 %), orelha ibérica (57,14 %),
cor de pelagem oveira/branca-bege com manchas pretas (46,43%), mucosa preta e branca (75,00
%), cascos pretos (60,71 %), e números de tetas variando de 10 a 12 (85,72 %). Em relação aos
suínos avaliados do FE, verificou-se que a maioria possuía cerdas (96,30 %), perfil cefálico
retilíneo (59,26 %), orelhas ibéricas (59,26 %), cor de pelagem tordilha/ preta entremeada de
pelos brancos (59,60 %), cascos pretos (92,59 %), mucosa preta (62,96 %), número de tetas
variando de 12 a 14 (88,85 %) e não apresentaram mamelas (88,89 %). Os suínos avaliados no
FMB apresentaram características qualitativas semelhantes a raça Piau e no FE a raça Moura.
No entanto, nestas populações não foram observados animais de raças puras devido ao controle
desordenado dos cruzamentos e a introdução de raças comerciais de suínos. Estudos devem ser
intensificados nessas populações para que sirvam de base para a definição de ações estratégicas
para programas de conservação e fomento.
Palavras-chave: recursos genéticos; raças crioulas; conservação.
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DIVERSIDADE GENÉTICA E ESTRUTURA DE POPULAÇÕES DE
RAÇAS LOCALMENTE ADAPTADAS DE EQUINOS NO BRASIL
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As raças localmente adaptadas de equinos existentes no Brasil são portadoras de fenótipos
específicos adaptados às condições das regiões que habitam. Uma vez que raças localmente
adaptadas são normalmente encontradas em ambientes altamente desafiadores e em associação
com atividades agrícolas de subsistência, políticas locais para definição de estratégias de
conservação e manejo são de grande importância para a segurança alimentar e econômica das
comunidades agrícolas locais. Com o objetivo de comprender a composição genética e relações
entre as raças localmente adaptadas de equinos, e, consequente subsidiar as decisões de manejo e
conservação, o presente estudo investigou a diversidade genética e a estrutura populacional de
oito raças de cavalos adaptadas localmente no Brasil (Campeira, Crioula, Lavradeira, Pantaneira,
Mangalarga Marchador, minicavalo Puruca e grupo genético Baixadeiro). Duzentos e quarenta e
três cavalos foram genotipados usando o EquineSNP70 BeadChip Illumina. Os dados obtidos
foram analisados no SNP & Variation Suite v7.x (Golden Helix), e análises QC removeram
amostras com call rates <0,90, e marcadores não mapeados, com call rates <0,95 e MAFs <0,05.
Adicionalmente, usando análises de desequilíbrio de ligação foram excluídos SNPs com r2> 0,5
dentro de uma janela de 50 SNPs. A estrutura da população foi avaliada usando o software
ADMIXTURE 1.3 (K 2-11) e análise de componentes principais (PCA) com SNP & Variation
Suite v7, e as estimativas de FsT foram obtidas usando Arlequin v 3.5.2.2. Os resultados obtidos
permitem observar uma baixa diferenciação entre a maioria das raças estudadas e, diferenciação
moderada entre Crioula e as demais raças. A raça Pantaneira e a Crioula foram as que
apresentaram maior e menor grau de miscigenação racial, respectivamente. As raças Crioula e
Campeira, ambas da região Sul, apresentaram maior diferenciação em relação as outras raças, de
acordo com os dados de FsT, o que pode ser explicado pelo isolamento geográficos destas raças.
As análises da estrutura populacional agruparam as raças em quatro clusters, altamente
correlacionados com localização geográfica das raças. Este padrão sugere que as raças agrupadas
tem a mesma origem e / ou sofreram introgressões de raças semelhantes. O indicativo de
miscigenação ou introgressões observadas, principalmente entre raças do norte, destacam a
necessidade de melhores estratégias de manejo para essas populações.
Palavras-chave: raças localmente adaptadas; Equus caballus; SNP
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O uso de descritores morfológicos fornecem informações úteis para estudar a diversidade
fenotípica, auxiliando os criadores na identificação das aptidões específicas dos diferentes grupos
genéticos. Assim, objetivou-se avaliar a diversidade morfofuncional existente entre diferentes
raças ovinas. Foram avaliadas ovelhas adultas de raças pertencentes a cinco rebanhos
(EMBRAPA-CNPC: Somalis - EBSM e Morada Nova - EBMN); (Morada Nova- CE: Morada
Nova - MN1); (EMBRAPA-CPATC: Santa Inês - EBSI); (Vitória da Conquista- BA: Dorper VCDO); (Barra do Choça- BA: Santa Inês - BCSI). Avaliou-se os aspectos morfofuncionais
utilizando-se 12 medidas biométricas mensuradas nas regiões do pescoço, corpo, tórax e garupa
dos animais. Foi realizada análise fatorial, sendo criadas novas variáveis com base nos fatores. O
nome dos fatores foi estabelecido de acordo com os pesos fatoriais das variáveis em cada fator, o
que permitiu rotulá-los. Testou-se, de forma simultânea, a hipótese de igualdade dessas novas
variáveis (fatores) através da análise de variância multivariada (MANOVA). Adicionalmente, a
diversidade entre os rebanhos e sua relação com os fatores foi avaliada por meio de análise de
variáveis canônicas. Em ordem de importância, identificaram-se os seguintes fatores:
ESTRUTURA, PRECOCIDADE, LARGURA, REGIÃO PÉLVICA e GARUPA. Pela
MANOVA, observou-se diferenças significativas (p<0,05) entre todos os grupos genéticos.
Animais Santa Inês (EBSI e BCSI) apresentaram maiores estruturas corporais e aptidões de
interesses produtivos. Já os animais Dorper (VCDO) demostraram maior desenvolvimento na
região onde pode-se extrair cortes considerados como nobres (posterior). Morada Nova e Somalis
(EBMN, MN1 e EBSM) foram animais com biótipos menores. A diversidade morfofuncional das
raças pode ser usada pelo produtor para auxiliar na seleção de animais superiores para uma certa
funcionalidade desejada, seja na escolha de uma raça precoce, de porte maior ou até mesmo de
uma raça com baixa estatura e mais adaptada. Os grupos Santa Inês e Dorper possuem
morfofuncionalidades mais próximas quando comparados com Morada Nova e Somalis.
Palavras-chave: ovinos; biótipo; multivariada.
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EFEITO DOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS SOBRE AS
CARACTERÍSTICAS DO LEITE EM VACAS MESTIÇAS
HOLANDÊS X GUZERÁ
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Sistemas de produção de leite instalados em regiões semiáridas do Brasil são utilizados em larga
escala e nestes, as raças europeias especializadas em produção de leite são hibridizadas com raças
zebuínas, que por sua vez, são mais adequadas, em sua essência morfofisiológica adaptativa, ao
clima com condições de semiaridez. O resultado deste cruzamento produz animais que são
menos produtivos, embora melhor adaptados aos trópicos, o que aumentou a produtividade e a
viabilidade da produção leiteira na região Nordeste brasileira. Este tipo de cruzamento, tornou-se
comum ao longo dos anos e os animais que eram pouco adaptados as condições ambientais
críticas, ao longo dos anos, tornaram-se parte de um grupo genético mais adaptado as condições
edafoclimáticas do semiárido nordestino. O objetivo deste trabalho foi identificar polimorfismos
genéticos de leptina, β-lactoglobulina e fator de transcrição pituitária e avaliar seus efeitos na
composição química e na contagem de células somáticas de leite de vacas mestiças Holandês x
Guzerá criadas em condições do semiárido. Um total de 291 vacas leiteiras foram investigadas.
Foram coletadas amostras de sangue para extração de DNA e amostras de leite. As amostras
foram classificadas em três grupos genéticos: 1 2 (42), 3 4 (83) e 7 8 (166) Holandês x Guzerá.
As frequências de alelos e genótipos foram determinadas e o equilíbrio Hardy-Weinberg foi
avaliado. Foram realizadas análises da composição do leite (gordura, proteína, lactose e extracto
seco desengordurado), contagem de células somáticas e rendimento leiteiro. Os grupos genéticos
e os polimorfismos genéticos para cada gene foram utilizados como efeitos fixos na análise. O
único polimorfismo encontrado em equilíbrio de Hardy-Weinberg foi para o genótipo da βlactoglobulina. No presente estudo, era esperado que a maioria das variáveis de composição
diferissem entre os genótipos. Já se sabe que os cruzamentos dão origem a animais com
características fenotípicas e genotípicas. No entanto, os polimorfismos não influenciaram a
composição e a qualidade do leite nas vacas 1 2, 3 4 e 7 8 Holandês x Guzerá mantidas em um
clima quente nas condições do semiárido brasileiro.
Palavras-chave: ruminantes; vacas leiteiras; adaptação.
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ÍNDICES MORFOMÉTRICOS DE OVINOS MORADA NOVA
VARIEDADE BRANCA
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A variedade branca da raça Morada Nova é um importante material genético a ser explorado
pela produção animal, por possuir grande potencial adaptativo, produtivo e reprodutivo que
servirá de suporte alimentar e econômico ao homem do campo. Medidas morfométricas de
fêmeas adultas de ovinos da variação de pelagem branca da raça Morada Nova foram coletadas
nas cidades de Quixeramobim – CE e Mogeiro – PB, objetivando realizar caracterização
fenotipica, bem como determinar índices morfométricos. Foram analisadas as seguintes
características: Peso vivo (PV), Comprimento corporal (CC), Altura de cernelha (AC), Largura
torácica (LT), Profundidade torácica (PT), Altura de garupa (AG), Largura de garupa (LG),
Largura de íleo (LIL), Largura de ísquio (ISQ), Comprimento de garupa (CGA), Circunferência
torácica (CT), Altura de pata (AP), Comprimento de cabeça (Ccb), Largura de cabeça (Lcb) e
Comprimento de orelha (Co), Índice corporal (IC), Índice corporal relativo (ICR) Índice de
relação perímetro torácico (IRPT), Índice de compacidade corporal (ICC), e o comprimento
corporal (CC), também conhecido por COMPAC. Os animais da variedade branca da raça
Morada Nova são, portanto, classificados como brevilíneos e pequenos, pois os valores
encontrados para o IC e ICR foram de 80,64% e 109,33%, respectivamente. Animais de estatura
baixa é uma característica que possibilita uma maior facilidade no deslocamento sob os arbustos
entrelaçados e muitas vezes espinhosos, que é uma característica da região semiárida. Fator
importante, no Nordeste onde a oferta de alimentos na maior parte do ano limita-se a folhas
secas e sementes que caem no solo, então quanto mais próximo do solo o animal estiver, maior
será sua proximidade com o alimento para coleta-lo com maior facilidade e menor gasto de
energia na apreensão do alimento. Os animais apresentaram ICC médio de 0,51 Kg/cm,
indicando uma aptidão para a produção de carne. Quanto ao IRPT, observou-se valor médio de
1,35, que pode ser um indicativo de que esses animais apresentam um grande desenvolvimento
torácico, conferindo melhor capacidade respiratória bem como maior dissipação de calor em
regiões de altas temperaturas.

Palavras-chave: compacidade corporal; comprimento corporal; morfometria.
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INFLUÊNCIA DA ÉPOCA DO ANO SOBRE A CICLICIDADE DE
OVELHAS SANTA INÊS E BERGAMÁCIA CRIADAS NO
PLANALTO CENTRAL.
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Faz-se necessário o conhecimento da ciclicidade das ovelhas para que se possa implementar um
manejo reprodutivo adequado e impulsionar a cadeia de produção. Em geral, os ovinos
apresentam atividade reprodutiva nas estações do ano de fotoperíodo negativo. Tendo em vista
que são poucos os estudos acerca da sazonalidade de ovelhas criadas no planalto central, este
trabalho objetivou caracterizar a ciclicidade reprodutiva de ovelhas Santa Inês e Bergamácia
criadas nessa região. Dez ovelhas de cada raça foram submetidas a ultrassonografia transretal
para detectar a presença de corpo lúteo (CL) a cada 12 dias entre os meses de setembro de 2017 e
maio de 2018. Quando confirmada sua presença, o diâmetro do CL foi mensurado e o volume
obtido pela fórmula de volume de esfera. Foram consideradas com ciclo estral regular as ovelhas
que apresentaram CL em duas avaliações consecutivas e consideradas com ciclo estral irregular
as ovelhas que apresentaram ausência de CL em duas ou mais avaliações de forma intermitente.
Durante todo experimento, não houve anestro e 50% das ovelhas Santa Inês e 30% das ovelhas
Bergamácia manifestaram estro de forma regular. Todas as ovelhas Santa Inês (100%)
expressaram um ciclo estral regular na primavera. Entretanto, apenas 50% das ovelhas da raça
Bergamácia demonstraram esse padrão. No verão, ambas as raças expressaram um ciclo estral
regular em 50% dos animais e os outros 50% expressaram ciclo estral irregular. No outono, 100%
de ambas as raças demonstraram estro de forma regular. O volume do maior corpo lúteo foi
semelhante entre as raças e as estações do ano (Anova; Duncan; P>0,05). A raça Santa Inês teve
uma média de 441,40±121,11 mm3 na primavera; 439,67±85,34mm³ no verão e 506,6±101,20
mm³ no outono enquanto que nas ovelhas da raça Bergamácia o volume foi de 424,73±102,31
mm³, 49,68± 137,4mm³ e 465,58±141,12 mm³ nas três estações respectivamente. Diante disso, as
ovelhas de ambas as raças apresentam atividade reprodutiva durante as épocas de estação e
contra estação reprodutiva, porém uma parcela desses animais apresentou ciclo estral irregular
nas épocas de contra estação (primavera e verão). Além disso, ovelhas Bergamácia parecem
sofrer os efeitos do fotoperíodo de forma antecipada (primavera e verão) quando comparadas as
ovelhas Santa Inês (somente verão). O fotoperíodo no planalto central não afetou o
desenvolvimento do CL.
Palavras-chave: corpo lúteo; ciclo estral; sazonalidade.
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INFLUÊNCIA DA FALHA NA DESCIDA TESTÍCULAR E
AUSÊNCIA DE CHIFRES SOBRE OS PESOS AO NASCER E AO
DESMAME E SOBRE O GANHO DE PESO DE CORDEIROS
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Produtores de ovinos da raça Morada Nova observaram que a presença de chifres tem efeitos
positivos, enquanto falhas na descida testicular (criptorquidismo) tem efeitos negativos sobre o
peso do animal. Nos ovinos Morada Nova a presença de chifres foge ao padrão racial e é motivo
para a desclassificação dos animais no momento do registro genealógico e, portanto, são
descartados. O criptorquidismo, por sua vez, gera animais inférteis ou subférteis que também são
descartados. O estudo foi realizado com o objetivo de avaliar se há influência destas duas
características no peso ao nascimento, peso à desmama e no ganho de peso de cordeiros Morada
Nova. Foram avaliados cordeiros machos nascidos entre os anos de 2010 e 2016 cadastrados no
Sistema de Gerenciamento de Rebanhos (SGR) do programa de melhoramento de ovinos e
caprinos da Embrapa Caprinos e Ovinos (GENECOC®). No total foram avaliados 199
cordeiros, sendo que, para a caraterística dos testículos, 162 eram normais e 37 criptorquídicos
(unilateral ou bilateral) e, para a característica dos chifres, 150 eram mochos 49 possuíam chifres
ou rudimentos. O peso ao nascer foi imediatamente anotado após a constatação de nascimento e
o peso ao desmame foi coletado quando os cordeiros atingiram idade média de 90 dias. A
ocorrência de falhas na descida testicular foi verificada ao desmame por meio de apalpação do
saco escrotal. Os dados de peso dos cordeiros ao nascimento e à desmama foram analisados
verificando os efeitos do tipo e a ordem do parto. Entre os cordeiros com testículos normais e
criptorquídicos, bem como entre os animais mochos e com presença de chifres não foi verificada
diferença (P>0,05) para peso ao nascimento e à desmama. Entretanto, para ganho de peso do
nascimento ao desmame foi observada diferença (P<0,05) entre os cordeiros mochos e os que
possuíam chifres ou rudimentos, evidenciando melhor desempenho dos cordeiros com esta
característica. Os resultados obtidos corroboram com as observações dos produtores quando os
animais atingem a idade adulta. Desta forma, o descarte de cordeiros com chifres ou rudimentos,
por não atenderem os padrões raciais estabelecidos pela associação brasileira de criadores de
ovinos - ARCO, pode prejudicar a produção de carne, bem como reduzir o número de animais
disponíveis para reprodução, o que pode vir a comprometer os ganhos genéticos da raça.
Palavras-chave: Criptorquidismo; Mocho; Produtividade.
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HERDABILIDADE DAS MEDIDAS LINEARES EM EQUINOS DA
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O objetivo desse estudo foi avaliar a influência da pelagem nas estimativas de herdabilidade das
medidas lineares da altura da cernelha (AC), altura da garupa (AG), comprimento da garupa
(CG), comprimento da cabeça (CCB), comprimento da espadua (CE), comprimento do corpo
(CC), largura da cabeça (LC), largura da anca (LA), perímetro do tórax (PT), altura do dorso
(AD), altura dos costados (ACO), comprimento do pescoço (CP), largura do peito (LP),
comprimento dorso-lombo (CDL) e perímetro da canela (PC) em equinos da raça Campolina. Os
dados utilizados foram obtidos dos livros de registro genealógico, cedidos pela Associação
Brasileira dos Criadores do Cavalo Campolina. Os parâmetros genéticos foram estimados por
inferência Bayesiana sob modelo animal multicaracterística utilizando-se o software GIBBS2F90.
O modelo utilizado para todas as medidas, inclui o efeito fixo da idade do animal ao registro,
grupo de contemporâneo e proprietário. Os efeitos genéticos diretos e residual foram utilizados
como efeitos aleatórios. Dois modelos para a formação dos grupos de contemporâneo foram
propostos, um com a divisão dos estados por mesorregiões de acordo o IBGE e outro com a
inclusão da pelagem e mesorregiões. A base de dados foi composta por 18.876 animais para
todas as características na primeira análise e 10.214 animais para todas as características na
análise com a inclusão das pelagens alazã, baia, castanha, lobuna, tordilha, preta e pampa. As
estimativas de herdabilidade para AC, AG, CG, CCB, CE, CC, LC, LA, PT, AD, ACO, CP, LP,
CDL e PC utilizando o grupo de contemporâneos sem as informações das pelagens foram 0,52,
0,53, 0,16, 0,38, 0,20, 0,41, 0,15, 0,27, 0,25, 0,51, 0,28, 0,29, 0,21, 0,20, 0,17 e com a inclusão da
pelagem foram 0,47, 0,47, 0,23, 0,33, 0,22, 0,38, 0,21, 0,24, 0,20, 0,46, 0,25, 0,27, 0,23, 0,24,
0,22 respectivamente. As estimativas de herdabilidade foram moderadas e altas nos dois modelos
o que sugere que estas medidas devem responder satisfatoriamente à seleção individual. A não
inclusão da pelagem no grupo de contemporâneo pode ter causado superestimação da variância
genética aditiva, alterando os coeficientes de herdabilidade.
Palavras-chave: Equus caballus; herdabilidade; pelagem.
Agradecimentos: Agradece-se à ABCCCAMPOLINA por ter cedido os dados utilizados no
estudo.
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O CRESCIMENTO DE CAPRINOS CANINDÉ
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O estudo da curva de crescimento consiste em sintetizar informações de todo período da vida dos
animais, por meio de ajustes de funções não lineares em um pequeno conjunto de parâmetros
matemáticos com interpretação biológica e que podem ser analisados para melhor compreensão
do comportamento do crescimento animal. O objetivo neste trabalho foi determinar o melhor
modelo não linear para descrever o padrão da curva de crescimento e estimar a taxa de
crescimento absoluta de caprinos da raça Canindé. Foram utilizados registros de produção de
caprinos da raça Canindé, provenientes de rebanhos particulares localizados no estado do Rio
grande do Norte. Para descrever a curva de crescimento dos animais foram utilizados os modelos
não lineares de Brody, Von Bertalanffy, Logístico e Gompertz, ajustados pelo método da
Máxima Verossimilhança via algoritmo de otimização de Gauss-Newton utilizando o PROC
MODEL do SAS, 2003. Para avaliar a qualidade de ajuste dos modelos foram utilizados os
seguintes critérios: Erro quadrático médio de predição (MEP); quadrado médio do resíduo
(QMR); desvio médio absoluto (DMA); coeficiente de determinação ajustado (R2aj) e percentual
de convergência (%C). Para descrever o crescimento dos animais, foi estimada a taxa de
crescimento absoluta (TCA), obtida a partir da primeira derivada do modelo ajustado em relação
ao tempo (∂y/∂t). A TCA corresponde ao ganho de peso médio diário, estimado ao longo da
trajetória de crescimento, ou seja, a taxa média de crescimento dos animais dentro da população.
Ao analisar os avaliadores de qualidade de ajuste de modelos, verificou-se que o modelo de
Brody foi o que apresentou resultados mais satisfatórios em todos os critérios. O modelo de
Brody não apresentou ponto de inflexão em sua curva da taxa de crescimento absoluta, que se
mostrou sempre decrescente. Para os modelos de Gompertz e Bertalaffy a TCA apresentou
aumento do nascimento até o ponto em que o crescimento foi máximo e depois decresceu. A
TCA máxima ocorreu em torno de 45 dias de idade, o que pode ser indicativo d e limitação no

crescimento, decorrente da insuficiente disponibilidade de alimentos em idades
posteriores. Os resultados podem ser explicados pelo manejo inadequado para
acompanhar a maior demanda de nutrientes dos animais, principalmente após desmame,
e podem ainda indicar que esses animais se adaptaram ao semiárido, adquirindo este
padrão de crescimento, isto é, velocidade de crescimento maior quando mais jovens e
menor em idades mais avançadas, proporcionando menores pesos à maturidade.
Palavras-chave: curva de crescimento; modelo não linear; taxa de crescimento absoluto.
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PELVIMETRIA EM FÊMEAS DA RAÇA CURRALEIRO PÉ-DURO
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Trabalhos sobre a anatomia do aparelho reprodutivo, especialmente em fêmeas, poderiam ser de
grande importância, informações sobre as dimensões pélvicas deverão contribuir de maneira
expressiva, para o conhecimento das distócias, permitindo a redução de perdas econômicas
relacionado com a baixa eficiência reprodutiva. Objetivou-se determinar os diâmetros pélvicos da
raça Curraleiro Pé-Duro, de modo a contribuir com a caracterização morfométrica da raça.
Foram avaliadas in vivo 148 fêmeas da raça Curraleiro Pé-Duro, utilizando pelvímetro de Rice
para mensuração interna da pelve. As médias e desvios padrão para as mensurações corporais
externas foram: peso 295,05 ± 48,34 kg; altura de cernelha 105 ± 4,79 cm; comprimento do
animal 133,87 ± 9,10 cm; largura torácica 32,40 ± 3,32 cm; profundidade torácica 61,39 ± 3,49
cm; área torácica 1564,33 ± 203,18 cm; pelve externa: biilíaca externa 44,07 ± 4,02 cm;
biisquiática externo 17, 79 ± 1,17 cm; ilioisquiático direito e esquerdo 44,82 ± 3,0 cm. As
mensurações pélvicas internas obtiveram as seguintes médias e desvios padrão: biilíaca dorsal
12,53 ± 1,26 cm; biilíaca ventral 11, 16 ± 1,50 cm; biilíaca média 12,68 ± 1,30 cm; biisquiática
interna 10,11 ± 1,10 cm; sacro-púbica 15,03 ± 1,37 cm. A área pélvica apresentou médias e
desvios padrão: retângulo envolvente 191,57 ± 33,02 cm2; elipse pélvica 150,46 ± 25,94 cm2.
Trabalho realizado com 142 fêmeas da raça Nelore, utilizando o pelvímetro de Rice, realizaram
as mesmas medidas e mensurações utilizadas neste estudo, quando comparado as raças,
evidencia-se que a raça Nelore apresenta peso e medidas corporais superiores a raça Curraleiro
Pé- Duro, porém os valores das dimensões pélvicas externa e interna são mais próximos. A
pelvimetria indireta não substitui a direta, principalmente pelo fato da grande diversidade de
raças e cruzamentos, visto que raças com maiores dimensões corporais, não possuem dimensões
pélvicas ampliadas na mesma proporção. Estas variações são decorrentes da seleção genética
realizada em uma espécie, mostrando ser necessário estudos anatômicos que considerem as
peculiaridades de cada raça. Os padrões métricos da pelve podem variar devido à seleção
morfológica e genética que resulta no aparecimento de diferentes raças dentro de uma espécie.
Pode-se inferir que a raça Curraleiro Pé - Duro possui um canal de parto relativamente maior que
o Nelore, característica essa, relevante para o manejo reprodutivo e seleção de matrizes, em
virtude desta característica reduzir a probabilidade de distócias maternas.
Palavra-chave: anatomia; bovino; mensurações pélvicas.
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QUALIDADE SEMINAL DE TOUROS ADAPTADOS À REGIÃO
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A produção pecuária é considerada um fator importante para o aquecimento global, no entanto,
a mudança climática também tem sido considerada um dos principais fatores que afetam a
produção e reprodução bovina. Este estudo foi realizado na região Sul do Brasil e teve como
objetivo avaliar a influência sazonal dos fatores climáticos e da morfologia externa dos animais
sobre a qualidade do sêmen de touros adultos. Amostras de sêmen foram obtidas três vezes no
verão e três vezes no inverno de touros de uma raça comercial localmente adaptada (Crioulo
Lageano) e outra exótica (Angus), ambas taurinas. A porcentagem de células móveis, o vigor
espermático, a concentração espermática, a integridade da membrana espermática e as
anormalidades dos espermatozóides foram analisados no sêmen fresco. Essas características, bem
como a cinética espermática usando CASA, também foram avaliadas no sêmen pósdescongelamento. Dados ambientais como temperatura do ar, umidade relativa do ar,
temperatura do globo negro (TGN) e índice de temperatura e umidade (ITU) foram medidos.
Além disso, métricas corporais e testiculares, bem como características de pelagem, foram
registradas em cada temporada em todos os touros. As características ambientais diferiram
significativamente entre as estações (P>0,05). Os resultados da regressão e de correlações
confirmaram uma relação negativa entre variáveis climáticas e características espermáticas em
ambas as estações. A qualidade do sêmen dos touros foi semelhante e satisfatória ao longo do
ano e o estresse térmico não foi suficiente para prejudicar a viabilidade dos espermatozóides.
Além disso, características morfológicas externas não foram consideradas importantes no modelo
final. Em conclusão, a temperatura do ar, TGN e ITU foram considerados os fatores mais
importantes que poderiam afetar as características seminais.
Palavras-chave: adapção; reprodução; ITU.
Agradecimentos: À Capes pela concessão da bolsa e ao CNPq pelo apoio financeiro a pesquisa.
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SELEÇÃO FENOTÍPICA DE OVINOS RESISTENTES A INFECÇÕES
PARASITÁRIAS
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Muitas das raças ovinas locais, como a Morada Nova, estão hoje ameaçadas de extinção. A
conservação e ampliação dos rebanhos dessas raças passam, necessariamente, pelo
aproveitamento desses recursos genéticos em sistemas de produção. Asperdas econômicas
causadas pela infecção parasitaria gera demandas por alternativas de controle não químico, como
a seleção de animais geneticamente resistentes aos parasitos. A constante aplicação de
vermífugos no controle parasitário levou a uma resistência dos parasitas, o que desestimula o
produtor por ser um tratamento ineficaz na maioria dos casos. Medidas alternativas estão sendo
adotadas para controlar os problemas causados por esses parasitas, entre elas, a seleção de
animais resistentes, uma vez que a resistência ou susceptibilidade ao parasitismo é geneticamente
determinada. Este trabalho teve por objetivo observar as características fenotípicas que melhor
identifiquem animais resistentes e susceptíveis e utiliza-las em programas de seleção. Foram
realizados contagem de ovos por gramas de fezes (OPG) e coprocultura, determinação do volume
globular (VG), observação da coloração da conjuntiva (FAMACHA®), peso e escore da condição
corporal (ECC) de 60 ovinos naturalmente infectados. Entre todos os exames e observações
realizadas as características que melhor identificaram os animais em resistentes e susceptíveis
foram OPG, VG, FAMACHA® peso, ECC. Foram observadas diferenças estatísticas entre as
duas categorias para todas as características observadas. Animais com menor OPG e maiores
valores de VG (valor de referência 24-50) foram considerados resistentes (29.9±83.7 e 29.4±3.5
respectivamente) enquanto maiores contagens de OPG e menores valores de VG foram atribuídas
à animais susceptíveis (1756.9±1954.6 e 25.1±3.6 respectivamente). A diferença nos valores de
VG podem estar associados ao hábito hematófago do Haemonchuscontortus, ressaltando que para
esta característica, quanto menor o valor, melhor encontra-se o estado fisiológico do animal. As
médias de peso e ECC foram maiores na categoria resistentes (31.5±3.6, 2.19±0.6) que na
susceptível (26.5±2.7, 1.3±0.5), o que indica que, índices de produção rotineiramente observados,
podem ser utilizados na seleção de animais resistentes ao parasitismo gastrointestinal. Com base
nos exames e análise estatística realizados, neste trabalho, é possível concluir que OPG, VG,
FAMACHA®, ECC e pesopodem ser utilizadas como características fenotípicas na seleção de
animais resistentes.
Palavras-chave: Haemonchuscontortus; nematódeos; marcadores fenotípicos.
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A pelve óssea é composta dos ossos do quadril, do sacro e das vértebras caudais. O osso do
quadril é formado a partir de três ossos ílio, ísquio e púbis, que se articula dorsalmente com o
sacro, o estudo dessas mensurações é denominado de pelvimetria, utilizada para reduzir a
incidência de distocias. Devido ao grande número de variáveis a ser analisado, é possível utilizar
a técnica de analise multivariada. Objetivou-se utilizar a análise de componente principal, para
reduzir a dimensionalidade do conjunto dos dados, proporcionando uma releitura dos resultados
sobre as mensurações pélvicas e realizar o agrupamento de individuos mais semelhantes. Foram
avaliadas 148 fêmas da raça Curraleiro Pé-Duro, mensuradas in vivo, utilizando um pelvimetro de
Rice para mensurações internas da pelve. As medidas corporais avaliadas foram: peso, altura de
cernelha, comprimento do animal, largura torácica, profundidade torácica e área torácica.
Mensurações pélvicas externas foram: biilíaca, biisquiática e ilioisquiática. As mensurações
pélvicas internas foram: biilíaca dorsal, biilíaca ventral, biilíaca média, biisquiática interna e
sacro-púbica. Área pélvica mensurada: retângulo envolvente e elipse pélvica. O primeiro
componente principal indica que todas as variáveis são correlacionadas positivamente,
explicando 54,68 % da variância total. O segundo componente principal explica 11,06 % e os
outros componentes explicam proporções menores dessa variação. As medidas que mais
contribuíram na análise de componente principal foram comprimento do animal, profundidade
torácica, biilíaca (dorsal e média) e sacro- púbica. Evidenciando assim, que animais leves
apresentam valores inferiores a animais pesados cerca de 21% para medidas corporais, 13,5%
para pelve externa e 28 % pelve interna, analisado do ponto de vista do desenvolvimento e
manutenção do corpo do animal, é coerente, devido a variação do peso corporal está relacionada
ao ganho muscular e depósito de tecido adiposo, na maioria dos casos. Conclui-se que os
diâmetros pélvicos possuem correlação com o grupo de peso em bovinos da raça Curraleiro PéDuro, e que as medidas corporais: comprimento do animal, profundidade torácica e mensurações
pélvicas internas, estão correlacionadas contribuindo para a formação do primeiro componente
principal, importantes para determinação do tamanho da pelve, estando o segundo componente
principal influenciado pela largura torácica e a área torácica.
Palavras-chave: análise multivariada; bovino; pelve.
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Painéis de marcadores moleculares do tipo SNPs de média densidade têm sido empregados em
larga escala em estudos genéticos em raças de animais domésticos de produção. Porém, estes
painéis ainda possuem um custo relativamente elevado de genotipagem para uso rotineiro em
bancos genéticos. Painéis de menor densidade e, consequentemente, menor custo, podem ser
mais eficientes para características controladas por um ou poucos genes que, em geral, estão
associadas a doenças. Maedi-Visna ou pneumonia ovina é uma enfermidade causada por
lentivírus em que os animais infectados desenvolvem um quadro de emagrecimento progressivo,
debilidade e podem levar a óbito. O objetivo do estudo foi adaptar um teste diagnóstico para
genotipar, de uma única vez, os principais SNPs (E35K; N70I; I102T e T25I) associados a
susceptibilidade à pneumonia progressiva em ovinos (região codante gene TMEM154). Um total
de 672 animais de 16 raças de ovinos do Brasil e EUA foram testados. A genotipagem foi
realizada por meio da química KASP, baseada em PCR alelo específica competitiva. E35K e N70I são
os polimorfismos que definem o haplótipo ancestral mais susceptível (H3) e eles foram
polimórficos tanto na única raça brasileira estudada (Santa Inês) bem como nas raças
americanas. Foram estimados quatro haplótipos e o mais e menos susceptível, H3 e H1, tiveram
frequências de 41% e 29% respectivamente. Em termos de raça, o rebanho de ovinos Santa Inês
avaliado apresentou uma frequência de 46% do H3 e de 23% do H1. Nas raças Rambouillet e
Suffolk, ambas amostradas nos EUA, a frequência do H3 foi de 84% e 93%, respectivamente.
Entretanto, a raça Navajo Churro (EUA) apresentou o haplótipo de menor susceptibilidade em
alta frequência (H1 = 65%). Apenas uma cópia dos haplótipos de maior susceptibilidade (H3 ou
H2) confere 2,8 vezes maior probabilidade de se adquirir a doença. Esse estudo demonstrou que
os haplótipos ligados à alta susceptibilidade estão presentes em alta frequência tanto no Brasil e
nos EUA. Apesar de não ser uma doença letal, a mesma é responsável por grandes perdas
econômicas. O teste demonstrou ser eficiente para monitoramento dos haplótipos associados à
essa doença, tanto em rebanhos de conservação quanto em bancos de germoplasma da espécie
ovina.
Palavras-chave: Ovis aries; SNP; manejo genético.
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As Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis (EETs) são um grupo de doenças
neurodegenerativas fatais. Os sinais clínicos são uma progressiva degeneração do sistema nervoso
central, levando à morte. O agente infeccioso é uma proteína modificada que é codificada pelo
hospedeiro (príon protein gene – Prp). Polimorfismos no gene PRNP, especialmente as alterações de
aminoácidos nos códons 136, 154 e 171 têm sido associadas à susceptibilidade da doença em
ovinos. O objetivo desse trabalho foi genotipar um número reduzido de polimorfismos em
animais pertencentes ao banco de germoplasma americano e um rebanho da raça Santa Inês
utilizando a metodologia KASPTM. No total, foram genotipados 12 SNPs todos pertencentes à
região do exon 3 do gene PRNP (M112T, M112I, A136V, A136T, M137T, R154H, P168L,
Q171R, Q171H, Q171K, N176K e L237P). Todos os 12 SNPs foram genotipados com sucesso
apresentando média de call rate superior a 0,98. Os locos M112I, A136T, M137T, P168L e L237P
estão fixados tanto na raça Santa Inês quanto nas raças americanas. No total foram estimados 7
diferentes haplótipos na amostragem utilizada (ARR, ARQ, ARH, AHQ, VRQ, AHQ, ARK).
As raças americanas (com maior amostragem) Navajo Churro, Rambouillet e Polypay não
possuem o haplótipo que confere susceptibilidade, já a raça Suffolk e Black Welsh Mountain,
apresentaram o haplótipo VRQ na frequência 0,02 e 0,45, respectivamente. A raça Santa Inês
(rebanho de conservação N=343) também possui o haplótipo de susceptibilidade na frequência
0,16. Os resultados demonstram que o painel reduzido de SNPs é capaz de identificar os
principais haplótipos relacionados com a susceptibilidade/resistência à doença. Dessa forma, o
mesmo pode ser usado para monitorar os alelos em rebanhos e bancos de germoplasma
auxiliando o melhoramento genético da espécie ovina. A doença conhecida como vaca louca
(Scrapie) é letal e transmissível, o que levou a diversos países eliminar animais afetados da cadeia
produtiva. Em termos práticos, o painel permite a genotipagem em estágios iniciais da vida do
animal, diminuindo assim o risco de transmissão dos alelos de susceptibilidade e minimizando as
perdas econômicas futuras.
Palavras-chave: Ovis aries; SNP; manejo genético.
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