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“O QUE PARECE REALMENTE É?”: UM ESTUDO CANÔNICO DO
MÉTODO FAMACHA© EM OVELHAS LOCALMENTE
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A raça Morada Nova (MN) se destaca em algumas regiões no Nordeste Brasileiro, sendo
considerada um Patrimônio Genético Nacional. Núcleos de melhoramento de ovinos MN, a fim de
mitigar problemas associados à conservação da raça são comuns nesta região. Uma destas ações
é o controle de enfermidades, principalmente o tratamento seletivo contra as infecções por
parasitos gastrintestinais, utilizando o método FAMACHA© (F©). Contudo, pode-se afirmar
quais ovelhas MN realmente necessitam de tratamento anti-helmíntico utilizando quantas e quais
variáveis além do F©? Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar a concordância do método F ©
para ovelhas da raça MN, associado a grupos de variáveis, utilizando uma abordagem
multivariada canônica. O trabalho foi conduzido em rebanhos do estado do Ceará, durante
quatro meses e utilizando 562 informações de ovelhas mantidas em regime extensivo. Foram
tomados dados de três grupos de variáveis: 1º: F© e contagem de ovos por gramas de fezes; 2º:
Peso e escore de condição corporal; 3º: Hemograma completo e painel bioquímico sérico; 4º
Todos os grupos. Estes, foram analisados de maneira individual e/ou agrupados para identificar
possíveis relações existentes entre eles. A categorização do F© (de 1 a 5) foi realizada por um
avaliador capacitado para classificar a resposta de cada animal ao teste. Segundo a avaliação do
observador, os animais apresentavam as seguintes quantificações dentro de cada escore: F ©1= 21;
F©2= 145; F©3= 269= F©4= 123; F©5= 4. De acordo com a análise canônica, a maioria dos
diagnósticos se concentrou no F©3, ou seja, muitos foram considerados como incorretos. À
medida em que se acrescentou um maior número de variáveis, como é o caso do grupo de
variáveis 3, mais coerente foi a distribuição dos diagnósticos nos escores do sistema F©. Ao
utilizar os três grupos de variáveis, os escores F© que antes não agrupavam animal ou agrupavam
poucos animais, passam a modificar-se, categorizando alguns animais nos escores F©. Nos dois
últimos grupos (3 e 4) identificou-se 52,5% de agrupamentos corretos, enquanto que para os
grupos 1 e 2 identificou-se 48,2%. De acordo com o estudo canônico, o sistema F© mostrou-se
uma ferramenta adequada para avaliação clínica do grau de anemia, entretanto, utilizando maior
número de variáveis para comprovação do diagnóstico final.
Palavras-chave: anemia; Morada Nova; recursos genéticos.
Agradecimentos: Á Pós-Graduação em Ciência Animal e à CAPES pela concessão das bolsas de
Doutorado e à EMBRAPA Caprinos e Ovinos pelo financiamento do projeto de pesquisa.
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DE CARCAÇA DE CORDEIROS MORADA NOVA PUROS E
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Nos ovinos cada raça tem suas peculiaridades, devemos conhecer possíveis cruzamentos para
aproveitar suas potencialidades. Os rebanhos de ovinos no Brasil são constituídos, em sua
maioria, por raças localmente adaptadas, podendo ser utilizadas na produção de carne, contudo,
algumas dessas raças necessitam de precocidade de acabamento e qualidade de carcaça,
características essas obtidas a partir de cruzamentos, a raça Morada Nova apresenta essas
caracterizas além de boa habilidade materna e rusticidade. Portanto, objetivou-se avaliar o efeito
de grupo genético e do sexo sobre os pesos de cortes comerciais de ovinos Morada Nova puros e
mestiços. Foram utilizados 30 cordeiros, machos e fêmeas, que tiveram como base materna
matrizes Morada Nova e paterna Morada Nova, Rabo Largo e Santa Inês. Os cordeiros foram
desmamados aos 85 dias de idade, com aproximadamente 7,5 kg e mantidos em piquetes de
pasto nativo de caatinga raleada, sendo suplementados com capim Canarana (Echinochloa spp.),
água e sal mineral à vontade. Foram avaliados os pesos dos cortes comerciais (Serrote, Pernil,
Costela, Lombo, Paleta e Pescoço) por meio da análise de agrupamento pelo método hierárquico
UPGMA (Unweighted Pair Group Method With Arithmetic Mean), adotando a distância Euclidiana
Média como medida de dissimilaridade, com os dados padronizados, sendo utilizado o programa
PAST versão 2.17. A estabilidade do agrupamento foi testada pela análise bootstrap. Por meio da
análise de grupamento foram obtidos 3 grupos (Coeficiente de correlação cofenética = 80,80%),
formando os três grupos: Morada Nova macho e fêmea, mestiços Santa Inês e Rabo Largo
fêmeas e mestiços Santa Inês e Rabo Largo machos. As características de corte foram expressivas
para explicar a diferença entre os grupos raciais estudados. Entre os cortes advindos de cordeiros
puros Morada Nova não houve diferença em relação ao sexo, sendo agrupados no mesmo eixo.
Entretanto, entre os grupos de mestiços Santa Inês e Rabo Largo o sexo apresentou efeito
significativo, sendo que os cordeiros mestiços se agruparam em dois eixos fêmeas e machos.
Foram obtidos valores de bootstrap acima de 70% demonstrando confiança na formação dos
eixos. Os animais cruzados Santa Inês e Rabo Largo obtiveram cortes de maior peso em relação
aos cordeiros puros Morada Nova, portanto, é interessante utilizar cruzamentos para alcançar
melhorias nas características de carcaças de cordeiros Morada Nova.
Palavras-chave: cortes comerciais; recursos genéticos; UPGMA.
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A utilização de raças localmente adaptadas como Morada Nova, Rabo Largo e Santa Inês é
devido sua produtividade na região do nordeste do Brasil, onde contribui de forma positiva para
o crescimento produtivo e a qualidade da carne, principalmente por sua facilidade de se adaptar
as variações climáticas presentes nesta região. Com isso, objetivou-se avaliar a similaridade dos
grupos genéticos e sexo de ovinos por meio de características morfométricas da carcaça de
cordeiros Morada Nova puros e mestiços por meio de análise de agrupamento. Foram utilizados
30 cordeiros, machos e fêmeas, sendo distribuídos em três grupos: Morada Nova (n=10); Morada
Nova x Santa Inês (n=10) e Morada Nova x Rabo Largo (n=10). Os animais foram abatidos ao
atingirem o peso médio de 24,01±3,71 kg. As medidas morfométricas estudadas foram:
perímetro torácico, comprimento corporal, perímetro do pernil, comprimento do pernil e
perímetro da garupa. Foi realizada a análise de agrupamento pelo método hierárquico UPGMA
(Unweighted Pair Group Method With Arithmetic Mean), adotando a distância Euclidiana
Média como medida de dissimilaridade, com os dados padronizados, utilizando o programa
PAST versão 2.17. A estabilidade dos agrupamentos foi testada pela análise bootstrap, com 1.000
repetições. De acordo com a análise de agrupamento pôde se observar a formação de dois
grupos, onde o primeiro inclui cordeiros Morada Nova puros, no qual se tem animais de pequeno
porte enquanto que no segundo grupo está presente os cordeiros mestiços da raça Rabo Largo e
Santa Inês, sendo estes de porte superior. A formação de dois grupos já era esperada, devido o
cruzamento realizado com as raças Rabo Largo e Santa Inês ter proporcionado características
morfométricas melhores, sob o efeito da heterose dos cruzamentos. O coeficiente de correlação
cofenética (CCC) observado foi de 74,42% que indica menor distorção provocado pelo
agrupamento. A utilização de cruzamentos entre ovinos teria como vantagem o rápido
crescimento e boa taxa de conversão aliado a perspectiva de abater cordeiros com melhores
índices de carcaça. Com a análise de agrupamento percebeu a diferença entre cordeiros puros
Morada Nova e cruzados com Rabo Largo e Santa Inês. Dessa maneira, o uso de cruzamentos se
mostra uma alternativa importante para a utilização da raça Morada Nova.
Palavras-chave: cortes comerciais; recursos genéticos; variáveis canônicas.
Agradecimentos: Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico –
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A identificação animal é de suma importância para o controle zootécnico, podendo ser realizada
por meio de brincos, colares ou tatuagens. Desta maneira, os indivíduos podem ser diferenciados
uns dos outros possibilitando a coleta e a organização das informações produtivas e reprodutivas
em banco de dados. Entretanto, a perda dos brincos ou colares e a dificuldade de se observar a
tatuagem em animais de peles bastante pigmentadas causam prejuízos na avaliação animal nos
programas de melhoramento e de conservação de recursos genéticos. Como alternativa para
melhorar a identificação animal, pode ser usado o bolus intrarruminal, sendo um artefato
revestido de cerâmica de alta densidade que contém em seu interior um transponder com
numeração única. A leitura da identificação eletrônica é realizada por aparelhos específicos e o
sucesso do método de identificação vai depender da retenção do dispositivo no retículo do
animal. O objetivo em se realizar o trabalho foi avaliar a taxa de retenção dos bolus
intrarruminais em ovinos. Foram utilizadas 129 matrizes, sendo 57 pertencentes a raça Somalis
Brasileira e 72 pertencentes a raça Morada Nova. O bolus utilizado para identificação era
revestido de cerâmica no formato cilíndrico e possuía as seguintes dimensões: diâmetro de 10,00
mm, comprimento de 53,00 mm e peso de 21,60 g (densidade 5,19 g/cm3). A aplicação dos
dispositivos foi feita no período da manhã, antes de serem soltos a campo, com o animal contido
manualmente e pela utilização de aplicador fornecido pelo fabricante. Imediatamente, após a
aplicação foi realizada a verificação com o leitor para certificar que o bolus havia sido deglutido.
A avaliação de retenção foi realizada após um período de 12 meses para todos os animais,
fazendo uso de leitores All flex RS 320 e Rumintag Gse2S. A taxa de retenção foi avaliada
através da divisão dos números de bolus retidos pelo o número total de bolus aplicados,
multiplicados por 100. Após a leitura, foi observada taxa média de retenção de 97,6% no período
de 12 meses após aplicação. Os resultados ficaram levemente abaixo do preconizado pelo Comitê
Internacional para Registro Animal (International Comittee for Animal Recording - ICAR), o qual
recomenda taxa média de retenção acima de 98% para que o método seja considerado eficiente.
Palavras-chave: controle zootécnico; identificação eletrônica; ovinos.
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BOVINO CURRALEIRO PÉ-DURO E O DESENVOLVIMENTO
RURAL SUSTENTÁVEL NO PARQUE NACIONAL DOS LENÇÓIS
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O bovino Curraleiro Pé Duro é um animal rústico e resistente, adaptado as condições naturais do
nordeste brasileiro, possui um material genético de extrema importância para o avanço da
agropecuária no país, que vem sendo usado e conservado empiricamente, de maneira sustentável,
por povos tradicionais em regiões isoladas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses
(PNLM). O presente trabalho teve como objetivo diagnosticar as condições de criação desses
animais e avaliar as perspectivas para o uso desses bovinos na implementação do
desenvolvimento rural sustentável dentro das comunidades rurais no PNLM, no município de
Santo Amaro, MA, na comunidade denominada Queimada dos Britos. Para isso, foi estabelecido
um estudo de campo, com observação direta das atividades agropecuárias realizadas na
localidade, entrevistas, registro fotográfico das atividades, aplicação de questionários
semiestruturados, tabulação e análise estatística descritiva dos dados. Os sistemas de criação
foram classificados como de baixo nível tecnológico (BNT), animais criados em sistema
caracterizado como ultra-extensivo e sem orientação técnica estabelecida por programas de
extensão rural nas áreas mais isoladas do PNLM. A criação é realizada de forma natural por
comunidades tradicionais e possui características de atividade rural sustentável, com entrada
mínima de insumos externos. Considera-se que o longo período de adaptação desses animais ao
ambiente do PNLM fez do bovino Curraleiro Pé-duro parte integrante da paisagem local de
maneira harmoniosa, sem impactar o ambiente em que está inserido, pois contribui de maneira
favorável para manutenção na sustentabilidade do Parque, com deposição de dejetos e
reciclagem de nutrientes no solo, além de serem agentes promissores na dispersão de sementes de
espécies arbóreas e herbáceas nativas da região. Os resultados indicam que esses animais
possuem importância econômica, histórica e cultural para essas comunidades e podem ser
valorizados e utilizados de maneira racional e sustentável na região do PNLM.
Palavras-chave: sustentabilidade; comunidades tradicionais; raças locais.
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Na ovinocultura de corte as características de carcaça apresentam relação direta com
disponibilidade do produto ao mercado, assim, o aperfeiçoamento do sistema de produção
juntamente com o melhoramento do rebanho são concomitantes para aumento da produtividade
e rentabilidade da atividade. O presente estudo teve como objetivo avaliar a diferença de sexo e
grupos genéticos de cordeiros Morada Nova por meio de características morfométricas da
carcaça utilizando a análise multivariada. As características de carcaça avaliadas foram:
perímetro torácico (PT); comprimento corporal (CC); perímetro do pernil (PPERN);
comprimento do pernil (CPERN) e perímetro da garupa (PGARP). Essas características foram
oriundas de 30 cordeiros, machos e fêmeas, distribuídos em três grupos: Morada Nova (n=10);
Morada Nova x Santa Inês (n=10) e Morada Nova x Rabo Largo (n=10). Os cordeiros foram
desmamados aos 85 dias de idade, com 7,5 kg e mantidos em piquetes de pasto nativo de
caatinga raleada sendo suplementados com capim Canarana (Echinochloa sp.) com água e sal
mineral à vontade. Os dados foram submetidos a uma análise de variância multivariada
(MANOVA) utilizando os softwares SAS versão 9.0, Genes e PAST versão 2.17. As duas
primeiras variáveis canônicas (VC1 e VC2) foram suficientes para explicar 94,22 % (VC1 =
70,19% e VC2 = 23,03%) da variação total entre os grupos genéticos, representando que as
características estudadas foram importantes para explicar a diferença entre os sexos e grupos
genéticos. A VC1, é mais explicativa e pode ser descrita por VC1 = 0,068PT + 0,073CC +
0,201PPERN -0,081CPERN + 0,095PGARP; caracterizada pelo PPERN por apresentar maior
autovetor, representando que o PPERN foi a característica mais importante para explicar a
distinção entre as carcaças. O pernil é um dos cortes ovinos mais desejado pelo mercado sendo
assim, o uso de ferramentas e estratégias no sistema de produção que melhore esse corte favorece
o aumento do desfrute da ovinocultura. A análise de biplot sugere que os maiores valores para as
características estudadas estão voltadas para as carcaças de cordeiros mestiços machos,
independentes do cruzamento. É correto afirmar que o efeito do sexo e do grupo genético afeta a
conformação das carcaças de cordeiros, sugerindo a utilização de cordeiros machos e mestiços
para o aumento da produtividade da ovinocultura de corte.
Palavras-chave: produtividade; recursos genéticos; variáveis canônicas.
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O uso de modelos não lineares para estimar parâmetros da curva de crescimento na produção
animal é uma importante ferramenta para definição da idade ideal de abate, bem como
estratégias nutricionais que promovam a maximização do desempenho animal de acordo com a
fase fisiológica. Nesse contexto, objetivou-se avaliar o crescimento de cordeiros machos e fêmeas
mestiços Morada Nova x Santa Inês, por meio de modelos de regressão não linear. Foram
utilizados dados de pesagens realizadas semanalmente de 10 cordeiros, machos e fêmeas, do
nascimento até atingirem o peso médio de abate de 24,01 ± 3,71 kg. Os cordeiros tiveram como
base materna matrizes Morada Nova e paterna Santa Inês. A partir da segunda semana de vida
os cordeiros tiveram acesso a volumoso de capim Canarana erecta lisa (Echinochloa spp.), água e
sal mineral à vontade. Para descrever a curva de crescimento dos animais, foram utilizados os
modelos de Von Bertalanffy, Gompertz e Logístico. Os avaliadores do ajuste utilizados para a
escolha do melhor modelo foram o percentual de convergência (C%), o coeficiente de
determinação (R2), o quadrado médio do resíduo (QMR), o desvio médio absoluto (DMA) e o
desvio padrão assintótico (DPA). As análises foram realizadas utilizando o programa estatístico
SAS®. Os três modelos estudados apresentaram valores de avaliadores de ajustes similares,
entretanto, o modelo Logístico foi o mais adequado para descrever a curva de crescimento dos
cordeiros Morada Nova x Santa Inês por apresentar o peso assintótico mais próximo dos dados
de acordo com a literatura. O peso assintótico é interpretado como o peso do animal à
maturidade, sendo este valor de 35,74 kg e 28,67 kg, para machos e fêmeas, respectivamente.
Possivelmente, o resultado está relacionado ao dimorfismo sexual e questões hormonais, que
favorecem o crescimento mais acelerado das fêmeas em detrimento aos machos, alcançando o
peso a maturidade em um menor intervalo de tempo. Diante disso, evidencia-se a necessidade de
programas alimentares diferenciados para machos e fêmeas, em terminação, em virtude do
crescimento e desenvolvimento não ser similar entre os sexos. O modelo Logístico mostra-se o
mais adequado em comparação aos modelos estudados, sendo que as fêmeas apresentam maior
taxa de maturação em relação aos machos, justificando a necessidade de manejo nutricional
diferenciado de acordo com o sexo.
Palavras-chave: modelo logístico; produtividade; recursos genéticos.
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DETECTING ESTRUS IN CANINDÉ GOATS BY TWO INFRARED
THERMOGRAPHY METHOD
Débora Andréa Evangelista Façanha1; Alysson Leno Marques de Oliveira1*; Gislayne
Christianne Xavier Peixoto1; Josiel Borges Ferreira1; José Ernandes Rufino de Sousa1;
Aracely Rafaelle Fernandes Ricarte1
1

Universidade Federal rural do Semi-Árido. *alyssonleno@hotmail.com

In animal production, thermography has been used in detection of metabolic disorders, diseases
and infections. In addiction, is used in understanding thermoregulation due to changes in
temperature and the impact of environmental conditions.The aim of this study was to evaluate
the diagnosis of estrous in Canindé goats using infrared thermographic images and infrared
thermometer. The animals used in this experiment (n=8), are from the Production Center of
Small Ruminants/ Laboratory of Adaptive Physiology and Genetic Resources. For estrus
induction the females received two intramuscular injections of 0.8mL cloprostenol administered
at a 9-day interval, then the estrous cycles were monitored through blood estrogen levels, vaginal
cytology and alterations in the external genitalia. Additionally, females were monitored for
behavior, considering the females in estrous that presented reflection of immobility, urinary
frequency and vocalization. During estrous signs and even after behavioral characteristics
disappearance, temperature measurements were performed in different areas, such as: vulva,
perivulvar region, dorse and venter regions, delimited by a quadrant that allowed the
specification of the assessed region were continuous. In addition to the specific behavior of estrus
in ruminants were observed in the vulvar region perivulvar signals swelling and redness and
parallel identified the temperature rise of that region by thermographic images. We observed in
the vulvar region perivulvar signals of swelling and redness, parallel to an increase in blood levels
of estrogen and temperature rise of that region by thermographic images of goats in estrus.
Statistical analysis reveled a significant effect for all temperatures of the regions evaluated for the
thermographic images and infrared thermometer, except for the temperature of the vulvar region.
The temperatures measured using the thermographic camera submitted a difference in the data
set, allowing measurements observed higher temperatures compared with the temperatures
measured with an infrared thermometer. Nevertheless, we concluded that, due the precision of
the method, the thermographic images can sucsessfully used for detecting estrus can be applicable
and important.
Keywords: electronic in agriculture; reproduction; adaptability.
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O aproveitamento de cortes cárneos é um fator intrínseco para a viabilidade da produção de
ovinos de corte, pois associa os custos de produção com a lucratividade da ovinocultura. O
rendimento dos cortes é condicionado por diversos aspectos como nutrição, sexo, idade e grupo
genético. Com isso, o presente estudo teve como objetivo avaliar a influência do sexo e grupos
genéticos por meio de peso dos principais cortes comerciais. Os cortes comerciais estudados
foram: serrote, pernil, costela, lombo, paleta e pescoço, sendo essas características oriundas de 30
cordeiros, machos (15) e fêmeas (15), distribuídos em três grupos: Morada Nova (n=10); Morada
Nova x Santa Inês (n=10) e Morada Nova x Rabo Largo (n=10). Os cordeiros foram
desmamados aos 85 dias de idade, com aproximadamente 7,5 kg e mantidos em piquetes de
pasto nativo de caatinga raleada sendo suplementados com capim Canarana (Echinochloa spp.),
com água e sal mineral à vontade. Os dados foram submetidos a uma análise de variância
multivariada (MANOVA) utilizando os softwares SAS®, Genes e PAST versão 2.17. As duas
primeiras variáveis canônicas (VC1 e VC2) foram suficientes para explicar 84,69% (VC1 =
58,73% e VC2 = 25,98%) da variação total entre os grupos genéticos estudados, indicando que as
características estudadas foram importantes em explicar a diferença entre os sexos e grupos
genéticos. A primeira variável canônica, e mais explicativa, pode ser descrita por VC1 =
3,09*SERROTE + 2,73*PERNIL + (-2,25*COSTELA) + (-21,49*LOMBO) + 5,27*PESCOCO;
caracterizada pelo LOMBO por apresentar maior autovetor, indicando foi a característica mais
importante para explicar a distinção entre os grupos. A análise de biplot sugere a formação de três
grupos: cordeiros puros machos e fêmeas Morada Nova; cordeiros machos mestiços Morada
Nova x Santa Inês e Morada Nova x Rabo Largo e por último cordeiros mestiços fêmeas Morada
Nova x Santa Inês e Rabo Largo. Os vetores das variáveis da análise de biplot estão voltados para
os dois grupos de cordeiros mestiços indicando que no presente estudo os pesos dos cortes foram
maiores para esses grupos quando comparados com os cortes de cordeiros puros. Dessa maneira,
o uso do cruzamento é interessante para que se alcance melhorias nos principais cortes
comerciais de ovinos sem perdas das características da raça Morada Nova, sobre tudo o efeito do
sexo na disposição de melhores cortes.
Palavras-chave: cortes comerciais; recursos genéticos; variáveis canônicas.
Agradecimentos: Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico –
FUNCAP.
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ESTUDO SOBRE CAPRINOS LOCAMENTE ADAPTADOS NO
PARQUE NACIONAL DOS LENÇÓIS MARANHENSES
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A importação de raças caprinas exóticas para o Brasil no início do século XX levou a uma
gradativa substituição das raças nativas por raças estrangeiras. O risco eminente das raças nativas
serem extintas tornou-se uma preocupação mundial. Assim, o trabalho teve como objetivo
identificar e quantificar populações remanescentes de caprinos localmente adaptados, de acordo
com as características fenotípicas dos animais, além de caracterizar as condições do manejo
adotado pelos criadores e destacar os fatores relevantes para conservação ou extinção dos
caprinos. A pesquisa foi desenvolvida nas comunidades tradicionais Queimada dos Britos e Baixa
Grande, pertencentes ao município de Santo Amaro, MA. Inicialmente os animais foram
observados no centro de manejo para identificação das características fenotípicas pertencentes
aos grupamentos genéticos caprinos localmente adaptados. Posteriormente procedeu-se com a
aplicação de questionário semiestruturado junto aos criadores para levantamento de informações
sobre o sistema de criação e as principais práticas adotadas no manejo dos animais. Foram
identificados dois rebanhos nas comunidades, totalizando 115 animais. Deste efetivo, (51,3%)
apresentaram os fenótipos semelhantes aos grupamentos genéticos localmente adaptados. Na
comunidade Queimada dos Britos obteve-se (67,8%) de animais localmente adaptados, havendo
predomínio do grupamento genético Graúna (52,5%), seguido da raça Moxotó (27,5%),
grupamento Serrana Azul (12,5%) e raça Canindé (7,5%). Na localidade Baixa Grande o índice
de animais com as características dos caprinos localmente adaptados foi de (32%). Prevalecendo
no rebanho, as características típicas da raça Moxotó (47,37%), grupamento Graúna (26,31%),
Serrana Azul (21,5%) e raça Canindé (5,27%). Desse modo, os resultados confirma a existência
de populações caprinas remanescentes de animais localmente adaptados no Parque Nacional dos
Lençóis Maranhenses, a criação é em sua totalidade extrativista, praticada de forma empírica
com objetivo de subsistência das famílias nas comunidades. A atividade de criação acontece sob
um modelo ultra-extensivo, os animais usam somente de recursos forrageiros naturais
disponíveis, como espécies de gramíneas, leguminosas e frutos nativos. Uma gradativa redução
no rebanho é evidente, devido à escassez de auxílio técnico aos criadores no manejo alimentar,
sanitário e, sobretudo, reprodutivo dos animais.
Palavras-chave: caprinos; características morfofenotípicas; raças naturalizadas.
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Em programas de melhoramento, a ocorrência da heterose é de fundamental relevância na
identificação de populações geneticamente diversas como suporte para o desenvolvimento de
linhagens a serem utilizadas em cruzamentos, com a finalidade de reter o efeito gênico não
aditivo que promove a dominância. O presente trabalho teve por objetivo estimar a heterose para
peso corporal advinda do cruzamento entre aves de linhagens distintas, uma especializada para
corte e outra para postura. Foram utilizados dados de 1372 codornas de corte (Coturnix coturnix),
distribuídas em duas linhagens de origem genética distinta, bem como os seus cruzamentos
recíprocos. As aves foram pesadas semanalmente do nascimento aos 14 dias de vida, num total
de três conjuntos dados de peso corporal juvenil. Para determinar o efeito do cruzamento foi
calculado individualmente a heterose como a diferença entre o peso a dada semana e o peso
médio correspondente à mesma época do seus progenitores dividido por essa mesma média de
progenitores. O efeito da heterose para peso ao nascimento, aos sete dias, e aos 14 dias de vida
foram, respectivamente, 9,83%, 14,34%, 3,87%. Valores de heterose podem ser diferentes entre
idades devido a diversos fatores, tais como efeitos maternos, e efeitos ambientais distintos em
diferentes gerações, tais como modificações em manejo, clima, sanidade ou em instalações. No
caso do presente trabalho os dados indicam haver uma maior heterose na fase de crescimento
inicial. Por outro lado, aos 14 dias observa-se uma tendência de desaceleração na curva de
crescimento das aves, sendo provável que as combinações gênicas favoráveis nesta idade não
apresentem o mesmo benefício observado na semana anterior. De maneira geral o cruzamento
contribuiu significativamente para o incremento nos pesos corporais dos animais. Isso se deve ao
fato de se obter maior heterozigose quando são cruzadas linhas puras com maior grau de
homozigose e também pela recuperação de efeitos deletérios expressos nas linhas puras
endogâmicas em homozigose.
Palavras-chave: heterose; pesos; Coturnix coturnix.
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INFLUÊNCIA DA ESTAÇÃO DO ANO SOBRE COMPORTAMENTO
SEXUAL DOS GARANHÕES DA RAÇA PANTANEIRA
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O cavalo Pantaneiro é um animal de serviço de grande utilidade na lida com o gado e, em
algumas épocas do ano, o único meio de transporte capaz de atravessar as barreiras físicas do
Pantanal, por isso considera-se de grande importância no ecossistema brasileiro e como recurso
genético animal. O objetivo deste estudo é estudar a influencia das estações das estações da cheia
e da seca sobre comportamento sexual dos garanhões da raça Pantaneira, para melhor entender
como esses animais se adaptaram as condições do Pantanal. Foram utilizados sete garanhões da
raça Pantaneira, da região de Poconé, Pantanal Mato-Grossense. Esses animais se encontravam
clinicamente sadios, com exame negativo para Anemia Infecciosa Eqüina e características
reprodutivas normais. Os animais permaneceram soltos em pastos durante todo o ano, se
alimentando de pasto nativo e cultivado durante a cheia e apenas pasto nativo durante a seca.
Foram realizados de observações para determinar a libido dos garanhões, cinco registros foram
tomados nos meses de abril (final da cheia-início do outono) e cinco registros em outubro (final
da seca-início da primavera). Com base a estes comportamentos, classificou-se a libido em 5
classes:0- Desinteresse pela fêmea; 1- interesse pela fêmea e desistência da monta; 2- interesse
pela fêmea e uma tentativa de monta sem ejaculação; 3- interesse pela fêmea e ejaculação após
muitas tentativas de monta; 4- grande interesse pela fêmea e ejaculação após poucas tentativas de
monta e 5– grande interesse pela fêmea e monta com ejaculação. Foi utilizado o teste de KuskallWallis para detectar diferenças de libido e estação (chuva e seca). Não houve diferença
significativa na média da libido entre as duas estações (p>0,05). O tempo entre visualização e a
ejaculação foi de 491 segundos. Foi observado, em alguns dias de coletas uma nítida diminuição
do interesse pela fêmea e um consequente aumento do tempo para a realização de uma monta
completa com ejaculação. No Pantanal muitas vezes os garanhões são colocados para
executarem a cobertura com o rebanho de fêmeas em julho, agosto e setembro, quando vão para
as pastagens da parte mais baixa do Pantanal. Além disso, o movimento das éguas dentro das
propriedades na segunda fase do experimento (seca) era muito maior que na primeira (cheia), e
os garanhões mostravam-se nitidamente mais excitados com a maior proximidade das fêmeas
que durante a primeira fase de coletas. Provavelmente a melhora na libido se deva as alterações
no manejo e não a alterações hormonais. Apesar da testosterona e do LH apresentarem tendência
a aumentar suas concentrações na primavera (época da seca no Pantanal) não diferiram
significativamente entre as estações. Nos animais que permanecem junto das éguas durante todo
o ano, talvez não haja variação, pelo menos enquanto existirem éguas vazias e ciclando no
haren.
Palavras-chave: equinos; libido; Pantanal.
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MEL DE TIÚBA: AUMENTO DA PRODUÇÃO DE MEL POR MEIO
DA MELIPONICULTURA MIGRATÓRIA
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A criação da espécie Melipona fasciculata Smith, conhecida como abelha Tiúba, desempenha um
importante papel econômico como fonte de renda, principalmente para agricultores familiares do
interior do Estado do Maranhão (BEZERRA, 2004). Também ocupa lugar de destaque dentre as
abelhas sem ferrão mais promissoras para produção de mel no Brasil (DUMMOND, 2008). Na
região da Baixada Maranhense a abelha Tiúba possui grande destaque, sendo amplamente criada
pelos meliponicultores. O presente trabalho teve por objetivo estudar o aumento da produção de
mel por meio da meliponicultura migratória, que consiste na migração de colônias quando a
florada da região não é suficiente para a manutenção da produção para uma região onde há
disponibilidade de florada. Foram migradas 30 colmeias com M. fasciculata Smith de São Luís
(MA) para a cidade de Palmeirândia (MA), localizada na Baixada Maranhense. Para fins
comparativos, todas as colmeias foram pesadas antes da migração e após o período de sete meses
que passaram em Palmeirândia. Na primeira pesagem as colmeias apresentaram peso bruto
médio de 5488.7667 ± 882.3993 g, enquanto que na segunda pesagem o peso bruto médio foi de
5668.6667 ± 976.6121 g. Para a comparação dos pesos brutos antes e depois da migratória foi
utilizado o teste t de Student, através do software BioEstat 5.0 para duas amostras relacionadas,
onde o valor de p foi igual à 0,0465, como o valor de p encontrado foi inferior à 0,05, rejeitou-se
a hipótese nula (Ho: 𝜇𝑎= 𝜇𝑑 ) e aceitou-se a hipótese alternativa (Ha: 𝜇𝑎 ˂ 𝜇𝑑 ), caracterizando
aumento significativo no peso bruto das colmeias após a segunda pesagem. Considerando que
esse aumento de peso pode ter sido ocasionado por vários fatores como pólen, discos de cria,
cera, geoprópolis e mel, foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson e mostrou que a
diferença de peso entre as duas pesagens está significativamente relacionada à produção de mel,
já que o valor de p encontrado foi de 0,0007, portanto, rejeitou-se Ho: 𝜌 = 0 e aceitou-se Ha:
𝜌 ≠ 0. Diante disso, pôde-se concluir que as colmeias de M. fasciculata Smith utilizadas na
migratória apresentaram, no peso bruto, diferença significativa entre as duas pesagens, tendo a
média de peso bruto depois da migratória maior que antes da mesma. O aumento na produção de
mel foi significativo e mostrou que a meliponicultura migratória se faz viável para aumento da
produção em épocas em que não há florada disponível para as abelhas.
Palavras chaves: produtividade; meliponíneos; migração.
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MÉTODO FAMACHA© COMO CRITÉRIO DE TRATAMENTO
SELETIVO NO AUXÍLIO À CONSERVAÇÃO DA RAÇA MORADA
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Os ovinos que constituem a maioria dos rebanhos da região Nordeste do Brasil pertencem a raças
ou grupos genéticos localmente adaptados. A raça Morada Nova (MN), por exemplo, tem grande
destaque nessa região e é considerada um Patrimônio Genético Nacional. Núcleos de melhoramento
genético de ovinos MN, a fim de mitigar problemas associados à conservação da raça são comuns
nesta região. As parasitoses gastrintestinais são uma das principais problemáticas que aumentam
os índices de mortalidade e colocam a raça em risco de extinção. Portanto, o objetivo deste
estudo foi avaliar a sensibilidade (Se) e a especificidade (Sp) do método FAMACHA© (F©) e
identificar a concordância entre o F© e o hematócrito (HT) dos animais, a fim de identificar a
eficiência do método para o tratamento seletivo em ovelhas da raça MN. O trabalho foi
conduzido em 4 rebanhos do estado do Ceará, utilizando 562 ovelhas, mantidas em regime
extensivo, durante quatro meses. O método F© foi realizado por um único avaliador treinado com
o auxílio do cartão guia do sistema F©. A Se foi calculada através da fórmula
Se=VP×100/(VP+FN), onde, VP é o número de animais com resultado verdadeiro positivo e F N,
com resultado falso negativo; Se é a proporção de animais realmente anêmicos. A Sp é a
proporção de animais corretamente categorizados como não anêmicos e foi calculada com
Sp=VN×100/(VN+FP), onde TN é o número de animais com resultado verdadeiro negativo e F P,
com resultado falso positivo. Nesta perspectiva, utilizou-se a inclusão ou exclusão do escore F© 3
como resultado positivo para anemia. Os valores de kappa (κ) foram calculados para avaliar a
associação entre F© e o HT (%) através das classificações entre concordância muito boa e pobre. A
porcentagem de tratamentos corretos foi maior quando F© 4 e 5 foram considerados como testes
positivos, entretanto os valores de κ indicaram concordância pobre. A Se variou de 30,7-94,5% e o
Sp de 31,8-79,8%. A eliminação de F© 3 no diagnóstico positivo diminuiu a Se e aumentou o Sp
para os valores do HT. O sistema F© pode ser usado como uma alternativa confiável para reduzir
a pressão de seleção de parasitos resistentes aos anti-helmínticos em ovelhas da raça MN, em
relação ao tratamento não seletivo de rotina para o controle de parasitos hematófagos. É
necessário tratar todas as ovelhas da raça MN classificadas como F© 3, juntamente com as F© 4 e
5 para aumentar a Se do método.
Palavras-chave: parasitologia; ruminantes; sensibilidade.
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TAXA DE CRESCIMENTO ABSOLUTO DE CORDEIROS MACHOS
E FÊMEAS MESTIÇOS MORADA NOVA X SANTA INÊS
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O uso do cruzamento na produção de ovinos de corte tem se intensificado nas últimas décadas,
em função da necessidade da melhoria no desempenho animal e na qualidade da carne
produzida, sendo atualmente uma tendência de exigência do mercado consumidor de carne
ovina. Os modelos não lineares podem ser utilizados para descrever o crescimento e
desenvolvimento dos animais ao longo do tempo, avaliando os fatores genéticos e ambientais.
Nesse contexto, objetivou-se avaliar a taxa de crescimento absoluto de cordeiros machos e
fêmeas mestiços Morada Nova x Santa Inês. Foram utilizados dados de pesagens realizadas
semanalmente de 10 cordeiros, machos e fêmeas, do nascimento até atingirem o peso médio de
abate de 24,01 ± 3,71 kg. Os cordeiros tiveram como base materna matrizes Morada Nova e
paterna Santa Inês. Os cordeiros tiveram acesso a volumoso de capim Canarana erecta lisa
(Echinochloa spp.), água e sal mineral à vontade. Ajustou-se o modelo Logístico para estimar os
parâmetros da curva de crescimento dos animais. Posteriormente, a taxa de crescimento absoluta
(TCA) para o modelo escolhido foi obtida a partir da primeira derivada do modelo ajustado, em
relação ao tempo. As análises foram realizadas pelo programa estatístico SAS®. A TCA máxima
foi alcançada aos 171 dias para as fêmeas (90,55 g/dia) e aos 182 dias para os machos (111,82
g/dia). Diante disto, observa-se que as fêmeas atingiram o ponto de inflexão em uma idade
menor em comparação aos machos. Isso pode estar relacionado ao acentuado dimorfismo sexual
e a questões hormonais, fazendo com que as fêmeas tenham maior precocidade em relação aos
machos, porém, com ganhos de pesos diários menores, resultando em animais com menores
pesos à idade adulta. O ponto de inflexão em ovinos ocorre antes dos dois meses de idade. No
entanto, os resultados obtidos neste trabalho mostraram que o ponto de inflexão para fêmeas
(171 dias) e machos (182 dias) ocorreram próximos à idade preconizada de abate podendo estar
relacionado às raças utilizadas, que são de maturidade tardia e ao sistema de produção utilizado
para realização do experimento. As fêmeas apresentam maior precocidade em relação aos
machos. Deve-se adotar programas alimentares específicos para machos e fêmeas. A TCA
observada indica que a idade de abate para cordeiros machos e fêmeas Morada Nova x Santa
Inês não deve ultrapassar os seis meses de idade, devido o ganho de peso diário ser menor após
essa idade.
Palavras-chave: modelo logístico; produtividade; recursos genéticos.
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A taxa de crescimento absoluto (TCA) é, na realidade, o ganho de peso obtido por unidade de
tempo, no caso do tempo estar em dia, representa o ganho de peso médio diário, estimado ao
longo da trajetória de crescimento. Objetivou-se avaliar a taxa de crescimento de cordeiros
machos e fêmeas mestiços Morada Nova x Rabo Largo por meio de modelos de regressão não
linear. Foram utilizados 10 cordeiros, machos e fêmeas, que tiveram como base materna matrizes
Morada Nova e paterna Rabo Largo. A pesagem dos cordeiros foi realizada semanalmente, com
a finalidade da construção do banco de dados, que foi composto de 10 observações do
nascimento ao abate que posteriormente foram analisadas pelo programa estatístico SAS, versão
9.0. Calculou-se a taxa de crescimento absoluto (TCA) com base no modelo não linear que
melhor se ajustou na descrição da curva de crescimento, que no caso foi o modelo Logístico. A
TCA foi obtida a partir da primeira derivada do modelo ajustado, em relação ao tempo,
representando o ganho de peso esperado no decorrer da trajetória de crescimento, caracterizando
uma média de crescimento dos animais estudados. As TCA de machos e fêmeas permaneceram
crescentes até atingirem o ponto de inflexão aos 171 dias (82,92 g/dia) para fêmeas e 220 dias
(96,04 g/dia) para machos. Ao passar destes dias a curva de crescimento inverte-se de crescente
para decrescente, onde as taxas de ganho de peso começam a cair, sendo necessária a
manutenção destes animais no sistema de criação, que deverá ser analisada com critério para
evitar custos desnecessários com alimentação, com consequentes prejuízos econômicos ao se
proceder a comercialização dos animais após os seis meses para fêmeas e sete meses de idade
para machos aproximadamente. Os machos atingem o peso a maturidade mais tardiamente que
as fêmeas, contudo, as fêmeas apresentam menores pesos a maturidade.
Palavras-chave: desenvolvimento; recursos genéticos; modelo logístico.
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CORDEIROS MESTIÇOS MORADA NOVA X RABO LARGO
José Rodrigo Rodrigues de Oliveira1*; Aysllan Harlley Rodrigues Pereira1; Francisca
Thaís Bezerra de Moura Ferro1; Fabianno Cavalcante de Carvalho1; Francisca Daiane
Sampaio Ripardo1; Aline Vieira Landim1
1

Universidade Estadual Vale do Acaraú. *rodrigo04343@gmail.com

A mestiçagem proporciona ótimos atributos genéticos aos animais sobre às condições climáticas
regionais, mantendo características aceitáveis de desempenho em comparação às raças exóticas.
As características relacionadas ao crescimento são medidas repetidamente em intervalos
definidos. Assim, há possibilidade do uso de regressão sobre o tempo, com os modelos não
lineares, tendo como principal vantagem o agrupamento de várias informações de pesagens
associadas à idade, considerando alguns parâmetros biologicamente interpretáveis. O objetivo
deste trabalho foi avaliar o crescimento de cordeiros mestiços Morada Nova x Rabo Largo por
meio de modelos não lineares. Foram utilizados 5 cordeiros e 5 cordeiras, com base materna
matrizes Morada Nova e paterna Rabo Largo. A pesagem dos cordeiros foi realizada
semanalmente, durante 3 meses. Os dados foram analisados pelo PROC NLIN do programa
estatístico SAS®, obtendo-se as curvas de crescimento através de modelos não lineares (Von
Bertalanffy, Gompertz e Logístico). Os avaliadores de ajuste dos modelos utilizados foram:
percentual de convergência (%C); coeficiente de determinação (R2); quadrado médio do resíduo
(QMR); desvio médio absoluto (DMA) e desvio padrão assintótico (DPA). Houve convergência
de 100% dos dados para todos os modelos em ambos os sexos, exceto no modelo de Von
Bertalanffy, onde valores elevados de convergência elevam a confiabilidade no ajuste do modelo.
O modelo Logístico foi o que melhor se ajustou na descrição da curva de crescimento de machos
e fêmeas, devido principalmente ao fato do parâmetro A (peso assintótico) ter sido compatível
com a realidade, considerando os pesos adultos médios das respectivas raças usadas no
cruzamento, em sistemas de produção. Foram obtidos pesos adultos de 27,95 e 34,22 kg para
fêmeas e machos respectivamente aos 350 dias de idade aproximadamente, através do modelo
Logístico. As cordeiras atingiram maturidade mais precocemente e com um peso inferior ao dos
machos, resultado este que confirma uma tendência natural de precocidade das fêmeas em
relação aos machos, sendo que este fato deve ser considerado na diferenciação das dietas para
ambos os sexos, onde as fêmeas devem ser terminadas e abatidas mais cedo, evitando gastos
desnecessários com alimentação sem o devido retorno. O modelo Logístico foi capaz de
descrever o crescimento corporal de cordeiros mestiços Morada Nova x Rabo Largo.
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