
O uso de genes principais no incremento 
da prolificidade e produtividade dos ovinos



Valor econômico de características produtivas em ovinos 
criados no Bioma Pampa

Lampert et al., 2013 



Foco da produção de 
ovinos:!

Maximizar o número e/ou o 
total de quilos de cordeiros !

entregues ao mercado !



Ambiente !
Genótipos disponíveis!

Alta mortalidade! Baixa natalidade!

Redução da!
 mortalidade embrionária!

Redução da!
 mortalidade peri-natal!

Redução da!
 mortalidade no 1o. ano !

Aumentar a!
 taxa de prenhez!

Aumentar a!
 taxa de ovulação!



Fonte: Valores médios de levantamentos no sul do Brasil e no Uruguai: !
Mendez et al., 1982; Oliveira & Barros, 1982; Fernandez-Abella, 1985; Dutra et al., 2007!

Mortalidade de cordeiros: causas e prevalência



Taxa de mortalidade                    Recomendação !

15-20 %!

<5 %!

Sistema inadequado para a prolificidade
 do rebanho;!

Melhoria no sistema!

Desejável associada CD/CN > 90 %;!
Melhoria no rebanho; !

Baixa prolificidade!

Bradford, 1986!

Limitante!



Baixa taxa de cordeiros nascidos!

Como aumentar?!

Seleção !
intra-racial!

Uso de genes 
principais!

Cruzamentos !
raças prolíficas!

Identificação !
genes principais!

Avaliação e manutenção em população controlada!

Introdução em populações com potencial produtivo!







O gene Booroola

- Identificado na Australia década de 70;!
- Linhagens selecionadas por fertilidade - partos múltiplos;!

- Herança co-dominante!
- Gene simples!

- Determinante de maior taxa de ovulação das fêmeas e prolificidade!

Não portadoras - sem o alelo "mutante"  - partos simples!
Heterozigotas  - 1 cópia do alelo - partos duplos!
Homozigotas - 2 cópias do alelo - partos triplos!



Mutação no gene BMP1-R!

Ovulação múltipla!

Fenótipo: partos múltiplos!



O gene Booroola no Brasil

Importação da Nova Zelândia – 1980!
3 Carneiros ½ Romney Marsh + ½ Merino!

Embrapa, Bagé!



Ovinocultura com foco na produção de lã - 1970 a 1990!

Aumento no número de cordeiros nascidos!
Aumento no número de cordeiros desmamados!

Alta taxa de mortalidade!
Enorme gasto energético para o incremento observado!

Uso não indicado



Uso indicado na produção

Ovinocultura com foco na produção de carne - 2o. milênio !

Rebanhos menores!
Sistemas mais intensivos “cuidados"!

Maior importância relativa da fertilidade!

Sistema atual!
100 ovelhas de cria!

Desmamam 70 cordeiros!

Sistema melhorado!
70 ovelhas de cria!

Desmamam 100 cordeiros!











Estratégias para a introdução do alelo!
Booroola em rebanhos comerciais !



Estratégias para a introdução do alelo!
Booroola em rebanhos comerciais !





Raça! % Duplos! % Triplos!

Corriedale! 9! 0,1!
Merino Australiano! 11! 0,1!

Romney Marsh! 12! 0,1!

Texel! 14! 0,2!
Hampshire Down! 15! 0.2!

Ideal! 9! 0,4!
Ile de France! 20! 0,5!

Suffolk! 22! 0,4!
Poll Dorset! 23! 0,7!
Lacaune! 30! 0,5!

Geral! 14! 0,2!

Prolificidade anotada no Serviço de Registro!
 Genealógico de ovinos 1990-2014!

Fonte: SRGO, ARCO!





- Identificado em linhagens com partos triplos, na raça Ile 
de France com ancestral comum;!

- SNP no gene GDF-9 (Vacaria: c943 C>T p. Arg315Cys) 
envolvido na fisiologia da ovulação;!

- Herança autossômica simples;!
- Maior taxa de ovulação : maior prolificidade;!

- Homozigotas para o alelo Vacaria (VV) tem alteração 
genital com hipogonadismo e subdesenvolvimento uterino;!

- Machos VN e VV tem fertilidade normal!

O gene Vacaria

Está disponível diagnóstico molecular do alelo Vacaria, o que 
permite o seu manejo nos rebanhos - Seleção assistida pelo 

genótipo - SRGO - ARCO!





Genótipo! CN/OA! CD/OA! CN/OP! CD/OP! TO!

NN! 0,90±0,06! 0,73±0,03! 1,20±0,04! 0,98±0,06! 1,34±0,05!

VN! 1,22±0,08! 0,98±0,07! 1,58±0,06! 1,27±0,07! 2,07±0,07!

Percentual de cordeiros nascidos e desmamados por ovelha 
acasalada e parida portadoras ou não do alelo Vacaria!

CN/OA – cordeiros nascidos/ovelha acasalada!
CD/OA – cordeiros desmamados/ovelha acasalada!
CN/OP – cordeiros nascidos/ovelha parida!
CD/OP – cordeiros desmamados/ovelha parida!
TO – taxa de ovulação – no. corpos lúteos/ovelha ovulada!





Prevalência do alelo Vacaria em amostras de ovinos da 
raça Ile de France!

População /Amostra         No. animais               % VN!

Geral – estudo                  1600                          11!

Expointer 2010                  107                            12!
Expointer 2011                   64                             17!
Expointer 2013                   24                             10!
Expointer 2014                   65                             10 !







Como utilizar a genética Vacaria!
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