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Resumo: O presente trabalho foi realizado com objetivo de acessar parâmetros relacionados à estrutura 

populacional de pássaros Curió (Oryzoborus angolensis). Os animais foram provenientes de importantes 

criatórios localizados em Rondonópolis-MT e nasceram entre 2001 e 2011. O pedigree completo incluiu 

400 animais e a população referência (PR) foi definida como animais que estavam presentes atualmente 

nos criatórios (n = 107). O conhecimento do pedigree para a PR foi 99, 94 e 84%, respectivamente para 

as três primeiras gerações. A endogamia média para toda população foi 3,74% e o coeficiente de relação 

médio 6,25%. Apenas quatro animais contribuíram para 50% da variabilidade genética. O tamanho 

efetivo populacional foi de 20,21 para a PR. A subpopulação estudada apresenta gargalos no seu 

pedigree e número limitado de indivíduos reprodutores. Medidas devem ser tomadas pelos órgãos 

competentes para a preservação dessa espécie e ampliação da exploração racional em cativeiro. 
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Pedigree analysis of a subpopulation Lesser Seed Finch (Oryzoborus angolensis) of Midwest region 

of Brazil 

 

Abstract: The objective of the present study was to access parameters related to population structure of 

Lesser Seed Finch (Oryzoborus angolensis) birds. The animals were born between 2001 and 2011 on 

farms in Rondonopolis-MT. The complete pedigree included 400 animals and the reference population 

(RP) was defined as animals that were present today in farms (n = 107). The knowledge of the pedigree 

was 99, 94, and 84%, respectively for the first three generations. The average inbreeding coefficient 

considering the entire population was 3.74% and the average relatedness 6.25%. Only four animals 

contributed to 50% of the genetic variability. The effective population size was 20.21 for PR. The Lesser 

Seed Finch subpopulation studied here presents bottlenecks in its pedigree and a limited number of 

breeding individuals, as reported for most of the domesticated species. Measures should be taken by the 

competent institutions for the preservation and expansion of rational exploitation of this species. 
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Introdução 

O Curió ou Avinhado (Oryzoborus angolensis), raro, é mais comum em áreas arbustivas, capoeira 

e borda de mata, muito cobiçado como ave de gaiola por seu belo canto, uma longa sequência de 

assobios musicais (Ridgely, 2010). Apresenta enorme potencial como animal de estimação, porém 

praticamente inexplorado por profissionais da ciência animal. A domesticação deste importante pássaro 

encontra-se em fase inicial e como todas as populações cativas, devem ser monitoradas a fim de 

preservar sua diversidade genética. 

A endogamia consiste no acasalamento intencional ou não de indivíduos mais aparentados entre 

si, do que o parentesco médio esperado, se os mesmos fossem escolhidos ao acaso na população. A 

endogamia resulta na redução de heterozigose e aumento de homozigose. O aumento do nível de 
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endogamia nas populações pode afetar negativamente o desempenho produtivo e reprodutivo (Falconer 

& Mackay, 1996). Além do monitoramento do nível de endogamia de uma população, a FAO (1992) 

indica o tamanho efetivo como importante parâmetro relacionado à diversidade genética. Em populações 

domésticas, normalmente selecionadas, os acasalamentos entre relativos são mais frequentes, o que 

contribui para a redução do tamanho efetivo e aumento da endogamia. Portanto, o presente trabalho foi 

realizado com objetivo de analisar o pedigree de pássaros Curió (Oryzoborus angolensis), oriundos da 

região Centro-Oeste do Brasil, a fim de acessar parâmetros relacionados à estrutura populacional. 

 

Material e Métodos 

Foram avaliadas informações de pedigree de pássaros Curió (Oryzoborus angolensis), nascidos 

entre 2001 e 2011, provenientes de importantes criatórios localizados na cidade de Rondonópolis, estado 

de Mato Grosso, Brasil, devidamente legalizados junto ao órgão competente. O pedigree completo 

incluiu 400 animais e a população referência (PR) foi definida como animais que estavam vivos e 

presentes atualmente nos criatórios (n = 107). O pedigree foi analisado por meio do programa ENDOG v. 

4.8 (Gutiérrez & Goyache, 2005). O programa ENDOG utiliza o algoritmo proposto por Meuwissen & 

Luo (1992) para o cálculo do coeficiente de endogamia (F). O coeficiente de relação médio (AR) foi 

calculado como a probabilidade de que um alelo aleatoriamente escolhido de uma população pertença a 

um dado indivíduo. O número efetivo de fundadores (Fe) foi calculado como: Fe = 1 / (Σq
2
k), em que qk 

é a probabilidade de o gene ser originado do fundador k. O número efetivo de ancestrais (Fa) foi obtido 

de maneira semelhante ao Fe pela seguinte fórmula: Fa = 1 / (Σq
2
j), em que qj é a contribuição de um 

ancestral j, a qual é a contribuição genética feita por um ancestral que não é explicado por outros 

ancestrais escolhidos anteriormente. O número efetivo de genomas remanescentes (Fg) foi obtido pelo 

inverso do dobro da coancestria média dos indivíduos incluídos na população de referência pré-definida. 

O tamanho efetivo “realizado” da população ( Ne ) (Gutiérrez et al., 2008), foi estimado a partir do 

incremento individual no coeficiente de endogamia ( F ), que pode ser calculado pela média de ΔF de n 

indivíduos incluídos na subpopulação referência, como 1/ 2Ne F  . O desvio padrão do Ne  foi 

calculado como descrito por Gutiérrez et al. (2008). 

 

Resultados e Discussão 

O pedigree completo incluiu informações de até 11 gerações. O conhecimento do pedigree foi de 

76, 59, 44 e 29% para quatro primeiras gerações, respectivamente. Já para a PR o conhecimento foi de 

99, 94, 84 e 61%, evidenciando que o conhecimento acerca da genealogia das aves foi maior para as aves 

que nasceram mais recentemente. O F médio considerando toda a população foi de 3,74 ± 7,3% e o AR 

de 6,25 ± 5,3%, similares ao observado para diversas espécies domésticas. Dentre todos os 

acasalamentos, 2% foram realizados entre irmãos-completos, 3,75% entre meio-irmãos e 2,5% entre pais 

e progênies. A implantação de um programa de acasalamentos dirigidos a fim de se evitar aumento do 

nível de endogamia seria aconselhável. Cerca de 65% dos animais presentes na PR foram endogâmicos e, 

portanto, a introdução de animais oriundos de outros criatórios poderia contribuir para rápida redução da 

endogamia nesta subpopulação. O Fe, Fa e Fg foram de 28, 10 e 6,37, respectivamente para a PR. Apenas 

quatro animais contribuíram para 50% da variabilidade genética dos criatórios considerados. Estas 

estimativas indicam que há gargalos no pedigree e que é limitado o número de animais utilizados como 

reprodutores. Portanto, houve provavelmente perda de parte da variabilidade genética. O Ne  foi de 

20,21 ± 5,06 para a PR, estimativa considerada baixa segundo a FAO (1992), entretanto é compatível 

com o tamanho da subpopulação estudada. Por se tratar de uma espécie em fase inicial de domesticação, 

a reprodução desses pássaros ainda apresenta uma série de dificuldades técnicas e naturais, o que acaba 

limitando o uso de muitos dos potenciais reprodutores. Deste modo, espera-se que no atual cenário 

existam algumas deficiências na estrutura populacional doméstica. Em contrapartida, o crescente número 

de criatórios dessa espécie na América Central e do Sul e a seleção incipiente remetem à ideia de que 

grande parte da diversidade genética encontra-se preservada. Como ave perseguida pelo tráfico de 

animais silvestres, campanhas para conscientização das pessoas contra a captura na natureza e expansão 



 
 

3 

 

IX Simpósio Brasileiro de Melhoramento Animal 

João Pessoa, PB – 20 a 22 de junho de 2012 

 

2012 

da criação em cativeiro racional devem contribuir fortemente para a preservação dessa importante 

espécie da fauna brasileira.  

 

Conclusões 

A subpopulação de pássaros Curió (Oryzoborus angolensis) estudada apresenta gargalos em seu 

pedigree e número limitado de indivíduos reprodutores, bem como relatado para a maior parte das 

espécies domesticadas. Medidas devem ser tomadas para a preservação dessa espécie e expansão da 

exploração racional em cativeiro. 
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