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Resumo:  Objetivou-se  avaliar  parâmetros populacionais em  ovinos Santa Inês criados no sul do estado do Piauí. Para 
análise do pedigree e cálculo dos parâmetros populacionais (Ne, fe e fa) utilizou-se o software ENDOGv4.0. Foi verificada 
uma redução no número efetivo (Ne) de 58,10 em 2003 para 12,54 em 2011. No que diz respeito aos valores de número 
efetivo de fundadores (fe) e o número efetivo de ancestrais (fa) verificou-se valores de 54,6 e 18 animais respectivamente. 
Número de ancestrais que explicam 50% da variabilidade genética da população concentra-se em somente 8 animais, 
indicativo do uso desequilibrado de alguns  reprodutores.  Está  ocorrendo perda  considerável  de variabilidade  genética, 
devido à população ter se desenvolvido por estreita base genética. O uso excessivo e desigual de alguns reprodutores pode 
vir a contribuir para aumento da consanguinidade na população.
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Population parameters of Santa Ines sheep in Southern Piaui state

Abstract: This study aimed to assess population parameters of Santa Ines sheep reared in the southern of Piaui State. The  
ENDOG v.4.0 program was used to pedigree analysis and calculation of  population parameters  (Ne,  fe  e  fa).  It  was 
observed a reduction in the effective number of animals from 58.10 to 12.54 in 2003 and 2011 respectively. The effective  
number of founders (fe) and the effective number of ancestors (fa) were 54.6 and 18 animals respectively.  Number of  
ancestors which explain 50% of the genetic variability of the population is concentrated in only eight animals indicating the  
imbalanced use of some sire. It is occurring considerable loss of genetic variability due to the population have developed a 
narrow genetic base. The overuse and unequal of some sire can contribute to increase inbreeding in the population.
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Atualmente, não se sabe o tamanho efetivo das populações de ovinos nativos do Nordeste, podendo haver regiões 
onde não existem mais populações desses animais em seu estado de pureza. A raça Santa Inês, é uma dessas raças que vem 
sendo usada pelos criadores em cruzamentos, de forma desordenada, com raças exóticas para obtenção de melhores índices 
produtivos no rebanho, o que está levando a uma redução significativa no efetivo.

O estudo da estrutura populacional de uma raça é de grande importância para o conhecimento da variabilidade 
genética existente e como ela está distribuída, definindo assim, a situação de risco de extinção da raça. Esses conhecimentos 
norteiam a definição de programas de conservação e melhoramento genético eficazes (RODRIGUES et al., 2009).

Assim, tornou-se objetivo deste estudo, avaliar os parâmetros populacionais de ovinos da raça Santa Inês na região 
Sul do estado do Piauí.

Material e Métodos
Os dados utilizados são provenientes do registro genealógico de rebanhos ovinos da raça Santa Inês na região Sul 

do estado do Piauí. O banco de dados consistiu de observações entre os anos de 1985 a 2011. O arquivo de dados foi gerado 
com informações referentes a cada animal como segue: pai, mãe, sexo, rebanho e data de nascimento. 

A partir dos dados, foram calculados o tamanho efetivo da população (Ne), o número efetivo de fundadores (fe) e o 
número efetivo de ancestrais (fa). O Ne é definido como o número de indivíduos que acasalando ao acaso e com a mesma 
chance de deixarem filhos gerassem a mesma taxa de consanguinidade observada na população em estudo; fe representa o 
número  de  animais  com igual  contribuição,  que  produziria  a  mesma  variabilidade  genética  encontrada  na  população 
estudada; e o  fa representa o número mínimo de animais (fundadores ou não) necessários  para se explicar a diversidade 
genética total da população estudada.

Para  análise  do  pedigree  e  estimação  dos  parâmetros  populacionais  utilizou-se o  software  ENDOGv4.0 
(GUTIÉRREZ; GOYACHE, 2005).

Resultados e Discussão
Foi verificada uma redução no tamanho efetivo (Ne) de 58,10 em 2003 para 12,54 em 2011, contribuindo assim para 

a  perda  da  diversidade  genética  e  aumento  no  coeficiente  de  endogamia da  população,  estando  abaixo  do  mínimo 
recomendado pela FAO que é de 50, para que se garanta manutenção da máxima variabilidade genética ao longo das 
gerações.

Para a descrição da estrutura de populações, com um reduzido número de gerações, os parâmetros derivados da 
probabilidade de origem dos genes podem ser úteis. No que diz respeito aos valores de número efetivo de fundadores fe e o 
número efetivo de ancestrais fa verificou-se valores de 54,6 e 18 animais, respectivamente, (Tabela 1), demonstrando que 
menos  de  um terço  do  número  efetivo  de  fundadores  continuam contribuindo  na  população  estudada,  aumentando  o 
chamado efeito “gargalo”, o que difere dos resultados encontrados por BARROS et al. (2011) em caprinos da raça Marota, 
os quais verificaram, que o número de fa encontrado foi igual ao fe (48). Quando esse tipo situação ocorre, significa que os 
animais que contribuíram para formação da raça continuam atuando de maneira efetiva no rebanho atual.

Tabela 1 Parâmetros que caracterizam a concentração da origem de um gene na população de ovinos Santa Inês da região 
Sul do estado do Piauí

Parâmetro N
População analisada 310
População base (com pelo menos um parente desconhecido) 107
Número de animais da população referência 203
Número de ancestrais que deram origem à população referência 90
Número efetivo de animais fundadores (fe) 54,6
Número efetivo de ancestrais (fa) 18
Número de ancestrais que explicam 50% 8

RODRIGUES et al. (2009) em estudo com ovinos Morada Nova, variedade branca, observaram valores iguais para 
fe e  fa de 20 animais,  os quais atribuíram a relação  fa/fe igual a 1 devido provavelmente, ao fato de que os fundadores 
aparecem em mais vias de transmissão genética do que os ancestrais.
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Observaram-se baixos valores de  fe  e  fa quando comparados com os números das populações base e referência, 
fazendo com que o rebanho se desenvolvesse a partir de estreita base genética, levando a um gargalo genético com perdas 
de genes de origem (Tabela 1).  O efeito gargalo, o qual pode ocasionar perdas de variabilidade genética na população ao 
longo das gerações em consequência do uso desbalanceado de indivíduos para reprodução, é mais frequente em populações 
com um histórico de pedigree conhecido.

O número  de ancestrais  que  explicam 50% da variabilidade  genética da  população  concentra-se em somente 8 
ancestrais (Figura 1), contribuindo para um grave afunilamento genético. Essa situação é reflexo dos baixos valores do ƒe e 
ƒa encontrados.  O ideal seria que todos os animais contribuíssem igualmente. Assim, a população atual desenvolveu-se a 
partir de uma estreita base genética,  medida que pode ter contribuído para perda de material  genético no decorrer das 
gerações.

Figura 1 Contribuição acumulada de genes ancestrais da população referência de ovinos Santa Inês no Sul do estado do 
Piauí.

Barros et al. (2011) também observaram que apenas 22 ancestrais explicaram 50% da variabilidade total encontrada 
no rebanho, confirmando que o uso constante de determinados indivíduos reprodutores podem contribuir para considerável 
redução na diversidade genética de uma população.

Conclusões
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O coeficiente de endogamia das gerações futuras tem uma tendência de aumento, devido ao baixo tamanho efetivo 
da população atual.

Ocorreu perda considerável  de variabilidade genética,  devido à população ter  se  desenvolvido sob estreita  base 
genética.

O uso excessivo e  desigual  de  alguns reprodutores  pode  vir  a  contribuir  para  aumento  da  consanguinidade  na 
população.
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