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Produção de leite de ovelha no Alentejo

Diminuíu da última década

Introdução de raças exóticas

Alteração do processo de produção 

Aumento dos custos de alimentação



Recursos 
alimentares

Genética 
das 

ovelhas 

Produtividade
dos sistemas de 

exploração



Avanços na área da biologia molecular / biotecnologia

Descodificação do genoma ovino

Estudos de variabilidade genética 

Rastreabilidade dos produtos animais 

Seleção assistida por marcadores

Genes do eixo somatotrófico relacionados 
relacionados com a produção e qualidade do leite



O projeto                                  visa: 
- gerar novos conhecimentos sobre os efeitos de genes do eixo 

somatotrófico na produção e composição do leite, persistência 
da lactação, aptidão tecnológica e rendimento queijeiro em 
ovelhas Assaf

- identificar mutações a serem usadas em programas de seleção 
- contribuir para aumentar o conhecimento técnico e científico e 

a sustentabilidade económica da produção de leite de ovelha 
no Alentejo.



Genotipar em 70 carneiros e 400 ovelhas Assaf, 
60 mutações em 15 genes do eixo somatotrófico: 
- hormona do crescimento  (GH) e recetor da GH, 
- prolactina (PRL) e recetor da PRL,
- fator de crescimento semelhante à insulina 1 (IGF1),
- e outros recetores dos genes e fatores de transcrição das 

principais vias reguladas pelo gene da GH



Identificar mutações associadas com: 
- a produção de leite, 
- a persistência da lactação, 
- a composição do leite,
- a aptidão tecnológica e 

rendimento queijeiro 

em ovelhas leiteiras da raça Assaf



Mutações 
nos 

GENES

Duas épocas de 
produção: 
- final do inverno/início 

da primavera
- início do outono



Tarefa 1 – Genotipagem dos animais



Tarefa 1 – Genotipagem dos animais

Optimização
das reações

Colheita de 
sangue e 

extração de 
ADN

Genotipagem
dos animais
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Tarefa 2 – Caracterização fenotípica

Registos produtivos das 2300 ovelhas Assaf do rebanho da 
Fertiland:
 contrastes leiteiros anteriores
 sanitários
 reprodutivos
 genealógicos disponíveis



Todas as Lactações Última lactação
Alta 578 666
Média 303 330
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Duração da lactação
Alta=285 dias
Média=210 dias



Tarefa 2 – Caracterização fenotípica

Parâmetros a avaliar:

1) os parâmetros da curva de lactação

2) os parâmetros reprodutivos e sanitário

3) os parâmetros metabólicos e hormonais e seus indicadores

4) a composição do leite, o rendimento queijeiro e os parâmetros de aptidão
tecnológica

5) as quantidades de suplemento e de alimento forrageiro

6) as mudanças de parcelas quando os animais estiverem em pastoreio e
número de animais em cada parcela



Tarefa 3 – Análise estatística

Modelos estatísticos que considerem os efeitos dos
genótipos, da época de parição (Primavera vs Outono), e suas
interações sobre os todos os parâmetros avaliados na tarefa 2

Encontrar um painel de mutações  
associadas significativamente com a 

produção / qualidade do leite



Desenvolver um protocolo 
molecular para genotipagem

rápida, fiável e acessível 

Visando a seleção precoce (à nascença) de 
reprodutores de elevado mérito genético 

para as características leiteiras



carlos.carmonabelo@iniav.pt


