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RESUMO 

 

SOUZA, W.L. Diversidade haplotípica como ferramenta para acasalamento dirigido em 

gado de corte. 2021. 46 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2021. 

 

Os programas de melhoramento genético de bovinos têm experienciado grandes avanços com 

o advento da Seleção Genômica, devido principalmente à melhoria na acurácia dos valores 

genéticos estimados para os candidatos à seleção permitindo a escolha de animais em idade 

jovem favorecendo a diminuição do intervalo geracional. A disponibilidade crescente de dados 

de marcadores genéticos permite estimar a variância gamética dos indivíduos e essa pode 

contribuir com aumento nos ganhos genéticos na progênie futura. No presente trabalho 

buscamos estimar a variância gamética em dados que simulassem uma população de bovinos 

de corte utilizando a metodologia proposta por Santos et al. (2019). Utilizou-se o software 

QMSim para simular a população e os parâmetros foram estimados utilizando o software 

Gamevar.f90. Uma das limitações identificadas em estudos envolvendo tais cálculos aplicados 

à bovinos de corte é a falta de informações sobre a taxa de recombinação para tais populações. 

Assim, propomos uma abordagem para detecção dos eventos de recombinação nos indivíduos, 

baseada no uso de duplas de animais genotipados. Não houve diferenças no ranqueamentos dos 

touros quando à variância gamética. Identificamos um padrão de dispersão diferente entre os 

valores de variância gamética estimados para os cenários de eventos de recombinação 

utilizando o padrão aproximado por centiMorgans e os que utilizam frequência dos eventos 

identificados ou não. Essas diferenças de dispersão podem estar relacionadas à aproximação 

dos eventos de recombinação pelo mapa genético em centiMorgans ou pela medida de eventos 

pontuais verificados nos cenários QMSim_Reco e PyBioma_Reco. Mais estudos em diferentes 

cenários simulados e em populações reais são necessários. 

 

Palavras-chave: Variância gamética. Amostragem Mendeliana. Melhoramento Animal.  

 

 



 

ABSTRACT 

 

SOUZA, W.L. Haplotype diversity as a mating decision tool in beef cattle. 2021. 46 p. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2021. 

 

The cattle breeding programs have experienced great advances since the advent of Genomic 

Selection, mainly due to the improvement breeding values accuracies for selection candidates, 

allowing the choice of animals in earlier age of life, and consequently reducing the generational 

interval. The availability of increasing genotyping data allows estimating the gametic variance 

of individuals and this may contribute to an increase in genetic gains in future progeny. Here, 

we sought to estimate the gametic variance in simulated data that mimic a single trait of beef 

cattle population using the methodology proposed by Santos et al. (2019). The QMSim software 

was used to simulate the population and the gametic parameters were estimated using the 

Gamevar.f90 software. One of the limitations found was the lack of information on the 

recombination rate for beef cattle populations. Thus, we propose an approach for detecting 

individual recombination events using genotyped pairs (sire x progeny or dam x progeny). Our 

results did not show differences when ranking bulls regarding the gametic variance. We observe 

differences in gametic variance distribution pattern, when comparing Original_cM scenario 

with QMSim_Reco and PyBioma_Reco scenarios, that may be related to the approximation 

used in centiMorgans map to recombination rates. More studies in different simulated scenarios 

and in real populations, are needed. 

 

Keywords: Gametic Variance. Mendelian Sampling. Animal Breeding. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O melhoramento genético animal busca essencialmente, por meio da avaliação de um 

grupo de indivíduos e posterior seleção, identificar e promover o uso de animais que 

potencialmente produzirão progênies na próxima geração, com valor genético médio maior que 

a geração anterior. O entendimento de melhores indivíduos é amplo e relativo: de acordo com 

distintos objetivos de seleção, pode-se preconizar o uso de animais que promovam uma maior 

produção para uma determinada característica, buscar preferencialmente animais mais 

adaptados às condições ambientais e/ou menos susceptíveis à doenças (OLDENBROEK, K; 

VAN DER WAAIJ, L., 2014). 

O processo de tomada de decisão sobre quais indivíduos devem ser escolhidos evoluiu 

ao longo dos anos, passando por seleção puramente fenotípica, até a escolha baseada no valor 

genético do candidato. Tradicionalmente, a seleção desenvolveu-se pelo uso de informação de 

parentesco entre os indivíduos (VANRADEN, 2020). A evolução das metodologias de 

avaliação dos indivíduos, associada ao aumento do poder computacional e automatização das 

genotipagens em larga escala propiciaram a implementação da seleção genômica durante as 

últimas décadas (OLDENBROEK, K.; VAN DER WAAIJ, L., 2014). 

 A seleção genômica permitiu um desenvolvimento significativo para diversas culturas 

de interesse zootécnico, entre elas, encontra-se os bovinos da raça Holandesa. Tal fato deu-se 

principalmente pela diminuição do intervalo geracional, dada a oportunidade de se selecionar 

indivíduos mais jovens, não requerendo necessariamente aguardar o resultado do teste de 

progênie para escolha dos candidatos identificados como superiores para acasalamento 

(SANTOS et al., 2019; GARCIA_RUIZ et al., 2016; LEGARRA et al., 2014; OLDENBROEK, 

K; VAN DER WAAIJ, L. 2014).  

  O valor genético aditivo de um indivíduo consiste na média dos valores genéticos dos 

progenitores, acrescido da amostragem Mendeliana dos gametas (SANTOS et al., 2020; 

FALCONER; MACKAY, 1996). Esta pode ser definida como uma amostragem aleatória 

causada pela segregação e seleção independente dos alelos processo este originado como parte 

da formação de gametas durante a meiose. A amostragem Mendeliana consiste nas 

combinações possíveis durante o processo de formação dos gametas. No entanto, devido às 

limitações nas avaliações genéticas clássicas, esse termo não é, de forma direta, comumente 

explorado pelos programas de melhoramento (SANTOS et al., 2019). 
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 A partir da implementação das rotinas de avaliação genômica nos programas de 

melhoramento animal, surgiu-se a possibilidade de se estimar a variância da amostragem 

Mendeliana, propiciando então, a escolha de indivíduos que apresentem maior ou menor 

variância gamética (BONK et al., 2016). O uso potencial desse componente pode ser de grande 

valia para os diferentes elos na indústria de gado de corte, pois reprodutores com menor 

variância gamética podem interessar aos pecuaristas devido à maior padronização da produção, 

ao passo que aqueles que possuem valor exacerbado, para a indústria de genética, pode 

potencializar a identificação e posterior seleção de indivíduos que produzirão progênie com 

valor genético superior e maior diversidade genética, que interessa na manutenção dos 

programas de melhoramento genético (COLE; VAN RADEN, 2011). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 Apesar da existência de registros sobre a relação entre o homem e animais domésticos 

remonte a antes de 1700, foi a partir de Sir Robert Bakewell (1725-1795) que os registros de 

performance e estratégias de acasalamento entre animais relacionados, permitiram evidenciar a 

fixação de certas características além de avaliar na população o desempenho das progênies. 

Como consequência desses registros, a necessidade de se manter os controles genealógicos, 

levou os pecuaristas a criarem os livros de registro de raça, sendo que em bovinos, o primeiro 

registro remete à 1822, conforme documentado para animais da raça Shorthorn 

(OLDENBROEK; VAN DER WAAIJ, 2014). 

 Na sequência dos anos, avanços importantes como as publicações de Charles Darwin e 

os resultados dos experimentos de Gregor Mendel, foram fundamentais por contribuir para o 

entendimento dos determinantes da hereditariedade, entre outros. No entanto, o século XX pode 

ser considerado como o auge das contribuições nas teorias que alicerçaram o que conhecemos 

como Melhoramento Genético Animal nos dias atuais. R. A. Fisher, Sewall Wright e J.B.S. 

Haldane, são alguns dos nomes que são considerados os fundadores da teoria da genética de 

populações. Jay. L. Lush é considerado o pai do Melhoramento Animal Moderno, por propor a 

combinação de estatística quantitativa e informação genética no processo de avaliação genética 

dos animais (OLDENBROEK; VAN DER WAAIJ, 2014). Hazel (1911-1992) desenvolveu a 

teoria dos índices de seleção, metodologia que ainda é empregada para determinar os 

ponderadores para as características sob seleção, além de apresentar o conceito de como estimar 

as correlações genéticas e os métodos dos quadrados mínimos. 

 Henderson desenvolveu a teoria dos valores genéticos estimados (EBV, do inglês 

Estimated Breeding Value), método este que permitiu o ranqueamento dos animais de acordo 

com os seus valores genéticos. Henderson fez outra enorme contribuição para o melhoramento 

genético a partir da derivação do Melhor Preditor Linear Não-Viesado (BLUP do inglês Best 

Linear Unbiased Prediction) (LOURENCO et al., 2020). Assim, o uso de dados de animais 

relacionados geneticamente, viabilizou estimar o valor genético de um indivíduo, batizado 

como modelo animal. Devido às limitações computacionais nesse período, a implementação do 

modelo animal foi restrita, sendo sua aplicação prática ocorrendo a partir do final dos anos de 

1980. Com o aumento do poder computacional, as publicações relacionadas à biologia 

molecular (estrutura do DNA) e o melhor entendimento do código genético permitiram a 
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estimação dos valores genéticos genômicos no início dos anos 2000 (OLDENBROEK; VAN 

DER WAAIJ, 2014). 

 A implementação prática da seleção genômica (GS) deu-se graças à redução nos preços 

das análises moleculares, via desenvolvimento de novas metodologias de menor custo e tempo 

de processamento, o que possibilitou a genotipagem de centenas de milhares de marcadores do 

tipo SNP (Single Nucleotide Polymorphisms) em um único processo de sequenciamento. Os 

Polimorfismos de Base Única (SNP), referem-se a alterações em pares de bases nitrogenadas 

específicas com ocorrência reportada em toda extensão do DNA, possuindo natureza bialélica 

e apresentando baixa taxa de mutação (VIGNAL et al., 2002). 

 A seleção genômica tem sido amplamente explorada na pesquisa e já se tornou uma 

realidade a campo para as principais raças de bovinos de leite e corte. Possui como principal 

objetivo a predição do fenótipo futuro de um indivíduo, baseado no uso de informações 

moleculares para estimar os efeitos genéticos aditivos. Tal método, baseia-se na existência de 

desequilíbrio de ligação (LD do inglês Linkage Disequilibrium) entre os loci que controlam 

características quantitativas (QTL) e marcadores moleculares, diante da pressuposição de que 

os efeitos dos segmentos cromossômicos sejam os mesmos entre indivíduos de uma mesma 

população (BRITO et al., 2011; MEUWISSEN; HAYES; GODDARD, 2001; NEJATI-

JAVAREMI; SMITH; GIBSON, 1997). 

 A variabilidade genética associada à expressão de uma característica de interesse pode 

ser explicada pelo maior grau de LD entre marcadores e QTL (GODDARD; HAYES, 2007). 

Em populações de bovinos, o decaimento médio do LD (LD Decay) é um indicativo do tamanho 

efetivo da população, métrica construída com base em uma função exponencial que leva em 

consideração a distância entre os pares de base (DE ROOS et al., 2008; LU et al., 2012; 

SARGOLZAEI, M. et al., 2008). 

 O LD é influenciado por diversos fatores, tais como, seleção, deriva genética, mutação 

entre outros (SLATKIN, 2008). Existem diversas formas de mensuração do LD, sendo que a 

escolha é dependente do objetivo do estudo. A métrica mais amplamente utilizada em 

melhoramento animal é o r² (QANBARI, 2020).  Para bovinos, diversos estudos estimaram o 

LD médio em diferentes raças: Angus: 0.25 (DE ROOS et al., 2008); Angus: 0.29; Charolês: 

0.22; Cruzado: 0.21 (LU et al., 2012); Nelore: 0.17 (MELO et al., 2016; ESPIGOLAN et al., 

2013). A estatística r² (HILL.; ROBERTSON, 1968) pode ser obtido, conforme segue: 

 

𝑟² =
(𝑓𝑟𝑒𝑞𝐴𝐵 ∗ 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑎𝑏 − 𝑓𝑟𝑒𝑞𝐴𝑏 ∗ 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑎𝐵)2

(𝑓𝑟𝑒𝑞𝐴 ∗  𝑓𝑟𝑒𝑞𝑎 ∗  𝑓𝑟𝑒𝑞𝐵 ∗  𝑓𝑟𝑒𝑞𝑏)
 =  

(𝐷)2

(𝑓𝑟𝑒𝑞𝐴 ∗  𝑓𝑟𝑒𝑞𝑎 ∗  𝑓𝑟𝑒𝑞𝐵 ∗  𝑓𝑟𝑒𝑞𝑏)
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 Além da existência do desequilíbrio de ligação, outros fatores são importantes no 

processo de seleção de indivíduos. A continuidade de um programa de melhoramento genético 

está no equilíbrio entre um número crescente de fenótipos colhidos, aumento na quantidade de 

indivíduos genotipados de forma a manter o ganho genético, endogamia controlada e, 

consequentemente, a manutenção da diversidade genética (COLE; VANRADEN, 2011; 

DAETWYLER, 2007). A diversidade genética em última instância refere-se às diferenças entre 

os animais e depende da presença de um grande número de alelos nessa população 

(OLDENBROEK; VAN DER WAAIJ, 2014). 

 Há um número de fatores que influenciam a diversidade genética, alguns que aumentam 

e outros que reduzem. Eventos de mutação/recombinação, quando ocorrem em células 

germinativas, aumentam essa diversidade por implicar na criação de novas combinações. 

Todavia, um grande aumento da taxa de recombinação, pode acarretar na redução no 

desequilíbrio de ligação entre as variantes causais e a variância genética. A seleção, por sua 

vez, tende a reduzir a diversidade genética, pois um número restrito de animais será eleito como 

candidato a reprodução, o que implica em aumento das frequências de alelos carreados por 

esses indivíduos escolhidos (MISZTAL et al., 2021). 

  Como destacado, o desenvolvimento de programas de melhoramento genético está 

relacionado à gestão estratégica de diversos determinantes que permitam ganhos genéticos no 

curto prazo, à manutenção da diversidade genética da população, e à sustentabilidade de ganhos 

ao longo do tempo. Portanto, o processo de escolha dos pais das futuras gerações deve 

contemplar, entre outros fatores, a manutenção da diversidade genética na população. Assim, 

além de considerar os valores genéticos estimados, faz-se importante considerar a variância da 

amostragem Mendeliana (BIJMA; WIENTJES; CALUS, 2020). 

 A variância da amostragem Mendeliana (MSV) consiste no grau de variabilidade entre 

irmãos completos. É decorrente da separação aleatória entre os alelos heterozigotos dos 

cromossomos dos pais durante a meiose (BONK et al., 2016; SEGELKE et al., 2014). A 

determinação da amostragem Mendeliana permite aumento nas taxas de ganho genético, para 

tanto, são necessários vários animais genotipados de forma a garantir adequada acurácia às 

estimativas de efeitos dos marcadores (COLE; VANRADEN, 2011). 

 Para estimar os efeitos dos marcadores podem ser utilizadas diferentes metodologias. 

Santos et al. (2019) utilizou abordagem Bayesiana para dados simulados com resultados 

superiores à GBLUP. Todavia, os principais programas de melhoramento, têm adotado o 

método denominado Single Step Genomic BLUP (ssGBLUP) pela possibilidade de combinar 
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informações fenotípicas, pedigree e genótipos em um passo único de avaliação (LOURENÇO 

et al., 2020; MISZTAL et al. 2009) 

 Diversos estudos têm abordado potencialidade relacionadas a amostragem Mendeliana 

(BIJMA; WIENTJES; CALUS, 2018; BIJMA; WIENTJES; CALUS, 2020; BONK et al., 2016; 

COLE; VANRADEN, 2011; SEGELKE et al., 2014). Uma dessas abordagens, propõe o 

conceito da diversidade da variância gamética (SANTOS et al., 2019), que mensura o desvio 

do valor genético da progênie em relação ao valor genético médio de seus pais, a qual pode ser 

calculada usando as probabilidades de transmissão de alelos em todos os QTL de um indivíduo 

para seus gametas. 

A implementação da variância da diversidade gamética demonstrou potenciais ganhos 

genéticos com resultados significativos em bovinos da raça Holandesa e Jersey, nos Estados 

Unidos. Tal estudo evidenciou a possibilidade do uso desse componente em programas de 

melhoramento de animais de produção (SANTOS et al., 2019). São crescentes os trabalhos que 

corroboram a importância da inclusão do componente da variância gamética e buscam novas 

metodologias para sua estimativa e aplicação (BIJMA; WIENTJES; CALUS, 2020; BONK et 

al., 2016; SEGELKE et al., 2014). 

O volume de dados gerados em avaliações genômicas é crescente e sua interpretação 

requer formas mais eficientes e amigáveis de apresentação. A visualização é um passo 

fundamental para adequada interpretação dos achados biológicos (SELLI et al., 2021). Esses 

autores reforçam a importância de formas dinâmicas de apresentação dos resultados como 

possibilidade de novos insights na identificação de padrões e tendências dos resultados. 

Várias ferramentas de visualização de dados genômicos estão em desenvolvimento e 

sua aplicação pode ser desafiadora a depender da estrutura e complexidade dos dados (SELLI 

et al., 2021; NURSAT et al., 2019). Dentre essas ferramentas temos os BI (Business Intelligence 

Tools) que são aplicações de tecnologia que favorecem a integração, análise e apresentação de 

dados para um melhor processo de tomada de decisão (FOLEY; GUILLEMETTE, 2010; SELLI 

et al., 2021). Uma grande contribuição das ferramentas de BI reside em combinar resultados de 

várias análises e permitir a navegação pelos valores de forma rápida e em diferentes modos de 

exibição (SELLI et al., 2021). 

Considerando que, ao nosso conhecimento, a utilização da variância gamética ainda não 

foi estimada e validada em populações de bovinos de corte, aliado a necessidade de formas 

alternativas de visualização dos resultados, propomos o presente trabalho. Nosso objetivo 

consistiu em estimar a variância gamética utilizando diferentes métricas para construção de 
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mapa de recombinação; explorar a diversidade haplotípica em populações simuladas e propor 

uma abordagem inicial para os resultados utilizando ferramentas de BI. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

O desenvolvimento do projeto envolveu diversas etapas que estão resumidas na Figura 1. 

O trabalho foi planejado de maneira a utilizar a metodologia proposta por Santos et al. (2019), 

e implementada via software Gamevar.f90 (SANTOS et al., 2020).  Todavia, para a obtenção 

dos dados necessários para estimar a variância gamética foi preciso desenvolver algumas 

ferramentas de forma a permitir a execução completa dos objetivos proposto no presente 

trabalho. Foram simuladas populações que mimetizassem uma característica de uma população 

de bovinos de corte. À partir dessa simulação, utilizamos os informações de genótipo, pedigree 

e mapa para estimar os efeitos dos marcadores. Em conjunto esses dados e as informações de 

recombinação foram utilizadas no programa Gamevar.f90. 

 

Figura 1- Representação esquemática dos passos desenvolvidos no projeto 
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3.1 SIMULAÇÃO DE POPULAÇÕES 

 A simulação de dados permite testar, de forma rápida e com replicação, variadas 

hipóteses a baixo custo (DAETWYLER et al., 2013). O software QMSim, versão 1.0 

(SARGOLZAEI; SCHENKEL, 2009), foi utilizado para a simulação de uma população de 

bovinos de corte, processo este que pode ser dividido basicamente em três fases, conforme 

resumido e apresentado no Quadro  1. 

 A primeira fase consiste na simulação composta por 1000 gerações com tamanho 

constante de 1000 indivíduos, seguida por 20 gerações com redução gradual do número de 

indivíduos da população até 200 de forma a gerar desequilíbrio de ligação, o estabelecimento 

do equilíbrio de mutação e deriva genética nas gerações históricas. Nessa fase o mesmo número 

de machos e fêmeas foram considerados durante o sistema de acasalamento (em união aleatória 

de gametas), havendo apenas as forças evolutivas de mutação e deriva. 

 A segunda fase foi caracterizada por duas populações de expansão: a primeira, EG1, 

oriunda de 2000 indivíduos fundadores (1000 machos e 1000 fêmeas) provenientes da última 

geração da população histórica, sendo 8 gerações simuladas com 5 descendentes por matriz, 

conduzido por um crescimento exponencial no número de matrizes, onde os acasalamentos 

foram baseados na união aleatória de gametas e sem seleção; a segunda, EG2, segue os mesmos 

parâmetros da EG1, diferindo apenas no número de gerações simuladas (3) com 5 descendentes 

por matriz. 

 Na terceira fase, foi gerada uma população recente, composta por 10 gerações 

simuladas, oriunda em sua formação pelo acasalamento de 640 machos, oriundos da terceira 

geração da EG2, e por 32000 matrizes oriundas da última geração da EG1. Referente à 

população recente, buscou-se mimetizar sistemas reais de produção: uma progênie por matriz 

por ano, 50% da progênie de machos, seleção com base no BLUP para altos valores de EBV e 

descarte para baixos valores de EBV. Também foi considerado uma taxa de reposição de 60% 

para machos e 20% para fêmeas, seguindo sistema de acasalamento aleatório. 

 Foi simulado um genoma composto por 29 cromossomos autossomos, conforme 

proposto por Brito et al. (2011), contendo aproximadamente 60 mil marcadores uniformemente 

distribuídos. Gerou-se um número de QTL de forma a totalizar 1000 loci segregantes, 

aleatoriamente distribuídos, e efeito alélico aditivo seguindo distribuição gamma e beta = 0.4. 

Simulou-se uma única característica com herdabilidade de 0.25 e variância fenotípica de 1.0. 
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Quadro  1 - Parâmetros gerais das populações simuladas 

Estrutura da população População 

Fase 1: Gerações Históricas  

Número de gerações 1020 

Fase 2: Gerações de expansão (EG1 e EG2)  

Número de fundadores machos 1000 

Número de fundadores fêmeas 1000 

Número de gerações 8 

Número de progênies por matriz 5 

Número de fundadores machos 1000 

Número de fundadores fêmeas 1000 

Número de gerações 3 

Número de progênies por matriz 5 

Fase 3: Gerações recentes  

Número de fundadores machos 640 

Número de fundadores fêmeas 32000 

Número de gerações 10 

Número de progênies por matriz 1 

Proporção de macho na progênie 0,5 

Sistema de acasalamento aleatório 

Taxa de reposição machos 0,60 

Taxa de reposição fêmeas 0,20 

Critério de seleção/descarte EBV 

Método de estimação do valor genético BLUP 

Herdabilidade da característica 0,25 

Variância fenotípica 1,0 

Genoma  

Número de cromossomos 29 

Número de marcadores 60000 

Distribuição de marcadores uniformemente espaçado 

Número de QTL 1000 

Distribuição de QTL aleatória 

Efeito alélico aditivo do QTL Distribuição Gamma (shape = 0.40) 
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3.2 ESTUDO DA DIVERSIDADE GAMÉTICA 

O estudo da diversidade gamética de nossa população simulada seguiu a metodologia 

proposta por Santos et al., (2019), na qual assume-se que um grande número de QTL são 

transmitidos de um indivíduo para seus gametas, e que o valor genético de todos os possíveis 

gametas segue uma distribuição normal com variância igual à variância da diversidade 

gamética. Também assume-se que por meio do estudo de probabilidades, consigamos 

identificar e selecionar, na população recente, aqueles indivíduos que contribuirão de forma 

mais significativa para a produção de progênies com valores genéticos superiores no futuro. 

 O software Gamevar.f90 (SANTOS et al., 2020) consiste em um programa escrito em 

Fortran, e que a partir de genótipos faseados, efeitos dos marcadores e informação da taxa de 

recombinação, nos permite estimar a variância gamética dos indivíduos, tais parâmetros são 

importantes para estratégias de seleção, decisões de acasalamento e desenhos de testes de 

progênie. 

 Dentre os resultados calculados pelo programa, temos o coeficiente de variação relativa 

(CRV), o qual mensura a porcentagem de variabilidade dos valores genéticos aditivos que são 

transmitidos de um indivíduo para seus gametas. O cálculo do CRV é descrito a seguir: 

 

𝐶𝑅𝑉𝑖 =
𝜎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒

√0.5 𝛴𝑖
𝑁𝐻𝑜𝑚𝛼𝑖

2 + 𝜎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒
2

 

 

 

Onde: 

𝜎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒  é o desvio padrão da diversidade gamética 

0.5 𝛴𝑖
𝑁𝐻𝑜𝑚𝛼𝑖

2  é o somatório dos efeitos quadrados dos loci homozigotos de um 

indivíduo i 

 

 Para mimetizarmos a aplicação da variância da diversidade gamética em programas de 

melhoramento, utilizamos uma ponderação entre os parâmetros extraídos das análises de 

variância gamética e valores de Habilidade de Transmissão Predita (PTA do inglês Predicted 



25 

 

Transmitted Ability), o que equivale à metade do valor genético aditivo. A equação a seguir 

apresenta a Habilidade de Transmissão Predita Relativa (RPTA). 

 

𝑅𝑃𝑇𝐴𝑖  =  𝑃𝑇𝐴𝑖  +  𝜎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒_𝑖  ∗  𝑖𝑓 

 

Onde: 

RPTAi é a Habilidade de Transmissão Predita Relativa para um indivíduo i 

PTAi é a Habilidade de Transmissão Predita de um indivíduo i 

σgamete é o desvio padrão da diversidade gamética para o indivíduo i 

if é a intensidade seletiva aplicada a próxima geração 

 

3.3 ESTIMATIVA DE VALOR DE EFEITO DE MARCADOR 

 Para se estimar os efeitos dos marcadores, adotamos os programas (RENUMF90, 

BLUPF90, POSTGSF90) da família BLUPF90 (MISZTAL et al., 2015). Seguindo o proposto 

por Santos et al. (2019), implementamos um modelo que assume homogeneidade de variância 

dos efeitos dos marcadores (GBLUP). 

 

𝑦𝑖 = 𝜇 + 𝑧𝑎 + 𝑒 

 

Onde: 

yi é o valor fenotípico da característica para o indivíduo i 

µ é o valor médio da característica 

𝑧 é a matriz de incidência para os efeitos dos marcadores 

𝑎 é o vetor de efeitos genéticos aditivos 

𝑒 é o vetor de resíduo 
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3.4 DETECÇÃO DE EVENTOS DE RECOMBINAÇÃO 

 A metodologia proposta por Santos et al. (2020) utilizou em seu estudo original, além 

dos dados de genótipo faseado e dos efeitos estimados dos marcadores, informação sobre a taxa 

de recombinação. Esta foi obtida exclusivamente para bovinos da raça Holandesa, conforme 

resultados publicados por Ma et al. (2015). Todavia, até a presente data, não há informação 

semelhante para bovinos de corte. 

 Considerando que no presente estudo houve a utilização de dados simulados, 

aproveitamos a oportunidade de promover a geração de eventos de recombinação a partir da 

função “crossover” (SARGOLZAEI; SCHENKEL, 2009) que, utilizando um modelo de 

Poison, distribui eventos de recombinação pelo genoma dos indivíduos da população recente 

simulada. 

O processo de simulação ainda possibilita a geração de um nível realista de LD, além 

da possibilitar a geração de um arquivo contendo a informação do indivíduo e dos pais, 

indicando a localização e o cromossomo, conforme ilustrado na Figura 2. Dispondo dessa 

informação e, considerando que o simulador gera o mapa em centiMorgans (cM - unidade de 

distância gênica entre os marcadores), nos levou a implementar um algoritmo que se propunha 

identificar os eventos de recombinação para fins de comparação com o gerado pelo software 

QMSim. Dessa forma, podemos então, a partir das frequências de recombinação para cada 

marcador, estimar uma taxa de recombinação para todas as regiões sensíveis aos cálculos da 

variância gamética. Portanto, utilizamos tanto o relatório dos eventos de recombinação, 

inseridos pelo simulador e considerado como nosso padrão ouro (ou “true”), assim como 

também utilizamos o mapa genético original (em cM) para gerar as variâncias gaméticas, além 

de uma terceira opção, caracterizados pela frequência das recombinações capturadas pelo nosso 

método, de maneira a avaliar se houve diferenças entre os ranqueamentos dos indivíduos em 

avaliação, de acordo com as distintas métricas (recombinação detectada ou via mapa genético). 

 Os eventos de recombinação estão relacionados às formas de ligação gênica, como 

apresentado na Figura 3. A recombinação é um processo que ocorre durante a formação de 

gametas (meiose), no qual ocorrem quebras nos cromossomos e trocas de segmentos entre as 

cromátides homólogas. De forma resumida, equivale ao rearranjo dos segmentos entre os 

cromossomos gerando gametas diferentes dos parentais. Uma das possíveis consequências da 

recombinação é o aumento da variabilidade entre os indivíduos. Sendo este um fator de grande 

importância durante o monitoramento nos programas de melhoramento genético. A 
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probabilidade de ocorrência de quebras e rearranjos está diretamente relacionada à distância 

entre os alelos, de maneira que quanto maior a distância entre os marcadores genéticos, maior 

a probabilidade de recombinação. 

 

Figura 2 - Eventos de recombinação gerados pelo simulador QMSim 

 

 

Na literatura, diversas abordagens são apresentadas por diferentes autores para 

imputação de genótipos e subsequente reconstrução de haplótipos (FERDOSI et al., 2014) 

assim como para o intuito de caracterizar regiões de maior ou menor recombinação (SHEN et 

al., 2018). Tais metodologias, de forma generalista, abordam fatos relacionados com a detecção 

dos eventos de recombinação, porém não tiveram tal produto como foco principal. 

 

Figura 3 - Tipos de ligação gênica e a formação de segmentos recombinantes 
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Buscamos em um primeiro momento, um melhor entendimento dos fatores biológicos 

por trás dos eventos de recombinação. Assim, mapeamos os diversos cenários que ilustravam 

os possíveis eventos de recombinação, estressando principalmente aqueles ambíguos que 

limitaram sua identificação, como apresentado na Figura 4. Em seguida, buscamos estabelecer 

um algoritmo eficiente que, a partir de uma varredura do genoma completo de um par de 

indivíduos, formado pela progênie e um de seus pais, indicasse os locais de potencial 

recombinação. Uma necessidade para o funcionamento do algoritmo é a genotipagem de duos 

(progênie x touro ou progênie x matriz), sem necessariamente de trios genotipados. 

A decisão por desenvolver esse algoritmo parte da observação da literatura e da 

existência de algumas ferramentas por trios genotipados. Pensando na estrutura de rebanhos de 

bovinos de corte, onde são poucos os trios genotipados, decidimos partir para a construção 

dessa estratégia. O algoritmo faz a comparação das fitas paterna ou materna com as fitas da 

progênie. Os locais recombinantes que não se alinham, são identificados como locais potenciais 

de recombinação. Vale ressaltar que no presente trabalho utilizamos os trios genotipados 

completos, analisados dupla a dupla, a exploração utilizando restrições no pedigree será objeto 

de estudos no futuro. 

Diferentes cenários foram formados, ora utilizando recombinações capturadas 

implicitamente via mapas genéticos em centiMorgans, ora via eventos de recombinação 

capturados pelo algoritmo proposto neste estudo. Os dados originais (em cM) foram usados 

para estimar os valores no Gamevar e foram comparados na seção de resultados.  

De maneira detalhada, foram utilizados três cenários para avaliação da métrica de taxa 

de recombinação em relação ao impacto causado durante a produção das estimativas de 

variância gamética: 1) Original_cM: utilizou-se a função “morgans” no cartão de parâmetros 

do Gamevar como unidade de distância genética; 2) QMSim_Reco: utilizou-se a informação de 

todas os eventos de recombinação gerados no QMSim para calcular a frequência de ocorrência 

de recombinação por marcadores e utilizou-se as frequências acumuladas e a função “reco” no 

cartão de parâmetros do Gamevar e; 3) PyBioma_Reco: utilizou-se as recombinações 

detectadas pelo algoritmo implementado, e foram calculadas as frequências de ocorrência de 

recombinação por marcador, além da função “reco” no cartão de parâmetros do Gamevar. 

A Figura 5 ilustra o fluxograma representativo das principais entradas e saídas de dados, 

como parte da rotina Python desenvolvida para obtenção do mapa de recombinação. Nessa fase, 

os seguintes arquivos formam o conjunto dos dados de entrada a serem analisados pelo nosso 

algoritmo: a) arquivos de pedigree b) mapa genômico tradicional (apresentando nome do 
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marcador, cromossomo e posição em cM/bp) c) genótipos faseados (codificados por 0/2/3/4, 

sendo 0 e 2 homozigotos, 3 e 4 informações sobre a fase) e d) arquivo contendo recombinações 

originais reportadas pelo software QMSim. Arquivos de saída, semelhantes ao apresentado no 

lado direito da Figura 5, reportam detalhes a respeito das regiões onde possíveis recombinações 

foram identificadas durante a análise. Tais recombinações foram posteriormente utilizadas para 

construção de um mapa de recombinação, baseado na contagem de recombinações ocorridas 

por região, em função do número de animais envolvidos no processo. Durante essa fase de 

geração de resultados, recombinações exclusivas do programa desenvolvido são reportadas, 

assim como o conjunto de recombinações comuns detectadas entre a saída real do QMSim, e 

as capturadas pelo nosso algoritmo. De maneira semelhante, recombinações exclusivas do 

QMSim (não identificadas por nosso método) também são relatadas, de forma que uma análise 

pormenorizada das regiões com maior ou menor similaridade de captura possa ser investigadas. 

 

Figura 4 - Cenários de pareamento pai x progênie e possibilidades de detecção 

 

 

Figura 5 – Estrutura dos principais arquivos de entrada e saída processados durante as rotinas 

desenvolvidas para cálculo do mapa de recombinação 
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3.5 VISUALIZAÇÃO DE DADOS GENÔMICOS 

 A densidade dos dados genômicos, conjugada à quantidade de informações que podem 

ser extraídas a partir dos dados gerados na simulação, e posteriormente em conjunto com os 

resultados obtidos deste novo montante de informação, exigem novas abordagens de 

visualização. Algumas estratégias foram utilizadas para validação da população simulada e para 

a apresentação dos resultados do presente estudo. Utilizamos os pacotes Plotly via linguagem 

R (R CORE TEAM, 2021), além do uso do software de Business Intelligence Tableau 

v.2020.1.14, uma ferramenta de BI que nos permite a interligação dos dados e propicia uma 

visualização integrada dos dados e maior interatividade. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A primeira etapa do projeto consistiu na simulação de diferentes populações com 

diferentes estruturas. A Figura 6 apresenta o decaimento médio de LD para a última geração da 

população recente. As maiores médias de r² estimadas foi de aproximadamente 0,38 para as 

distâncias entre 0-0,10 Mb. Esses resultados estão em linha com dados da literatura, porém a 

queda nas distâncias curtas foi menos acentuada (LU et al., 2012). Em estudos de simulação de 

populações um dos principais parâmetros a se considerar é o LD. Tal análise nos permite validar 

a qualidade dos dados gerados via simulação. Em relação à estrutura da população, o pedigree 

das dez gerações é composto por 512.640 indivíduos, com coeficiente de endogamia médio de 

0,0037, média fenotípica de 1,7217 e homozigosidade média de 0,7849. 

 O perfil de decaimento médio de LD é uma das principais metodologias de validação 

de simulações de dados genômicos de populações de animais de produção. A visualização 

associada a interpretação dos valores gerados, permite comparação com os resultados 

publicados na literatura de forma a ter uma melhor aproximação de populações reais (BRITO 

et al., 2011; DAETWYLER et al., 2015; DE ROOS et al., 2008; ESPIGOLAN et al., 2013; 

LARMER; SARGOLZAEI; SCHENKEL, 2014; MOKRY et al., 2014). 

 

Figura 6 - Decaimento médio de LD ao longo de distâncias genéticas para população simulada 
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 Foi utilizada uma amostragem aleatória de 1000 indivíduos da população recente de 

forma a avaliar os indicadores de variância gamética. A Figura 7 apresenta a distribuição para 

os valores de variância gamética estimados pelo Gamevar para os três diferentes cenários 

avaliados. Os resultados estimados pelos métodos de recombinação que utilizam o método de 

frequência acumulada (QMSim_Reco e PyBioma_Reco) apresentaram maior dispersão em 

relação ao cenário Original_cM. A distribuição que utiliza a taxa de recombinação a partir do 

mapa em centiMorgans apresenta uma distribuição mais simétrica em relação aos cenários de 

frequência, o que pode ser explicado pela distribuição uniforme dos marcadores ao longo dos 

cromossomos. 

Como destacado por (SANTOS et al., 2019) a estimativa da variância gamética é uma 

variável latente e dependente, principalmente do modelo adotado, para estimar o efeito dos 

marcadores. No estudo de simulação performado por tais autores, os resultados foram melhores 

quando utilizada a abordagem bayesiana. No entanto, conforme defendido na própria 

publicação, a aplicabilidade dos modelos Bayesianos ainda é muito limitada em programas de 

seleção de animais de produção. Como alternativa, a grande maioria dos programas de 

avaliação genética adotam o uso do BLUP e suas derivações (LOURENCO et al., 2020; 

SANTOS et al., 2019). 

Considerando que essa abordagem é o passo inicial com vistas a utilização da 

metodologia em programas de melhoramento de bovinos em curso, optamos por adotar a 

mesma estratégia. Bonk et al. (2016) estimou em 0,20 o coeficiente de variação da variância da 

amostragem Mendeliana para características produtivas e de qualidade de leite em população 

de bovinos da raça Holandesa. Bijma et al. (2020) revisando trabalhos que estimaram variância 

gamética, conclui haver uma considerável variação (~0,32 a ~0,68) nos desvios padrão do 

GEBV gamético da população estuda por Segelke et al. (2014) e Bonk et al. (2016). 

Para a análise dos indivíduos que apresentaram maior diversidade da variância 

gamética, a Figura 8 apresenta a distribuição dos valores estimados do coeficiente de variação 

relativa (CRV). O padrão de distribuição dos valores de CRV para os cenários que utilizam as 

frequências acumuladas para as taxas de recombinação apresentam uma maior dispersão e 

deslocamento à direita dos resultados verificados para o cenário utilizando os dados em 

centiMorgans. Os maiores valores foram 0,622; 0,612 e 0,518 para PyBioma_Reco, 

QMSim_Reco e Original_cM, respectivamente. O resultado é consistente com a distribuição 

dos valores de variância gamética. Todavia, o conhecimento sobre a distribuição dos valores 

gaméticos para bovinos ainda é limitado (BIJMA et al., 2020). 
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Esses padrões diferenciados na distribuição da variância gamética nos indicam 

potenciais linhas de investigação na direção em entender o porquê da menor dispersão dos 

valores de variância gamética quando utilizando o mapa de recombinação com base em 

centiMorgans. CentiMorgan é uma distância genética na qual o número médio de recombinação 

em uma geração é igual a 0,01. Portanto, trata-se de uma aproximação de eventos de 

recombinação para todo o cromossomo. Nossa abordagem, por frequência de ocorrência de 

eventos de recombinação é uma medida pontual ao longo dos cromossomos. Essas potenciais 

diferenças podem ajudar a explicar o comportamento diferente entre as métricas. Esses 

questionamentos serão endereçados em estudos futuros buscando explorar essas diferenças. 

 

Figura 7- Distribuição dos valores de variância gamética para animais da população simulada, 

em diferentes cenários de informação de taxa de recombinação 
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Figura 8 - Valores estimados dos coeficientes de variação relativa para população simulada em 

diferentes cenários de informação de taxa de recombinação 

 

 

 

 Exploramos os resultados comparando os valores genéticos do conjunto de progênies 

dos cinco melhores e para os cinco piores touros em cada uma das três métrica, conforme 

apresentado na Figura 9. Verifica-se que para as métricas QMSim_Reco e PyBioma_Reco os 

cinco indivíduos melhor ranqueados para a variância gamética foram exatamente coincidentes, 

enquanto houve discordância em relação ao indivíduo ranqueado como o quinto melhor na 

métrica Original_cM. Essas semelhanças podem corroborar a metodologia proposta através do 

algoritmo para a identificação dos melhores indivíduos para a variância gamética.  

Os valores genéticos das progênies dos cinco touros com menor variância gamética, são 

apresentados na Figura 10. Verifica-se que o nível de concordância entre os indivíduos 

ranqueados é baixo. Essa discordância entre os indivíduos pode estar relacionada aos valores 

de baixa magnitude estimados para a variância gamética. Apesar das diferenças numéricas 

absolutas estimadas para os indivíduos, os valores são muito próximos o podem contribuir para 

o re-ranqueamento dos touros no extremo inferior.  
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Figura 9 - Distribuição de valores genéticos das progênies dos cinco touros com maior variância 

gamética sob diferentes métricas 

 

 

Figura 10 - Distribuição de valores genéticos das progênies dos cinco touros com menor 

variância gamética sob diferentes métricas 

 

 

Os resultados apresentados para a variância gamética estimada para os indivíduos dessa 

população simulada apresentaram relativa semelhança, independente da métrica utilizada para 

determinação da taxa de recombinação, dentro das condições deste estudo.  Buscamos com essa 

abordagem, explorar as possíveis semelhanças e eventuais diferenças entre esses indivíduos 
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como forma de promover maior entendimento dos resultados. A Figura 11 Figura 1apresenta 

três cenários focada na comparação do ranqueamento entre as métricas utilizadas (Original_cM, 

QMSim_Reco e PyBioma_Reco). Os resultados apresentados mostram um nível alto de 

concordância (próximos à reta em 45°) entre o ranqueamento dos indivíduos nas métricas 

QMSim_Reco e PyBioma_Reco verificado no último gráfico, ou seja, os animais apresentaram 

ranqueamento muito semelhante entre as duas métricas que baseiam-se na detecção pontual de 

recombinações, corroborado pelas correlações, conforme apresentado na Tabela 1. As 

correlações de Pearson foram próximas a 1 (0,9997) para os valores de variância gamética nos 

cenários QMSim_Reco e PyBioma_Reco; quando compara-se o cenário em centiMorgan 

(Original_cM) e os cenários com medidas de eventos de recombinação com base em frequência 

de detecção (QMSim_Reco e PyBioma_Reco) a correlação foi, de 0,9216 e 0,9225, 

respectivamente. 

Quando avaliamos os resultados das métricas de mapa de recombinação com o mapa 

em centiMorgans, verifica-se uma maior dispersão apesar de haver concordância no extremo 

superior conforme apresentado anteriormente. Esses resultados sugerem haver limitações entre 

as abordagens, o que requer maiores investigações para melhor entendimento do problema e 

eventuais impactos no processo de tomada de decisão quando escolhendo indivíduos fora dos 

extremos de classificação. 

 

Figura 11 - Dispersão do ranqueamento dos touros de acordo com métrica (a. Original_cM x 

PyBioma_Reco; b. Original_cM x QMSim_Reco; c. PyBioma_Reco x QMSim_Reco) 
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Tabela 1 - Correlações de Pearson entre os cenários estimados para detecção de recombinação 

 Original_cM QMSim_Reco PyBioma_Reco 

Original_cM 1   

QMSim_Reco 0.9216 1  

PyBioma_Reco 0.9225 0.9997 1 

 

A importância da busca por ranquear os indivíduos de acordo com a variância gamética 

dá-se por haver dentro da indústria de genética animal uma busca pelo reprodutor “fora da 

curva”. Portanto no atual status o foco maior é na identificação desse indivíduo outlier, não 

havendo necessariamente um foco no extremo inferior. Tais abordagens de ranqueamento não 

são presentes em outros trabalhos (Bijma et al., 2020; Santos et al., 2019; Segelke et al., 2014) 

dado que o maior interesse é no ganho genético das progênies futuras. Todavia, julgamos 

importante, a validação de eventuais diferenças entre as métricas. A Figura 12 apresenta a 

dispersão dos valores genéticos estimados das progênies dos 5 melhores touros ranqueados 

quanto à variância gamética. 

Verifica-se haver uma ampla dispersão dos valores das progênies dos touros, 

ressaltando-se os valores genéticos das progênies do touro que apresentou a maior variância 

gamética (1493888) assemelha-se com o quarto colocado (1524671) com menor valor médio e 

valor máximo, enquanto o quinto colocado apresenta o valor médio das progênies superior aos 

demais. Quando se analisa os resultados dos cinco touros com menor variância gamética, 

apresentados na Figura 13, verifica-se valores médio maiores e menor dispersão, o que 

corrobora a importância desse componente como forma estratégica de tomada de decisão na 

seleção. Esses achados mostram uma grande oportunidade para avaliar essas diferenças e suas 

possibilidades de aplicação na indústria de produção animal. 
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Figura 12 - Dispersão dos valore genéticos estimados para as progênies dos cinco touros com 

maior variância gamética estimada 

 

  

Figura 13 - Dispersão dos valores genéticos estimados para as progênies dos cinco touros com 

menor variância gamética estimada 

 

 

 Diante dos resultados, buscamos integrar os dados gerados numa plataforma na qual 

pudéssemos visualizar detalhes sobre as diferentes recombinações detectadas sob os diferentes 

métodos e cenários explorados. Aqui realizou-se uma proposta inicial de aplicação das 

ferramentas de BI buscando mais entendimento da estratégia adotada na construção do mapa 

de recombinação a partir das frequências acumuladas em relação à aproximação à partir do 
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mapa em centiMorgans.  Na Figura 14 apresentamos uma das visualizações implementadas no 

BI, de maneira a integrar os resultados referente ao cromossomo 1 para os indivíduos 

representantes alguns dos animais do estudo.  Essa abordagem nos permite visualizar as 

semelhanças e diferenças entre indivíduos em relação à posição dos eventos de recombinação 

gerados, os detectados e os não detectados, as posições de QTL e os efeitos dos marcadores. 

Nessa visualização podemos em uma mesma abordagem incluir dados de eventos de 

recombinação “originais”, eventos de recombinação detectados, posição dos marcadores 

moleculares e os QTL. 

Essa primeira abordagem demonstra a importância da visualização como forma de 

verificação rápida do resultado. Podemos destacar limitações na detecção dos eventos de 

recombinação, todavia que conforme demonstrado anteriormente, não foram impactantes na 

identificação dos indivíduos "superiores" para a variância gamética. 

 

Figura 14 - Integração de dados de eventos de recombinação, efeitos de marcadores e QTL para 

visualização utilizando ferramenta de Business Intelligence Tableau 

 

 

Outras abordagens utilizando as ferramentas de BI estão em estudo de maneira a 

explorar diferentes vertentes como apresentado na Figura 15 e   
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Figura 16 onde são contrastados os eventos de recombinação frente a corridas de 

homozigosidade (ROH) e regiões de heterozigosidade (HRR), respectivamente. Tais 

abordagens são fundamentais como forma de dar maior entendimento aos efeitos dos eventos 

de recombinação frente às ROH e HRR e seus potenciais impactos na estimativa da variância 

gamética. Considerando que as regiões de heterozigosidade são regiões de interesse por 

representar variabilidade na população e apenas os loci heterozigotos contribuem com a 

variância gamética (SANTOS et al., 2019), a visualização permite, de forma interativa, uma 

aproximação, cromossomo a cromossomo, contemplando todo o genoma. Tais relações ainda 

serão exploradas de forma pormenorizada em trabalhos futuros. 

 

Figura 15 - Visualização de eventos de recombinação não detectados contrastados com as 

corridas de homozigosidade utilizando ferramenta de Business Intelligence Tableau 
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Figura 16 - Visualização de eventos de recombinação detectados e não detectados contrastados 

com as regiões de heterozigosidade utilizando ferramenta de Business Intelligence Tableau 
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5 CONCLUSÃO  

 Em populações simuladas, o uso de dados da variância da diversidade gamética, a partir 

do uso da frequência acumulada de eventos de recombinação detectados por algoritmo 

desenvolvido para esse estudo, podem contribuir para a seleção de indivíduos que garantirão a 

continuidade dos programas de melhoramento por permitir a escolha dos indivíduos com o 

maior valor genético associado à maior variabilidade genética dos selecionados. Nossos 

resultados para a distribuição dos valores de variância gamética, entre as métricas considerando 

o mapa aproximado por centiMorgans (Original_cM) e os por frequência de eventos de 

recombinação (QMSim_Reco e PyBioma_Reco) apresentaram diferenças que podem ser 

indicativas de limitações na aproximação dos eventos de recombinação pelo mapa genético em 

centiMorgans, e que serão investigadas em estudos futuros. A metodologia de detecção de 

eventos de recombinação utilizada no presente estudo requer investigações aprofundadas, 

estressando outros cenários simulados e em dados de populações reais. As ferramentas de 

Business Intelligence permitiram uma abordagem exploratória integrada dos dados com grande 

potencial de contribuir com novas maneiras de apresentações dos resultados. 
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