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RESUMO 

Identificação e uso de CNV para seleção genômica em ovinos da raça Santa Inês 

Variações no número de cópias (CNV) são variações estruturais no DNA de no mínimo 
1 kb e que diferem do genoma referência quanto ao número de cópias. O crescente número de 
estudos com CNV reportam sua associação com doenças em humanos e diversas características 
quantitativas em animais domésticos. Entretanto, não foram reportados estudos de associação 
genômica ampla baseados em CNV em ovinos Santa Inês, uma das raças mais importantes do 
Brasil e, ademais, informações sobre a inclusão de efeitos de CNV em modelos de predição de 
GEBV são escassos. Assim, os objetivos do presente estudo foram 1) identificar e quantificar 
CNVs em uma população de ovinos da raça Santa Inês, 2) verificar possíveis associações entre 
CNVs e características de interesse, 3) identificar possível sobreposição de segmentos de CNVs 
significativamente associados às características de interesse a QTLs e genes previamente 
conhecidos, e 4) avaliar possíveis ganhos em acurácia das predições dos GEBVs combinando 

informações de SNP e CNV (𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉) comparadas às predições dos GEBVs utilizando 

exclusivamente informações SNP (𝐺𝐵𝑎). Dessa forma, foram utilizadas informações genômicas 
de 491 ovinos da raça Santa Inês (OvineSNP50 BeadChip). A identificação de CNVs foi realizada 
por meio do software PennCNV. As informações de CNVs foram utilizadas para a construção de 
uma matriz de relacionamento genômico fundamentada em CNVs que foi incorporada ao 
modelo misto utilizado para a predição dos GEBVs adicionalmente às tradicionais informações 
de SNP. Na sequência, a acurácia foi estimada pela correlação de Pearson entre os GEBVs 
preditos para a população de treinamento e o fenótipo corrigido para efeitos fixos na população 
de validação. Os GEBVs preditos foram utilizados nas análises de associação genômica ampla 
fundamentadas em CNVs, por meio do programa CNVRanger, para identificar regiões no 
genoma associadas às características de desempenho, eficiência e carcaça. Foram identificados 
1.167 segmentos de CNV, entre eles segmentos significantes (p-valor<0,05) associados às 
características: rendimento de carcaça e consumo alimentar residual, adicionalmente, outros 5 
segmentos de CNV foram considerados relevantes e indicados para estudos futuros. Os 
segmentos significativos foram sobrepostos a 4 QTLs e 8 genes, entre eles os genes SPAST, 
TGFA e ADGRL3 com funções relacionadas a diferenciação celular e metabolismo energético. A 
inclusão de CNV nas análises genéticas permitiram capturar maior variância genética, entretanto a 
proporção da variância genética capturada por CNVs varia entre as características e não 
necessariamente incrementam a acurácia de predição. Entre os modelos considerados, não houve 
incremento na habilidade preditiva ao inserir informações de CNV. Portanto, os resultados 
reportados no presente estudo indicam que a inclusão de informações de CNV em modelos para 
predição de GEBV não deve ser prioridade. 

Palavras-chave: Habilidade de predição, Matriz de relacionamento genômico, Cordeiros, Viés 
de predição  
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ABSTRACT 

Identification and use of CNV for genomic selection in Santa Inês sheep 

Copy number variations (CNV) are structural variations in DNA of at least 1 kb that 
differ from the reference genome in copy number. The growing number of studies with CNV 
report its association with diseases in humans and several quantitative traits in livestock animals. 
However, CNV-based genome-wide association studies in Santa Inês sheep, one of the most 
important breeds in Brazil, have not been reported and, furthermore, information on the 
inclusion of CNV effects in GEBV prediction models is rare. Thus, the aims of the present study 
were 1) to identify and quantify CNVs in a population of Santa Inês sheep, 2) to verify possible 
associations between CNVs and characteristics of interest, 3) to identify possible overlapping of 
CNV segments significantly associated with the characteristics of interest to previously known 
QTLs and genes, and 4) to evaluate possible gains in accuracy in GEBV predictions by 

combining SNP and CNV information (𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉) compared to GEBV predictions using 

exclusively SNP information (𝐺𝐵𝑎). Thus, genomic information from 491 Santa Inês sheep 
(OvineSNP50 BeadChip) was used. The identification of CNVs was performed using the 
PennCNV software. The CNV information was used to build a genomic relationship matrix 
based on CNVs, which was incorporated into the mixed model used for the prediction of 
GEBVs in addition to the traditional SNP information. Next, accuracy was estimated by 
Pearson's correlation between predicted GEBVs for training population and phenotype corrected 
for fixed effects in the validation population. Predicted GEBVs were used in CNV-based 
genome-wide association analyses, through the CNVRanger program, to identify regions in the 
genome associated with performance, efficiency and carcass traits. 1,167 CNV segments were 
identified, including significant segments (p-value<0.05) associated with traits: carcass yield and 
residual feed intake, in addition, another 5 CNV segments were considered relevant and indicated 
for future studies. The significant segments overlapped 4 QTLs and 8 genes, including the 
SPAST, TGFA and ADGRL3 genes with functions related to cell differentiation and energy 
metabolism. The inclusion of CNV in the genetic analysis allowed capturing greater genetic 
variance, however the proportion of genetic variance captured by CNVs varies among 
characteristics and does not necessarily increase the prediction accuracy. Among the models 
considered, there was no increase in predictive ability when entering CNV information. 
Therefore, the results reported in the present study indicate that the inclusion of CNV 
information in models to predict GEBV should not be a priority. 

Keywords: Prediction ability, Genomic relationship matrix, Lambs, Prediction bias 
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1. INTRODUÇÃO 

 No cenário atual, o Brasil se mantém em destaque mundial como produtor de 

proteína animal, sendo o segundo maior produtor de carne bovina, o terceiro maior produtor 

de carne de frango e o quinto maior produtor de carne suína, com produções aproximadas 

em milhões de toneladas de 10,2, 13,5 e 4,2, respectivamente (FAO, 2021a). O país também 

se destaca mundialmente quanto às exportações de carne bovina, de frango e suína como 

primeiro, primeiro e quarto maior exportador, respectivamente (FAO, 2021b, 2020; USDA, 

2021). Assim, a pecuária contribui de maneira positiva para o agronegócio brasileiro. 

Entretanto, no Brasil, existem setores da pecuária, como a ovinocultura, que apresentam 

números menos expressivos. Nesse contexto, a produção brasileira de carne ovina em 2020 

foi de 136 mil toneladas e, em 2019, o país era apenas o vigésimo quinto no ranking mundial 

(FAO, 2021a, 2021b). Desse modo, os números indicam a prática parcial do potencial de 

produção de carne ovina.  

 O efetivo de ovinos no Brasil foi de aproximadamente 19,7 milhões para 2019, com 

grande parte do rebanho concentrado nas regiões Nordeste (69%) e Sul (20%) (IBGE, 2021). 

Entretanto, a carne ovina é pouco consumida no Brasil. O consumo per capita de carne ovino no 

Brasil é de 0,5 kg por ano (OECD, 2021). Mesmo com o baixo consumo, a produção nacional de 

carne ovina ainda não é suficiente para atender o mercado interno. Em 2018, o Brasil importou 

aproximadamente 7,5 mil toneladas de carne ovina in natura (cerca de U$$ 48 milhões), maior 

parte desse volume, aproximadamente 6,5 mil toneladas, foi importada do Uruguai (MAPA, 

2019). Diante disso, fica evidente a possibilidade de expansão da cadeia produtiva de carne ovina 

e a grande porção do mercado que pode ser ocupada por produtos nacionais. 

A ovinocultura ocorre em todo o território brasileiro, é destinada à atividade comercial 

de alto rendimento com a exploração de carne, leite, lã e couro, também é destinada à 

subsistência de famílias, principalmente no nordeste brasileiro (Viana, 2008). Entretanto, em 

um estudo de caso, Viana e Silveira (2009) retratam a ovinocultura como uma atividade 

rentável, mas que não remunera os custos de oportunidade. O desempenho modesto da 

ovinocultura nacional está associado ao sistema produtivo que é caracterizado por ser pouco 

organizado e tecnificado (Sorio e Rasi, 2010; Viana, 2008), com baixos índices de assistência 

técnica especializada (19,9%) e participação em cooperativas (11,4%) (Embrapa, 2018). Entre 

os entraves da ovinocultura destaca-se a subutilização do melhoramento genético, com 
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desenvolvimento genético limitado dos animais que melhor atendem às necessidades das 

comunidades que os mantêm e fornecem (Braga Lobo, 2019).  

 Desde a domesticação dos animais, os criadores têm direcionado a evolução dos 

animais domésticos. Inicialmente, as ferramentas disponíveis para os criadores eram 

simplesmente observações sobre o que era percebido como a aparência desejada e o 

acasalamento seletivo de pais escolhidos (Van Eenennaam, 2017). Desde então, houve 

incremento no conhecimento sobre os componentes da informação genética, 

hereditariedade e métodos de ação de biomoléculas, acompanhados por importantes 

avanços tecnológicos. Assim, observações subjetivas foram substituídas por medições 

objetivas e métodos estatísticos sofisticados foram implementados para isolar os efeitos 

genéticos hereditários das influências ambientais com incremento na taxa de ganho genético 

por unidade de tempo (Van Eenennaam et al., 2013).  

    Dessa forma, o melhoramento genético de animais domésticos se consolidou como 

ferramenta importante para avanços produtivos e qualitativos na produção animal. Nesse 

cenário, as características mais importantes são complexas, quantitativas (características 

afetadas por muitos genes e pelo ambiente) (Meuwissen e Goddard, 2010), de modo que a 

seleção para as características de interesse foi primeiramente fundamentada nas informações 

fenotípicas, de pedigree e na estimativa dos parâmetros genéticos (Dekkers e Hospital, 2002).  

Venturosamente, os avanços tecnológicos nas áreas de genética molecular e 

bioinformática tornaram a seleção genômica (Genomic Selection - GS) uma importante 

ferramenta para incrementar o ganho genético por meio do melhoramento animal, 

especialmente para características complexas e de difícil mensuração, devido a incorporação 

de informações genômicas obtidas pela utilização de marcadores moleculares do tipo SNP 

(Single Nucleotide Polymorphisms) e sequenciamento completo do genoma (Stock e Reents, 

2013). A seleção genômica pode incrementar acurácia na predição dos méritos genéticos dos 

indivíduos, revolucionou a indústria de criação de gado leiteiro, e a técnica foi implementada 

com vários graus de sucesso em programas de criação associados a outras indústrias de 

animais e plantas (Van Eenennaam, 2017). Existem diversos trabalhos que reportam 

abordagem genômica em ovinos (Dlamini et al., 2019; Lee et al., 2015; McLaren et al., 2018), 

porém trabalhos que abordam especificamente o uso da informação genômica na raça Santa 

Inês ainda são escassos na literatura (Alvarenga et al., 2018; Meira et al., 2019; Rovadoscki et 

al., 2018).  



11 
 

Seleção genômica pode ser definida como a seleção simultânea para muitos (dezenas, 

centenas de milhares) marcadores, que cobrem todo o genoma de uma maneira densa, 

espera-se que os genes estejam em desequilíbrio de ligação com pelo menos alguns dos 

marcadores (Meuwissen, 2007). A GS tornou-se viável devido ao grande número de SNPs 

descobertos pelo sequenciamento do genoma e novos métodos para genotipagem eficiente 

de grande número de SNPs (Goddard e Hayes, 2007). Os mesmos autores relatam que a GS é 

baseada na avaliação dos efeitos dos QTLs, utilizados para estimar os GEBVs sob equações de 

predição.  

Ademais, para realizar a GS é necessário um conjunto de dados genotípicos de forma 

que os dados fenotípicos não são obrigatórios, mas acrescentam confiabilidade às predições. 

Segundo Bouquet e Juga (2013) é possível realizar GS com indivíduos jovens que não tenham 

descendentes e, apesar da menor acurácia de predição comparada à acurácia para EBVs de 

touros amplamente testados, o ganho genético é acumulado devido ao menor intervalo de 

gerações. Adicionalmente, é razoável compreender que ao realizar seleção genômica parte 

do custo associado ao teste de progênie é reduzido. Dessa forma, a seleção genômica 

contribui com a redução do intervalo de geração e ganho de acurácia.  

Nesse contexto, as informações de marcadores do tipo SNP são muito úteis e 

amplamente utilizadas na GS. Contudo, existem outras variações no genoma que podem ser 

potencialmente importantes para incrementar a construção da matriz de relacionamento 

genômico (matriz G), bem como estarem envolvidas com características produtivas de 

interesse. Assim, os SNPs podem não captar todo o efeito de variações estruturais específicas, 

como o causado por variação no número de cópias (Copy Number Variation – CNV).  

A variação no número de cópias (CNV) foi descrita inicialmente por Sebat et al. (2004) 

e logo em seguida por Iafrate et al. (2004). Os autores consideraram apenas variações em 

larga escala, e, por isso, classificaram CNV com o tamanho mínimo de 100 quilobases (kb). 

Porém, Feuk et al. (2006) descrevem CNV como um segmento cromossômico, com pelo 

menos 1 kb de comprimento, cujo número de cópias varia em comparação com o genoma de 

referência. Os mesmos autores relatam que as classes de CNVs incluem inserções, deleções e 

duplicações, entre outras. 

Entretanto, inicialmente, os estudos sobre CNVs foram focados, principalmente, no 

genoma humano (Bae et al., 2010), e mais recentemente alguns estudos identificaram CNVs 

em aves (Fernandes et al., 2021; Rao et al., 2016; Wang et al., 2010), bovinos (da Silva et al., 
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2016; Da Silva et al., 2016; Lee et al., 2020) e ovinos (Di et al., 2019; Feng et al., 2020; Wang 

et al., 2020). Nesse contexto, o número de trabalhos que abordam CNV em ovinos é muito 

baixo. Ademais, não foram encontrados registros de identificação de CNV em ovinos da raça 

Santa Inês, uma das principais raças presentes no Brasil. 

Pesquisas indicam que variantes estruturais podem compreender milhões de 

nucleotídeos de heterogeneidade dentro de cada genoma, com provável contribuição 

importante para diversidade humana e suscetibilidade a doenças (Feuk et al., 2006). Segundo 

Henrichsen et al. (2009) as CNVs podem modificar as expressões de genes, seja devido ao 

efeito da dosagem dos genes dentro da CNV ou mudanças estruturais que interferem na 

expressão de genes vizinhos. Feuk et al. (2006) afirmam que segmentos de CNVs são 

amplamente dispersos nos genomas de mamíferos e que também contribuem 

independentemente para a diversidade fenotípica. Ademais, as regiões de CNVs (CNVRs) 

representam aproximadamente 6,5 e 6,9% dos genomas bovino e ovino, respectivamente (Da 

Silva et al., 2016; Yang et al., 2018). 

birth weight (BW), post weaning gain (PWG), weaning gain (WG), conformation at 

weaning (CW), muscling at weaning (MW), precocity at weaning (PW), conformation at 

yearling (CY), muscling at yearling (MY) and precocity at yearling (PY) 

Ademais, quantidades significativas de CNVs apresentam efeitos genéticos funcionais, 

esses segmentos podem estar associados aos efeitos de expressão gênica ou presentes em 

genes importantes para as características de interesse econômico (Redon et al., 2006; Wang 

et al., 2008; Yang et al., 2018; Zhou et al., 2016). Em bovinos da raça Holandesa, CNVs 

sobrepostos ao gene RXFP4 (relaxina/insulina como receptor de peptídeos) foram associados 

ao consumo alimentar residual (Zhou et al., 2018). Adicionalmente, em uma população de 

bovinos da raça Nelore, foram identificados 17 CNVs significativamente associados a 

características de crescimento (ganho de peso e conformação ao desmame, precocidade ao 

desmame e ao ano, conformação ao ano, e musculatura ao desmame e ao ano) (Zhou et al., 

2016). No genoma ovino, CNVs são responsáveis pela variação genética entre populações de 

diversas partes do globo, possivelmente refletindo o histórico de populações de diferentes 

raças (Yang et al., 2018). 

 Assim, há possibilidade de que os efeitos genéticos não se devam apenas aos SNPs, 

mas sejam também influenciados por outros tipos de variantes genéticas, como 

microssatélites e CNVs (Hay et al., 2018).  
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Diante do exposto, faz-se relevante a primeira identificação de CNVs presentes em 

uma população de ovinos da raça Santa Inês, bem como investigar efeitos da adição de 

informações de CNVs e de SNPs aos modelos mistos, mensurar seus possíveis impactos sobre 

a acurácia de predição dos valores genéticos genômicos (GEBV) e, adicionalmente, realizar 

estudo de associação genômica ampla baseado em CNVs a fim de identificar possíveis efeitos 

significativos de CNVs sobre características de interesse em ovinos.  
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2. ESTUDO DE ASSOCIAÇÃO GENÔMICA AMPLA BASEADO EM CNV EM OVINOS SANTA 

INÊS   

RESUMO 

O crescente número de estudos sobre variações estruturais do genoma e seus 
resultados indicam a variação no número de cópias (CNV) como importante fonte de 
variação genética, com frequência associada a doenças e características produtivas. 
Entretanto, ainda não foram reportados estudos de associação genômica ampla 
baseados em CNV em ovinos Santa Inês, uma das raças ovinas mais importantes do 
Brasil. Assim, o objetivo deste estudo foi investigar a associação entre CNVs e 
características de desempenho, eficiência e carcaça em ovinos. O Illumina 
OvineSNP50 BeadChi foi utilizado para detecção de CNVs em 491 ovinos Santa 
Inês. Os CNVs identificados foram utilizados no estudo de associação genômica 
ampla por meio de modelo linear misto, considerando uma matriz de relacionamento 
genômico, para dez características 1) desempenho:  peso aos três (P3) e aos seis (P6) 
meses; 2) eficiência: conversão alimentar residual (CAR) e eficiência alimentar (EA); 
3) carcaça: comprimento externo (CE), comprimento da perna (CP), rendimento de 
carcaça (RC), partes totais de carcaça (PTC), área de olho de lombo (AOL) e 
espessura de gordura subcutânea (EGS). Um total de 1.167 CNVs autossômicos 
foram identificados, presentes em 438 ovinos, das quais 294 CNVs são não 
redundantes, variando de 21,8 a 861,9 kb, compiladas em 216 regiões distintas de 
variação no número de cópias (CNVRs). Um segmento de CNV no OAR3 foi 
associado significativamente (p-valor<0,05) ao RC, enquanto outro segmento de 
CNV no OAR6 foi associado (p-valor<0,05) ao CAR. Ademais, outras 5 CNVs 
foram consideradas relevantes e indicadas para estudos futuros. Os segmentos 
significativos foram sobrepostos a 4 QTLs e 8 genes, entre eles os genes SPAST, 
TGFA e ADGRL3 com funções relacionadas a diferenciação celular e metabolismo 
energético. Assim, os resultados do presente trabalho incrementam o conhecimento 
sobre CNVs de ovinos, seus possíveis impactos em características de interesse 
produtivo e contribui com informações para investigações futuras, e serão úteis 
especialmente para aquelas com interesse em variações estruturais no genoma ovino. 

Palavras-chave: Variação estrutural; CNV; QTLs; Cordeiro 

 

ABSTRACT 

The growing number of the genomic structural variations studies and their 
results indicate copy number variation (CNV) as an important source of genetic 
variation, frequently associated with diseases and productive traits. However, CNV-
based genome-wide association studies (GWAS) in Santa Inês sheep, one of the most 
important sheep breeds in Brazil, have not yet been reported. Thus, the aim of this 
study was to investigate the association between CNVs and performance, efficiency 
and carcass traits in sheep. The Illumina OvineSNP50 BeadChip array was used to 
detect CNVs in 491 Santa Inês individuals. Then, CNV-based GWAS were 
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performed with a linear mixed model approach considering a genomic relationship 
matrix, for ten traits: 1) growth: weight at three (W3) and at six (W6) months of age; 
2) efficiency: residual feed intake (RFI) and feed efficiency (FE); and 3) carcass: 
external length (EL), leg length (LL), carcass yield (CY), total carcass parts (TCP), rib 
eye area (REA) and subcutaneous fat thickness (SFT). A total of 1,167 autosomal 
CNVs were identified, present in 438 sheep, with 294 non-redundant CNVs, ranging 
from 21.8 to 861.9 kb merged into 216 distinct copy number variation regions 
(CNVRs). One significant CNV segment (p < 0.05) in OAR3 was associated with 
CY, while another one significant CNV segment in OAR6 was associated with RFI. 
In addition, another 5 CNVs segments were considered relevant for future studies. 
The significant segments overlapped 4 QTLs and 8 genes, including the SPAST, 
TGFA and ADGRL3, which have functions related to cell differentiation and energy 
metabolism. Therefore, the results of the present study increased the knowledge 
about CNVs in sheep, their possible impacts on productive traits and provide 
information for future investigations, being especially useful for those interested in 
structural variations in the sheep genome. 

Keywords: Structural variation; CNV; QTLs; Lamb 

 
2.1. Introdução 

O consumo mundial de carne ovina é o quarto, antecedido pelo consumo das carnes 

de frango, bovina e suína (Mazinani e Rude, 2020). Ainda no cenário mundial, a produção de 

carne ovina em 2019 foi de aproximadamente 10 milhões de toneladas (FAO, 2021), números 

que destacam a importância econômica do setor para pecuária mundial. Nesse sentido, 

características de desempenho, eficiência e carcaça são amplamente estudadas em ovinos 

(da Silva et al., 2012; de O. Nascimento et al., 2020; Rovadoscki et al., 2018), devido aos 

impactos no sistema produtivo e no mercado consumidor. Assim, essas características podem 

ser afetadas por vários fatores, como a modulação de níveis de expressão gênica, a variação 

gênica é um dos mecanismos, que além de persistente é herdável (Navajas, 2014; Tortereau 

et al., 2020; Zhou et al., 2016).  

Nesse contexto, os polimorfismos de nucleotídeos únicos (Single Nucleotides 

Polimorfisms - SNPs) são amplamente utilizados para detecção de variações no genoma, 

predição do valor genético e estudos de associação genômica ampla (Genome-wide 

Association Studies - GWAS). Também, são utilizados na seleção genômica (Genomic Selection 

– GS), entre outros fatores, por serem abundantes e distribuídos ao longo de todo o genoma, 

favorecendo que todos QTLs (Quantitative Trait Loci) estejam em desequilíbrio de ligação 

com ao menos um SNP (Meuwissen e Goddard, 2010). Ademais, após mais de uma década de 

GWAS, aprendemos que a maioria das características estudadas são altamente poligênicas e 



19 
 

influenciadas por muitas variantes genéticas, cada uma de pequeno efeito, com arquiteturas 

genéticas distintas entre as características (Canela-Xandri et al., 2018; Timpson et al., 2018; 

Watanabe et al., 2019). Entretanto, outras variações genéticas, como a variação no número 

de cópias (Copy Number Variation – CNV), também são variações estruturais importantes, 

responsáveis pela manutenção da diversidade, e podem influenciar fenótipos de interesse (Z. 

Wang et al., 2020).   

A variação no número de cópias consiste em um segmento de DNA, com pelo menos 1 

kilobase (kb) de comprimento, cujo número de cópias varia em comparação com o genoma 

referência, devido a eventos de inserções, inversões, translocações, deleções e duplicações 

(Feuk et al., 2006), de forma que as variações podem ocorrer também entre indivíduos de 

uma população  (Redon et al., 2006). Ademais, CNVs podem ser herdadas através de 

múltiplas gerações (Redon et al., 2006), embora estudos familiares tenham sugerido que 

CNVs de novo podem ocorrer durante a meiose, com diferenças no número de cópias 

relatadas entre gêmeos monozigóticos (Tizaoui, 2018). Assim, CNVs apresentaram 

importância biológica para a manutenção da variabilidade genética populacional, podem ser 

responsáveis por frações herdáveis do DNA, com possível influência na predição de valores 

genéticos e seleção de animais. Desse modo, CNVs associadas a fenótipos de interesse 

econômico são alvos promissores para o melhoramento genético (Clop et al., 2012). 

As variações no número de cópias foram objeto de extensa pesquisa nos últimos anos 

(Pös et al., 2021), especialmente no genoma humano, no qual foram inicialmente descritos 

(Iafrate et al., 2004; Sebat et al., 2004). A identificação de CNVs pode ser realizada por 

diferentes análises e metodologias disponíveis, entre elas, por meio dos chips de SNPs (Carter 

Nigel P, 2007; Lin et al., 2013). Nesse contexto, a identificação pode ser realizada por meio de 

algoritmos específicos, como o PennCNV que utiliza informações da razão log de R (Log R 

ratio - LRR) e a frequência do alelo B (B Allele Frequency – BAF) para cada marcador (Wang et 

al., 2007). Adicionalmente, o PennCNV integra abordagens computacionais ajustando 

modelos com o conteúdo de GC (guanina-citosina) (L. Xu et al., 2013a), capaz de gerar as 

“ondas genômicas” (“genomic waves”) e interferir na qualidade da chamada (Diskin et al., 

2008), também possibilita realizar o controle de qualidade de CNVs e realizar chamadas com 

alta qualidade (L. Xu et al., 2013b; Zhang et al., 2014).  

Foram identificadas CNVs em diferentes populações de frangos (Fernandes et al., 

2021; Rao et al., 2016; Wang et al., 2010), equinos (Abri et al., 2020; Ghosh et al., 2014; Solé 
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et al., 2019), bovinos (Da Silva et al., 2016; Hou et al., 2012; Lee et al., 2020), suínos (Chen et 

al., 2018; Qiu et al., 2021; Y. Wang et al., 2020), e o total de dez artigos que utilizaram 

populações de ovinos foram identificados (Andersson et al., 2020; Di et al., 2019; Feng et al., 

2020; Fontanesi et al., 2011; Jiang et al., 2019; Liu et al., 2013; Ma et al., 2017; Toremurat et 

al., 2020; Z. Wang et al., 2020; Yang et al., 2018). Entretanto, a identificação de CNVs e 

estudos de associação baseadas na variação do número de cópias em ovinos ainda são 

escassos. Adicionalmente, não foram encontrados relatos de identificação de CNVs em 

populações de ovinos da raça Santa Inês, uma das mais importantes raças de ovinos do Brasil.  

No presente estudo, identificamos CNVs no genoma de uma população de ovinos da 

raça Santa Inês, realizamos GWAS baseado em informações de CNVs para características de 

crescimento, desempenho e carcaça. Adicionalmente, detectamos sobreposição de CNVs 

importantes (p-valor<0,05 e p-valor<0,10) a regiões de genes conhecidos e associados às 

características de interesse econômico a fim de estabelecer relações entre as variações 

genômicas e os fenótipos. 

 

2.2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.2.1. Descrição da população 

 A proposta com finalidade de pesquisa científica sob número 07/2016 foi aprovada 

pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Escola de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal da Bahia. Foram utilizadas informações de 492 animais 

machos não castrados da raça Santa Inês, criados em sistema de pastagem até o desmame 

que ocorreu aproximadamente aos 110 dias de idade. As informações de pedigree dos 

cordeiros incluídos neste estudo não estão disponíveis devido aos acasalamentos ocorrerem 

em sistema de pastagens sem controle genealógico. Os relacionamentos genômicos, 

estimados por meio de 46.5535 marcadores SNPs, revelaram indivíduos não relacionados, 

meios-irmãos e irmãos completos, com coeficiente de relacionamento médio entre indivíduos 

de -0,002 (desvio-padrão = 0,0548; mínimo = -0,123; máximo = 1,223). Adicionalmente, um 

estudo prévio com essa população reportou baixo coeficiente de endogamia (F = 0,04) 

(Alvarenga et al., 2018). 

 Após o desmame os animais foram transferidos para a Fazenda Experimental da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), localizada no município de São Gonçalo dos Campos – 

BA, Brasil (12˚23’57.51” S e 38˚52’44.66” O). Os animais foram vermifugados, vacinados 
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contra raiva e clostridiose, e suplementados (complexo vitamínico ADE). Os animais foram 

manejados em cinco lotes. O manejo alimentar foi fundamentado em milho grão, soja grão, 

caroço de algodão, ureia e suplemento mineral para ovinos, em adição ao feno de Tifton 85, 

com variações na relação volumoso-concentrado. As dietas consistiram de 2,45 Mcal de 

energia metabolizável por kg de matéria seca e 15% de proteína bruta e foram formuladas de 

acordo com o NRC (2007) para proporcionar ganho de peso diário de pelo menos 200 g.  

Foram utilizadas informações genômicas de 491 animais para as análises de 

identificação de variação no número de cópias (CNVs). Para as predições de valores genéticos 

genômicos (GEBV) e para o estudo de associação genômica ampla baseado em CNVs foram 

utilizadas informações genômicas e fenotípicas de 491 e 391 cordeiros, respectivamente. Os 

grupos de contemporâneos (n=35, compostos de 3 a 20 animais) foram formados 

fundamentado na composição dos lotes e dieta.  

 

2.2.2. Fenótipos 

2.2.2.1. Banco de dados 

As características abordadas foram 1) desempenho:  peso aos três (P3) e aos seis (P6) 

meses; 2) eficiência: conversão alimentar residual (CAR) e eficiência alimentar (EA); 3) 

carcaça: comprimento externo (CE), comprimento da perna (CP), rendimento de carcaça (RC), 

partes totais de carcaça (PTC), área de olho de lombo (AOL) e espessura de gordura 

subcutânea (EGS). 

Foi realizada a checagem de consistência dos dados, etapa na qual foram excluídos 

animais do banco de dados fenotípico: sem registro para todas as características analisadas, 

pertencentes a grupos de contemporâneos compostos por menos de três animais e com 

registros fora da amplitude aceitável (aqui determinada como o valor da média mais ou 

menos três desvios-padrão). 

 

2.2.2.2. Estimativas e mensurações dos fenótipos 

2.2.2.2.1. Estimativa de eficiência alimentar e consumo alimentar residual  

 O desempenho foi determinado pelo peso individual dos animais no início (P3) e final 

(P6) do período experimental, em média aos 110 dias e 200 dias, respectivamente, ambos 

mensurados sempre pela manhã após 16 horas de jejum. O ganho de peso (GP) foi calculado, 

para cada animal, como a diferença entre P3 e P6. Durante todo o período de confinamento, 
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a ingestão de matéria seca (IMS) foi calculada como a diferença entre as quantidades de 

alimento fornecido e de sobra, ajustadas para matéria seca. 

 Os valores obtidos para a IMS e o GP foram divididos pelo número de dias de 

confinamento para obtenção dos parâmetros diários, como o consumo de matéria seca (CMS) 

e ganho médio diário (GMD), os quais foram utilizados para estimar a eficiência alimentar 

(EA), em quilos (kg), como segue: 

𝐸𝐴 =  𝐺𝑀𝐷 / 𝐶𝑀𝑆     [2.1] 

 O consumo alimentar residual (CAR) foi estimado, em kg, com base na diferença entre 

o consumo de matéria seca observado (CMS) e o consumo de matéria seca predito 

(CMSpred), como segue: 

 𝐶𝐴𝑅 =  𝐶𝑀𝑆 –  𝐶𝑀𝑆𝑝𝑟𝑒𝑑    [2.2] 

 Em que o consumo de matéria seca predito (CMSpred) foi calculado por meio da 

equação de regressão: 

𝑦𝑖  = β0 + β1GMD +  β2PVMM +  ε𝑖   [2.3] 

 em que:  

𝑦𝑖 = CMSpred para o i-ésimo animal;  

β0 = intercepto da regressão;   

β1 = coeficiente de regressão parcial de CMSpred sobre 𝐺𝑀𝐷;  

β2 = coeficiente de regressão parcial de CMSpred sobre o peso vivo metabólico 

médio ((𝑃3 +  𝑃6) / 2)0,73, 𝑃𝑉𝑀𝑀) (Knott et al., 2008). 

ε𝑖  = erro residual do consumo predito do animal i. 

 

2.2.2.2.2. Mensurações de características de carcaça 

Ao final do período experimental, os cordeiros foram transferidos para um matadouro 

comercial. No momento do abate, os animais foram insensibilizados com descarga elétrica, 

seguido de sangramento, esfola e evisceração. Todos os procedimentos seguiram as diretrizes 

de manejo e abate humanitário de animais ( FAO, 2001). 

As carcaças foram pesadas para determinar o peso da carcaça quente (PCQ) e o 

rendimento da carcaça quente (𝑅𝐶 =  (𝑃𝐶𝑄 / 𝑃6)  ∗ 100). As medidas morfométricas foram 

realizadas da seguinte forma: comprimento externo da carcaça (CE) e comprimento da perna 

(CP), ambas mensurações realizadas com fita métrica. As carcaças foram divididas 

longitudinalmente em duas metades. A metade esquerda foi seccionada em cinco cortes 
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comerciais para avaliação da composição regional da carcaça, como segue: pescoço (entre a 

primeira e a sétima vértebra cervical), ombro (escápula, úmero e carpo), costelas (entre a 1ª e 

a 13ª vértebra torácica), lombo (ossos e músculos que compõem as vértebras lombares) e 

perna (entre a última vértebra lombar e a primeira vértebra sacral). Assim, as partes totais de 

carcaça (PTC) foram calculadas somando o peso, em quilogramas (kg), da composição 

regional da metade esquerda da carcaça (i.e. cauda, pescoço, paleta, costela, lombo e pernil). 

Os lombos direito e esquerdo de cada animal foram embalados, marcados e congelados (–

20˚C) para análises posteriores. 

A área do olho do lombo (AOL) foi determinada por um corte transversal 

confeccionado entre a 12ª e 13ª vértebras torácicas e delineando a área correspondente à 

porção cranial do lombo, usando uma folha de transparência. Foram realizadas as seguintes 

medidas: comprimento (A) e profundidade máxima (B) do músculo Longissimus dorsi, em cm, 

que foram obtidas com a utilização de uma régua. A área de olho de lombo foi calculada pela 

seguinte fórmula de elipse (Silva Sobrinho, 1999): AOL = (A / 2*B / 2) π, em cm². A espessura 

da gordura subcutânea (EGS) foi medida em mm, com paquímetro digital, a ¾ de distância da 

face medial do músculo Longissimus dorsi em direção ao processo espinhoso. 

 

2.2.3. Extração do DNA, genotipagem e controle de qualidade  

 O DNA genômico foi extraído por meio de proteinase K a partir de amostras de tecido 

coletadas do músculo Longissimus dorsi e armazenadas a – 20° C. Após a extração, a 

concentração e a pureza do DNA foram mensuradas pelo equipamento NanoDrop® (Thermo 

Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA) e a integridade do DNA foi analisada por meio de 

eletroforese em gel de agarose 1%, com uso de corante GelRedTM (Biotium Inc., Fremont, 

CA, USA) para análise do DNA genômico sob iluminação UV. Em seguida, o DNA foi diluído, de 

acordo com o protocolo de genotipagem, para hibridização na matriz do chip Ovine SNP50 

BeadChip (Illumina Inc., San Diego, CA) e então submetido ao processo de genotipagem. O 

chip utilizado para obter os dados genômicos continha 54.241 SNPs ao longo de 26 

cromossomos autossômicos e dois cromossomos sexuais. Entretanto, exclusivamente os 

cromossomos autossômicos foram considerados.  

O controle de qualidade dos genótipos e indivíduos foi realizado por meio do 

programa PREGSF90 (Aguilar et al., 2014), removendo SNPs com MAF < 0,02, e desvios de 

Hardy-Weinberg (diferença entre a frequência observada e esperada de heterozigotos) 
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superior a 0,30, SNPs monomórficos, indivíduos e SNPs com Call rate menor que 95%. Dessa 

forma, os números efetivos de animais e SNPs no banco de dados genotípicos foram 491 e 

46.535, respectivamente. 

 

2.2.4. Identificação de CNV 

Previamente à chamada de CNV, o software GenomeStudio 2.0  foi utilizado para 

mensurar, para cada SNP, Log R Ratio (LRR), uma medida de intensidade de sinal total 

normalizada, e a Frequência de Alelo B (BAF), uma medida da razão de intensidade alélica 

normalizada(Wang et al., 2007). A chamada de CNV foi realizada com o uso do PennCNV 

(v.1.0.5)(Wang et al., 2007). Para explorar as informações disponíveis para cada SNP em sua 

totalidade potencial, o PennCNV incorpora vários componentes em um Modelo Oculto de 

Markov (HMM), incluindo o LRR, a BAF, a distância entre os SNPs adjacentes e a frequência de 

alelo B na população (PFB) (Wang et al., 2007).  

A função ‘split_illumina_report.pl’ do PennCNV foi utilizada para separar o arquivo de 

saída (Final Report) do GenomeStudio em um arquivo por amostra contendo informações de 

LRR e BAF para cada SNP. Então, o programa ‘illumina2preGS’ da família de programas 

BLUPF90 (Misztal et al., 2009) foi utilizado para converter as informações alélicas presentes 

no Final Report (A/B) em informações ajustáveis à família BLUPF90 (0, 1, 2 e 5). A PFB foi 

calculada baseada na BAF de cada marcador dos animais por meio da função ‘compile_pfb.pl’ 

do PennCNV, em seguida, apenas os SNPs que atenderam ao controle de qualidade 

previamente realizado (PREGSF90) foram mantidos no arquivo PFB. Na sequência, a chamada 

de CNV foi realizada por meio da função ‘detect_cnv.pl’, do PennCNV, com os parâmetros 

padrões (default) para o HMM.  Nesse contexto, a intensidade de sinal pode ser influenciada 

pela concentração de GC (guanina-citosina) próxima aos marcadores SNPs, de modo que a 

influência para cada marcador pode ser quantificada em “fatores de onda” (“wave fator”) 

(Diskin et al., 2008). Assim, a opção ‘-gcmodel’ da função ‘detect_cnv.pl’ foi utilizada a fim de 

corrigir o LRR para cada marcador de todas as amostras, utilizando informações de conteúdo 

de GC em torno (1-Mb) de cada SNP no genoma ovino.  

A filtragem de CNVs foi realizada utilizando a função ‘filter_cnv.pl’ do PennCNV, os 

critérios de filtragem foram: desvio-padrão (DP) para LRR≤0.30 (‘-qclrrsd 0.3’), BAF drift<0.01 

(‘-qcbafdrift 0.01’), waviness fator≤0.05 (‘--qcwf 0.05’), número de snps por CNV>3 (‘-numsnp 
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3’), comprimento > 1 kb (‘-length 1k’), número de CNV por amostra < 50 (‘-qcnumcnv 

50’)(Feuk, 2008; Z. Wang et al., 2020). 

 

2.2.5.  Compilação de CNVR 

Após a filtragem de CNVs, as regiões de CNVs (CNVR) foram determinadas por 

sobreposição de ao menos um par de bases entre CNVs identificadas em diferentes ovinos 

utilizando a função populationRanges(grl, density=0.1) do pacote CNVRanger 

R/Bioconductor(Da Silva et al., 2020). As regiões genômicas com densidade menores que 10% 

foram deletadas a fim de evitar regiões de falso positivo. As CNVRs foram classificadas em 

regiões de duplicação ou deleção. Adicionalmente, a compilação de segmentos de CNVs de 

duplicação e segmentos de CNVs de deleção originaram CNVRs denominadas complexas. A 

frequência de cada CNVR foi estimada baseada no número de amostras mapeadas na região 

da CNVRs. 

 

2.2.6. Estudo de associação genômica ampla baseado em CNV (CNV-GWAS) 

Foi realizado o estudo de associação genômica ampla entre os GEBVs preditos de cada 

animal para cada característica (desempenho, eficiência e carcaça) e CNVs detectados na 

população de ovinos Santa Inês. As predições dos GEBVs foram realizadas segundo o seguinte 

modelo: 

 

𝒚 = 𝑿𝜷 + 𝒁𝒂𝒂 + 𝒁𝒄𝒄 + ε [2.4] 

 

onde 𝒚 é o vetor de fenótipos; 𝑿 é a matriz de incidência sobre os efeitos fixos; 𝜷 é o vetor de 

efeitos fixos (GC, composto por lote e dieta); 𝒁𝒂 e 𝒁𝒄 são as matrizes de incidência sobre os 

efeitos aleatórios, onde 𝒂 é o vetor dos efeitos genéticos aditivos e 𝒄 é o vetor dos efeitos de 

CNV; e ε é o vetor dos efeitos residuais. Os componentes aleatórios do modelo seguem 

distribuição normal com 𝒂 ~ 𝑁(0, 𝑮𝜎𝑎
2), 𝒄 ~ 𝑁(0, 𝑮𝒄𝜎𝒄

𝟐), onde 𝑮𝒄 é a matriz de 

relacionamento fundamentada nas informações de CNV, e 𝛆 ~ 𝑁𝐼𝐷(0, 𝑰𝜎𝑒
2), onde 𝜎𝑎

2 e 𝜎𝒄
𝟐 

são variâncias genéticas e 𝜎𝑒
2 é a variância residual, respectivamente, 𝑮 é a matriz de 

relacionamento genômico fundamentada em marcadores SNP, e 𝐼 é uma matriz identidade. 

As matrizes 𝑮𝒄 e 𝑮  foram construídas de acordo com a metodologia proposta por VanRaden, 
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2008. Para as predições de GEBVs foram utilizados o total de 491 animais genotipados, dos 

quais 391 apresentaram informações fenotípicas. 

Após a identificação dos segmentos na população de Santa Inês, a análise de 

associação foi desenvolvida como segue: 1) as probes dentro das CNVs foram identificadas 

com o correspondente número de cópias (0n, 1n, 2n, 3n); 2) todas as probes que desviaram 

do estado normal (2n) foram selecionadas; 3) O estudo de associação genômica ampla 

(GWAS) foi desenvolvido por meio do pacote CNVRanger R/Bioconductor  (Da Silva et al., 

2020); 4) assumimos, com base no genótipo da CNV, que probes subsequentes com genótipo 

idêntico (≥95%) a nossa população foram concatenadas em segmentos de CNVs; 5) um p-

valor bruto foi gerado independentemente para cada probe. Em seguida, os valores brutos de 

p foram corrigidos por meio da inflação genômica e, a probe com o menor valor de p foi 

selecionada para representar o segmento de CNV; 6) os p-valores do segmento CNV foram 

corrigidos para testes múltiplos, controlando a taxa de descoberta falsa (False Discovery Rate 

– FDR) (Benjamini e Hochberg, 1995); 7) então, estabelecemos dois diferentes limiares para 

determinar a associação utilizando o p-valor corrigido (FDR). O mais abrangente corresponde 

a uma associação sugestiva (p-valor<0,1) e indica CNVs com relativa importância. O menos 

abrangente corresponde a uma associação genuinamente significante (p-valor<0,05). Os 

limiares servem como guias para os pesquisadores que tentam decidir quais regiões do 

genoma devem ser mais estudadas (Duggal et al., 2008). Assim, no presente estudo, regiões 

de CNVs com p-valor <0,1 foram consideradas sugestivamente associadas e com potencial 

para serem incluídas em estudos futuros, enquanto regiões com p-valor <0,05 foram 

consideradas significantes.   

 

2.2.7. Sobreposição de CNVs com QTLs conhecidos 

A sobreposição de segmentos de CNVs, considerados significantes (p-valor<0,05) ou 

sugestivos (p-valor<0,01), com QTLs previamente mapeados para características de 

crescimento, desempenho e carcaça foram determinados utilizando informações da base de 

dados SheepQTLdb (https://www.animalgenome.org/cgi-bin/QTLdb/OA/index, (Hu et al., 

2013)). 
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2.2.8. Identificação de genes candidatos 

 A anotação dos genes e a obtenção dos termos de Gene Ontology (GO Terms) foi 

realizada por meio da ferramenta Ensembl Release 104 BioMart 

(https://www.ensembl.org/biomart/martview, (Howe et al., 2021)), considerando janelas de 

1Mb (500 kb em ambos os sentidos) entorno das regiões de CNVs significativas ou relevantes 

considerando as coordenadas da versão Oar_rambouillet_v1.0.  

 

2.3. RESULTADOS 

2.3.1. Descrição da população e fenótipos 

O banco de dados fenotípicos é composto por informações de características de 1) 

desempenho:  peso aos três meses (P3), peso aos seis meses (P6); 2) consumo: conversão 

alimentar residual (CAR) e eficiência alimentar (EA); 3) carcaça: comprimento externo (CE), 

comprimento da perna (CP), rendimento de carcaça (RC), partes totais de carcaça (PTC), área 

de olho de lombo (AOL) e espessura de gordura subcutânea (EGS).  A estatística descritiva 

para os fenótipos é apresentada na tabela 1.  

 

Tabela 1. Estatística descritiva das características analisadas de desempenho, consumo e carcaça.  

Característicaa Nb Média Mínimo Máximo DPc 

P3 (kg) 390 23,50 12,00 37, 00 4,52 
P6 (Kg) 389 38,94 18,80 56,60 6,97 
CAR (kg/dia) 384 0,025 -0,397 0,400 0,136 
EA (Kg) 388 0,178 0,058 0,334 0,051 
CE (cm) 391 52,74 40,00 66,00 5,047 
CP (cm) 390 38,25 28,00 48,00 3,43 
RC (%) 376 43,99 32,54 56,71 3,776 
PTC (kg) 389 8,779 3,726 13,690 1,787 
AOL (cm²) 386 17,66 6,79 42,38 7,912 
EGS (mm) 384 2,079 0,910 4,87 0,874 
aP3: peso aos três meses; P6: peso aos seis meses; CAR: consumo alimentar residual; EA: eficiência alimentar; 
CE: comprimento externo; CP: comprimento da perna; RC: rendimento de carcaça; PTC: partes totais de carcaça; 
AOL: área de olho de lombo; EGS: espessura de gordura subcutânea. bNúmero de fenótipos registrados. cDesvio-
padrão. 

 
2.3.2. Identificação de CNV 

Utilizando o Ovine SNP50 BeadChip (www.illumina.com), após o controle de qualidade 

inicial, 7.706 SNPs e um animal (call rate<95%) não atenderam aos parâmetros e foram 

removidos das análises. Assim, a chamada de CNV foi realizada considerando 46.535 SNPs e 
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491 amostras. Inicialmente, foram detectadas 1.523 CNVs presentes em 450 amostras e, após 

a filtragem, foram identificados 1.167 segmentos de CNVs em 438 cordeiros, sendo 332 

deleções e 835 duplicações. Entretanto, uma mesma variação estrutural pode ser identificada 

em diferentes indivíduos, portanto a identificação de CNVs não redundantes é fundamental 

para realizar estudo de associação genômica ampla (GWAS) baseada em CNVs. Assim, o 

presente estudo identificou 294 CNVs não redundantes, sendo 65 deleções (uma 0n e 

sessenta e quatro 1n) e 229 duplicações (3n), as quais apresentaram tamanho mínimo, médio 

e máximo de 21,7, 111,6 e 861,9 kb, respectivamente. Um maior número de duplicações 

também foi reportado por Wang et al., 2020. Nesse contexto, as duplicações tendem a ser 

mais conservadas comparadas às deleções que são relativamente pobres em genes, contudo 

as deleções podem desempenhar importante papel na genética de características complexas  

(Conrad et al., 2005). As CNVs não redundantes somaram 32,799.3 kb ao longo de todo o 

genoma, o que corresponde a aproximadamente 1,27% do genoma (Oar_rambouillet_v1.0).  

 

2.3.3. Compilação de CNVR 

A compilação de regiões de CNV (CNVRs) foi determinada pela sobreposição de ao menos 

um par de base entre os CNVs detectados. Na população de ovinos da raça Santa Inês 

analisada, foram detectadas 216 CNVRs, dessas 121, 94 e 1 são classificadas como regiões de 

duplicação, deleção e complexa (contém segmentos de duplicação e deleção na mesma 

região), respectivamente. Assim, foram detectadas mais CNVRs de duplicação do que de 

deleção, entretanto as CNVRs de deleção apresentaram tamanho médio superior às CNVRs de 

duplicação (157,53 e 140,13 kb, respectivamente).  

 

2.3.4. Estudo de associação genômica ampla (GWAS) 

O estudo de associação genômica ampla (GWAS) foi realizado para identificar 

associações significativas entre os segmentos de CNVs e dez características avaliadas em 

cordeiros Santa Inês: P3, P6, CAR, EA, CE, CP, RC, PTC, AOL e EGS. Os Manhattan plots 

contendo segmentos de CNVs significativamente associados (p-valor ajustado para FDR<0,05) 

e sugestivamente associados (p-valor ajustado para FDR<0,10), segmento indicado para ser 

abordado em estudos futuros, ao longo dos 26 cromossomos autossômicos estão presentes 

na figura 1. Adicionalmente, na figura 1 podem ser notados pontos próximos (p-valor 

ajustado para FDR<0,11) à linha azul (p-valor=0,10) que estão reportados na seção 
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“Apêndices” deste material.  Foram reportados dois segmentos de CNVs significativos, o 

primeiro (3:98401885-98494873) e o segundo (6:85621179-85774838) associados às 

características de RC e CAR, respectivamente. Assim, não foram identificadas associações 

significativas entre segmentos de CNVs e as características P3, P6, EA, CE, CP, PTC, AOL e EGS. 

Entretanto, foi identificada um segmento de CNV (17:40959249-41028245) sugestivamente 

associado ao CE e, portanto, relevante para ser abordado em análises futuras. 

Adicionalmente, foram identificadas outras quatro CNVs com p-valores<0,11. Assim, por este 

estudo ser o primeiro a reportar CNVs em ovinos Santa Inês, segmentos de CNV com p-

valor>0,10 e p-valor<0,11 estão reportados no apêndice A. As CNVs significativa ou 

sugestivamente associadas às respectivas características, acompanhadas das respectivas 

probes com menor p-valor, frequências e p-valor ajustado para FDR são apresentadas na 

Tabela 2. 

 

A                                                                               B 

  
C                                                                               D 

 

Figura 1. Manhattan plots para segmentos de CNVs nos 26 cromossomos autossômicos associados a (A) 
rendimento de carcaça, (B) consumo alimentar residual, (C) comprimento externo e (D) partes totais 
de carcaça. O eixo X representa os cromossomos autossômicos e o eixo Y indica o -log10 p-valor 
ajustados para FDR. A linha azul e a vermelha indicam os limiares de 0,10 e 0,05, respectivamente.   
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Tabela 2. CNVs consideradas associadas (p-valor<0,05), e indicadas para futuros estudos (p-valor<0,10), 
às respectivas características, rendimento de carcaça (RC), comprimento externo (CE) e consumo 
alimentar residual (CAR), acompanhadas das respectivas posições genômicas e probes mais 
significativas, frequência e p-valor ajustado para FDR. As CNVs com associações significativas estão 
destacadas em negrito. 

 

   aRC: rendimento de carcaça, CE: comprimento externo, CAR: consumo alimentar residual, PTC: partes totais de 
carcaça. bPosição do segmento de CNV baseada no genoma ovino Oar_rambouillet_v1.0 (NCBI). 

 

2.3.5. CNVs sobrepostos a QTLs conhecidos 

Foram identificados o total de 5 QTLs sobrepostos aos segmentos de CNVs com p-

valor<0,10 (tabela 3). Nesse contexto, a CNV significativamente associada ao RC foi 

sobreposta a três QTLs relacionados a gordura interna e ao teor de ácido linoleico conjugado 

presente na carne. Analogamente, a CNV significativamente associada ao CAR foi sobreposta 

a um QTL conhecido relacionado ao peso corporal. O segmento de CNV sugestivamente 

associado ao CE foi sobreposto a um QTL descrito. Adicionalmente, segmentos de CNV com p-

valores ajustados para FDR entre 0,10 e 0,11 são apresentados no apêndice B.  

 

Tabela 3. Sobreposição de segmentos de CNVs, considerados significantes (em negrito) ou indicados 
para estudos futuros, com QTLs previamente mapeados para características de carcaça.  

OAR: primeira-última posiçãoa QTL_Ids Característica relacionada 

3:98401885-98494873 QTL:14281 Quantidade de gordura interna 
 QTL:14255 Quantidade de gordura interna 

 QTL:17220 
Teor de ácido linoleico conjugado da 

carne 
17:40959249-41028245 QTL:57756 Produção de leite 
6:85621179-85774838 QTL:14284 Peso corporal (abate) 

aPosição do segmento de CNV baseada no genoma ovino Oar_rambouillet_v1.0 (NCBI). 
 

2.3.6. Anotação de genes 

Foram identificados 8 genes dentro de uma janela de 1Mb nas regiões genômicas 

definidas como segmentos de CNVs significantes (p-valor<0,05) associadas ao RC e CAR, 

Característicaa 
OAR: primeira-
última posiçãob 

Probe Frequência 
p-valor 
(FDR) 

RC 
3:98401885-

98494873 
s18949.1 6 0.01961         

CE 
17:40959249-

41028245 
OAR17_40959249.1 5 0.05830         

CAR 
6:85621179-

85774838 
OAR6_85621179.1 13 0.03922         
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sendo 7 referentes ao RC e 1 ao CAR. Analogamente, para o segmento de CNV relacionados 

ao CE foram identificados 7 genes.  

 

Tabela 4. Lista de genes dentro da janela de 1Mb para CNVs significativos (em negrito) e indicados para 
estudos futuros 

OAR: primeira-
última posiçãoa 

Característica 
associadab 

Gene Ensembl IDc 
Entrezgene 

IDd 

3:98401885-
98494873 

RC NLRC4 
SLC30A6 

SPAST 
SRD5A2 

TGFA 
XDH 

YIPF4 

ENSOARG00000010638 101104138 
ENSOARG00000010663 101104388 
ENSOARG00000010758 101104819 
ENSOARG00000010870 100820756 
ENSOARG00000011111 101106508 
ENSOARG00000010953 780499 
ENSOARG00000010622 101103885 

17:40959249-
41028245 

CE ADAD1 
BBS12 
FGF2 
IL2 

IL21 
NUDT6 
SPATA5 

ENSOARG00000000116 101104272 
ENSOARG00020010513 101103758 
ENSOARG00000017222 443306 
ENSOARG00000000044 443401 
ENSOARG00000017881 100862657 
ENSOARG00000017455 105602801 
ENSOARG00000017222 101102425 

6:85621179-
85774838 

CAR ADGRL3 ENSOARG00000005854 101111884 

aPosição baseada no genoma ovino Oar_rambouillet_v1.0 (NCBI). bRC: rendimento de carcaça, CE: comprimento 
externo, CAR: consumo alimentar residual. cIdentificação do gene pela base de dados Ensembl (Ensembl 104 
Database). dIdentificação do gene pela base de dados NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene). 
 

2.4. Discussão 

Utilizando o OvineSNP50 BeadChip, foi realizada a primeira identificação de CNVs em uma 

população de ovinos da raça Santa Inês. Assim, devido a variabilidade genética causadas por 

CNVs e as distinções de padrões genéticos populacionais entre ovinos (Yang et al., 2018), o 

presente estudo pode contribuir também para futuros estudos funcionais e evolutivos em 

ovinos. 

Liu et al. (2013) e Ma et al. (2015) utilizaram o OvineSNP50 BeadChip e o algoritmo 

PennCNV para identificar CNVs em 256 e 160 indivíduos, respectivamente. Dessa forma, Liu 

et al. (2013) identificaram 3,624 CNVs com tamanho médio de 144,6 kb e Ma et al. (2015) 

identificaram 173 CNVs, dessas 111 são não redundantes com tamanho médio de 123,84 kb. 

Em geral, diversos fatores podem interferir na identificação do número de cópias, entre eles: 

1) o algoritmo utilizado (e.g. cnvPartition, Birdsuite, QuantiSNP e PennCNV), 2) controle de 

qualidade utilizado, 3) abordagem (e.g. array CGH, SNP array e sequenciamento de próxima 
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geração (Next Generation Sequencing – NGS)), 4) densidade da cobertura do genoma, entre 

outros (Duan et al., 2013; L. Xu et al., 2013b; Zhang et al., 2014; Zhao et al., 2012). Nesse 

sentido, é esperado que as quantidades de CNVs total e de CNVs não redundantes sejam 

variáveis entre os estudos e gerem informações complementares. Adicionalmente, o presente 

estudo e os desenvolvidos por Liu et al. (2013) e Ma et al. (2015) consideram números 

diferentes de indivíduos e raças, o que pode influenciar a identificação de CNVs devido, 

também, os padrões genéticos populacionais, incluindo variações no número de cópias. 

Entretanto, os tamanhos médios das CNVs detectadas entre os três estudos (Liu et al. (2013); 

Ma et al. (2015) e o presente estudo) são próximos e diferenciam dos 64,1 e 34,0 kb 

reportados por Ma et al. (2017) e Wang et al. (2020), que utilizaram chip 600k. Duan et al. 

(2013) indicam que menor cobertura dificulta a identificação de CNVs menores, assim é 

provável que a mesma cobertura do genoma tenha favorecido para a semelhança entre os 

tamanhos médios das CNVs identificadas entre os estudos que utilizaram chip de 50k. Nesse 

sentido, destaca-se que a compilação de regiões de CNVs (CNVRs) considera as CNVs 

identificadas e, portanto, segue a mesma ideia quanto à quantidade identificada e as 

características genômicas. 

No presente estudo, o GWAS baseado em CNV revelou um segmento de CNV 

(3:98401885-98494873) significativamente associado ao rendimento de carcaça sobreposto a 

três QTLs, sendo dois QTLs biologicamente associados a quantidade de gordura interna e um 

ao teor de ácido graxo linoleico conjugado na carne.  Nesse contexto, o rendimento de 

carcaça foi calculado como peso de carcaça quente em porcentagem do peso corporal ao 

abate, de forma que a gordura interna foi considerada no peso ao abate e não considerada 

para o peso de carcaça quente, portanto, variações na quantidade de gordura interna podem 

contribuir para variações no rendimento de carcaça. A gordura interna, caracterizada 

principalmente pela gordura abdominal, renal-inguinal e pélvica, é depositada precocemente 

comparada às gorduras intermuscular, subcutânea e intramuscular (Paulino et al., 2009; 

Pethick et al., 2004), sendo potencialmente o tecido adiposo em estágio mais avançado de 

deposição ao abate (200 dias). Adicionalmente, a gordura interna pode representar de 0,97 a 

4,45% do peso de carcaça fria em ovinos de 90 a 195 dias (Westhuizen et al., 2010). 

Analogamente, um segmento de CNV (6:85621179-85774838) foi significativamente 

associado ao consumo alimentar residual, sobreposto a um QTL biologicamente associado ao 

peso corporal ao abate. O CAR possibilita quantificar a variação entre animais quanto a 
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eficiência e é bem adequado para uso em avaliação genética e esquemas de melhoramento, 

porque não deriva a eficiência como uma razão entre a produção e o consumo (Martin et al., 

2021). Ademais, existe uma alta correlação genética entre a característica medida no animal 

jovem e no adulto (Archer e Arthur, 2002), indicando que os processos biológicos que 

regulam o consumo e a eficiência em animais jovens são semelhantes aos processos que 

regulam o consumo e a eficiência em animais adultos (Bezerra et al., 2013). Adicionalmente, 

animais com baixo consumo alimentar residual apresentam menor ingestão de matéria seca, 

ingestão de energia metabolizável, produção de calor, rúmen e duodeno mais comprido 

quando comparados a animais de maior CAR (Asher et al., 2018; Zhang et al., 2017) e, 

venturosamente, não há relação entre CAR e peso corporal ou ganho de peso (Asher et al., 

2018; Martin et al., 2021; Zhang et al., 2017), contribuindo para seleção independente entre 

eficiência e tamanho ou peso. Entretanto, peso corporal é uma característica quantitativa, 

influenciada por muitos loci, assim o QTL sobreposto a CNV (6:85621179-85774838) 

compõem o grupo de QTLs que atuam sobre o peso corporal. Porém, QTLs e genes 

localizados dentro ou nas proximidades de CNVs são de especial interesse  (Fernandes et al., 

2021). 

 Os segmentos de CNVs significativamente associados ao RC e ao CAR estão 

sobrepostos a 8 genes, entre eles destacam-se o SPAST, TGFA e o ADGRL3. O SPAST codifica 

para proteínas da família AAA, incluindo ATPases que tem papéis biológicos na dinâmica de 

microtúbulos, no tráfego de membrana (Kawarai et al., 2017) e catalisam a decomposição de 

ATP. Em bovinos, bezerros afetados por mutações no SPAST podem apresentar sintomas 

graves de desmielinização espinhal imediatamente após o nascimento  (Thomsen et al., 

2009). Assim, é possível que variações no gene SPAST influencie a síntese de proteínas da 

família AAA e também sejam responsáveis por danos na mielina, prejudicando o sistema 

nervoso. O TGFA (Transforming Growth Factor alpha) codifica a TGFα que pode atuar como 

importante fator autócrino para influenciar o crescimento e a diferenciação das células tecais 

durante o desenvolvimento do folículo (Roberts e Skinner, 1991), ademais os TGFs são 

expressos por embriões de espécies como bovinos e ovinos, e podem afetar estágios 

posteriores da embriogênese ou fenótipos pós-natais (Harvey et al., 1995). Em humanos, 

SNPs associados ao TGFA foram significativamente associados à força de preensão manual 

(Crossland et al., 2020), entretanto os mecanismos de ação desse gene sobre a deposição de 

musculatura ainda precisam ser melhor compreendidos. Por sua vez, o ADGRL3 está 
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sobreposto ao segmento de CNV associado ao CAR. Variantes do ADGRL3/LPHN3 diminuem a 

secreção de insulina das células β do pâncreas (Röthe et al., 2019). A insulina promove a 

entrada de glicose nas células, atua no metabolismo de sacarídeos e, portanto, participa do 

metabolismo energético. Nesse contexto, a insulina desempenha papel importante no 

metabolismo de energia (Xi et al., 2015), atuando também nos tecidos muscular e adiposo, os 

quais são de grande interesse para a produção animal. Adicionalmente, pesquisas relacionam 

a via de sinalização da insulina com o CAR (Kelly et al., 2010; Knott et al., 2010; Xi et al., 2015). 

Richardson et al. (2004) relataram correlação positiva entre a concentração de insulina no 

plasma sanguíneo e o CAR, também indicam correlação genética positiva entre as duas 

características. É possível que a variação da sensibilidade à insulina entre células de diferentes 

tecidos (e.g. muscular e adiposo) e entre diferentes indivíduos sejam responsáveis por frações 

da variação fenotípica relacionadas ao CAR. Dessa forma, genes que são associados a insulina, 

como o ADGRL3, podem ser responsáveis por frações da variação genética associada ao CAR. 

Entretanto, os mecanismos subjacentes à influência da insulina no CAR ainda não são claros 

(Xi et al., 2015).  

 No contexto geral, utilizando o Ovine SNP50 BeadChip, foi realizada a primeira 

identificação de CNVs em uma população de ovinos da raça Santa Inês. Foram identificadas 

CNVs e as CNVRs foram compiladas, considerando os cromossomos autossômicos. Foram 

identificados segmentos de CNVs sobrepostas a QTLs e genes com funções biológicas 

descritas relacionadas a diferenciação celular e ao metabolismo de energia. Adicionalmente, 

foram registrados segmentos de CNVs, e suas sobreposições a QTLs e genes, considerados 

relevantes para estudos futuros. Assim, os resultados indicam que variações no número de 

cópias próximas aos genes abordados podem contribuir para variações fenotípicas, contribuir 

para o entendimento da arquitetura genética e compreensão das características de carcaça e 

desempenho em ovinos, especialmente para a raça Santa Inês.        

  

2.5. Conclusão 

Pela primeira vez em uma população de ovinos Santa Inês, foram identificadas CNVs e 

compiladas CNVRs, de modo que os segmentos de CNVs foram utilizados no estudo de 

associação genômica ampla. Dessa forma, foram identificados segmentos de CNVs 

significativamente associados (p-valor<0,05) ao rendimento de carcaça e ao consumo 

alimentar residual que revelaram estar sobrepostos a QTLs e genes previamente conhecidos e 
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associados a funções biológicas da diferenciação celular (células tecais) e metabolismo 

energético (via de sinalização da insulina). Também foram reportados QTLs e genes 

sobrepostos ao segmento de CNVs sugestivamente associado (p-valor<0,10) ao comprimento 

externo. Portanto, este estudo revela novas percepções sobre o efeito genético de CNVs em 

ovinos e seus possíveis impactos em características produtivas. Os resultados contribuem 

para pesquisas futuras, principalmente especialmente para aquelas com interesse em 

variações estruturais no genoma ovino.  
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3. PREDIÇÃO GENÔMICA COMBINANDO MARCADORES SNP E VARIAÇÃO NO NÚMERO DE 

CÓPIAS EM OVINOS SANTA INÊS 

RESUMO 

Variações no número de cópias (CNV) são variações estruturais no DNA de 
no mínimo 1 kb que diferem do genoma referência quanto ao número de cópias. O 
crescente número de estudos com CNV reportam sua associação com doenças em 
humanos e diversas características quantitativas em animais domésticos. Entretanto, 
pode ser que marcadores SNPs, amplamente utilizados para predição de GEBVs, 
não sejam suficientes para capturar o efeito de CNV em sua totalidade. Portanto, o 
objetivo deste estudo foi avaliar o ganho em acurácia devido à inclusão de efeito de 
CNV no modelo de predição de GEBV. Foram utilizadas informações genômicas 
(OvineSNP50 BeadChip) de 491 cordeiros da raça Santa Inês e 14 características 
entre desempenho, eficiência e carcaça foram analisadas. Foram comparados dois 

modelos GBLUP, um contendo exclusivamente informações de SNP (𝐺𝐵𝑎) e outro 

contendo informações de SNP e CNV (𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉). A acurácia de predição foi 
estimada pela correlação de Pearson entre os GEBVs preditos para a população de 
treinamento e o fenótipo ajustado para efeitos fixos no grupo de validação. A 
inclusão de CNV nas análises genéticas permitiram capturar maior variância genética, 
entretanto a proporção da variância genética capturada por CNVs varia entre as 
características e não necessariamente incrementa a acurácia de predição. Assim, entre 
os modelos considerados, não houve incremento na habilidade preditiva ao combinar 
informações de SNP e CNV. Portanto, os resultados reportados no presente estudo 
indicam que a inclusão de informações de CNV em modelos para predição de 
GEBV não deve ser prioridade. 

 

Palavras-chave: Seleção genômica; Habilidade de predição; Viés de predição; 
Características complexas 

 
ABSTRACT 

Copy number variations are structural variations in DNA of at least 1 kb that 
differ from the reference genome in copy number. The growing number of studies 
with CNV report its association with diseases in humans and several quantitative 
traits in livestock animals. However, it is possible that SNPs markers, widely used to 
predict GEBVs, are not fully to capture the CNV effect. Therefore, the aim of this 
study was to evaluate the gain in accuracy due to the inclusion of the CNV effect in 
the GEBV prediction model. Genomic information (OvineSNP50 BeadChip) of 491 
Santa Inês lambs were used and 14 traits among performance, efficiency and carcass 
were analyzed. Two GBLUP models were compared, one containing only SNP 

information (𝐺𝐵𝑎) and other one containing SNP and CNV information (𝐺𝐵𝑎 +
𝐶𝑁𝑉). Prediction accuracy was estimated by Pearson's correlation between predicted 
GEBVs for training population and the phenotype adjusted for fixed effects in the 
validation dataset. The inclusion of CNV in the genetic analysis allowed captured 
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greater genetic variance, however the proportion of genetic variance captured by 
CNVs differs among traits and does not necessarily increase the prediction accuracy. 
Among the models considered, there was no increase in predictive ability when 
combining SNP and CNV information. Therefore, the results reported in the present 
study indicate that the inclusion of CNV information in models to predict GEBV 
should not be a priority. 

Keywords: Genomic selection; Prediction ability; Prediction bias; Complex traits 

 
3.1. Introdução 

As espécies de interesse produtivo foram domesticadas pela primeira vez há cerca de 

10.000 anos devido a capacidade de transformar forragem em carne, leite e ovos, todas 

fontes de proteína de alta qualidade, lipídios e micronutrientes que permitiram aos humanos 

sobreviver em ambientes variados (Hayes et al., 2013). Desde então, a evolução dos animais 

domésticos se associou aos objetivos produtivos e foi conduzida, inicialmente, com técnicas 

simples por meio de observações sobre o que era percebido como a aparência desejada e o 

acasalamento seletivo de pais escolhidos (Van Eenennaam, 2017). Ao longo do tempo houve 

incremento no conhecimento a respeito dos sistemas produtivos e suas importantes áreas 

como nutrição, reprodução, bem-estar, genética e melhoramento genético. Mais 

especificamente, relacionado ao melhoramento genético, o conhecimento sobre 

hereditariedade, modelos mistos, inversão de matrizes de relacionamento, componentes de 

variância e informações genômicas (Henderson, 1975, 1963; Meuwissen et al., 2001; 

VanRaden, 2008), acompanhado por importantes avanços tecnológicos que permitiram 

acessá-las e utilizá-las. Assim, observações subjetivas foram substituídas por medições 

objetivas e métodos estatísticos sofisticados foram implementados para isolar os efeitos 

genéticos hereditários das influências ambientais com incremento na taxa de ganho genético 

por unidade de tempo (Van Eenennaam et al., 2013).  

Nesse contexto, o melhoramento genético apresenta importante contribuição quanto 

a evolução produtiva dos animais domésticos. O principal objetivo no melhoramento animal é 

selecionar indivíduos que tenham melhores valores genéticos (Breeding Value – BV) para 

características de interesse como pais para produzir a próxima geração e fazê-lo o mais rápido 

possível (Dekkers, 2012). Por exemplo, estudos reportam a evolução produtiva em aves e 

bovinos leiteiros, com destaque para a raça Holandesa (Havenstein et al., 2003; Wiggans et 

al., 2017; Zuidhof et al., 2014).   
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Para animais de produção, as características mais importantes são complexas, 

quantitativas (características afetadas por muitos genes e pelo ambiente) (Meuwissen e 

Goddard, 2010), de modo que a seleção para as características de interesse foi 

primeiramente fundamentada nas informações fenotípicas, de pedigree, e na estimativa dos 

parâmetros genéticos (Dekkers e Hospital, 2002). Diferentes abordagens e informações (e.g. 

pedigree, genômicas, ambas simultaneamente) podem ser utilizadas para a predição de 

valores genéticos estimados (Estimated Breeding Value – EBV), valores genéticos genômicos 

estimados (Genomic Estimated Breeding Value – GEBV) e estimativas de parâmetros 

genéticos, podendo resultar em diferenças quanto a acurácia de predição (Daetwyler et al., 

2012; Putz et al., 2018). 

Atualmente o amplo acesso às informações genômicas permite incorporá-las nas 

análises genéticas, com possíveis ganhos em acurácia. As informações genômicas podem ser 

utilizadas para substituir a matriz de relacionamento baseada no pedigree (𝑨) (Henderson, 

1975) pela matriz de relacionamento genômico (𝑮) (VanRaden, 2008) ou pela matriz de 

relacionamento baseada nos relacionamentos genômicos e de pedigree (𝑯) (Aguilar et al., 

2010). Nesse contexto, a seleção genômica (Genomic Selection – GS) é amplamente aplicada 

(Blasco e Toro, 2014; Stock e Reents, 2013; Wiggans et al., 2017) e pode ser definida como a 

seleção simultânea para muitos (dezenas, centenas de milhares) marcadores, que cobrem 

todo o genoma de uma maneira densa, e espera-se que todos os genes estejam em 

desequilíbrio de ligação (Linkage Disequilibrium – LD) com pelo menos alguns dos marcadores 

(Meuwissen, 2007). Assim, a GS revolucionou os programas de melhoramento, 

principalmente devido a aplicação de marcadores de polimorfismo de nucleotídeo único 

(Single Nucleotide Polymorphism – SNP). Entretanto, outras variações genéticas, como a 

variação no número de cópias (Copy Number Variation – CNV), também são responsáveis pela 

manutenção da diversidade e podem influenciar fenótipos de interesse em diferentes 

espécies como frangos, bovinos e ovinos (Da Silva et al., 2016; Fernandes et al., 2021; Redon 

et al., 2006; Yang et al., 2018). 

CNV é um segmento de DNA de no mínimo 1 kb e está presente em um número de 

cópias variável em comparação com um genoma de referência (Feuk et al., 2006). Nos 

últimos anos os estudos de CNV vem aumentando, foram relatadas quantidades importantes 

de segmentos de CNV com efeitos genéticos funcionais podendo estar associados à expressão 

gênica, diversidade e variação fenotípica (Feuk et al., 2006; Henrichsen et al., 2009; Redon et 
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al., 2006; Wang et al., 2008; Yang et al., 2018; Zhou et al., 2016). Assim, segmentos de CNVs 

associados a fenótipos de interesse econômico são alvos promissores para o melhoramento 

genético (Clop et al., 2012). Dessa forma, há possibilidade de que os efeitos genéticos não se 

devam apenas aos SNPs, mas sejam também influenciados por outros tipos de variantes 

genéticas, como CNVs, que podem ter os efeitos apenas parcialmente captados por 

marcadores SNPs (Hay et al., 2018; Lee et al., 2020; Taylor, 2014).    

Diante do exposto, no presente estudo foram realizadas predições de valores 

genéticos genômicos considerando exclusivamente marcadores SNP, modelo 𝐺𝐵𝑎, e 

combinando marcadores SNP e CNV, modelo 𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉, por meio da inclusão de uma 

matriz de relacionamento baseada em CNV na análise genética. Ademais, foram comparadas 

as acurácias dos modelos 𝐺𝐵𝑎 e 𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉. 

 

3.2. Materiais e Métodos 

3.2.1. População, genotipagem e controle de qualidade 

A descrição da população referente às análises genéticas do presente estudo e as 

informações sobre genotipagem e controle de qualidade são apresentadas nos tópicos 2.2.1 

(Descrição da população) e 2.2.3 (Extração do DNA, genotipagem e controle de qualidade) 

deste material. 

 

3.2.2. Fenótipos 

Foram consideradas 14 características: 1) desempenho:  peso aos três (P3) e aos seis 

(P6) meses, ganho de peso (GP), e ganho médio diário (GMD); 2) eficiência: consumo 

alimentar residual (CAR), conversão alimentar (CA) e eficiência alimentar (EA); 3) carcaça: 

comprimento externo (CE), comprimento da perna (CP), rendimento de carcaça (RC), partes 

totais de carcaça (PTC), área de olho de lombo (AOL), espessura de gordura subcutânea (EGS) 

e peso de carcaça quente (PCQ).  

A consistência dos dados fenotípicos foi checada, e animais sem registro para todas as 

características analisadas, pertencentes a grupos de contemporâneos compostos por menos 

de três animais ou com registros fora da amplitude aceitável (aqui determinada como o valor 

da média mais ou menos três desvios-padrão) foram excluídos. 

Na sequência, foi realizada uma análise de variância, ANOVA, por meio do software R 

(R Core Team, 2020) para testar o nível de significância das variáveis lote e dieta. Ambas 
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foram significativamente diferentes de zero pelo teste F, portanto as variáveis foram 

agrupadas para compor o grupo de contemporâneos (GC). 

 

3.2.2.1. Estimativas das características de eficiência  

 O desempenho foi determinado pelo peso individual dos animais, mensurados sempre 

pela manhã após 16 horas de jejum, no início (P3) e final (P6) do período experimental, em 

média aos 110 dias e 200 dias, respectivamente. O ganho de peso (GP) foi calculado, para 

cada animal, como a diferença entre P3 e P6. Durante todo o período de confinamento, a 

ingestão de matéria seca (IMS) foi calculada como a diferença entre as quantidades de 

alimento fornecido e de sobra, ajustadas para matéria seca. 

 Os valores obtidos para a IMS e o GP foram divididos pelo número de dias de 

confinamento para obtenção dos parâmetros diários, como o consumo de matéria seca (CMS) 

e ganho médio diário (GMD), os quais foram utilizados para estimar a eficiência alimentar 

(EA), em quilos (kg), como descrito abaixo: 

𝐸𝐴 =  𝐺𝑀𝐷 / 𝐶𝑀𝑆     [3.1] 

 A conversão alimentar (CA) foi estimada, em kg, pela razão entre o CMS e o GMD, 

como descrito abaixo: 

𝐶𝐴 =  𝐶𝑀𝑆 / 𝐺𝑀𝐷     [3.2] 

 O consumo alimentar residual (CAR) foi estimado, em kg, com base na diferença entre 

o consumo de matéria seca observado (CMS) e o consumo de matéria seca predito 

(CMSpred), como descrito abaixo: 

 𝐶𝐴𝑅 =  𝐶𝑀𝑆 –  𝐶𝑀𝑆𝑝𝑟𝑒𝑑    [3.3] 

 Em que o consumo de matéria seca predito (CMSpred) foi calculado por meio da 

regressão abaixo: 

𝑦𝑖  = β0 + β1GMD +  β2PVMM +  ε𝑖   [3.4] 

 em que:  

𝑦𝑖 = CMSpred para o i-ésimo animal;  

β0 = intercepto da regressão;   

β1 = coeficiente de regressão parcial de CMSpred sobre 𝐺𝑀𝐷;  

β2 = coeficiente de regressão parcial sobre o peso vivo metabólico médio 

((𝑃3 +  𝑃6) / 2)0,73, 𝑃𝑉𝑀𝑀) (Knott et al., 2008). 

ε𝑖  = erro residual do consumo predito do animal i. 
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3.2.2.2. Mensurações de características de carcaça 

Ao final do período experimental, os cordeiros foram transferidos para um matadouro 

comercial. No momento do abate, os animais foram insensibilizados com descarga elétrica, 

seguido de sangramento, esfola e evisceração. Todos os procedimentos seguiram as diretrizes 

de manejo e abate humanitário de animais ( FAO, 2001). 

As carcaças foram pesadas para determinar o peso da carcaça quente (PCQ) e o 

rendimento da carcaça quente (𝑅𝐶 =  (𝑃𝐶𝑄/ 𝑃6)  ∗ 100). As medidas morfométricas foram 

realizadas da seguinte forma: comprimento externo da carcaça (CE) e comprimento da perna 

(CP), ambas mensurações realizadas com fita métrica. As carcaças foram divididas 

longitudinalmente em duas metades. A metade esquerda foi seccionada em cinco cortes 

comerciais para avaliação da composição regional da carcaça, a saber, pescoço (entre a 

primeira e a sétima vértebra cervical), ombro (escápula, úmero e carpo), costelas (entre a 1ª e 

a 13ª vértebra torácica), lombo (ossos e músculos que compõem as vértebras lombares) e 

perna (entre a última vértebra lombar e a primeira vértebra sacral). Assim, as partes totais de 

carcaça (PTC) foram calculadas somando o peso, em kg, da composição regional da metade 

esquerda da carcaça (i.e. cauda, pescoço, paleta, costela, lombo e pernil). Os lombos direito e 

esquerdo de cada animal foram embalados, marcados e congelados (–20˚C) para análises 

posteriores. 

A área do olho do lombo (AOL) foi determinada por um corte transversal 

confeccionado entre a 12ª e 13ª vértebras torácicas e delineando a área correspondente à 

porção cranial do lombo, usando uma folha de transparência. Foram realizadas as seguintes 

medidas: comprimento (A) e profundidade máxima (B) do músculo longissimus dorsi, em cm, 

que foram obtidas com a utilização de uma régua. A área de olho de lombo foi calculada pela 

seguinte fórmula de elipse (Silva Sobrinho, 1999): AOL = (A / 2*B / 2) π, em cm². A espessura 

da gordura subcutânea (EGS) foi medida em mm, com paquímetro digital, a ¾ de distância da 

face medial do músculo longissimus dorsi em direção ao processo espinhoso. 

 

3.3. Análise genética 

3.3.1. Uso de marcadores CNVs para construção da matriz de relacionamento 

A estrutura da matriz de marcadores CNVs é semelhante à estrutura de uma matriz de 

marcadores SNPs, assim a matriz é 𝑚 ×  𝑛, onde 𝑚 representa o número de animais (linhas) 

e 𝑛 o número de marcadores não-redundantes (colunas). Definida a estrutura da matriz, os 
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pacotes ‘data.table’, ‘dplyr’ e ‘tidyr’ do programa R (R Core Team, 2020) foram utilizados para 

a criação da matriz de marcadores CNVs. 

Após a detecção e filtragem de CNVs, o programa PennCNV proporciona diferentes 

arquivos de saída com informações variadas e completas. O arquivo gerado por meio da 

opção ‘-out’ da função ‘filter_cnv.pl’, aqui denominado como ‘sampleall_adjusted.goodcnv’, 

contém informações (e.g. localização, número de SNPs, comprimento, estado (número de 

cópias, 2< ou >2), identificação da amostra e start e end probes). Adicionalmente, o arquivo 

de genótipo (SNP marker file) ‘snps2pregs_clean’, gerado após o controle de qualidade dos 

marcadores SNPs contém informações de identificação dos indivíduos (ID, n = 491) e 

genotípicas fundamentadas em marcadores SNPs. Portanto, o arquivo ‘snps2pregs_clean’ 

contém informações de identificação (𝑚) de animais com ou sem CNVs identificadas no 

genoma, e o arquivo ‘sampleall_adjusted.goodcnv’ contém informações de CNVs (𝑛), ambas 

informações são necessárias para a construção da matriz de marcadores CNVs. 

Inicialmente, os arquivos ‘sampleall_adjusted.goodcnv’ e ‘snps2pregs_clean’ foram 

carregados. Na sequência, as informações utilizadas do arquivo ‘sampleall_adjusted.goodcnv’ 

foram ID (exclusivamente para indivíduos com CNV), posição do segmento de  CNV (e.g. 

chr4:24941706-25119971) e números de cópias (CN, variando de 0 a 3), compondo o arquivo 

aqui denominado ‘cnv.good’. Analogamente, as informações genotípicas do arquivo 

‘snps2pregs_clean’ foram removidas.  

Uma matriz de marcadores consiste em informações genotípicas de diferentes indivíduos, 

assim cada indivíduo tem, se não houver informações perdidas, o genótipo descrito de pontos 

genômicos determinados por marcadores. Nesse sentido, é fundamental que os genótipos 

estejam corretamente organizados, ou seja, informações genotípicas e marcadores 

corretamente associados na matriz. A fim de ordenar as CNVs e garantir a integridade das 

informações dentro da matriz de marcadores, a posição da CNV foi fragmentada em três 

informações: cromossomo, início e fim, todas elas classificadas como ‘integer’. Por exemplo, 

‘chr4:24941706-25119971’ foi fragmentada em ‘4’, ‘24941706’ e ‘25119971’. Então, o 

arquivo foi ordenado, combinando as funções ‘with’ e ‘order’, considerando o cromossomo e 

o início de cada CNV. Na sequência, combinando as funções ‘data.frame’, ‘mutate’ e ‘unique’, 

foi criada uma coluna contendo números sequenciais únicos para cada combinação das 

informações de cromossomo, início e fim. Portanto, foi criada uma coluna contendo as 

posições (𝑛) dentro da matriz de marcadores para cada CNV não redundante. Depois, de 
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forma semelhante, o arquivo foi ordenado por ID dos indivíduos e uma coluna contendo 

números únicos para cada ID foi criada, assim, foi criada uma coluna contendo as posições 

(𝑚) de cada indivíduo na matriz de marcadores. Adicionalmente, os eventos de deleção 

(𝐶𝑁 <  2), composto por uma única deleção completa (0n) e deleções parciais (1n), e 

duplicação (𝐶𝑁 >  2) foram recodificados para 0 e 2, respectivamente. Portanto, o arquivo 

‘cnv.good’ apresenta o código para variações no número de cópias e as coordenadas de onde 

cada código deve ser inserido na matriz de marcadores CNVs. 

As informações de ID presentes no arquivo ‘snps2pregs_clean’ foram utilizadas para criar 

um banco de dados (‘without.cnv’), com colunas rotuladas como em ‘cnv.good’, contendo 

animais sem CNVs identificados (𝐶𝑁 =  2), com número de cópias recodificado para 1, 

portanto ausentes em ‘sampleall_adjusted.goodcnv’. Na sequência, foi feita a junção dos 

arquivos ‘cnv.good’ e ‘without.cnv’, gerando o arquivo ‘cnv.491’ com reordenação e inclusão 

das posições de cada indivíduo na matriz de marcadores. Depois, uma matriz de uns de 

dimensão 𝑚 ×  𝑛 foi criada, e, por meio de loop, as informações de posição de linha (𝑚) e 

coluna (𝑛) foram utilizadas para realizar a substituição dos valores dentro da matriz de uns 

pelos valores recodificados (0 e 2) das variações nos números de cópias, gerando, portanto, 

um uma matriz contendo 294 CNVs não redundantes.   

Diante do exposto, a matriz de CNVs não redundantes apresenta as informações 

genômicas de indivíduos devidamente ordenados nas linhas da matriz. As informações 

presentes em cada coluna (294 CNVs não redundantes) foram concatenadas (sem espaços 

entre os códigos 0, 1 e 2) e utilizadas para compor o arquivo de marcadores de CNVs (CNV 

marker file), caracterizado por uma coluna de IDs únicos, ordenados conforme a matriz de 

marcadores, e outra coluna com informações genotípicas fundamentadas no estado (deleção, 

normal e duplicação) da variação no número de cópias. Assim, o arquivo de marcadores de 

CNVs apresenta formatação semelhante ao arquivo de marcadores SNPs, amplamente 

utilizados em programas da família BLUPF90. 

Por fim, utilizando o programa PREGSF90 e a metodologia proposta por VanRaden 

(2008), foram criadas as matrizes 𝑮 e 𝑮𝒄 utilizando os arquivos de marcadores SNP, com 

controle de qualidade (descritos em 3.3.2),  e CNV, sem controle de qualidade adicional nesta 

etapa, respectivamente. 

Em suma, por meio do programa PREGSF90 foi construída a matriz de relacionamento 

genômico fundamentada em CNV, denominada 𝑮𝒄, conforme VanRaden (2008), utilizando 
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informações de variações estruturais genômicas de deleção, ausência de variação no número 

de cópias (normal) e duplicação codificadas como 0, 1 e 2, respectivamente. Portanto, o 

relacionamento genômico foi estimado com foco na presença ou ausência de variações 

estruturais, e não nos seus comprimentos (número de pares de base). 

 

3.3.2. Predição dos valores genéticos genômicos (GEBVs) 

Foram utilizados os programas da família BLUPF90 (Aguilar et al., 2018) para realizar 

as análises genéticas considerando os cromossomos autossômicos de 492 ovinos Santa Inês. 

O controle de qualidade dos genótipos e indivíduos foi realizado por meio do programa 

PREGSF90 (Aguilar et al., 2014), removendo SNPs com MAF<0,02, e desvios de Hardy-

Weinberg (diferença entre a frequência observada e esperada de heterozigotos) superior a 

0,30, indivíduos e SNPs com Call rate menor que 95%. Dessa forma, os números efetivos de 

animais e SNPs foram 491 e 46.535, respectivamente. 

O padrão dos programas da família BLUPF90 é realizar análises genômicas em etapa 

única (ssGBLUP), que consiste em combinar os relacionamentos de pedigree e genômico, 

respectivamente inseridos nas matrizes 𝑨 e 𝑮, em uma matriz única de relacionamento, 

denominada 𝑯 (Legarra et al., 2009; Lourenco et al., 2020; Misztal et al., 2009). A inversa de 

𝑯 pode ser expressa como: 

𝑯−1 = 𝑨−1 +  [
0 0
0 𝑮−𝟏 −  𝑨22

−1]     [3.5] 

em que 𝑨 é a matriz de relacionamento aditivo de pedigree, 𝑮 é a matriz de 

relacionamento genômico, 𝑨𝟐𝟐 uma submatriz de 𝑨 para os animais genotipados. 

Entretanto, a população considerada não possui registro de pedigree e, na ausência da 

informação de pedigree, o RENUMF90, por padrão, gera um arquivo de pedigree (“dummy” 

pedigree) contendo a identificação de cada animal genotipado e as informações de pai e mãe 

zerados, assumindo parentesco desconhecidos. Dessa forma, o método GBLUP foi 

mimetizado fazendo o uso de um “falso” single-step GBLUP (Aguilar, 2014).  A matriz 𝑮 foi 

calculada conforme VanRaden (2008) utilizando as informações dos marcadores moleculares, 

na qual o numerador é análogo à matriz de relacionamento aditivo de pedigree:  

 

𝑮 =  
𝒁𝒁′

2𝛴𝑖𝑝𝑗(1− 𝑝𝑗)
 [2.6] 
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em que 𝒁 contém os genótipos ajustados com a frequência alélica e 𝑝𝑗 a frequência 

dos alelos do marcador j. Aqui, o coeficiente de endogamia genômico individual é amostrado 

como 𝑮𝑗𝑗 − 1, e o relacionamento entre os indivíduos 𝑗 e 𝑘 são obtidos pela divisão dos 

elementos 𝑮𝑗𝑘  pela raiz quadrada da diagonal 𝑮𝑗𝑗  e 𝑮𝑗𝑘. 

 

Os componentes de (co)variância foram estimados usando o método de máxima 

verossimilhança restrita com o algoritmo de informação média utilizando a matriz 𝑮, no 

software AIRMLF90 (Misztal et al., 2018). Então, as herdabilidades genômicas foram 

estimadas e os GEBVs preditos por meio de análise univariada seguindo o modelo, 𝐺𝐵𝑎, de 

melhor predição linear genômica não viesada (GBLUP): 

 

𝒚 = 𝑿𝜷 + 𝒁𝒂 + ε    [3.7] 

 

onde 𝒚 é o vetor de fenótipos; 𝑿 é a matriz de incidência sobre os efeitos fixos; 𝜷 é o 

vetor de efeitos fixos (GC, composto por lote e dieta); 𝒁 é a matriz de incidência sobre os 

efeitos aleatórios, onde 𝒂 é o vetor dos efeitos genéticos aditivos; e ε é o vetor dos efeitos 

residuais. Os componentes aleatórios do modelo seguem distribuição normal com 

𝒂 ~ 𝑁(0, 𝑮𝜎𝑎
2) e 𝛆 ~ 𝑁𝐼𝐷(0, 𝑰𝜎𝑒

2), onde 𝜎𝑎
2 é a variância genética e 𝜎𝑒

2 é a variância residual, 

respectivamente, 𝑮 é a matriz de relacionamento genômico fundamentada em marcadores 

SNP, e 𝐼 é uma matriz identidade. A matriz 𝑮  foi construída de acordo com a metodologia 

proposta por VanRaden (2008). Para as predições de GEBVs foram utilizados o total de 491 

animais genotipados, dos quais 391 apresentaram informações fenotípicas. 

Analogamente, também foi utilizado o modelo 𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉, com o efeito de CNV 

incorporado, incluindo a matriz 𝑮𝒄 como arquivo extra no cartão de parâmetros (“user_file”), 

como segue: 

 

𝒚 = 𝑿𝜷 + 𝒁𝒂𝒂 + 𝒁𝒄𝒄 + ε     [3.8] 

 

onde 𝒚 é o vetor de fenótipos; 𝑿 é a matriz de incidência sobre os efeitos fixos; 𝜷 é o 

vetor de efeitos fixos (GC, composto por lote e dieta); 𝒁𝒂 e 𝒁𝒄 são as matrizes de incidência 

sobre os efeitos aleatórios, onde 𝒂 é o vetor dos efeitos genéticos aditivos e 𝒄 é o vetor dos 

efeitos de CNV; e ε é o vetor dos efeitos residuais. Os componentes aleatórios do modelo 
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seguem distribuição normal com 𝒂 ~ 𝑁(0, 𝑮𝜎𝑎
2), 𝒄 ~ 𝑁(0, 𝑮𝒄𝜎𝒄

𝟐), onde 𝑮𝒄 é a matriz de 

relacionamento fundamentada nas informações de CNV, e 𝛆 ~ 𝑁𝐼𝐷(0, 𝑰𝜎𝑒
2), onde 𝜎𝑎

2 e 𝜎𝒄
𝟐 

são variâncias genéticas e 𝜎𝑒
2 é a variância residual, respectivamente, 𝑮 é a matriz de 

relacionamento genômico fundamentada em marcadores SNP, e 𝐼 é uma matriz identidade. 

As matrizes 𝑮𝒄 e 𝑮  foram construídas de acordo com a metodologia proposta por VanRaden 

(2008). Para as predições de GEBVs foram utilizados o total de 491 animais genotipados, dos 

quais 391 apresentaram informações fenotípicas. 

   

3.3.3. Acurácia e viés de predição 

A fim de comparar a acurácia e viés de predição dos modelos 𝐺𝐵𝑎 e 𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉, além 

do banco de dados completo representando a população de treinamento e contendo 

informações genotípicas e fenotípicas para 491 e 391 indivíduos, respectivamente, foi criado 

um subconjunto de dados no qual 1/3 das informações fenotípicas foram aleatoriamente 

removidas, por meio da função ‘sample’ do software R, representando a população de 

validação. Dessa forma, o conjunto de dados da população de validação contém informações 

genotípicas e fenotípicas para 491 e 260 indivíduos, respectivamente.  

A acurácia foi estimada pela correlação de Pearson (𝑟) entre os GEBVs preditos para a 

população de treinamento e o fenótipo ajustado para efeitos fixos no grupo de validação 

(Legarra et al., 2008): 

 

𝑟 = 𝑐𝑜𝑟(𝐺𝐸𝐵𝑉, 𝑦∗)  [3.9] 

em que 𝑟 é o valor de correlação entre o valor genético genômico predito e o fenótipo 

ajustado para o efeito fixo de grupo de contemporâneos. 

O fenótipo foi determinado pelo ajuste do fenótipo realizado por meio de um modelo 

linear simples, considerando um vetor de média dos valores fenotípicos da população de 

treinamento e o grupo de contemporâneos como o efeito fixo. Assim, o fenótipo ajustado foi 

obtido por: 

 

𝑦∗ =  𝜇 + 𝑦 − 𝑋𝛽 − 𝜀      [3.10] 

em que 𝑦∗ é o fenótipo ajustado; 𝜇 vetor de média geral para o fenótipo da população 

de treinamento; 𝑦 é o vetor de fenótipos da população de treinamento; 𝑋 é a matriz de 
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incidência para os efeitos fixos; 𝛽 é o vetor de efeitos fixos (grupo de contemporâneos); 𝜀 é o 

vetor de resíduos. 

 O viés de predição foi obtido por meio de um modelo de regressão linear univariada 

do fenótipo ajustado, em função do GEBV predito na população de treinamento, para cada 

característica (Aliloo et al., 2016). Dessa forma, valores iguais ou próximos a 1 indicam 

ausência ou baixa deflação (valores maiores que 1) ou inflação (valores menores que 1) nas 

predições. 

 

3.4. RESULTADOS 

3.4.1. População e fenótipos 

A estatística descritiva para as características peso aos três (P3) e aos seis (P6) meses, 

ganho de peso (GP), ganho médio diário (GMD), conversão alimentar residual (CAR), 

conversão alimentar (CA), eficiência alimentar (EA), comprimento externo (CE), comprimento 

da perna (CP), rendimento de carcaça (RC), partes totais de carcaça (PTC), área de olho de 

lombo (AOL), espessura de gordura subcutânea (EGS) e peso de carcaça quente (PCQ) são 

apresentadas na tabela 1. Nesse contexto, os intervalos e os valores médios registrados para 

as características de desempenho, eficiência e carcaça estão dentro dos limites biológicos 

para as características analisadas. As variações quanto ao número de registros entre as 

características são devidas, principalmente, a análise de consistência e limpeza do banco de 

dados fenotípicos. 
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Tabela 5. Estatística descritiva das características analisadas de desempenho, consumo e carcaça. 

Característicaa Nb Média Mínimo Máximo DPc 

P3 (kg) 390 23,50 12,00 37, 00 4,52 
P6 (Kg) 389 38,94 18,80 56,60 6,97 
GP (Kg) 390 15,36 3,40 27,60 5,00 
GMD (kg/dia) 390 0,198 0,05 0,378 0,06 
CAR (kg) 384 0,025 -0,397 0,400 0,136 
CA (kg) 378 5,58 2,66 10,38 1,55 
EA (kg) 388 0,178 0,058 0,334 0,051 
CE (cm) 391 52,74 40,00 66,00 5,047 
CP (cm) 390 38,25 28,00 48,00 3,43 
RC (%) 376 43,99 32,54 56,71 3,776 
PTC (kg) 389 8,779 3,726 13,690 1,787 
AOL (cm²) 386 17,66 6,79 42,38 7,912 
EGS (mm) 384 2,079 0,910 4,87 0,874 
PCQ (kg) 388 17,13 6.90 26,90 3,71 
aP3: peso aos três meses; P6: peso aos seis meses; GP: ganho de peso; CAR: consumo alimentar residual; CA: 
conversão alimentar; EA: eficiência alimentar; CE: comprimento externo; CP: comprimento da perna; RC: 
rendimento de carcaça; PTC: partes totais de carcaça; AOL: área de olho de lombo; EGS: espessura de gordura 
subcutânea; PCQ: peso de carcaça quente. bNúmero de fenótipos registrados. cDesvio-padrão. 

 
3.4.2. Matrizes de relacionamento genômico 

As estatísticas descritivas das matrizes de relacionamento genômico fundamentadas 

em marcadores SNPs e CNVs são apresentadas nas tabelas 2 e 3, respectivamente. 

 

Tabela 6. Estatística descritiva da matriz de relacionamento genômico fundamentada em 

marcadores SNPs (𝑮) 

 Na Média Mínimo Máximo Variância 

Diagonal 491 1,005 0,859 1,462 0,009 
Off-diagonal 240590 -0,002 -0,123 1,223 0,003 

aNúmero de registros 
 

Tabela 7. Estatística descritiva da matriz de relacionamento genômico fundamentada em 

marcadores CNVs (𝑮𝒄) 

 Na Média Mínimo Máximo Variância 

Diagonal 491 1,000 0,428 3,849 0,171 
Off-diagonal 240590 0,000 -0,360 0,747 0,007 
aNúmero de registros 

 

 A matriz de relacionamento 𝑮 indicou relacionamentos entre irmãos completos e 

meio irmãos, também revelou indivíduos não correlacionados, com relacionamento médio 

entre indivíduos de -0,002 (desvio-padrão = 0,0547). Rovadoscki et al. (2018) investigaram a 
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arquitetura genética da composição de ácidos graxos utilizando uma fração dos animais (n = 

216) da mesma população utilizada no presente estudo e reportaram relacionamento médio 

entre indivíduo de -0,005 com desvio-padrão de 0,0648. Nesse sentido, os indivíduos da 

população considerada apresentam baixo relacionamento. Adicionalmente, Alvarenga et al. 

(2018) avaliaram LD na mesma população e relataram baixo coeficiente de endogamia 

(F=0,04).    

Houveram leves mudanças nas estimativas médias de relacionamento entre a matriz 

de relacionamento genômico 𝑮 e a matriz de relacionamento genômico 𝑮𝒄. Entretanto, 

houveram variações consideráveis quanto aos valores máximos e mínimos, especialmente da 

diagonal. Os valores mais extremos observados na matriz 𝑮𝒄 provavelmente estão 

relacionados à estrutura genômica da CNV,  ao número baixo, 294, de marcadores utilizados e 

à presença de indivíduos sem variações no número de cópias identificadas no genoma. 

 

3.4.3. Estimativas dos componentes de variância e herdabilidades 

Os componentes de variância foram estimados com o objetivo de verificar o impacto 

da inclusão dos efeitos de CNV em um modelo de predição genômica tradicional e o possível 

aporte para as estimativas dos componentes de variância. As estimativas de (co)variâncias 

para os modelos 𝐺𝐵𝑎 e 𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉 estão apresentadas nas tabelas 8 e 9, respectivamente. 
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Tabela 8. Variância genética aditiva associada ao efeito de SNP (𝜎𝑎𝑆𝑁𝑃
2 ), variância fenotípica 

(𝜎𝑝
2), variância residual (𝜎𝑒

2), herdabilidade (ℎ𝑎
2) e respectivos erros-padrão, entre parênteses, 

para as características analisadas por meio do modelo reduzido (𝐺𝐵𝑎) 

Característicaa 𝜎𝑎𝑆𝑁𝑃
2  𝜎𝑝

2 𝜎𝑒
2 ℎ𝑎

2  

P3 2,88 (3,444) 16,51 (1,74) 13,63 (2,445) 0,17 (0,201) 

P6 8,93 (9,298) 28,27 (5,144) 19,34 (4,861) 0,31 (0,325) 

GP 4,60 (4,405) 16,46 (2,283) 11,86 (2,648) 0,27 (0,255) 

GMD 1,04E-03 (1,03E-03) 2,88E-03 (5,90E-04) 1,85E-03 (5,04E-04) 0,36 (0,362) 

CAR 3,61E-04 (2,41E-04) 1,73E-02 (1,29E-03) 1,69E-02 (1,29E-03) 0,02 (0,014) 

CA 0,94 (1,058) 3,23 (0,313) 2,29 (1,266) 0,29 (0,356) 

EA 6,57E-04 (6,12E-04) 1,78E-03 (1,70E-04) 1,12E-03 (5,12E-04) 0,36 (0,333) 

CE 2,49 (1,711) 9,52 (0,924) 7,036 (1,241) 0,26 (0,168) 

CP 1,34 (0,763) 5,45 (0,436) 4,117 (0,681) 0,24 (0,135) 

RC 1,48E-04 (1,93E-04) 1,36E-03 (1,13E-04) 1,21E-03 (1,73E-04) 0,11 (0,142) 

PTC 0,26 (0,247) 1,74 (0,145) 1,48 (0,215) 0,15 (0,139) 

AOL 1,79 (0,514) 7,45 (0,901) 5,67 (1,275) 0,24 (0,094) 

EGS 0,11 (0,077) 0,37 (0,038) 0,26 (0,054) 0,28 (0,195) 

PCQ 1,82 (1,21) 6,97 (0,647) 5,15 (0,916) 0,26 (0,164) 
aP3: peso aos três meses; P6: peso aos seis meses; GP: ganho de peso; GMD: ganho médio diário; CAR: consumo 
alimentar residual; CA: conversão alimentar; EA: eficiência alimentar; CE: comprimento externo; CP: 
comprimento da perna; RC: rendimento de carcaça; PTC: partes totais de carcaça; AOL: área de olho de lombo; 
EGS: espessura de gordura subcutânea; PCQ: peso de carcaça quente. 
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Tabela 9. Variância genética aditiva associada ao efeito de SNP (𝜎𝑎𝑆𝑁𝑃
2 ), variância genética 

aditiva associada ao efeito de CNV (𝜎𝑎𝐶𝑁𝑉
2 ), variância aditiva total (𝜎𝑎𝑆𝑁𝑃+𝐶𝑁𝑉

2 ), estimativa 

percentual da variância genética capturada por CNV (
𝜎𝑎𝐶𝑁𝑉

2

𝜎𝑎𝑆𝑁𝑃+𝐶𝑁𝑉
2 ), variância fenotípica (𝜎𝑝

2), 

variância residual (𝜎𝑒
2), herdabilidade (ℎ𝑎

2) e respectivos erros-padrão, entre parênteses, para 

as características analisadas por meio do modelo 𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉 

Crt.a 𝜎𝑎𝑆𝑁𝑃
2  𝜎𝑎𝐶𝑁𝑉

2  𝜎𝑎𝑆𝑁𝑃+𝐶𝑁𝑉
2  

𝜎𝑎𝐶𝑁𝑉
2

𝜎𝑎𝑆𝑁𝑃+𝐶𝑁𝑉
2  𝜎𝑝

2 𝜎𝑒
2 ℎ𝑎

2  

P3 
2,91 

(3,429) 
0,28 

(0,840) 
3,19 8,88  

16,51 
(1,742) 

13,32 
(2,562) 

0,19 
(0,205) 

P6 
8,93 

(9,297) 
0,0001 

(0,00949) 
8,93 0,00 

28,27 
(5,098) 

19,34 
(4,860) 

0,31 
(0,314) 

GP 
4,53 

(4,411) 
0,32 

(0,824) 
4,86 6,63 

16,43 
(2,269) 

11,57 
(2,746) 

0,29 
(0,253) 

GMD 
1,02E-03 

(1,03E-03) 
4,34E-05 

(1,29E-04) 
1,07E-03 4,07 

2,88E-03 
(0,0005) 

1,81E-03 
(0,0005) 

0,37 
(0,348) 

CAR 
2,38E-04 

(6,16E-03) 
1,09E-04 

(8,41E-04) 
3,47E-04 31,39 

1,73E-02 
(0,003) 

1,69E-02 
(0,003) 

0,02 
(0,411) 

CA 
1,14 

(1,516) 
0,09 

(0,185) 
1,24 7,57 

4,02 
(0,867) 

2,79 
(0,758) 

0,30 
(0,398) 

EA 
8,03E-04 

(6,24E-04) 
8,91E-06 

(1,07E-05) 
8,12E-04 1,10 

2,13E-03 
(0,0003) 

1,31E-03 
(0,0002) 

0,38 
(0,261) 

CE 
3,01 

(2,093) 
6,46E-06 

(1,04E-04) 
3,01 0,00 

9,87 
(1,109) 

6,86 
(1,362) 

0,30 
(0,191) 

CP 
1,35 

(0,766) 
6,67E-02 
(0,291) 

1,42 4,70 
5,45 

(0,439) 
4,03 

(0,745) 
0,26 

(0,145) 

RC 
1,68E-04 

(2,48E-04) 
6,99E-05 

(9,88E-05) 
2,38E-04 29,36 

1,38E-03 
(0,0002) 

1,14E-03 
(0,0002) 

0,17 
(0,183) 

PTC 
0,26 

(0,247) 
1,72E-06 

(3,92E-04) 
2,63E-01 0,00 

1,74 
(0,145) 

1,48 
(0,215) 

0,15 
(0,137) 

AOL 
1,80 

(0,515) 
1,98E-01 
(0,544) 

1,99 9,94 
7,44 

(0,894) 
5,45 

(1,380) 
0,26 

(0,122) 

EGS 
1,18E-01 

(8,33E-02) 
2,32E-06 

(1,74E-04) 
1,18E-01 0,00 

0,37 
(0,041) 

0,25 
(0,056) 

0,31 
(0,199) 

PCQ 
1,97 

(1,304) 
4,73E-07 
(0,00001) 

1,97 0,00 
7,06 

(0,686) 
5,09 

(0,947) 
0,27 

(0,169) 
aP3: peso aos três meses; P6: peso aos seis meses; GP: ganho de peso; GMD: ganho médio diário; CAR: consumo 
alimentar residual; CA: conversão alimentar; EA: eficiência alimentar; CE: comprimento externo; CP: 
comprimento da perna; RC: rendimento de carcaça; PTC: partes totais de carcaça; AOL: área de olho de lombo; 
EGS: espessura de gordura subcutânea; PCQ: peso de carcaça quente. 
 
 As estimativas de variância genética aditiva associadas ao efeito de SNP foram 

levemente maiores para o modelo 𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉, exceto para a característica GP, que foi 

sutilmente menor, e para P6 e PTC que foram iguais comparadas às estimativas de variância 

genética aditiva associada ao efeito de SNP para o modelo 𝐺𝐵𝑎. No geral, a inclusão do efeito 
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de CNV interferiu de forma sutil na estimativa de variância aditiva associada aos SNPs. 

Entretanto, as estimativas de variância genética aditiva associada aos CNVs foram baixas, 

variando entre próximo de 0,00 e 0,32. Entretanto, a variância genética aditiva total, no geral, 

foi maior para o modelo 𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉, exceto para CAR e PTC que apresentaram estimativas 

de variância total ligeiramente menor e igual ao modelo 𝐺𝐵𝑎, respectivamente. Ademais, P3, 

GP, CA, CE e AOL destacam-se com maiores incrementos devido a variância aditiva captada 

por CNV e, portanto, apresentam maior proporção da variância aditiva associada a CNVs que 

variou, no geral, entre 0,00 e 31,39%.  

 As variâncias fenotípicas e residuais pouco variaram entre os modelos, sendo a 

primeira levemente menor para o modelo 𝐺𝐵𝑎 e a segunda sutilmente menor para o modelo 

𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉. Entretanto, a herdabilidade restrita, variância aditiva total em relação à 

variância total, foi maior, para todas as características consideradas, quando estimada por 

meio do modelo 𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉. Assim, mesmo que o componente genético de CNV tenha sido 

pouco captado pelo modelo, parte relevante da variância fenotípica foi explicada pelo efeito 

genético de CNV. Nesse contexto, a maior variação entre os modelos foi observada para RC 

que apresentou herdabilidade de 0,11 e 0,17 quando estimada por meio dos modelos 𝐺𝐵𝑎 e 

𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉, respectivamente. Entretanto, os erros associado às estimativas de herdabilidade 

foram levemente maiores para o modelo 𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉.  

 

3.4.4. Acurácia e viés de predição 

A acurácia foi estimada por meio da correlação entre o fenótipo ajustado e o GEBV. 

Dessa forma, ambos os modelos apresentaram acurácias elevadas e próximas entre os 

modelos, com a diferença mais expressiva de 0,082 entre os modelos para eficiência 

alimentar, e com maior e menor acurácias de 0,936 e 0,369 associadas a eficiência alimentar 

e ao rendimento de carcaça, respectivamente, por meio do modelo 𝐺𝐵𝑎. Assim, para ambos 

os modelos, houveram variações quanto as acurácias entre as características. Para a maioria 

dos fenótipos, o modelo 𝐺𝐵𝑎 apresentou sutil vantagem quanto as acurácias comparado ao 

modelo 𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉, exceto para peso de carcaça quente e rendimento de carcaça para as 

quais as acurácias foram iguais entre os modelos e maior para o modelo 𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉, 

respectivamente.  

O viés de predição foi calculado como o coeficiente de regressão do fenótipo ajustado 

em função do GEBV, de forma que coeficientes de regressão iguais ou próximos de 1 indicam 
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ausência ou baixo viés de predição, respectivamente. No geral, os dois modelos apresentaram 

elevados coeficientes de regressão para todas as características analisadas, indicando alto 

viés de predição e subestimação dos GEBVs preditos, com maior discrepância entre os 

modelos para EA, e maior semelhança para AOL. Os maiores e menores coeficientes de 

regressão foram para EA e AOL, respectivamente, variando entre 0,969 e 3,754 e 1,021 e 

5,588 para os modelos 𝐺𝐵𝑎 e 𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉, respectivamente. Assim, os modelos 𝐺𝐵𝑎 e 𝐺𝐵𝑎 +

𝐶𝑁𝑉 apresentaram coeficientes de regressão próximos a 1 para a característica AOL, 

indicando baixo viés de predição. Entretanto, para todas as outras características analisadas 

houve subestimação dos GEBVs independente do modelo. A tabela 10 apresenta as acurácias 

e os coeficientes de regressão, associados a cada característica, para os modelos reduzido e 

completo. 

 

Tabela 10. Acurácia e coeficientes de regressão do fenótipo ajustado em função do GEBV (b𝑦∗, 
GEBV) e erro-padrão, entre parênteses, para as características consideradas nas análises para 

os modelos reduzido (𝐺𝐵𝑎) e completo (𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉) 

Característicaa 
Acurácia Viés de predição 

𝐺𝐵𝑎 𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉 𝐺𝐵𝑎 𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉 

P3 0,858 0,824 2,968 (0,157) 3,433 (0,209) 

P6 0,843 0,807 3,594 (0,203) 4,345 (0,281) 

GP 0,828 0,799 3,025 (0,181) 3,700 (0,246) 

GMD 0,860 0,847 3,754 (0,197) 4,710 (0,261) 

CAR 0,873 0,862 3,327 (0,164) 4,728 (0,245) 

CA 0,909 0,827 2,227 (0,090) 4,823 (0,289) 

EA 0,936 0,903 2,866 (0,095) 5,588 (0,235) 

CE 0,865 0,846 2,851 (0,146) 3,606 (0,201) 

CP 0,896 0,853 2,633 (0,116) 3,030 (0,164) 

RC 0,369 0,372 3,024 (0,653) 4,133 (0,885) 

PTC 0,815 0,807 2,370 (0,149) 2,784 (0,180) 

AOL 0,570 0,551 0,969 (0,123) 1,021 (0,136) 

EGS 0,755 0,737 2,390 (0,182) 2,964 (0,238) 

PCQ 0,645 0,645 2,829 (0,294) 3,491 (0,363) 
aP3: peso aos três meses; P6: peso aos seis meses; GP: ganho de peso; GMD: ganho médio diário; CAR: consumo 
alimentar residual; CA: conversão alimentar; EA: eficiência alimentar; CE: comprimento externo; CP: 
comprimento da perna; RC: rendimento de carcaça; PTC: partes totais de carcaça; AOL: área de olho de lombo; 
EGS: espessura de gordura subcutânea; PCQ: peso de carcaça quente. 
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3.5. Discussão 

3.5.1. Relacionamento genômico e componentes de variância 

A utilização de grandes bancos de dados com informações confiáveis contribui para 

predições acuradas de valores genéticos. Contudo, não há um grande conjunto de dados para 

uso em esquemas de seleção de ovinos no Brasil e o processo de construção leva tempo 

(Medrado et al., 2021). Assim, este estudo contribui com incremento de informações de 

componentes de variância e herdabilidade para a raça Santa Inês, uma das principais raças de 

ovinos do Brasil, e proporciona novas perspectivas sobre a inclusão de variações no número 

de cópias em modelos de predição genômica.  

Todos os cordeiros da população de ovinos Santa Inês considerada para as análises 

genéticas foram genotipados (Ovine SNP50 BeadChip, www.illumina.com), proporcionando a 

inclusão de todos os animais na matriz de relacionamento genômico e predição de GEBV para 

cada cordeiro seguindo dois modelos de melhor predição linear genômica não viesada 

(GBLUP), 𝐺𝐵𝑎 e 𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉. No geral, é comum que apenas uma fração dos animais seja 

genotipada e isso dificulta a seleção por meio de modelos GBLUP, pois animais genotipados e 

não genotipados apresentam GEBV e EBV, respectivamente (Lourenco et al., 2020), tornando 

a comparação mais complexa. Adicionalmente, os efeitos de marcadores SNPs e CNVs foram 

considerados por meio das matrizes de relacionamento genômico 𝑮 e 𝑮𝒄, respectivamente. 

As matrizes 𝑮 e 𝑮𝒄 apresentaram médias baixas de relacionamento entre os indivíduos e 

muito próximas da registrada (-0,005) por Rovadoscki et al. (2018), que consideraram uma 

fração dos indivíduos aqui abordados. Entretanto, o valor máximo da diagonal de 𝑮𝒄 é 

superior ao de 𝑮, indicando maior desvio do relacionamento médio provavelmente devido à 

estrutura genômica da CNV e ao baixo número de marcadores. Dessa forma, a influência de 

cada marcador para o relacionamento é maior comparado a 𝑮 e há maior probabilidade, 

também devido a não detecção de CNV em 53 indivíduos,  de alguns animais apresentarem a 

mesma sequência de marcadores. Assim, no CNV marker file existem 53 animais com todos as 

variantes codificadas como 1 (2n, indivíduos sem variação no número de cópias). Entretanto, 

pelo mesmo motivo, fora da diagonal era esperado valor máximo superior em 𝑮𝒄.  

As matrizes 𝑮 e 𝑮𝒄 foram utilizadas para estimar herdabilidade. Estimativas confiáveis 

de parâmetros genéticos são relevantes para melhorar a predição dos valores genéticos 

(Rojas De Oliveira et al., 2018). Porém, as estimativas podem ser influenciadas por inúmeros 

fatores, incluindo a proporção da variância aditiva captada. As herdabilidades estimadas pelo 



62 
 

modelo 𝐺𝐵𝑎 para as 14 características consideradas estão, no geral, próximas às reportadas 

por Brito et al. (2017), Medrado et al. (2021) e Tortereau et al. (2020) e diferiram sutilmente 

das estimadas por meio do modelo 𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉. Nesse cenário, as estimativas de 

herdabilidade foram iguais entre os modelos para P6, CAR e PTC, e apresentaram maior 

diferença de 0,06 para RC. Indicando que a inclusão de efeito de CNV, no geral, contribui 

pouco para a herdabilidade, possivelmente por reduzir ligeiramente o componente de 

variância aditiva associado aos SNPs e apresentar baixo componente de variância associado a 

CNV. A proporção da variação aditiva captada por CNV variou entre 0,00 e 31,11%, 

apresentando maior contribuição para CAR. Nesse contexto, segmentos de CNV foram 

associados ao CAR de animais domésticos (Pu et al., 2016; Zhou et al., 2018), destaca-se a 

associação de segmento de CNV com o CAR na população considerada neste estudo, como 

demonstrado no primeiro capítulo deste material. Corroborando com a importância dos 

efeitos de segmentos de CNV sobre CAR, o componente da variância aditiva associado aos 

segmentos de CNV foi o proporcionalmente maior entre as 14 características analisadas.  

A proporção da variação aditiva captada por CNV para RC foi de 29,11%, contudo 

diversos fatores podem estar relacionados ao rendimento de carcaça. Escores visuais são 

geneticamente correlacionados com características de carcaça e importantes para a avaliação 

de RC (Cancian et al., 2014; Walmsley et al., 2020; Zhou et al., 2016), principalmente na 

ausência de mensurações mais complexas, como as realizadas por ultrassonografia. Nesse 

contexto, CNVs foram associados a conformação, musculatura e precocidade em bovinos 

Nelore (Zhou et al., 2016), indicando que CNVs influenciam a deposição muscular. 

Adicionalmente, destaca-se a associação de segmento de CNV com o RC na população 

considerada neste estudo, como demonstrado no primeiro capítulo deste material. 

Corroborando com a proporção da variância aditiva total explicada pelo componente de 

variância aditiva associado a CNV. No geral, as variâncias aditivas totais foram maiores 

quando estimadas pelo modelo 𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉 comparado às estimadas pelo modelo 𝐺𝐵𝑎, pois 

esse modelo provavelmente capta maiores efeitos aditivos associados aos segmentos de CNV. 

Portanto, os efeitos de CNV não foram completamente captados pela variância aditiva 

associada aos marcadores SNPs, assim como indicado em estudos com bovinos (Chen et al., 

2021; Hay et al., 2018; Lee et al., 2020). No entanto, modelos incluindo efeitos de CNV podem 

capturar mais variância, mas isso não se reflete necessariamente em ganhos de capacidade 

preditiva (Hottis Lyra et al., 2019). 
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No presente estudo, houve abrangência quanto às características abordadas a fim de 

incrementar o conhecimento sobre a inclusão de efeitos de CNV em modelos de predição de 

valores genéticos para características de desempenho, eficiência e carcaça. No geral, CNVs 

são responsáveis por uma fração da variância fenotípica em ovinos, assim como em bovinos 

(Chen et al., 2021). O modelo 𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉 seguiu o mesmo padrão de estimativas de 

componentes de variâncias, herdabilidade e predição de GEBV que o modelo 𝐺𝐵𝑎 para as três 

classes de características. Adicionalmente, os modelos 𝐺𝐵𝑎 e 𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉 não apresentaram 

grandes discrepâncias quanto aos erros-padrão associados às estimativas de herdabilidade, 

que foram altos para os dois modelos. É provável que, principalmente, o número de animais e 

o baixo relacionamento médio entre eles tenham contribuído para a inflação do erro 

associado às estimativas de herdabilidade.   

      

3.5.2. Habilidade e viés de predição 

No presente estudo, as correlações entre os fenótipos ajustados e os GEBVs foram 

sutilmente superiores para o modelo 𝐺𝐵𝑎 comparado ao modelo 𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉. As acurácias 

dos modelos 𝐺𝐵𝑎 e 𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉 foram altas e variaram entre 0,36 e 0,93, e 0,37 e 0,90, 

respectivamente. Mesmo com maior variância genética aditiva total captada pelo modelo 

𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉, não houve ganho em acurácia com a inclusão de efeitos de CNV para a predição 

de GEBV comparando os modelos 𝐺𝐵𝑎 e 𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉. Nesse contexto, Hay et al. (2018), 

trabalhando com uma população de Nelore, avaliaram a inclusão de efeitos de CNV como 

covariável em modelos de predição de valores genéticos considerando BayesA, BayesB e 

GBLUP com e sem CNV. Os autores reportaram acurácia de predição variando entre 0,12 e 

0,62 entre nove características estudadas, com ganhos mínimos em acurácia ao incluir 

informações de CNV nos modelos. Considerando modelos GBLUP, o modelo considerando 

SNPs e todas as deleções e duplicações bialélicas (SNP + todas CNVs) apresentou ganho em 

acurácia de predição exclusivamente para musculatura e precocidade ao ano, com ganhos de 

0,01 e 0,02, respectivamente. Ademais, duas características não diferiram quanto a acurácia 

de predição e outras cinco foram maiores para o modelo considerando exclusivamente SNPs. 

Mesmo com diferenças na inclusão dos efeitos de CNV nos modelos de predição (covariável; 

efeito aditivo extra), espécie e características abordadas, os resultados do presente estudo 

apresentam padrão semelhante aos reportados por Hay et al. (2018). No presente estudo, 

não houve variação quanto a acurácia de predição para PCQ e houve ganho de 0,003 para RC 
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ao incluir efeitos de CNV no modelo. Para as outras 12 características consideradas na análise 

o modelo 𝐺𝐵𝑎 apresentou melhores acurácia de predição. Esses resultados indicam que não 

houve diferença importante em acurácia de predição ao incluir efeitos de CNV no modelo e 

que o padrão de variação em acurácia foi semelhante ao utilizar CNV como covariável ou 

efeito aditivo extra. 

Chen et al. (2021), compararam dois modelos GBLUP, um exclusivamente com efeitos 

de SNPs e outro com efeitos de SNPs e variações estruturais (SV, entre elas CNV) ambas 

incluídas como valores genéticos aleatórios estimados por meio de matriz de relacionamento 

genômico por meio de SNPs e CNVs, respectivamente. Utilizando informações das raças 

Holandesa e Jersey, reportaram acurácias de predição variando entre 0,262 e 0,838 para 

produção de leite, gordura e proteína, fertilidade e tipo (conformação). Entre as 

características analisadas, os autores reportaram o maior ganho em acurácia de 0,003 ao 

incluírem efeito de CNV no modelo. Assim, a inclusão de variantes estruturais no modelo de 

predição genômica não elevou a acurácia de predição (Chen et al., 2021). Apesar das 

diferenças metodológicas entre o presente estudo e os reportados por Chen et al. (2021) e 

Hay et al. (2018), observa-se ausência ou baixa variação quanto a acurácia de predição devida 

a inclusão de efeitos de CNV nos modelos de predição. Assim, a inclusão de efeito de CNV no 

modelo não necessariamente significa aumento em acurácia de predição para todas as 

características e, portanto, a inclusão dos efeitos de CNV em modelos de predição de GEBVs 

não deve ser prioridade.   

Adicionalmente, foi calculado o viés de predição associado a cada característica para 

os modelos 𝐺𝐵𝑎 e 𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉. Para modelos não viesados são esperados coeficientes de 

regressão iguais a 1. Nesse contexto, os modelos 𝐺𝐵𝑎 e 𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉 apresentaram 

coeficientes de regressão alto para todas as características, variando de 0,96 a 5,588, exceto 

para AOL que apresentou coeficiente de regressão de 0,96 e 1,02 para os modelos 𝐺𝐵𝑎 e 

𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉, respectivamente. Assim, para AOL os modelos apresentam baixo viés com leves 

superestimação e subestimação dos GEBVs quando considerados os modelos 𝐺𝐵𝑎 e 𝐺𝐵𝑎 +

𝐶𝑁𝑉, respectivamente. Entretanto, no geral, utilizando os modelos 𝐺𝐵𝑎 e 𝐺𝐵𝑎 + 𝐶𝑁𝑉 as 

predições de GEBVs foram subestimadas para a maioria das características na população de 

ovinos considerada.  
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3.6. Conclusão 

Por meio de um arquivo de marcadores exclusivamente composto por CNVs foi construída 

uma matriz de relacionamento genômico utilizada para incorporar os efeitos de CNV ao 

modelo com informações de SNPs para predição de GEBVs e o ganho em acurácia foi 

comparado a um modelo utilizando exclusivamente informações de SNPs. Nesse contexto, a 

inclusão de CNV nas análises genéticas permitiram capturar maior variância genética, 

entretanto a proporção da variância genética explicada por CNVs varia entre as 

características. Adicionalmente, não foram encontrados estudos que utilizaram a mesma 

metodologia para incorporar efeitos de CNV em modelos de predição de GEBV para avaliação 

de características de animais domésticos.  Entre os modelos considerados, não houve 

incremento na habilidade preditiva ao inserir informações de CNV. Portanto, os resultados 

reportados no presente estudo indicam que a inclusão de informações de CNV em modelos 

para predição de GEBV não deve ser prioridade. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A. CNVs com p-valor>0,10 e p-valor<0,11 associadas às respectivas 
características, consumo alimentar residual (CAR) e partes totais de carcaça (PTC), 
acompanhadas das posições e respectivas probes mais significativas, frequências e p-valores.  

 

aRC: rendimento de carcaça, CE: comprimento externo, CAR: consumo alimentar residual, PTC: partes totais de 
carcaça. bPosição do segmento de CNV baseada no genoma ovino Oar_rambouillet_v1.0 (NCBI). 

  

Característicaa 
OAR: primeira-
última posiçãob 

Probe Frequência p-valor  

CAR 
6:63210772-

63292850 
s29556.1 8 0.10724         

CAR 
1:85202342-

85261298 
OAR1_85202342.1 5 0.10724         

PTC 
17:43258867-

43356226 
OAR17_43258867.1 8 0.10229         

PTC 
21:19511069-

19613155 
OAR21_19511069.1 11 0.10229         
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APÊNDICE B. Sobreposição de segmentos de CNVs, com p-valor>0,10 e p-valor<0,11, 
com QTLs previamente mapeados para características de crescimento, desempenho e 
carcaça. 

OAR: primeira-última posiçãoa QTL_Ids Característica relacionada 

6:63210772-63292850 QTL:14284 Peso corporal (abate) 

1:85202342-85261298 
QTL:14238 Deposição de músculo na terceira 

lombar 

 
QTL:14241 Deposição de músculo na terceira 

lombar 
 QTL:14239 Gordura na terceira lombar 

 
QTL:17216 Conteúdo de ácido 

docosapentaenóico da carne 
 QTL:14275 Peso do osso na carcaça 
 QTL:14276 Peso do músculo na carcaça 

 
QTL:14278 Porcentagem de rendimento de 

carne magra 
 QTL:14277 Porcentagem de gordura na carcaça 
 QTL:13885 Peso corporal (8 semanas) 

 
QTL:17215 Conteúdo de ácido 

eicosapentaenóico da carne 

 
QTL:17221 Teor de ácidos graxos 

poliinsaturados da carne 
17:43258867-43356226 - - 

21:19511069-19613155 
QTL:17218 Conteúdo de ácido 

docosapentaenóico da carne 
 QTL:13946 Ganho médio diário 
 QTL:13930 Peso corporal (56 semanas) 
 QTL:13952 Ganho médio diário 
 QTL:17207 Teor de ácido gadoléico da carne 
 QTL:13925 Peso corporal (43 semaas) 
 QTL:13936 Peso corporal (83 semanas) 
 QTL:13959 Ganho médio diário 
 QTL:17201 Teor de ácido mirístico da carne 
 QTL:17202 Teor de ácido palmítico da carne 
 QTL:17211 Teor de ácido linoleico da carne 
 QTL:17203 Teor de ácido esteárico da carne 
 QTL:17205 Teor de ácido oleico da carne 
 QTL:17206 Teor de ácido cis-vacênico da carne 
 QTL:17209 Teor de ácido linoleico da carne 
 QTL:17212 Teor de ácido arcadiônico da carne 

aPosição do segmento de CNV baseada no genoma ovino Oar_rambouillet_v1.0 (NCBI).  
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APÊNDICE C. Lista de genes dentro da janela de 1Mb para CNVs com p-valor>0,10 e p-
valor<0,11 

OAR: primeira-
última posiçãoa 

Característica 
associadab 

Gene Ensembl IDc 
Entrezgene 

IDd 

6:63210772-
63292850 

CAR FAM114A1 
KLF3 

PGM2 

ENSOARG00000010269 101112224 
ENSOARG00000010144 101111966 
ENSOARG00000009837 101111285 

1:85202342-
85261298 

CAR COL11A1 
RNPC3 

ENSOARG00000018591 101117548 
ENSOARG00000018719 101118319 

17:43258867-
43356226 

PTC FSTL5 ENSOARG00000001443 101105281 

21:19511069-
19613155 

PTC ALG8 
AQP11 
GAB2 
INTS4 

KCTD14 
KCTD21 
NARS2 
RSF1 

TENM4 
THRSP 
USP35 

ENSOARG00000006601 101109656 
ENSOARG00000007178 101111499 
ENSOARG00000006340 101115743 
ENSOARG00000006741 101110460 
ENSOARG00000015282 101116522 
ENSOARG00000006482 101109401 
ENSOARG00000006276 101108871 
ENSOARG00000006933 101116780 
ENSOARG00000006069 101108614 
ENSOARG00000015271 101110189 
ENSOARG00000006396 101109133 

aPosição baseada no genoma ovino Oar_rambouillet_v1.0 (NCBI). bCAR: consumo alimentar residual, PTC: partes 
totais de carcaça. cIdentificação do gene pela base de dados Ensembl (Ensembl 104 Database). dIdentificação do 
gene pela base de dados NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene 

 
 
 
 
 
 
 
 


