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RESUMO 

SANTANA, M.H.A. Estudo genético e genômico da ingestão e eficiência alimentar em 

bovinos da raça Nelore (Bos indicus). 2013. 89 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Zootecnia 

e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2013. 

O objetivo dessa pesquisa foi avaliar os parâmetros genéticos e correlações das medidas de 

ingestão e eficiência alimentar com desempenho e características de carcaça, além de realizar 

o estudo de associação de amplo genoma (GWAS) para ingestão de matéria seca (IMS), 

consumo alimentar residual (CAR) e ganho de peso (GMD) em bovinos da raça Nelore (Bos 

indicus). Foram utilizados dados de 1.058 animais com fenótipo para IMS, taxa de conversão 

alimentar (CA), CAR, ganho de peso residual (GPR), consumo e ganho residuais (CGR), ganho 

de peso diário (GMD) e características de carcaça. Os parâmetros genéticos da IMS, CA, CAR, 

GPR e CGR e suas as correlações com GMD e características de carcaça foram estimados 

utilizando abordagem bayesiana. Quatro marcadores do tipo SNP (Single Nucleotide 

Polymorphism), localizados em genes relacionados ao controle de apetite (NPY e PDE3B) e 

transporte iônico (TRPM3 e ITPR1), foram associados com o desempenho, ingestão e medidas 

de eficiência alimentar. Adicionalmente, os animais foram genotipados em dois chips distintos 

(Illumina Bovine HD e Illumina BovineSNP50) e as informações genotípicas foram 

combinadas por meio de estudo de imputação. As centenas de milhares de SNPs foram 

utilizadas para o GWAS da IMS, CAR e GMD pelo teste de associação GRAMMAR-Gamma. A 

herdabilidade da IMS, CAR e CGR foi de 0,40, 0,38 e 0,54, respectivamente. Não foram 

encontradas associações nos SNPs localizados nos genes TRPM3, NPY e ITPR1, no entanto, o 

SNP no gene PDE3B foi associados significativamente (P≤0,05) com IMS, CAR e CGR. Os 

SNPs mais associados com a IMS e CAR, no GWAS, estão localizados nos cromossomos 4, 8, 

14 e 21 em regiões genômicas relacionadas com transporte iônico e regulação da ingestão. O 

GWAS para o GMD apontou os cromossomos 3, 6 e 10 como os que continham os marcadores 

com maior associação. A ingestão e eficiência alimentar são passíveis de seleção genética, 

principalmente o CGR. O gene PDE3B deve ser melhor estudado pois, aparenta ter relação com 

esses fenótipos. Por fim, esse trabalho apontou regiões genômicas, por meio de associação de 

amplo genoma, relacionadas com a IMS, CAR e GMD, acredita-se ser o primeiro estudo desse 

tipo para esses fenótipos em animais da raça Nelore. 

 

Palavras-chave: consumo alimentar residual, ingestão, ganho de peso, GWAS, SNPs  



 
 

 

 

ABSTRACT 

SANTANA, M.H.A. Genetic and genomic study of intake and feed efficiency in Nellore 

(Bos indicus) cattle. 2013. 89 p. Thesis (Ph.D.) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2013.  

The aim of this study was to evaluate the genetic parameters and correlations of intake and feed 

efficiency with performance and carcass traits, and perform the genome-wide association study 

(GWAS) for dry matter intake (DMI), residual feed intake (RFI) and average daily gain (ADG) 

in Nelore cattle (Bos indicus). Data from 1,058 animals phenotyped for DMI, feed conversion 

ratio (FCR), RFI, residual body weight gain (RG), residual intake and body weight gain (RIG), 

average daily gain (ADG) and carcass traits were used. Genetic parameters of DMI, FCR, RFI, 

RG and RIG and their correlations with ADG and carcass traits were estimated using Bayesian 

approach. Four SNPs (Single Nucleotide Polymorphism), located in genes related to appetite 

control (NPY and PDE3B) and ion transport (TRPM3 and ITPR1), were associated with 

performance, intake and feed efficiency traits. Additionally, the animals were genotyped in two 

different chips (Illumina Bovine HD and Illumina BovineSNP50) and genotypic information 

were combined by imputation. The hundreds of thousands of SNPs were used for GWAS of 

DMI, RFI and ADG by GRAMMAR-Gamma association test. The heritability of DMI, RFI and 

RIG was 0.40, 0.38 and 0.54, respectively. No associations were found in SNPs in genes 

TRPM3, NPY and ITPR1, however, the SNP in PDE3B gene was significantly associated 

(P≤0.05) with DMI, RFI and RIG. The SNPs most associated with DMI and RFI, in GWAS, 

are located on chromosomes 4, 8, 14 and 21 in genomic regions associated with ion transport 

and appetite regulation. The GWAS pointed chromosomes 3, 6 and 10 as those containing more 

associated markers for ADG. Feed intake and feed efficiency are amenable to genetic selection, 

especially the RIG. The PDE3B gene should be further studied thus appears to be related to 

these phenotypes. Finally, this work shows genomic regions by genome-wide association, 

related to DMI, RFI and ADG, believed to be the first study of its kind for these phenotypes in 

Nellore cattle. 

 

Keywords: feed intake, GWAS, residual feed intake, SNPs, weight gain 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil ocupa lugar de destaque na pecuária de corte bovina, com um rebanho estimado 

de 185 milhões de cabeças, formado majoritariamente por animais zebuínos, principalmente da 

raça Nelore. O consumo de carne bovina per capita é de aproximadamente 35 kg/hab/ano e a 

produção de cerca de 8 milhões de toneladas de equivalente carcaça sendo que, desse montante, 

20% é destinada à exportação e o país é responsável por quase 25% do mercado mundial de 

carnes de acordo com o anuário da pecuária. No entanto, a maior parcela dessa exportação é 

direcionada a mercados menos exigentes quanto a aspectos qualitativos. A pouca consistência 

e padronização dessa produção leva, principalmente, ao menor preço pago por essa commoditie. 

Esse cenário pode ser modificado em diversas frentes, contudo, é inegável que o aumento 

da produtividade é o principal norte a ser galgado. Esse aumento passa pela melhora do 

ambiente de criação (nutrição, reprodução, bem estar animal e sanidade) e no melhoramento 

genético (fertilidade, características de carcaça, desempenho, ingestão e eficiência alimentar). 

A forma mais comum de mensurar a produtividade é pela relação da área ocupada pela 

produção. Nesse contexto, é possível relacionar duas medidas de produção com o intuito de 

criar uma medida que pode ser vista como produtividade. A relação da ingestão de alimentos 

(recurso empregado) pelo ganho de peso (produção) resultou em diversas medidas de eficiência 

alimentar (produtividade). Essas relações almejam melhorias no sistema produtivo tanto pela 

redução dos custos com alimentação, responsável por grande parte dos custos totais, como 

também pela maior velocidade de crescimento do tecido muscular e adiposo dos bovinos. 

Diversos fatores encaminharam a bovinocultura a adotar com mais afinco a mensuração 

da produção (desempenho) em si e, por consequência, os recursos empregados em obter essa 

produção (ingestão alimentar) acabaram ficando em segundo plano nas avaliações. Certamente, 

um dos grandes desmotivadores, até então, do uso da ingestão e, por corolário, a eficiência 

alimentar, é a dificuldade de mensurá-la em bovinos de corte, principalmente em sistemas na 

qual o confinamento não faz parte em nenhuma fase do ciclo de produção. Outro fator que 

elucida esse direcionamento para as medidas de produção é que se admitia que a eficiência 

alimentar era estreitamente relacionada com o ganho de peso. 

Nas últimas décadas, foi crescente a relevância dada à mensuração da ingestão alimentar, 

avaliada em bovinos pela ingestão de matéria seca. Dezenas de índices foram propostos para 

avaliar a eficiência alimentar, com destaque para a taxa de conversão alimentar e o consumo 
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alimentar residual. Um grande fomentador dos estudos desses fenótipos foi o avanço 

tecnológico empregado nas pesquisas e na indústria. Essa ascensão permitiu que medidas 

laboriosas de serem avaliadas pudessem ser alvo de futuras seleções genéticas. Esse fato 

ocorreu pelo desenvolvimento, concomitante, das ferramentas computacionais e da genética 

molecular. 

Em outra esfera, o melhoramento genético classicamente utiliza os fenótipos e as 

informações dos seus ascendentes e colaterais para predizer o mérito genético de determinado 

animal. Essa abordagem tem sido utilizada há décadas com muito sucesso para a seleção 

genética nas diversas espécies. Contudo, na bovinocultura, ainda é um desafio estimar o valor 

genético de animais jovens, com uma acurácia alta, devido ao baixo ou inexistente número de 

descendentes, principalmente de medidas que apresentam herdabilidade baixa. A estimativa dos 

componentes de variância e parâmetros genéticos para medidas de ingestão e eficiência 

alimentar de animais Bos indicus é escassa, principalmente animais da raça Nelore. O efeito 

dessa carência é o parco conhecimento referente às correlações genéticas desses fenótipos com 

outros de interesse, tais como, desempenho, características de carcaça e reprodutivas. 

Por outro lado, a evolução das tecnologias voltadas para a genética molecular tem sido 

acentuada nas últimas décadas. Esse fato permitiu a melhor compreensão de regiões ao longo 

do genoma que influenciam determinadas características, principalmente de genes considerados 

candidatos. Os estudos nessa área são abundantes, principalmente voltados para doenças 

genéticas em humanos. Na produção animal essa abordagem foi utilizada com sucesso na 

certificação de paternidade, na identificação de doenças genéticas e para descrever medidas 

influenciadas por poucos genes e com alta herdabilidade por meio de marcadores do tipo 

polimorfismo de nucleotídeo único (SNP – Single Nucleotide Polymorphism). 

A partir de 2009, com o lançamento do genoma bovino de referência, surgiram produtos 

comerciais que realizam a prospecção automatizada de milhares de SNPs ao longo de todo o 

genoma dessa espécie. Com isso, o custo por marcador avaliado reduziu imensamente e 

aumentou sua aplicabilidade na bovinocultura. Esse aumento exponencial de informações 

geradas por esses chips direcionou a elaboração de metodologias capazes de explorar de forma 

eficaz esses dados. A abordagem que reúne essa gama de elementos, para relacionar milhares 

de loci genômicos polimórficos com características complexas, é o estudo de associação de 

amplo genoma (GWAS – Genome-wide Association Study). 

O GWAS foi utilizado, inicialmente, na pesquisa epidemiológica da genética humana com 

a finalidade de identificar regiões ao longo do genoma que estavam relacionadas com 



3 
 

 

 

determinadas características e, posteriormente, buscar suas funções biológicas e vias 

metabólicas. Posteriormente, essa metodologia se expandiu para a bovinocultura e demais 

cadeias de produção animal. Todavia, ainda são escassos os trabalhos voltados para a 

caracterização genética e genômica das medidas de eficiência alimentar e ingestão em bovinos, 

principalmente em animais Bos indicus. O presente estudo tem como foco caracterizar a 

genética da ingestão, eficiência alimentar e ganho de peso de bovinos Nelore. Dessa forma, será 

demonstrado as possíveis respostas à uma seleção genética e também as correlações genéticas 

dessas medidas com outros fenótipos importantes. Adicionalmente será caracterizada a 

genômica da ingestão de matéria seca, consumo alimentar residual e ganho de peso diário pelo 

GWAS. Para esses três fenótipos serão apontadas as regiões com maior influência sobre eles e 

será abordado, de um ponto de vista fisiológico, as possíveis razões pelo o qual essas regiões 

são importantes para essas variáveis. 
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2. HIPÓTESES 

 

 Existe variabilidade genética nas medidas de eficiência alimentar e ingestão de bovinos 

Nelore e estes fenótipos estão correlacionados geneticamente com medidas de 

desempenho e características de carcaça. 

 Marcadores moleculares localizados em genes de interesse para ingestão e eficiência 

alimentar são associados com essas medidas. 

 O estudo de associação de amplo genoma, aliado com a busca por genes, é capaz discernir 

os loci ao longo dos cromossomos autossômicos relacionados com a ingestão alimentar 

(IMS), consumo alimentar residual (CAR) e ganho de peso diário (GMD) em bovinos da 

raça Nelore. 
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3. OBJETIVOS GERAIS 

 

Avaliar os parâmetros genéticos da ingestão, eficiência alimentar e ganho de peso, bem 

como, detectar marcadores moleculares do tipo SNP associados e regiões cromossômicas 

relacionadas com esses fenótipos. 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Estimar os componentes de (co)variância e herdabilidade de medidas de eficiência 

alimentar e ingestão. Calcular as correlações genéticas e fenotípicas dessas medidas com 

desempenho e características de carcaça. 

 

2. Verificar a associação e os efeitos de substituição alélica de SNPs localizados em genes 

relacionados com controle de apetite e transporte iônico com medidas de desempenho, 

ingestão e eficiência alimentar. 

 

3. Identificar os SNPs associados com IMS e CAR em estudos de associação de amplo 

genoma com animais genotipados em painéis de média e alta densidade. Realizar o 

GWAS com um conjunto de dados combinados dos dois diferentes painéis, por meio de 

imputação, para essas duas variáveis e para o GMD. Explorar as regiões, que cercam os 

marcadores identificados, buscando por genes e QTLs com funções fisiológicas 

potencialmente relacionadas com as variáveis fenotípicas. 

  



6 
 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PARÂMETROS GENÉTICOS DA EFICIÊNCIA ALIMENTAR E INGESTÃO E SUAS 

ASSOCIAÇÕES COM CRESCIMENTO E CARACTERÍSTICAS DE CARCAÇA EM 

BOVINOS NELORE 

 

 

RESUMO 

O objetivo do estudo foi estimar os parâmetros genéticos para eficiência alimentar e ingestão 

de matéria seca e verificar suas correlações com o crescimento e características de carcaça de 

bovinos Nelore. Utilizou-se um conjunto de dados de 1.058 animais machos medidos para 

características de ingestão, crescimento, eficiência alimentar e características de carcaça, e foi 

utilizado uma matriz de parentesco de 3.521 animais. A estimativa das correlações fenotípicas 

foram realizadas no PROC CORR do software SAS 9.3. Os parâmetros genéticos foram 

estimados pelo software GIBBS2F90, utilizando abordagem bayesiana. As estimativas de 

herdabilidade para a ingestão de matéria seca (IMS), consumo alimentar residual (CAR) e 

consumo e ganho residuais (CGR) foram de 0,40, 0,38 e 0,54, respectivamente. A correlação 

genética do CAR e CGR com o ganho de espessura de gordura subcutânea no Longissimus foi 

de 0,22 e 0,07. As características analisadas apresentaram variabilidade genética e 

herdabilidade suficiente para permitir sua inclusão nos programas de melhoramento genético 

animal de bovinos Nelore. O CGR apresentou maior herdabilidade e correlações genéticas mais 

favoráveis com outras medidas de ingestão, desempenho e carcaça. 

 

Palavras-chave: bovinos de corte, componentes de variância, consumo alimentar residual, 

consumo e ganho residuais, herdabilidade 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos tem-se dado importância cada vez maior para a ingestão e eficiência 

alimentar em bovinos. As interações da ingestão de alimentos com a produção têm sido 

estudadas há bastante tempo na pecuária e, ao longo dos anos, geraram dezenas de medidas de 

eficiência alimentar. Esse fato ocorreu devido à necessidade de diminuir os custos de produção 

e aumentar a produtividade da bovinocultura de corte. Paralelamente, o interesse por essas 

medidas também englobam a preocupação com o impacto ambiental pela redução da emissão 

de gases de efeito estufa e dos dejetos sólidos (NKRUMAH et al., 2006; HEGARTY et al., 

2007). 

As principais variáveis utilizadas para estimar a eficiência alimentar em bovinos de 

corte são a taxa de conversão alimentar, a eficiência alimentar bruta, a taxa de Kleiber 

(KLEIBER, 1936), a eficiência parcial de crescimento, a taxa de crescimento relativo 

(FITZHUGH JR.; TAYLOR, 1971), o consumo alimentar residual (KOCH et al., 1963) e, a 

recentemente proposta, consumo e ganho residuais (BERRY; CROWLEY, 2012). 

As estimativas de parâmetros genéticos e correlações genéticas da eficiência alimentar 

já foram largamente estudadas em animais taurinos (Bos taurus) e compostos, e o consumo 

alimentar residual já é utilizado em alguns programas de melhoramento genético de taurinos. 

As correlações genéticas do consumo alimentar residual (CAR) com medidas de carcaça 

avaliada por ultrassonografia, principalmente a deposição de gordura subcutânea, foi objeto de 

alguns trabalhos (ARTHUR; ARCHER; JOHNSTON, 2001; RICHARDSON et al., 2001). 

As estimativas dos componentes de variância, dos parâmetros genéticos e das 

correlações genéticas de eficiência alimentar são escassas em animais zebuínos (Bos indicus). 

Em um dos poucos estudos, Barwick et al. (2009) estimaram esses parâmetros para eficiência 

alimentar com animais da raça Brahman. Em bovinos Nelore são mais raros ainda os estudos 

com estimativas desses parâmetros que são importantes nessa raça por representar a maioria da 

população de bovinos no Brasil, um dos maiores produtores mundiais de carne bovina. 

Adicionalmente, o conhecimento desses parâmetros e dessas correlações são fundamentais para 

futuros estudos de seleção genética baseada em eficiência e ingestão alimentar.  

Os objetivos desse estudo foram estimar os parâmetros genéticos, os componentes de 

(co)variância e herdabilidade para ingestão de matéria seca e de medidas de eficiência alimentar 

em bovinos da raça Nelore. Complementarmente, correlacionar geneticamente e 
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fenotipicamente as medidas de eficiência e ingestão alimentar com medidas de desempenho e 

de carcaça nessa raça. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. ANIMAIS E INSTALAÇÕES 

 

As análises foram realizadas pelo Grupo de Melhoramento Animal e Biotecnologia da 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo (FZEA/USP) 

e é uma compilação de treze diferentes experimentos conduzidos no Brasil, sendo que destes, 

sete foram no Estado de São Paulo, três em Minas Gerais, dois em Goiás e um no Paraná.  

Foram utilizadas informações de 1.058 animais machos da raça Nelore (Bos indicus), 

sendo que, destes, 147 eram castrados e 891 inteiros nascidos entre 2005 e 2011, filhos de 176 

touros e 779 vacas, formando uma matriz de parentesco de 3.521 animais. 

Os animais foram mantidos em sistema de confinamento, em três diferentes tipos de 

instalações: baias individuais (n=430 animais), Calan Gates (n=212 animais) e GrowSafe 

(n=396 animais), com média de 517±169 dias de idade e 366±59 kg de peso vivo no início. Os 

experimentos foram conduzido nos anos de 2007 a 2012. 

 

2.2. DIETA EXPERIMENTAL E MANEJO 

 

Antes do início dos testes, todos os animais passaram por um período de adaptação às 

instalações e à dieta, por um período não inferior a 21 dias. Nos experimentos foram realizadas 

coletas dos volumosos, concentrados e das sobras para avaliações periódicas da composição 

bromatológica dos mesmos, principalmente da matéria seca que é fundamental para avaliação 

da ingestão e eficiência alimentar. O alimento era fornecido duas vezes ao dia, na forma de 

ração total misturada. 

 

2.3. COLETA DE DADOS 

 

Os períodos de coleta de dados variaram de 70 a 90 dias, dependendo do experimento. 

Todos os animais foram pesados sem jejum alimentar e hídrico durante esse período, e assim 

obtido o peso vivo médio (PVM). O ganho de peso médio diário (GMD) foi calculado com base 

nessas pesagens periódicas, representado como o coeficiente angular da regressão linear dos 

pesos em relação aos dias em teste.  
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Adicionalmente, nesse período de avaliação, a ingestão de matéria seca (IMS) para cada 

animal foi mensurada diariamente por meio da subtração entre a quantidade de alimento 

fornecido e as sobras alimentares. A partir desses dados de IMS, foram calculadas as medidas 

de eficiência alimentar: taxa de conversão alimentar (CA), consumo alimentar residual (CAR), 

ganho de peso residual (GPR) e consumo e ganho residuais (CGR). 

A CA foi calculada pela razão da IMS pelo GMD, enquanto que o CAR e o GPR 

representam os resíduos (𝜀1  e 𝜀2) das equações de regressão que estimaram a ingestão de 

matéria seca (IMS) e o ganho de peso diário (GMD), respectivamente. Os grupos de 

contemporâneos (GC) foram formados considerando o teste que cada animal foi avaliado. A 

condição sexual (CS) dos animais (inteiro ou castrado) foi incluída como covariável nos 

modelos estatísticos. Os modelos para estimação desta características foram: 

 

𝐼𝑀𝑆 =  𝛽0 +  𝛽1𝐺𝑀𝐷 + 𝛽2𝑃𝑉𝑀0,75 +  𝛽3𝐶𝑆 +  𝛽4𝐺𝐶 +  𝜀1 

 

𝐺𝑀𝐷 =  𝛽0 +  𝛽1𝐼𝑀𝑆 +  𝛽2𝑃𝑉𝑀0,75 +  𝛽3𝐶𝑆 +  𝛽4𝐺𝐶 +  𝜀2 

 

Onde: os parâmetros (𝛽) foram estimados a partir do procedimento PROC MIXED do software 

SAS 9.3. O CGR foi calculado pela fórmula abaixo: 

 

𝐶𝐺𝑅 = (−1 ∗ 𝐶𝐴𝑅) + 𝐺𝑃𝑅 

 

Adicionalmente, os bovinos foram submetidos, no início e final de cada período 

experimental, à avaliação de carcaça por meio de ultrassonografia (Aloka SSD500 com um 

transdutor de 3,5MHz) por um técnico certificado da Ultrasound Guidelines Council, seguindo 

a metodologia descrita no guia da Beef Improvement Federation (BIF, 1996).  

As medidas avaliadas foram: área do olho do lombo (AOL), espessura de gordura 

subcutânea sobre o lombo (EGS) e também espessura de gordura sobre a picanha (EGP). A 

AOL e a EGS foram mensuradas entre a região da 12ª e 13ª costelas, transversalmente ao 

músculo Longissimus. A EGP foi mensurada na intersecção dos músculos Gluteus medius e 

Biceps femoris, localizados entre o íleo e o ísquio. Os valores iniciais foram subtraídos dos 

finais para cálculo dos ganhos das medidas (AOLg, EGSg e EGPg) durante o experimento. 
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2.4. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Informações que estavam fora da amplitude de ±3 desvios padrão, assim como animais 

sem registro de pai e/ou mãe não foram consideradas nas análises genéticas. Os modelos 

estatísticos propostos para todas as características consideraram o efeito fixo de GC, as idades 

no início do experimento como covariável e o efeito aleatório genético aditivo de cada animal. 

A forma matricial geral dos modelos pode ser representada: 

 

𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝑍𝛼 +  𝜀 

 

onde: 𝑦 é o vetor da variável dependente (variável fenotípica); 𝛽 é o vetor dos efeitos fixos de 

grupo de contemporâneos e covariáveis; 𝛼 é o vetor do efeito aleatório genético aditivo direto; 

𝜀  é vetor efeitos residuais; 𝑋 e 𝑍  são as matrizes de incidência relacionando β e α, com a 

variável dependente y. As correlações fenotípicas foram calculadas pelo procedimento PROC 

CORR do pacote estatístico SAS 9.3.  

A predição dos parâmetros genéticos foram realizados usando o software GIBBS2F90 

(MISZTAL et al., 2002), utilizando a metodologia bayesiana sob a abordagem do modelo 

animal em análise unicaracterística para estimativa da herdabilidade e bicaracterística para 

obtenção das correlações genéticas entre as medidas. As análises consistiram em uma cadeia de 

500.00 ciclos, com um período de descarte amostral (burn-in) de 50.000 ciclos com amostras 

tomadas a cada 100 ciclos. A convergência foi verificada por inspeção gráfica (trace-plots). 

Para calcular as estatísticas descritivas e o HPD (highest posterior density) foi usado o 

pacote BOA (The Bayesian Output Analysis) (SMITH, 2005) do ambiente R v2.15.2. A região 

do HPD mostra o intervalo que inclui 95% das amostras e esta foi considerada a medida de 

confiabilidade da análise. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. ESTATÍSTICA DESCRITIVA E COMPONENTES DE VARIÂNCIA  

 

A estatística descritiva e os valores preditos para os componentes de variância genético 

aditivo e residual das características estudadas encontram-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Médias, desvios-padrões e componentes de variância genética aditiva (σ²a) e residual 

(σ²e) para desempenho, eficiência alimentar e características de carcaça de bovinos Nelore. 

Característica Média N Desvio-Padrão σ²a* σ²e* 

GMD (kg/dia) 1,29 1032 0,45 0,03(0,001) 0,05(0,001) 

IMS (kg de MS/dia) 8,76 1040 1,96 0,29(0,002) 0,42(0,001) 

CA 6,65 1032 2,05 0,22(0,001) 0,48(0,001) 

CAR (kg de MS/dia) 0,00 1032 0,89 0,20(0,001) 0,33(0,000) 

GPR (kg/dia) 0,00 1032 0,26 0,02(0,000) 0,03(0,000) 

CGR 0,00 1032 1,07 0,47(0,003) 0,38(0,002) 

AOLg (cm2) 11,31 758 5,87 7,20(0,045) 12,77(0,039) 

EGSg (mm) 2,09 756 1,40 0,33(0,002) 1,21(0,002) 

EGPg (mm) 2,85 755 2,06 1,02(0,006) 1,57(0,005) 

GMD – Ganho médio diário, IMS – Ingestão de matéria seca, CA – Conversão alimentar, CAR – Consumo alimentar residual, GPR – Ganho 

de peso Residual, CGR – Consumo e ganho residuais, AOL – Área de olho de lombo, EGS – Deposição de gordura sobre o lombo, EGP – 

Deposição de gordura sobre a garupa 

*Entre parênteses = erropadrão da média 

 

Recentemente, foram estiamadas as variações fenotípicas (desvio-padrão) para CAR 

em bovinos da raça Nelore, semelhante ou superior aos estudos realizados em animais 

taurinos. Os valores variam de 0,41 a 1,05 kg de MS/dia (ALMEIDA, LANNA, LEME, 2004; 

SOBRINHO et al., 2011; GOMES et al., 2012) para zebuínos e de 0,66 a 1,47 para taurinos 

(ARTHUR; RENAND; KRAUSS, 2001; BASARAB et al., 2003; SCHENKEL; MILLER; 

WILTON, 2004; DURUNNA et al., 2011). Porém, em animais zebuínos, os estudos 

geralmente abrangiam populações pequenas (menos de 100 animais). Em trabalho de Berry e 

Crowley (2012), os autores avaliaram 2605 animais taurinos, sendo o desvio-padrão foi 

semelhante ao presente estudo para CAR (0,87), menor para GPR (0,02) e menor para o CGR 

(0,88). 
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A variância genética aditiva para IMS e CAR verificada em bovinos taurinos variou 

de 0,18 a 0,60 e 0,10 a 0,25 (ARTHUR; ARCHER; JOHNSTON, 2001; ARTHUR; 

RENAND; KRAUSS, 2001; HOQUE et al., 2006), respectivamente, a encontrada nesse 

estudo. A variância genética aditiva para a característica de ganho em espessura de gordura 

sobre o Biceps femoris (EGPg) foi superior ao ganho em espessura de gordura subcutânea 

sobre o Longissimus (EGSg), sugerindo maior variabilidade em EGPg. Esse fato que pode ser 

explicado também por se tratar de animais jovens e zebuínos na qual a deposição de gordura 

sobre a intersecção dos músculos Gluteus medius e Biceps femoris é mais precoce e maior 

quando comparado a mesma deposição sobre o Longissimus (YOKOO, 2005). 

As características de desempenho, eficiência alimentar e ganho, relacionados com 

carcaça, apresentam variabilidade genética e podem ser trabalhadas dentro dos programas de 

melhoramento genético animal. 

 

3.2. HERDABILIDADE 

 

A herdabilidade estimada para todas as medidas foi de magnitude média, exceto para 

CGR (Tabela 2). Essas estimativas estão de acordo com outros estudos que avaliaram ganho 

de peso e CA, os valores variam entre 0,16 a 0,59 e 0,14 a 0,46, respectivamente (FAN; 

BAILEY; SHANNON, 1995; ARTHUR; ARCHER; JOHNSTON, 2001; NKRUMAH et al., 

2007; DURUNNA et al., 2011). 
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Tabela 2 – Estatística descritiva e intervalo de HPD (highest posterior density) das 

herdabilidade das medidas relacionadas com crescimento, ingestão, eficiência alimentar e 

características de carcaça 

Característica Média Mediana Moda Desvio Padrão 95% HPD 

GMD (kg/dia) 0,351 0,345 0,343 0,153 0,022–0,613 

IMS (kg de MS/dia) 0,401 0,387 0,324 0,166 0,107–0,726 

CA 0,313 0,305 0,160 0,110 0,115–0,542 

CAR (kg de MS/dia) 0,375 0,358 0,211 0,162 0,081–0,684 

GPR (kg/dia) 0,406 0,405 0,362 0,147 0,129–0,690 

CGR 0,544 0,540 0,499 0,173 0,207–0,880 

AOLg (cm2) 0,357 0,345 0,250 0,143 0,087–0,630 

EGSg (mm) 0,215 0,204 0,115 0,082 0,073–0,380 

EGPg (mm) 0,387 0,382 0,500 0,158 0,102–0,720 

GMD – Ganho médio diário, IMS – Ingestão de matéria seca, CA – Conversão alimentar, CAR – Consumo alimentar residual, GPR – Ganho 

de peso Residual, CGR – Consumo e ganho residuais, AOL – Área de olho de lombo, EGS – Deposição de gordura sobre o lombo, EGP – 

Deposição de gordura sobre a garupa 

 

A herdabilidade da IMS em estudos realizados em animais taurinos oscilou de 0,15 a 

0,74 (DURUNNA et al., 2011; SHOJO et al., 2005, respectivamente). Porém, de forma geral o 

valor da estimativa de herdabilidade do presente estudo com animais da raça Nelore está 

próxima aos encontrados na maioria dos trabalhos com taurinos, na qual essas estimativas foram 

de 0,39 a 0,54 (ARTHUR; ARCHER; JOHNSTON, 2001; ARTHUR; RENAND; KRAUSS, 

2001; SCHENKEL; MILLER; WILTON, 2004; NKRUMAH et al., 2007; ROLFE et al., 2011). 

Esse parâmetro foi próximo também de um estudo realizado em animais da raça Brahman, na 

qual essa estimativa foi de 0,49 (BARWICK et al., 2009). 

Para o CAR, a herdabilidade encontrada no presente estudo está de acordo com a 

literatura, com valores que variaram de 0,08 a 0,62, com a maioria dos estudos com valores 

próximos a 0,45 em animais taurinos (KOCH et al., 1963; JENSEN et al., 1992; ARCHER et 

al., 1997; ARTHUR; ARCHER; JOHNSTON, 2001; ARTHUR; RENAND; KRAUSS, 2001; 

HOQUE et al., 2006; ROLFE et al., 2011; BERRY; CROWLEY, 2012). Em zebuínos essa 

estimativa foi de 0,24 (BARWICK et al., 2009) e em animais compostos de 0,21 a 0,36 

(NKRUMAH et al., 2007; DURUNNA et al., 2011). 

Em poucos trabalhos pôde ser observado os parâmetros genéticos do GPR e do CGR, 

possivelmente pelo fato do CGR ter sido proposto recentemente, já o GPR pode ter sido 
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delegado a um segundo plano devido à pouca preocupação em utilizar outras medidas que tem 

o desempenho como enfoque, a não ser o próprio ganho de peso diário. Crowley et al. (2011) 

estimaram herdabilidade de 0,28 para GPR e Koch et al. (1963) de 0,64 para a mesma variável, 

ambos trabalhos realizados em animais taurinos. Berry e Crowley (2012) demonstraram 

herdabilidade de 0,36 quando propuseram a variável CGR, valor inferior ao verificado no 

presente estudo. O valor para AOLg foi próximo ao relatado por Caetano et al. (2013) em 

bovinos Nelore que reportaram uma estimativa de 0,34. Os mesmos autores mostraram 

herdabilidade estimada para EGSg de 0,23 e para EGPg de 0,31. 

A estimativa de herdabilidade para o CAR e o CGR teve valor moderado e alto, 

respectivamente. Essas estimativas indicam que essas medidas passíveis de serem usadas 

como critério de seleção direta visando ganho genético em bovinos de corte. A resposta a 

seleção poderia ser rápida para o CGR devido maior valor de herdabilidade se comparado com 

o CAR.  

Outro fator que pode ser favorável ao uso do CGR no lugar do CAR é que o CAR não 

distingue os animais com maior ou ingestão de matéria seca. Como o CAR é um desvio sobre 

a média e calculado a partir do valor observado pelo estimado, animais de alta ingestão podem 

ter valores de CAR semelhantes que os animais de baixa ingestão caso a diferença dos valores 

observados dos estimados sejam próximas. 

 

3.3. CORRELAÇÕES GENÉTICAS E FENOTÍPICAS  

 

As correlações genéticas e fenotípicas da ingestão, eficiência alimentar, crescimento e 

características de carcaça estão apresentadas na Tabela 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

Tabela 3 - Correlações genéticas (acima da diagonal) e fenotípicas (abaixo da 

diagonal) de medidas de desempenho, eficiência alimentar e características de carcaça 

de bovinos Nelore 

GMD – Ganho médio diário, IMS – Ingestão de matéria seca, CA – Conversão alimentar, CAR – Consumo alimentar residual, GPR – Ganho 

de peso Residual, CGR – Consumo e ganho residuais, AOL – Área de olho de lombo, EGS – Deposição de gordura sobre o lombo, EGP – 

Deposição de gordura sobre a garupa 

 

A ingestão de matéria seca pode ser uma característica a ser cogitada para uma seleção 

genética, visto que essa tem herdabilidade moderada. No entanto, possui correlação genética 

desfavorável com o ganho de peso. A redução na ingestão alimentar, por si só, levaria por 

resposta correlacionada, em teoria, a redução do ganho de peso de 44%. 

A conversão alimentar apresenta correlações favoráveis com outras medidas de 

eficiência alimentar. Porém, apesar dessas correlações, a herdabilidade dessa variável é a menor 

entre as medidas de eficiência. Além disso, sua correlação genética com a ingestão de matéria 

seca é baixa, portanto, a escolha da CA como medida de eficiência alimentar em uma seleção 

genética não terá qualquer efeito na redução da alimentação, que representa o maior custo 

variável da produção de bovinos de corte. Em compensação, teoricamente, poderia reduzir os 

custos em termos de menor tempo que os animais precisariam ficar confinados, visto sua forte 

correlação com o ganho de peso. 

A correlação genética entre o CGR e o GMD foi superior ao observado com o CAR. 

Esse fato pode ser decisivo na escolha do CGR ao invés do CAR em um índice de seleção 

genética. As correlações genéticas do CGR com a deposição de gordura subcutânea (EGSg e 

EGPg) são baixas, diferentemente dos antagonismos genéticos apresentados entre o CAR e 

essas medidas. A seleção para CGR, em teoria, levaria a um aumento no ganho de peso e 

Variáveis GMD IMS CA CAR GPR CGR AOLg EGSg EGPg 

GMD  0,44 -0,57 0,06 0,61 0,15 0,10 -0,04 -0,02 

IMS 0,63  0,14 0,67 0,01 -0,48 -0,02 0,07 0,05 

CA -0,46 0,08  0,26 -0,38 -0,30 -0,07 0,09 0,06 

CAR 0,03 0,48 0,33  -0,18 -0,81 -0,04 0,22 0,14 

GPR 0,46 -0,03 -0,51 -0,53  0,83 -0,03 -0,10 -0,01 

CGR 0,04 -0,38 -0,32 -0,90 0,70  0,05 0,07 0,06 

AOLg 0,35 0,06 -0,30 -0,26 0,11 0,17  0,10 -0,01 

EGSg 0,10 0,21 0,08 0,22 -0,01 -0,18 -0,41  0,39 

EGPg 0,15 0,29 0,08 0,29 -0,02 -0,25 -0,44 0,58  
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redução na ingestão alimentar sem afetar negativamente a deposição muscular e adiposa na 

carcaça de bovinos zebuínos. 

As correlações genéticas das medidas de deposição de gordura subcutânea na carcaça 

com o CAR são moderadas e indicam existir relação dessa medida de eficiência com a 

deposição de gordura corporal. Esse fato corrobora outros autores (NKRUMAH et al., 2007; 

CROWLEY et al., 2011) que também encontraram valores próximos de correlação genotípica 

(0,35 e 0,39, respectivamente) para a deposição de gordura subcutânea sobre o Longissimus em 

animais taurinos. 

É importante considerar que essas medidas de eficiência nunca serão avaliadas como 

uma única característica, visto que a seleção se baseia sempre no equilíbrio entre diversas 

medidas importantes para o sistema de produção como um todo. Portanto, a escolha de uma ou 

de outra medida virá acompanhada, dentro de um programa de melhoramento genético, de 

outras características como as reprodutivas, de desempenho e de características de carcaça. No 

entanto, a seleção baseada na ingestão e eficiência alimentar deverá ser cuidadosamente 

delineada, isso porque a medida a ser escolhida poderá ter impactos negativos em outras 

medidas importantes.  

A deposição de gordura corporal rege o conceito de terminação, dessa forma, deve-se 

optar por animais que sejam eficientes na deposição da mesma, com rápido crescimento 

corporal e que melhor aproveitem o alimento para esses dois itens. A reserva corporal é 

importante não somente para o sistema de confinamento mas, principalmente, para o sistema 

de produção de bezerros, pois as matrizes precisam dessa reserva concomitantemente para 

manutenção corporal, para a gestação, amamentação e, no caso de novilhas primíparas, para 

crescimento corporal. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Foi demonstrado no presente estudo que as medidas de eficiência alimentar, ingestão e 

desempenho possuem variabilidade genética aditiva e herdabilidade para ser utilizadas na 

seleção genética. 

O consumo e ganho residuais teria resposta mais acelerada em uma seleção genética que 

as demais medidas de eficiência alimentar. Adicionalmente, essa medida apresentou as 

correlações genéticas mais favoráveis, pois uma seleção para essa medida levaria a um aumento 

no desempenho e redução na ingestão alimentar, sem qualquer efeito negativo na deposição 

muscular e adiposa na carcaça de bovinos da raça Nelore. 
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CAPÍTULO II 

 

POLIMORFISMOS DE NUCLEOTÍDEO ÚNICO EM GENES LIGADOS AO 

TRANSPORTE IÔNICO E REGULAÇÃO DE APETITE E SUAS ASSOCIAÇÕES COM 

GANHO DE PESO, EFICIÊNCIA ALIMENTAR E INGESTÃO DE BOVINOS DA RAÇA 

NELORE  

 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi avaliar as associações e efeitos de substituição alélica de 

polimorfismo de nucleotídeo único (SNP) em genes ligados ao controle do apetite (NPY e 

PDE3B) e transporte de íons (ITPR1 e TRPM3) no ganho médio diário (GMD), na taxa de 

conversão alimentar (CA), no consumo alimentar residual (CAR), no ganho de peso residual 

(GPR), no consumo e ganho residuais (CGR) e na ingestão de matéria seca (IMS) de bovinos 

da raça Nelore (Bos indicus). Duzentos e cinquenta e um animais foram alimentados em 

confinamento e tiveram sua IMS, peso corporal e GMD avaliados. Esses dados foram utilizados 

para calcular CA, CAR, GPR e CGR. Associações destas variáveis com quatro SNPs (um em 

cada gene citado acima) foram testados e os efeitos de substituição alélica foram estimadas 

utilizando PROC MIXED do SAS 9.3. Não foi encontrada associação de SNPs nos genes 

TRPM3 e NPY, mas houve uma associação significativa (P≤0,05) e efeito de substituição de 

alelos em um SNP no gene PDE3B com IMS, CAR e CGR. O SNPs avaliados são polimórficos 

em bovinos da raça Nelore e o gene PDE3B deve ser melhor estudado, pois parece ter um efeito 

sobre o consumo e eficiência alimentar. 

 

Palavras-chave: bovinos de corte, consumo alimentar residual, consumo e ganho residuais, 

desempenho, SNPs 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os avanços das últimas décadas na genética e biologia molecular possibilitaram estudos 

de polimorfismos de nucleotídeos únicos (SNPs) em genes relacionados com características de 

interesse econômico. O controle fisiológico e genético de diversas medidas de interesse da 

produção animal podem ser, em parte, explicados pelas variações no genoma dos bovinos. Nos 

últimos anos, diversos estudos têm abordado como destaque a ingestão e eficiência alimentar 

em bovinos de corte. 

Os principais mecanismos fisiológicos que influenciam a eficiência alimentar estão 

relacionados às exigências de mantença e transporte de íons (RICHARDSON et al., 2004). 

Diversos fatores metabólicos podem contribuir na eficiência alimentar e sua regulação 

fisiológica é controlada por muitas centenas de genes (BARENDSE et al., 2007, SHERMAN 

et al., 2009). O neuropeptídeo Y (NPY) é um composto do eixo hipófise-hipotálamo que 

participa nos processos que controlam o apetite dos animais regulando a ingestão alimentar 

(CAMPFIELD; SMITH; BURN, 1996). A enzima PDE3B está relacionada com a secreção de 

insulina e leptina, que têm efeito sobre a ingestão (CONG et al., 2007). O ITPR1 medeia a 

libertação de cálcio a partir do retículo endoplasmático, processo fundamental no transporte 

iônico (HUANG et al., 2012). O TRPM3 é importante na sinalização de cálcio celular e 

homeostase. A proteína codificada por este gene medeia a entrada do cálcio, e essa entrada é 

potenciado pela redução do cálcio armazenado (CLAPHAN et al., 2005). 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar os efeitos de substituição alélica e 

associação de marcadores moleculares do tipo SNP em genes relacionados com controle de 

apetite (NPY e PDE3B) e transporte iônico (ITPR1 e TRPM3) sobre medidas de eficiência 

alimentar, ingestão e desempenho em bovinos da raça Nelore. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1. ANIMAIS, INSTALAÇÕES E MANEJO 

 

O estudo foi realizado com 251 animais machos da raça Nelore sendo 103 novilhos 

castrados e 148 tourinhos avaliados em cinco testes diferentes ocorridos de 2007 a 2011. Os 

testes foram realizados na Universidade Federal do Paraná (2009, n=46) e na Faculdade de 

Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo (2007 a 2011, n=205). Os 

animais foram avaliados por não menos que 70 dias em confinamento dotado de baias 

individuais (155) e em Calan Gates (96) e tinham em média 21±2 meses de idade e 380±19 kg 

de peso no início do teste. A cada 21 dias os animais foram pesados para obtenção dos pesos 

(peso vivo médio, PVM) e cálculo do ganho de peso diário (GMD) por meio de regressão linear 

dos pesos vivos pelos dias de pesagem.  

Durante o período de teste, os animais tiveram sua ingestão de matéria seca (IMS) 

medida diariamente obtida da subtração da quantidade fornecida pelas sobras alimentares, 

ambos ajustados para matéria seca da dieta. Os dados de IMS, PVM e GMD foram utilizados 

para calcular as medidas de eficiência alimentar. As medidas de eficiência utilizadas foram a 

conversão alimentar (CA), o consumo alimentar residual (CAR), ganho de peso residual (GPR) 

e o consumo e ganho residuais (CGR). 

A conversão alimentar foi calculada como a razão direta da IMS pelo GMD, o CGR foi 

a soma do CAR (multiplicado por -1) e do GPR. O CAR e o GPR são obtidos a partir do resíduo 

(ε) da equação de regressão que leva em consideração a estimativa da ingestão (IMS) e do ganho 

de peso (GMD) como variável dependente, respectivamente conforme modelos abaixo: 

 

𝐼𝑀𝑆 =  𝛽0 +  𝛽1𝐺𝑀𝐷 + 𝛽2𝑃𝑉𝑀0,75 +  𝛽3𝐶𝑆 +  𝛽4𝐺𝐶 +  𝜀1 

 

𝐺𝑀𝐷 =  𝛽0 +  𝛽1𝐼𝑀𝑆 +  𝛽2𝑃𝑉𝑀0,75 +  𝛽3𝐶𝑆 +  𝛽4𝐺𝐶 +  𝜀2 

 

Onde: CS é a condição sexual (inteiro ou castrado) e GC é o grupo de contemporâneos. 

 

 

 



25 
 

 

 

2.2. EXTRAÇÃO DE DNA E GENOTIPAGEM 

 

Os animais tiveram seu sangue colhido por punção jugular em tubos a vácuo contendo 

K2 EDTA como anticoagulante e utilizado para extração de DNA genômico por precipitação 

de NaCl, como descrito por Olerup e Zetterquist (1992). A caracterização e determinação dos 

genótipos para os polimorfismos foram realizadas por meio de PCR em tempo real utilizando 

o equipamento ABI Prism® 7500 Sequence Detection System (Applied Biosystems®, Foster 

City, CA, EUA). O sistema utilizado foi o de detecção TaqManTM por meio de leitura de 

fluorescência das sondas. 

Nesse trabalho foram analisados 4 SNPs em diferentes genes que foram escolhidos de 

uma base internacional de dados genômicos (NCBI, National Center for Biotechnology 

Information) a partir de trabalho realizado por Barendse et al. (2007), na qual foram eleitos os 

SNPs nos genes NPY (rs110418893) e PDE3B (rs29009964) relacionados ao apetite e os genes 

ITPR1 (rs29020542) e TRPM3 (rs29024915) ligados ao transporte de íons e com associação 

com a eficiência alimentar em animais taurinos (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Resumo das informações dos SNPs 

Gene Cromossomo Posição (bp) Localização SNPid Substituição 

PDE3B 15 38501690 Intron rs29009964 T/A 

NPY 4 72071212 Intron rs110418893 A/G 

ITPR1 22 21783249 Intron rs29020542 C/T 

TRPM3 8 47313175 Intron rs29024915 C/T 

 

2.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As análises de associação foram feitas utilizando do procedimento MIXED, do pacote 

estatístico SAS 9.3, considerando um modelo misto linear conforme o modelo abaixo: 

 

𝑌𝑖𝑗𝑘 =  𝜇 + 𝐺𝐶𝑖 +  𝐶𝑆𝑗 +  𝛼1𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸 +  𝛼2𝐺𝐸𝑁Ó𝑇𝐼𝑃𝑂𝑆 +  𝑅𝑖𝑘 +  𝜀𝑖𝑗𝑘 

 

Onde: 𝑌𝑖𝑗𝑘 = valor fenotípico da variável; μ = média geral da característica; GCi = efeito fixo 

de grupo de contemporâneos (sendo considerado como GC os animais do mesmo teste); CSj = 

efeito fixo de condição sexual (novilhos e tourinhos); α1 = coeficiente de regressão da 
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covariável de idade; α2 = coeficiente de regressão associado ao número de alelos; Rik = efeito 

aleatório de reprodutor; 𝜀𝑖𝑗𝑘 = erro aleatório do resíduo. No cálculo dos efeitos de substituição 

alélica os mesmos modelos foram usados porém o genótipo foi usado como efeito fixo contínuo 

com base nos alelos favoráveis (0, 1 e 2) presentes no genótipo. O efeito de dominância foi 

estimado como o desvio dos heterozigotos da média dos dois homozigotos (FALCONER; 

MACKAY, 1996). A probabilidade do equilíbrio de Hardy-Weinberg associado com a 

frequência dos genótipos observados foi testada por qui-quadrado.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As frequências alélicas e genotípicas para cada um dos 4 SNPs são mostradas na Tabela 

5 abaixo. 

 

Tabela 5 – Frequência alélica e genotípica de SNPs ligados a controle de apetite e transporte 

iônico 

Gene/SNP EHW1 Frequência Alélica Frequência Genotípica 

PDE3B 0,79 T – 90% A – 10% TT – 83% TA – 15% AA – 2% 

NPY 0,01 A – 2,5% G – 97,5% AA – 2% AG – 1% GG – 97% 

ITPR1 0,98 C – 69% T – 31% CC – 47% CT – 44% TT – 9% 

TRPM3 0,02 C – 21% T – 79% CC – 8% CT – 26% TT – 66% 

1Probabilidade do teste do equilíbrio de Hardy-Weinberg 

 

Na Tabela 6 e 7 são mostrados os SNPs ligados a modulação de apetite e transporte 

iônico, respectivamente, juntamente com a associação dos SNPs com a ingestão de matéria seca 

(IMS), ganho médio diário (GMD), conversão alimentar (CA), o consumo alimentar residual 

(CAR), ganho de peso residual (GPR) e o consumo e ganho residuais (CGR), o efeito de 

substituição alélica dos mesmos e a frequência genotípica dos SNPs. 

 

Tabela 6 – Associação e efeito de substituição alélica de SNPs ligados ao controle de apetite 

na ingestão, ganho de peso e eficiência alimentar 

Variável Genótipo (Associação) P1 Ef. Sub. P2 Domin. P3 

PDE3B TT (208) TA (37) AA (6)  T > A    

IMS  9,72 9,13 10,07 0,04 0,43 0,03 0.77 0.14 

GMD  1,57 1,55 1,70 0,76 0,00 0,97 0.08 0.46 

CA 6,57 6,25 6,43 0,28 0,26 0,14 0.25 0.56 

CAR  0,08 -0,33 0,27 0,11 0,33 0,05 0.33 0.42 

GPR  -0,02 0,06 0,16 0,48 -0,05 0,22 0.01 0.90 

CGR -0,09 0,39 -0,11 0,13 -0,38 0,05 -0.31 0.52 

NPY AA (6) AG (2) GG (243)  A > G    

IMS  9,43 8,07 9,61 0,49 -0,25 0,56 1.45 0.30 

GMD  1,65 1,47 1,55 0,85 0,03 0,71 0.13 0.66 

CA 6,20 6,22 6,52 0,90 -0,18 0,66 0.14 0.90 

CAR  -1,34 0,16 0,03 0,47 -0,32 0,37 0.93 0.41 

GPR  0,41 0,19 -0,01 0,73 0,07 0,43 -0.04 0.88 

CGR 1,76 0,03 -0,05 0,49 0,39 0,35 -0.98 0.46 
1Probabilidade do teste de associação 
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2Probabilidade do teste de efeito de substituição alélica 

3Probabilidade do teste do efeito de dominância 

 

Tabela 7 – Associação e efeito de substituição alélica de SNPs ligados ao transporte iônico na 

ingestão, ganho de peso e eficiência alimentar 

Variável Genótipo (Associação) P1 Ef. Sub. P2 Domin. P3 

ITPR1 CC (117) CT (110) TT (24)  C > T    

IMS 9,53 9,62 10,13 0,22 0,21 0,15 0.21 0.34 

GMD 1,54 1,57 1,65 0,31 0,04 0,15 0.03 0.59 

CA 6,59 6,51 6,49 0,86 -0,07 0,60 0.03 0.87 

CAR -0,13 0,05 0,00 0,39 0,14 0,23 0.12 0.51 

GPR -0,03 -0,04 0,12 0,83 0,02 0,56 0.01 0.94 

CGR 0,11 -0,08 0,12 0,58 -0,12 0,38 -0.11 0.59 

TRPM3 CC (20) CT (65) TT (166)  C > T    

IMS 9,85 9,57 9,72 0,65 0,01 0,92 0.22 0.36 

GMD 1,55 1,57 1,56 0,95 0,00 0,90 -0.01 0.77 

CA 6,56 6,42 6,65 0,40 0,11 0,34 0.19 0.35 

CAR 0,26 -0,01 -0,01 0,44 -0,01 0,90 0.24 0.20 

GPR -0,03 0,03 -0,02 0,72 0,00 0,99 -0.04 0.42 

CGR -0,29 0,04 -0,01 0,46 0,02 0,90 -0.28 0.21 
1Valor de P do teste de associação 

2Valor de P do teste de efeito de substituição alélica 

3Probabilidade do teste do efeito de dominância 

 

Os quatro SNPs avaliados foram polimórficos em bovinos da raça Nelore. Isso nem 

sempre acontece quando SNPs encontrados em animais taurinos (Bos taurus) depositados em 

conjuntos de dados genômicos são estudados em animais zebuínos (Bos indicus), na qual podem 

apresentar somente uma forma genotípica (GOMES et al., 2013). Os SNPs dos animais 

avaliados nesse estudo possuíam todos os alelos, mesmo que para os SNPs dos genes da 

regulação de apetite pelo menos um dos genótipos tinha uma frequência genotípica muito baixa.  

Os testes de associação e de efeito de substituição alélica não demonstraram efeito dos 

SNPs em genes responsáveis pelo transporte iônico em qualquer uma das características 

fenotípicas. O SNP localizado no gene NPY também não apresentou associação ou efeito de 

substituição alélica significativos (P>0,05) para nenhuma das variáveis, contrariando estudos 

de animais taurinos para esse mesmo SNP que encontraram associação com ingestão e 

eficiência alimentar (BARENDSE et al., 2007, SHERMAN et al., 2008). 

Já para o SNP localizado no gene PDE3B, foram observados associação e efeito de 

substituição alélica significativos (P≤0,05) para a ingestão de matéria seca, além de efeito de 



29 
 

 

 

substituição alélica foi significativo (P≤0,05). O SNP do gene PDE3B foi significativo em 

animais taurinos para o consumo alimentar residual (BARENDSE et al., 2007). 

O gene que codifica a enzima fosfodiesterase do tipo 3 (PDE3B) está localizado no 

cromossomo 15 dos bovinos e essa enzima pode ser rapidamente ativada pela insulina, além de 

degradar a adenosina monofosfato cíclico (AMPc) reduzindo a lipólise das células adiposas 

(BARENDSE et al., 2007). Adicionalmente, o PDE3B medeia os efeitos da insulina sobre a 

secreção de leptina, serotonina e adiponectina que estão relacionados também com o controle 

de ingestão (CONG et al., 2007). Essa relação pode explicar esse efeito do SNP no gene PDE3B 

na ingestão de matéria seca. 
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4. CONCLUSÃO 

 

A avaliação de SNPs que estão relacionados com a ingestão, ganho de peso e eficiência 

alimentar deve ser realizada em maior escala tanto em número de SNPs avaliados, como em 

bovinos testados. Os marcadores moleculares do tipo SNP em genes ligados ao controle de 

apetite e transporte iônico são polimórficos em bovinos Nelore. 

Não foi observada associação dos SNPs com as medidas de eficiência alimentar 

avaliadas, com excessão do PDE3B. O entendimento desses processos fisiológicos podem 

fornecer informações de genes que podem ter relação com essas importantes características em 

bovinos da raça Nelore, como a influência do gene PDE3B na ingestão e eficiência alimentar. 
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CAPÍTULO III 

 

ESTUDO DE ASSOCIAÇÃO DE AMPLO GENOMA DA INGESTÃO ALIMENTAR E 

CONSUMO ALIMENTAR RESIDUAL EM BOVINOS NELORE  

 

RESUMO 

A ingestão de alimentos desempenha um papel econômico fundamental em bovinos de corte, e 

está relacionada com a eficiência alimentar, ganho de peso e características de carcaça. No 

entanto, os fenótipos obtidos para consumo de matéria seca e eficiência alimentar são escassos 

quando comparados com outras medidas, tais como ganho de peso e características de carcaça. 

O uso de informações genômicas pode melhorar o poder de inferência de estudos dessas 

medidas, identificando regiões genômicas que afetam esses fenótipos. Este trabalho realizou o 

estudo de associação ampla do genoma (GWAS) para ingestão de matéria seca (IMS) e consumo 

alimentar residual (CAR) de 720 bovinos da raça Nelore (Bos indicus). No geral, o teste de 

associação não mostrou uma região genômica com alta evidência, relacionada às duas variáveis, 

como esperado, pois estas têm regulação fisiológica controlada por centenas de genes. Três 

SNPs ultrapassaram o limite para o teste múltiplo de Bonferroni para IMS e dois SNPs para 

CAR. Estes marcadores estão localizados nos cromossomos 4, 8, 14 e 21 em regiões próximas 

a genes que regulam o apetite e transporte de íons. Este estudo mostrou o GWAS de IMS e CAR 

para identificar regiões genômicas associadas a esses fenótipos em bovinos da raça Nelore. 

Alguns genes e QTLs descritos anteriormente, em outras raças (Bos taurus), que influenciam 

essas medidas são confirmados neste estudo. 

 

Palavras chave: Bos indicus, bovinos de corte, genômica, GWAS, eficiência alimentar, zebu 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ingestão alimentar desempenha um importante papel econômico e pode representar 

os maiores custos na produção de bovinos de corte, em todo o sistema de produção de bovinos 

(ANDERSON et al., 2005). O consumo de alimentos, em animais ruminantes é avaliado pela 

ingestão de matéria seca (IMS), que está relacionada com o ganho de peso, características de 

carcaça e eficiência alimentar (NKRUMAH et al., 2007). Portanto, é uma variável relevante 

para todo o sistema de produção de carne e, possivelmente, uma medida a ser incluída nos 

programas de melhoramento genético que ainda não a utilizam. 

Apesar do melhoramento genético se direcionar, primeiramente, para as características 

de crescimento e reprodução, outras variáveis devem ser levadas em consideração, isso porque 

a melhora nas taxas de ganho de peso pode levar a um concomitante aumento no tamanho adulto 

do rebanho e principalmente na elevação dos custos de mantença dos animais (ARCHER et al., 

1999). Por essa razão, os objetivos da seleção genética devem ser devidamente delineados 

pensando no equilíbrio entre as medidas de crescimento e outras características essenciais, 

como reprodutivas (PHOCAS et al., 1998), de qualidade de carne e de eficiência alimentar 

(ARCHER et al., 1999). 

Nas últimas décadas, muitos esforços foram feitos para melhor balancear essa relação 

do ganho de peso com a ingestão nos bovinos de corte, porém, algumas medidas acabaram 

revelando-se menos efetivas em reduzir a resposta correlacionada negativa do aumento do 

tamanho corporal adulto, como a eficiência alimentar bruta (KENNEDY; VAN DER WERF; 

MEUWISSEN; 1993; ARCHER et al., 1999). Neste cenário, uma medida que foi proposta na 

década de 60 (KOCH et al., 1963), qual seja, o consumo alimentar residual (CAR), acabou 

ganhando mais espaço por ser independente fenotipicamente do crescimento e do tamanho 

corporal e voltada para a redução da ingestão (KOCH et al., 1963; KENNEDY; VAN DER 

WERF; MEUWISSEN; 1993; ARCHER et al., 1999; HERD; BISHOP, 2000; ARTHUR et al., 

2001). Essa independência fenotípica se deve ao fato do CAR ser calculado como a diferença 

entre a ingestão observada e a ingestão estimada, por uma equação de regressão da IMS sobre 

o ganho médio diário (GMD) e o peso vivo médio (PVM). 

Tanto a ingestão de matéria seca quanto o consumo alimentar residual em bovinos 

apresentam suficiente variabilidade e herdabilidade para responderem à seleção (HERD; 

BISHOP, 2000; ARTHUR et al., 2001; NKRUMAH et al., 2007). Entretanto, ainda não existe 

um consenso sobre como essas medidas devem ser consideradas nos índices de seleção 
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genética. Neste contexto, existem duas limitações principais: as dificuldades inerentes à 

obtenção de fenótipos para estas características e a forma de utilizar esta informação no 

processo de seleção (ROLF et al., 2011). Na raça Nelore (Bos indicus) estas dificuldades são 

ainda maiores, em virtude do pequeno número de animais com fenótipo disponível para IMS e 

CAR, e o escasso conhecimento sobre os parâmetros genéticos dessas medidas no Nelore. No 

entanto, sabe-se que a variabilidade fenotípica de CAR na raça Nelore é semelhante à observada 

em animais taurinos (Bos taurus) e compostos, com o desvio-padrão variando entre 0,31 e 0,69 

kg de MS/dia (SOBRINHO, 2011; GOMES et al., 2012; SANTANA et al., 2012), fato que abre 

a possibilidade de se aplicar a seleção genética voltada para essas variáveis. 

Uma possível estratégia para contornar o problema do número de animais avaliados para 

IMS e CAR seria a utilização da informação genômica. Estudos de associação de amplo genoma 

(GWAS) permitiram identificar subconjuntos de marcadores que explicam uma proporção 

importante da variação dessas características (BARENDSE et al., 2007; MOORE; MUJIBI; 

SHERMAN; 2009; ROLF et al., 2011). O uso da informação de tais marcadores possibilitaria 

conduzir seleção para eficiência alimentar a partir de um número muito menor de dados 

fenotípicos do que seria necessário para viabilizar um esquema de seleção tradicional. 

Em diversos estudos constatou-se a viabilidade de utilizar a informação de 

polimorfismos de nucleotídeo único (SNP), no intuito de identificar regiões do genoma que 

afetam fenótipos de interesse, visando melhorar os sistemas de seleção para características de 

desempenho, reprodução e carcaça em bovinos de corte (COLE et al., 2009; SNELLING et al., 

2010; BOLORMAA et al., 2011). Adicionalmente, os estudos de marcadores moleculares em 

bovinos foram potencializados com o lançamento do genoma de referência bovino (BOVINE 

GENOME SEQUENCING AND ANALYSIS CONSORTIUM, 2009) e com a melhora na 

tecnologia dos produtos de genotipagens, que realizam a prospecção veloz e automatizada de 

centenas de milhares de SNPs, possibilitando os GWAS. 

O desenvolvimento de painéis comerciais de SNPs de alta densidade abriram uma gama 

de oportunidades de estudos dessa natureza (BOLORMAA et al., 2011). Além disso, a 

imputação de genótipos provou ser uma ferramenta eficaz para aumentar o poder dos GWAS, 

pelo aumento do número de animais genotipados e pode vir a ser uma estratégia valiosa para 

reduzir ainda mais o custo de genotipagem (VANRADEN et al., 2011). 

Contudo, a grande maioria dos GWAS foram realizados em animais taurinos, assim 

como os primeiros chips de milhares de SNPs foram desenvolvidos baseados nesse tipo de 

animal, e isso faz com que diversos SNPs, descritos como sendo polimórficos em taurinos, não 
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sejam informativos em animais zebuínos (Bos indicus), principalmente da raça Nelore 

(GOMES et al., 2013; UTSONOMIYA et al., 2013). Somente nos últimos anos, os GWAS 

foram executados em animais zebuínos a partir do desenvolvimento de novos produtos de 

genotipagem otimizados também levando esse tipo de animal. Os objetivos desse estudo foram: 

identificar SNPs associados com a IMS e CAR em bovinos da raça Nelore, utilizando painéis 

de média (Illumina BovineSNP50 v2 BeadChip) ou alta densidade (Illumina BovineHD) e um 

painel combinando a informação de animais genotipados em média e alta densidade por meio 

de imputação; e ainda, explorar as regiões ao redor dos marcadores identificados buscando 

possíveis genes com funções conhecidas próximos a esses SNPs. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. OBTENÇÃO DOS FENÓTIPOS 

 

O estudo foi realizado a partir de uma compilação de 11 experimentos de ingestão e 

eficiência alimentar, conduzidos no Brasil de 2007 a 2012. Um experimento ocorreu na região 

Sul (SANTANA et al., 2012), oito no Sudeste (GOMES et al., 2012; 2013) e dois no Centro-

Oeste. Nesses testes foram obtidos os fenótipos de 720 tourinhos e novilhos, com 550±115 dias 

de idade e 380±51 kg de peso vivo iniciais. Três diferentes instalações para medição das 

variáveis fenotípicas foram utilizadas, sistemas automatizados de baias coletivas (Calan gates 

e GrowSafe) e sistema de baias individuais. A duração foi de no mínimo 70 dias, sendo que a 

ingestão alimentar foi mensurada diariamente e posteriormente ajustadas para matéria seca 

(IMS). 

Durante os testes, obteve-se o peso vivo médio (PVM) de cada animal por pesagens 

periódicas sem jejum alimentar, e o ganho de peso diário (GMD) foi calculado como o 

coeficiente angular da regressão linear dos pesos em relação aos dias em teste. O consumo 

alimentar residual (CAR) foi considerado o resíduo da equação de regressão da IMS sobre o 

GMD e o PVM (KOCH et al., 1963), porém, por se tratar de diferentes testes, formaram-se 

grupos de contemporâneos (GC) de tal modo que, animais do mesmo teste foram considerados 

como um GC. Dentro de três desses GC haviam tourinhos e novilhos castrados, portanto a 

condição sexual (CS) também foi incluída como covariável no modelo estatístico. O cálculo do 

CAR foi feito pelo procedimento PROC REG do pacote estatístico SAS 9.3 e a equação geral 

foi a seguinte: 

 

𝐼𝑀𝑆 =  𝛽0 +  𝛽1𝐺𝑀𝐷 + 𝛽2𝑃𝑉𝑀0,75 +  𝛽3𝐶𝑆 +  𝛽4𝐺𝐶 +  𝜀1 

 

O CAR e a IMS foram testados quanto à normalidade dos dados (Shapiro-Wilk) e à 

homocedasticidade dos resíduos do modelo (Breusch-Pagan). Também realizou-se o controle 

de dados outliers (IMS, GMD, PVM e CAR), no qual os registros fora da amplitude de média 

±3 desvios padrão foram considerados como possíveis erros de mensuração e acabaram sendo 

excluídos da análise. 
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2.2. EXTRAÇÃO DE DNA, CONTROLE DE QUALIDADE DAS AMOSTRAS E DOS SNPS 

 

O sangue foi colhido de todos os animais avaliados por punção da jugular em tubos com 

K2 EDTA como anticoagulante. As amostras foram armazenadas a 4oC pós colheita e, 

posteriormente, utilizadas para extração do DNA, por precipitação de NaCl (OLERUP; 

ZETTERQUIST, 1992). Após a extração, a qualidade foi avaliada pela determinação da razão 

A260/280 em biofotômetro, sendo que as amostras só eram aceitas quando se enquadravam nos 

valores de 1,8 a 2,0, concomitantemente, esse DNA foi quantificado e as amostras diluídas até 

a concentração de no mínimo 50 ng/µl e no máximo 150 ng/µl para posterior genotipagem. 

As genotipagens foram feitas em dois tipos de chips, o Illumina BovineHD BeadChip® 

contendo 777.962 SNPs (MATUKUMALLI et al., 2011) e o Illumina BovineSNP50 v2 

BeadChip® com 54.609 SNPs (MATUKUMALLI et al., 2009), ambos no ensaio padrão 

Infinium Assay II para a plataforma HiScanSQ® (Illumina Inc., San Diego, CA). No total, 720 

animais tiveram seus genótipo conhecidos, sendo 336 tourinhos e novilhos no BovineSNP50 

(dataset 50k) e 384 tourinhos no BovineHD (dataset HD). Como o BovineSNP50 está contido 

no painel BovineHD, as amostras do HD também foram incluídas no dataset 50k para aumentar 

o tamanho amostral. Verificou-se a existência de amostras duplicadas pelo cálculo da proporção 

de alelos idênticos por estado (IBS) de todos os pares de indivíduos possíveis. Para o cálculo de 

IBS, consideraram-se genótipos para 5.000 e 20.000 marcadores tomados aleatoriamente no 

caso do BovineSNP50 e BovineHD, respectivamente, e qualquer par de amostras com IBS ≥ 

95% foi excluído. 

Para o GWAS, os SNPs foram submetidos a um controle de qualidade no qual, somente 

os SNPs com coordenada genômica conhecida e contidos nos cromossomos autossômicos 

foram considerados, isso porque os cromossomos sexuais e mitocondrial possuem forma de 

segregação diferente dos autossômicos. Amostras com Call rate (CR) inferior a 90% foram 

retiradas do estudo. Os marcadores foram removidos caso apresentassem frequência alélica 

mínima (MAF) ≤ 2%, Call rate ≤ 95% e valor de P do teste exato de Fisher para Equilíbrio de 

Hardy-Weinberg (HWE) ≤ 1 x10-5. Esse controle de qualidade foi realizado no software R 

v2.15.2 utilizando scripts desenvolvidos para este fim (UTSONOMIYA et al., 2013) e o pacote 

GenABEL v1.7-6 (AULCHENKO et al., 2007). 
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2.3. IMPUTAÇÃO DE GENÓTIPOS 

 

No intuito de aumentar o tamanho amostral, uma análise de imputação foi realizada para 

combinar as informações disponíveis dos animais genotipados com o BovineSNP50 e as 

disponíveis nos genotipados no BovineHD. As informações do HD foram utilizadas em um 

estudo preliminar para verificar a eficiência da imputação do painel de 50k para o HD. 

Novamente, foi efetuado um controle de qualidade dos SNPs na qual foram excluídos: SNPs 

localizados em cromossomos não autossômicos, CR ≤ 97%, HWE ≤ 1 x10-6 e CR de amostra ≤ 

90%. 

Em seguida, uma amostra aleatória de 290 animais (genotipados em painel de alta 

densidade) foi considerada como população referência para a análise de imputação, enquanto 

os restantes animais desse painel foram incluídos num conjunto de validação. Exceto para os 

marcadores em comum entre os dois microarranjos, os animais genotipados no BovineHD de 

validação tiveram os seus genótipos mascarados e imputados, o que permitiu simular a 

imputação de 50k ao HD. Essas análises foram executadas no programa FImpute 2.2 

(SARGOLZAEI; CHESNAIS; SCHENKEL; 2012), utilizando-se os genótipos HD em 

conjunto com as informações de pedigree. A eficiência de imputação foi avaliada por meio da 

proporção de genótipos imputados corretamente. Posteriormente a esse controle de qualidade, 

a imputação foi realizada da mesma forma para todos os animais do 50k, na qual todos animais 

genotipados em HD que passaram nos critérios do controle de qualidade (362) foram 

considerados como população referência. O dataset final dos animais (HDimp) ficou com 672 

animais e 290,620 SNPs, que foram imputados com precisão superior a 95%. 

 

2.4. SUBESTRUTURA POPULACIONAL 

 

Os datasets dos animais HD e 50k continham registros fenotípicos obtidos em 5 e 11 

diferentes experimentos, respectivamente. Dentro de cada experimento os animais eram muito 

semelhante entre si, porém, entre os experimentos, os animais eram de linhagens distintas e 

submetidos a diferentes critérios de seleção genética. Portanto, a estratificação genética foi 

verificada por meio da análise de coordenadas principais (PCoA). Inicialmente, realizaram-se 

os cálculos dos coeficientes de parentescos genômicos entre todos os indivíduos fundamentado 

em SNPs aleatórios (AMIM et al., 2007), sendo 10.000 para o 50k e 100.000 para o HD e 

HDimp. O parentesco genômico foi transformado em quadrado das distâncias Euclidianas e 
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sujeitas a decomposição espectral via escalonamento multidimensional clássico (MARDIA, 

1978). 

 

2.5. ANÁLISE DE ASSOCIAÇÃO 

 

O teste de associação genômica teve como referência uma metodologia em dois passos 

baseada no método de componentes de variâncias chamada GRAMMAR-Gamma 

(SVISHCHEVA et al., 2012). Essa metodologia é computacionalmente eficiente, que corrige 

as análises de associação para confundidores devido a subestrutura populacional e parentesco e 

é uma aproximação não viesada do teste de razão de verossimilhança (LRT), que é considerado 

padrão ouro na literatura para GWAS (AULCHENKO; DE KONING; HALEY; 2007; 

SVISHCHEVA et al., 2012). 

O primeiro passo para a análise de associação foi a utilização da matriz de 

variância/covariância para corrigir parentesco e subestrutura populacional e o cálculo do fator 

GRAMMAR-Gamma. Para garantir confiabilidade das estimativas, foi calculado o fator de 

inflação/deflação (λ) para correção do controle genômico (DEVLIN; ROEDER; 

WASSERMAN; 1999). O segundo passo consistiu em: associar o fenótipo com os genótipos 

sem a matriz de variância/covariância e ajustar as estimativas dos efeitos dos SNPs para o fator 

GRAMMAR-Gamma (SVISHCHEVA et al., 2012). 

O modelo utilizado foi o poligênico (THOMPSON; SHAW, 1990) e o teste de 

associação variou dependendo do fenótipo utilizado e da população genotipada: animais 

genotipados em 50k e HDimput o modelo poligênico para CAR incluiu a idade e a CS como 

covariáveis e para os genotipados em HD somente a idade foi incluída no modelo. No caso da 

IMS, a CS foi incluída nos 50k e HDimput juntamente com o PVM como covariáveis e os 

animais genotipados em HD somente o PVM foi adicionado. Os resultados foram apresentados 

na forma de Manhattan Plots no qual foram plotados os valores de –Log10(P), corrigidos para 

λ e o limiar de Bonferroni (α = 0,05/No SNPs) sendo considerado como significância. Todos os 

procedimentos descritos nesse item foram realizados no R v2.15.2, utilizando o pacote 

GenABEL v1.7-6 (AULCHENKO et al., 2007). 
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2.6. EXPLORAÇÃO DA REGIÃO AO REDOR DOS SNPS SIGNIFICATIVOS 

 

Os SNPs que superam o limiar do ajuste de Bonferroni foram descritos e os seus efeitos 

de substituição alélica calculados, a proporção da variância fenotípica explicada por tais SNPs 

também foi estimada pela fórmula abaixo: 

 

𝑉𝐴𝑅(%) =
2𝑝𝑞𝛽2

𝑆2
∗ 100 

 

Onde: p e q são as frequências dos alelos, β2 é o quadrado do efeito de substituição alélica e S2 

é a variância total do fenótipo. 

Adicionalmente, eles foram explorados quanto a sua localização genômica (genes ao 

redor e possíveis QTLs já mapeados para IMS e CAR). A exploração da região buscou genes 

com funções conhecidas que se encontrassem a no máximo 100 kb de distância desses SNPs no 

Ensembl genes 73 (KINSELLA et al., 2011) utilizando a montagem UMD v3.1 (ZIMIN et al., 

2009). A busca de QTLs foi examinada no cattle QTLdb database (HU et al., 2013) e os QTLs 

já descritos tanto para IMS quanto para CAR a 50 Mb foram verificados e relacionados com os 

fenótipos. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. FENÓTIPOS E CONTROLE DE QUALIDADE 

 

Para os 3 datasets das duas variáveis fenotípicas, não foram encontradas evidências para 

desvio de normalidade e homocedascidade dos resíduos dos modelos, pelo teste de Shapiro-

Wilk e Breusch-Pagan (P>0,05), respectivamente. No entanto, pelo controle de outliers foram 

retiradas 4 amostras do dataset HD e 50k para IMS e 2 amostras dos mesmos para CAR. 

Com relação aos critérios para exclusão das amostras e dos SNPs, os resultados desse 

controle de qualidade, do 50k e HD, estão apresentados na Tabela 8.  

 

Tabela 8 – Controle de qualidade para remoção de SNPs 

Critério HD (SNPs) HD (%) 50k (SNPs) 50k (%) 

Localização* 42.669 5,5% 1.723 3,2% 

Call rate 104.602 13,4% 9.253 16,9% 

MAF 173.564 22,3% 13.728 25,1% 

HWE 20.529 2,6% 16.74 3,1% 

Total de SNPs excluídos 341.374 43,9% 26.378 48,3% 

*No critério de localização genômica fora excluídos SNPs sem coordenada genômica conhecida e os localizados 

em cromossomos não autossômicos. 

 

Os limiares dos critérios para exclusão de SNPs ainda são questionáveis. A acurácia 

desejada de cada critério depende fortemente do conjunto de dados e informações que se espera 

de cada tipo de GWAS. O critério que mais elimina SNPs e, possivelmente, seja o mais 

controverso, é a frequência alélica mínima (MAF). No geral, observa-se uma tendência a utilizar 

5% de MAF para estudos de GWAS (SNELLING et al., 2010; ROLF et al., 2011; BOLORMAA 

et al., 2011; MUJIBI et al., 2011; SNELLING et al., 2011; PRYCE et al., 2012), no entanto, no 

presente estudo foi adotado 2% de MAF, mesmo com cerca de 25% dos SNPs sendo eliminados 

por esse critério, outros estudos também adotaram o mesmo patamar (WANG et al., 2005; 

ANDERSON et al., 2010; UTSONOMIYA et al., 2013). 

Os datasets finais, após os critérios de controle de qualidade, ficaram com: 672 amostras 

no 50k com 28.231 SNPs e 365 amostras no HD com 436.588 SNPs. 

 



42 
 

 

 

3.2. IMPUTAÇÃO E SUBESTRUTURA POPULACIONAL 

 

O número de SNPs imputados com mais de 95% de acurácia foi de 290.620 e o número 

de amostras restantes foi de 672 para o dataset HDimp. A mediana da acurácia da imputação 

foi de 97,2% com média de 94,6%. Somente os genótipos imputados com mais de 95% de 

precisão foram utilizados no GWAS. Os benefícios da utilização da imputação foram 

observados nesse estudo pois, no dataset HDimp foram encontrados regiões que se associavam 

significativamente com os fenótipos, fato não observado no dataset HD mesmo com ambos 

tendo o limiar de Bonferroni muito próximos. Mesmo que o número de SNPs do dataset de 

animais imputados seja bem inferior ao dataset HD (290.620 vs 436.588), essa ferramenta 

possibilitou um estudo de associação mais robusto pelo aumento considerável no número de 

amostras (672 vs 365). 

Na análise de coordenadas principais (PCoA), o método GRAMMAR-Gamma corrigiu 

implicitamente as estimativas para os efeitos de subestrutura populacional, por considerar o 

modelo poligênico no primeiro passo desse método. Os gráficos do estudo de PCoA são 

demonstrados nas Figuras 1, 2 e 3, onde cada cor representa um grupo de contemporâneos. 

 

 

Figura 1 – Análises de coordenadas principais baseada no coeficiente de parentesco 

genômico (50k) 
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Figura 2 – Análises de coordenadas principais baseada no coeficiente de parentesco 

genômico (HD) 

 

 

Figura 3 – Análises de coordenadas principais baseada no coeficiente de parentesco 

genômico (HDimp) 
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3.3. GWAS E REGIÕES GENÔMICAS PRÓXIMAS DOS SNPS ASSOCIADOS 

 

O fator de deflação/inflação (λ), calculado para todas as análises de associação, foi 

inferior a 1.1, portanto, considerado aceitável e podendo ser utilizado na abordagem da correção 

do controle genômico. Os valores de P dos SNPs, ao longo dos cromossomos, são mostrados 

na forma de Manhattan Plots para IMS na Figura 4 e para o CAR, na Figura 5 com o limiar 

representado pela linha de significância de Bonferroni. 

 

 

Figura 4 - Manhattan plots dos –Log10(P) para IMS em bovinos da raça Nelore. 

(1) dataset 50k, (2) dataset HD, (3) dataset HDimp 
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Figura 5 - Manhattan plots dos –Log10(P) para CAR em bovinos da raça Nelore. 

(1) dataset 50k, (2) dataset HD, (3) dataset HDimp 

 

Os SNPs significativos para Bonferroni, em cada uma das análises de IMS e CAR, estão 

descritos na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Descrição dos SNPs mais significativos para IMS e CAR 

Variável/Dataset  SNP CHr BP (Mb)1 MAF Ef. Sub.2 VAR(%)3 P 

IMS/50k rs109784719 14 44,9 0,13 -1,83 9,59 2,28x10-06 

IMS/50k rs29024524 8 28,7 0,10 1,60 7,64 2,22x10-06 

IMS/HDimp rs134003539 4 73,5 0,38 0,36 1,78 6,53x10-08 

CAR/50k rs41660853 8 4,5 0,12 0,48 4,65 8,13x10-07 

CAR/HDimp rs135777172 21 71,0 0,09 0,89 11,1 5,37x10-08 

1BP = posição no cromossomo em milhões de pares de bases 

2Ef. Sub = efeito de substituição alélica (MS/dia) 

3Var = proporção da variância fenotípica explicada 

 

Os GWAS de milhares de SNPs, ao longo dos 29 cromossomos autossômicos, não 

mostraram regiões altamente evidentes na IMS e no CAR de tourinhos e novilhos da raça 

Nelore, como suposto para essas variáveis que têm sua regulação fisiológica controlada por 

muitos genes. Esse fato foi relatado em outros trabalhos que também avaliaram a ingestão de 
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matéria seca e o consumo alimentar residual em diversas raças bovinas (BOLORMAA et al., 

2011; ROLF et al., 2011) e CAR em suínos (ONTERU et al., 2013). 

Os benefícios do uso da imputação foram observados nesse estudo pois, no dataset 

HDimp, foram encontradas regiões significativamente associadas com os fenótipos, que não 

foram detectadas no dataset HD, mesmo com o limiar de Bonferroni sendo pouco superior no 

HD (1,14x10-7 vs 1,72x10-7). No entanto, o número de SNPs do HDimp é bem inferior ao HD 

(290.620 vs 436.588), a análise de imputação permitiu um estudo de associação mais robusto 

por aumentar consideravelmente o número de amostras analisadas (672 vs 365). 

A comparação dos marcadores associados nos diferentes testes, dentro de uma mesma 

variável, demonstrou evidências de que regiões associadas demonstradas em um, nem sempre 

ocorriam no outro. Alguns marcadores presentes em uma análise não necessariamente estarão 

presentes na outra, principalmente devido ao tamanho amostral ser discrepante dos animais 

genotipados em HD. No contraste dos gráficos das duas variáveis, mesmo ambas tendo alta 

correlação genética e fenotípica entre si (ARTHUR et al., 2001; NKRUMAH et al., 2007; 

SANTANA et al., 2012), nem sempre as mesmas regiões apresentaram forte associação com 

estas características, isso pode ser parte da explicação da diferença entre os mecanismos 

fisiológicos que regulam o CAR, pois estes não são exatamente os mesmos que regulam a IMS. 

Por outro lado, regiões com efeito importante sobre as duas características sugerem a existência 

de efeitos pleiotrópicos sobre essas variáveis (SHERMAN et al., 2008; SHERMAN; 

NKRUMAH; MOORE; 2010). 

Três SNPs superaram o limiar do teste múltiplo de Bonferroni para a IMS e dois SNPs 

também o fizeram para CAR. Diversos marcadores já foram reportados como sendo associados 

com essas duas variáveis na literatura (BARENDSE et al., 2007; SHERMAN et al., 2008; 

MOORE; MUJIBI; SHERMAN; 2009; SHERMAN; NKRUMAH; MOORE; 2010; ROLF et 

al., 2011; SNELLING et al., 2011; MUJIBI et al., 2011; PRYCE et al., 2012; ONTERU et al., 

2013), porém, as metodologias utilizadas para esse fim são diversas, além de populações 

avaliadas extremamente distintas, o que pode acarretar que as associações realizadas em uma 

determinada raça e população podem não ser aplicáveis em outras (HAYES et al., 2009). Esses 

SNPs podem explicar parte da variância fenotípica, de tal modo que poucos marcadores chegam 

a explicar mais de 30% da variação no CAR (SHERMAN et al., 2008; ROLF et al., 2011; 

ONTERU et al., 2013).  

Doravante, esse cálculo é realizado levando em consideração as frequências alélicas, o 

efeito de substituição dos alelos e a variância fenotípica da característica, e essa predição pode 
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ser superestimada dependendo desses fatores, principalmente quando se assume independência 

entre os marcadores considerados neste cálculo. Os efeitos de substituição alélica dos SNPs 

foram variados entre os painéis, sendo que esse efeito na IMS foi maior para os marcadores do 

painel 50k, e para o CAR no dataset HDimp. Essa diferença foi observada diretamente na 

proporção da variância explicada pelo SNPs, associados dos respectivos datasets. 

A exploração da região ao redor dos 5 SNPs, que foram associados com a IMS e com o 

CAR, está demonstrada na Tabela 10 onde é possível observar todos os genes com funções 

conhecidas, que estão ao redor (100 kb) desses SNPs. Diversos outros genes estão a distâncias 

menores que essa, no entanto não foram incluídos por ainda possuírem função desconhecida de 

acordo com Ensembl genes 73 UMD v3.1. Adicionalmente, a distância dos QTLs mapeados 

para as duas variáveis fenotípicas mais próximos desses SNPs foram mostrados na mesma 

tabela. 



48 
 

 

 

 

Tabela 10 – Genes e QTLs próximos aos SNPs associados com CAR e IMS 

SNP (Variável) Gene Gene IDa Dist gene (kb)b Sentido Dist QTL (Mb)c QTL IDd Nome completo gene (Descrição) 

rs109784719 (IMS) STMN2 534991 27,4 + 44,1 4365 Stathmin-like 2 

rs29024524 (IMS) CCDC171 538331 0 - 12,1 4425 Coiled-coil domain containing 171 

 PSIP1 282011 48,3 +   PC4 and SFRS1 interacting protein 1 

 SNAPC3 511366 89,3 -   Small nuclear RNA activating comp 3 

rs134003539 (IMS) ZNF804B 100295505 0 + 4,5 10584 Zinc finger protein 804B 

rs41660853 (CAR) ANXA10 505322 0 + 7,1 4353 Annexin A10 

 DDX60 787280 0 - 7,9 5274 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypep 

rs135777172 (CAR) GPR132 539146 14,8 + 2,2 4462 G protein-coupled receptor 132 

 CDCA4 527837 40,7 -   Cell division cycle associated 4 

 AHNAK2 527701 84,9 -   AHNAK nucleoprotein 2 

 BRF1 618161 93,3 -   RNA polymerase III transcr init factor 90 

aIdentificação do gene de acordo com a base de dados Ensembl genes 73 

bDistância em Mb do SNP para o gene citado na segunda coluna da própria tabela 

cDistância em Mb do SNP para o QTL mais próximo descrito na variável associada com o SNP 

dNúmero de identificação da região genômica com influência em medidas quantitativas (QTL) de acordo com o cattle QTLdb database 

 



49 
 

 

 

A respeito da localização dos SNPs relacionados com a IMS, o SNP rs109784719 

(cromossomo 14) está a 27,4 kb do único gene próximo (STMN2), no entanto está na região do 

QTL 4365 descrito previamente para IMS (SHERMAN; NKRUMAH; MOORE; 2010). Em outros 

dois trabalhos foram encontrados SNPs associados com IMS no cromossomo14 (ROLF et al., 

2011; PRYCE et al., 2012), ambos em uma região próxima a genes como PLAG1, RDHE2 e 

CHCHD7, que conhecidamente influenciam na estatura de várias espécies (PRYCE et al., 2012; 

UTSONOMIYA et al., 2013). 

O SNP rs29024524, localizado no cromossomo 8, está no gene CCDC171 e próximo a 

outros genes, além disso se encontra junto ao QTL 4425, que é uma parte do genoma com 

influência tanto para IMS quanto para CAR (BARENDSE et al, 2007). Outros dois QTLs (4353 e 

5274) envolvidos com o CAR estão próximos a esse SNP e com o rs41660853, associado com o 

CAR. O rs41660853 se localiza próximo ao gene CLCN3, ligado a processos de transporte iônico 

e já reportado anteriormente como influente na eficiência alimentar (BARENDSE et al., 2007), 

corroborando um trabalho anterior que descreveu as diferenças metabólicas do CAR 

(RICHARDSON et al., 2004). Outros três estudos de associação genômica também indicaram a 

importância dessa região nessas variáveis (SHERMAN; NKRUMAH; MOORE; 2010; 

BOLORMAA et al., 2011; MUJIBI et al., 2011), com SNPs significativos para CAR e IMS, com 

destaque para dois deles, um por localizar SNPs nos genes ligados ao transporte iônico (MUJIBI 

et al., 2011) e outro trabalho em que 3 dos 9 SNPs principais estavam localizados no cromossomo 

8 (BOLORMAA et al., 2011). 

O sistema de transporte iônico pode responder por mais de 10% de todo o gasto energético 

de ruminantes (MCBRIDE; KELLY, 1990), portanto, animais com menores despesas energéticas 

para manter esse sistema podem, concomitantemente, direcionar melhor a energia consumida para 

outros processos, e isso pode influenciar a eficiência alimentar. O SNP rs135777172 também se 

encontra numa região de QTL (4462), já descrito para CAR, na parte final do cromossomo 21, 

onde existe uma abundância de genes que codificam diversos tipos de proteínas (KINSELLA et 

al., 2011). 

Por fim, o SNP rs134003539 está em um locus já descrito como importante, tanto para a 

IMS quanto para o CAR (NKRUMAH et al., 2004; BARENDSE et al., 2007; BANOS et al., 2008; 

SHERMAN; NKRUMAH; MOORE; 2010; BOLORMAA et al., 2011; MUJIBI et al., 2011), a 4 

Mb de distância do QTL (10584). Outros dois genes amplamente estudados em ambas variáveis 

fenotípicas também estão próximos, o gene que codifica o neuropeptídio Y (NPY, Gene ID 

504216) posicionado a 1,4 Mb de distância e o gene que codifica o hormônio leptina (LEP, Gene 
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ID 280836), a 19 Mb do SNP e inserido nesse QTL. Esses neuropeptídios e hormônios que 

controlam o apetite, o gasto energético e o metabolismo da gordura e glicose possuem uma relação 

entre si, essa relação parece ser mediada pela leptina. Esses compostos podem aumentar o apetite 

como o neuropeptídio Y, grelina, orexinas e noradrenalinas, ou mesmo podem ter efeito redutor 

no apetite como a própria leptina e serotonina (CAMPFIELD; SMITH; BURN, 1996). Além disso, 

esse SNP está no gene ZNF804B que é uma forma de proteína “zinc finger”, caracterizada pela 

coordenação e estabilização de um ou mais íons de zinco em diversos processos de trocas iônicas 

(KLUG; RODES, 1987). 

De forma geral, os GWAS se apresentam como ferramenta interessante no sentido de 

identificar regiões genômicas que podem influenciar esses fenótipos. Outra possível vantagem 

desses estudos seria a criação de painéis menos densos voltado para uma raça de interesse contendo 

os SNPs direcionados a determinada característica. Isso poderia reduzir os custos empregados em 

uma possível seleção genética com o suporte de dados genômicos, melhorando as acurácias das 

estimativas de valor genético de animais jovens. 

A identificação das regiões associadas com a IMS e com o CAR podem elucidar loci que 

influenciam essas variáveis e apontar possíveis mecanismos fisiológicos importantes. No presente 

estudo, algumas regiões promissoras foram identificadas, com efeito importante sobre IMS e CAR. 

Contudo, deve-se salientar que o nível de significância rigoroso adotado e o número animais 

genotipados podem ter contribuído para redução do poder de detecção do presente estudo, de modo 

que importantes regiões podem não ter sido identificadas, o que sugere a necessidade de futuros 

estudos que sejam delineados de modo a contornar tais limitações. 
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4. CONCLUSÃO  

 

O presente trabalho mostrou os resultados do estudo de associação de amplo genoma em 

painéis de média e alta densidade, para identificar regiões genômicas associadas com a ingestão e 

eficiência alimentar. Acredita-se ser o primeiro estudo realizado em animais da raça Nelore para 

ingestão de matéria seca e consumo alimentar residual. Os resultados sugerem que CAR e IMS 

são, em parte, influenciadas por loci próximos de regiões previamente descritas e esses resultados 

obtidos em animais zebuínos são embasados pela literatura de outras raças. 
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CAPÍTULO IV 

 

ESTUDO DE ASSOCIAÇÃO DE AMPLO GENOMA PARA GANHO DE PESO DIÁRIO EM 

CONFINAMENTO DE BOVINOS NELORE 

 

RESUMO 

O presente trabalho apresenta o estudo de associação de amplo genoma (GWAS) para ganho de 

peso médio diário (GMD) em bovinos da raça Nelore. Foram utilizados 720 bovinos machos, com 

fenótipos para GMD em confinamento, e 290.620 polimorfismos de base única (SNPs), oriundos 

de um conjunto de dados combinando informações do Illumina BovineHD (777.962 SNPs) e do 

Illumina BovineSNP50 (54.609) por imputação. Os SNPs foram submetidos a um controle de 

qualidade e o teste de associação utilizado foi o GRAMMAR-Gamma. A região genômica com 

maior quantidade de SNPs associados está situada no cromossomo 3. O SNP mais significativo 

(rs42518459, BTA3:85849977, P = 9,49x10-8) explicou 5,62% da variância fenotípica e tem o 

efeito de substituição alélica de -0,269 kg/dia. Próxima a essa região, estão localizados os genes 

como PDE4B, LEPR, CYP2J2 e FGGY e a região é sobreposta por 12 QTLs descritos para diversas 

medidas de produção. Outras regiões nos cromossomos 6 e 10, merecem destaque também. Esse 

estudo mostrou regiões com maior efeito sobre o GMD de animais Bos indicus confinados, estes 

resultados podem ser úteis para aumentar a eficiência da seleção para essa medida e a compreensão 

dos processos fisiológicos envolvidos na regulação do ganho de peso. 

 

Palavras chave: Bos indicus, crescimento, genômica, GWAS, zebu 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A velocidade de crescimento tem sido discutida a muitos anos e, possivelmente, seja uma 

das medidas mais avaliadas em sistemas de produção de carne. Nesse sentido, o ganho de peso 

diário (GMD) se apresenta como um importante critério de seleção em programas de 

melhoramento genético de bovinos de corte. O GMD tende a ser maior em regime de terminação 

em confinamento, principalmente pela dieta com mais alimento do tipo concentrado (OWENS et 

al., 1995). 

A terminação de novilhos em sistemas de confinamento é uma solução promissora para 

atender à questão de boas práticas na agropecuária uma vez que não requer áreas tão extensas 

como outros sistemas de terminação em pastagens. Por essa razão e por preocupações com o 

impacto ambiental (emissão de metano), a bovinocultura propende a aumentar o número de 

animais confinados, com o intuito de reduzir a idade de abate, principalmente em países que o 

sistema predominante de terminação de bovinos é o extensivo. 

Caracterizar o ganho de peso quanto a sua fisiologia e, principalmente, quanto a regiões 

cromossômicas responsáveis pelas variações nessa medida, foi objeto de alguns estudos (CASAS 

et al., 2003; GUTIERREZ-GIL et al., 2009). Porém, esse tipo de abordagem foi potencializada 

pelo lançamento do genoma de referência do bovino (BOVINE GENOME SEQUENCING AND 

ANALYSIS CONSORTIUM, 2009), que possibilitou o desenvolvimento de uma gama de 

produtos comerciais contendo de centenas a milhões de marcadores moleculares do tipo 

polimorfismo de base única (SNPs). A avaliação dessa vasta quantidade de marcadores, ao mesmo 

tempo, foi plausível pelos estudos de associação de amplo genoma (GWAS) que, inicialmente se 

estabeleceram pelas pesquisas de caso-controle em humanos e posteriormente em medidas 

quantitativas em animais (GODDARD; HAYES, 2009). 

O uso de dados genômicos para caracterizar loci que explicam proporções substanciais da 

variância fenotípica do GMD podem contribuir no entendimento mais preciso nas predições em 

medidas de crescimento. Além disso, descobrir as bases moleculares das diferenças no GMD 

podem auxiliar na compreensão sobre os mecanismos que controlam a relação entre o ganho de 

peso e outras características importantes na pecuária, como ingestão alimentar e composição 

corporal. 

Os estudos de associação genômica têm crescido em bovinos de corte para ganho de peso 

(SNELLING et al., 2010; PAUSCH et al., 2011; LU et al., 2013). No entanto, são raros os estudos 

de associação em bovinos Bos indicus (BOLORMAA et al., 2011; FORTES et al., 2013; 
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UTSONOMIYA et al., 2013). Os objetivos desse trabalho foram: 1) identificar os SNPs associados 

com o ganho de peso diário em confinamento de bovinos Nelore (B. indicus) e 2) explorar os genes 

e QTLs próximos a esses SNPs para avaliar o seu potencial papel na determinação das diferenças 

no GMD. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. COLETA DE FENÓTIPOS E EXTRAÇÃO DE DNA 

 

O trabalho foi realizado com 720 bovinos da raça Nelore, novilhos e tourinhos, com 550±115 

dias de idade e 380±51 kg de peso vivo no início do confinamento. Os animais são provenientes 

de onze diferentes experimentos voltados para ganho de peso e eficiência alimentar realizados no 

Brasil em três regiões distintas: sul (SANTANA et al., 2012), sudeste (GOMES et al., 2013) e 

centro oeste. 

Esses experimentos foram realizados em três diferentes instalações e tiveram duração de 

pelo menos 70 dias com pesagem periódicas por, no mínimo, a cada 21 dias. As pesagens 

ocorreram sem jejum alimentar ou hídrico, e o ganho de peso médio diário (GMD) foi estimado 

como o coeficiente angular da regressão linear dos pesos sobre os dias de teste. 

Os dados obtidos foram submetidos a controle de outliers, com dados fora de ±3 desvio-

padrão sendo excluídos da análise. Posteriormente, os dados fenotípicos foram testados quanto a 

sua normalidade (Shapiro-Wilk) e homocedasticidade dos resíduos (Breusch-Pagan) no ambiente 

R v2.15.2. Cada um dos experimentos foi considerado como sendo um grupo de contemporâneos 

para as análises posteriores. Essa designação foi baseada no fato que os animais provenientes do 

mesmo teste tinham o pesos e idades muito semelhantes, além de serem submetidos ao mesmo 

regime alimentar durante o seu respectivo teste. 

Em uma das pesagens realizadas, foi colhido sangue de cada um dos bovinos, em tubos a 

vácuo. O DNA genômico foi extraído e sua qualidade e quantidade testadas em biofotômetro 

(NanoDrop N2000). As amostras que não se enquadravam em 1,8 a 2,0 para a relação A260/280 

e que não apresentavam concentração entre 50 ng/µL e 150 ng/µl, não foram utilizadas para 

genotipagens até estarem de acordo com esses níveis. 

 

2.2. Genotipagem, garantia de qualidade e imputação 

 

Os animais foram genotipados em dois painéis diferentes de SNPs, 384 touros no Illumina 

BovineHD (HD) e 336 touros e novilhos no Illumina BovineSNP50 v2 (50k), pelo protocolo 

Infinium Assay II na plataforma HiScan® (Illumina Inc., San Diego, CA). As leituras e 

determinação dos genótipos foram determinadas pelo programa GenomeStudio®. Adicionalmente, 
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foi analisada a quantidade de amostras duplicadas por possíveis erros de amostragem. Essa 

verificação foi calculada pela proporção de alelos idênticos por estado (IBS), na qual, uma amostra 

aleatória de 10% dos SNPs de cada painel foi checada por pares de amostras e, o par que 

apresentasse mais que 95% de IBS foi deletado. 

Com o intuito de combinar as informações dos genótipos dos dois painéis, em um conjunto 

de dados único, e assim, aumentar o tamanho amostral, foi realizado um estudo de imputação dos 

genótipos. Inicialmente, as informações do HD foram empregadas em um ensaio prévio para testar 

a acurácia desse estudo. Somente os SNPs localizados em cromossomos autossômicos e com 

posição genômica conhecida foram considerados na análise. 

Resumidamente, foram amostrados aleatoriamente 290 animais genotipados no HD, que 

foram considerados população de referência. Os 94 animais restantes foram utilizados como 

população de validação. Para avaliar o desempenho da imputação do 50k para o HD, foi extraído 

o conjunto de marcadores do 50k, que estão contidos no painel HD, e estes foram mascarados na 

população de validação, com base na população de referência. Foi utilizado o programa FImpute 

v2.2 (SARGOLZAEI; CHESNAIS; SCHENKEL; 2012) para predizer os genótipos mascarados. 

A acurácia da imputação foi avaliada pela proporção de genótipos corretamente imputados. 

Posteriormente, a imputação foi efetuada para os 336 bovinos genotipados no 50k, em que 

todos os animais do HD foram considerados como população de referência. Somente os 

marcadores genotipados com mais 95% de precisão foram considerados para as análises 

posteriores. 

 

2.3. Genótipos informativos e subestrutura populacional 

 

Após a imputação foi realizado o controle de qualidade (QC) dos SNPs e das amostras. O 

QC das amostras foi realizado pelo Call rate (CR), na qual somente amostras com CR acima de 

90% foram consideradas aceitáveis. Com relação aos SNPs, além do CR (>95%), a frequência 

alélica mínima (MAF) superior a 2% e SNPs com valor de P no teste exato de Fisher para Equilíbrio 

de Hardy-Weinberg (HWE) superior a 1x10-5 foram mantidos para o GWAS. 

Uma das possíveis fontes de erro no GWAS é a estrutura da população a ser avaliada. Em 

bovinos de corte, a presença de famílias de meio irmãos é comum, e aliada a isso, o presente estudo 

engloba populações de diferentes testes, que foram provenientes de programas de melhoramento 

genético com critérios de seleção distintos. Portanto, a estratificação genética foi analisada, 

utilizando análise de coordenadas principais (PCoA), para verificar essas possíveis subestruturas 
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populacionais. Para tanto, 50.000 SNPs aleatórios foram utilizados para calcular os coeficientes de 

parentesco genômico entre os animais. Esses coeficientes foram transformados em quadrados das 

distâncias Euclidianas e submetidas a decomposição espectral por escalonamento 

multidimensional clássico, cada experimento foi considerado como uma população distinta 

(AMIN; VAN DUIJN; AULCHENKO; 2007). Todos os procedimentos do QC e da subestrutura 

populacional ocorreram no ambiente R pelo pacote GenABEL v1.7-6 (AULCHENKO et al., 

2007). 

 

2.4. Análise de associação 

 

Para contabilizar os efeitos de parentesco e subestrutura populacional na análise de 

associação, foi utilizado um teste em dois passos que é uma extensão do método GRAMMAR 

(Genome-wide Rapid Association using Mixed Model and Regression) (AULCHENKO; DE 

KONING; HALEY; 2007), chamado GRAMMAR-Gamma (SVISHCHEVA et al., 2012). Uma 

razão para o uso deste método é sua capacidade de produzir testes estatísticos não viesados que se 

aproximam do teste de razão de verossimilhança, padrão ouro em GWAS, porém com maior 

eficiência computacional (SVISHCHEVA et al., 2012). 

No primeiro passo, um modelo de componentes de variância é ajustado para os dados e o 

fator Gamma é calculado a partir da estimativa de herdabilidade e da matriz de 

variância/covariância. Neste passo foi incluído o peso vivo médio, o grupo de contemporâneos e 

o sexo como efeitos fixos. No segundo passo, as equações de quadrados mínimos da correção 

Gamma são usadas para uma obtenção não viesada do efeito de substituição alélica, variância e 

teste estatístico para cada marcador. A hipótese nula é que se assume que as estatísticas seguem 

assintoticamente a distribuição ² com um grau de liberdade. A validade desta hipótese foi 

verificada através da qualidade do ajuste dos quantis observados pela distribuição teórica via 

cálculo do fator de inflação/deflação (λ). Valores abaixo de 1.1 são considerados aceitáveis e os 

testes estatísticos foram divididos por λ para ajustar a inflação remanescente. 

O limiar de Bonferroni foi adotado para determinar a significância dos SNPs (0,05/números 

de SNPs). A proporção da variância fenotípica explicada por esses SNPs serão estimadas por meio 

da fórmula a seguir: 

 

𝑉𝐴𝑅(%) =
2𝑝𝑞𝛽2

𝑆2
∗ 100 
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Onde: p e q são as frequências dos alelos, β é o efeito de substituição alélica estimado e S2 é 

a variância total do fenótipo. Todas as análises descritas acima foram realizadas no pacote 

GenABEL (AULCHENKO et al., 2007) do ambiente R. 

 

2.5. Regiões genômicas em torno dos SNPs significantes 

 

As regiões a 1Mb em torno dos SNPs significativos foram investigadas para determinar se 

elas mapearam algum locus previamente descrito em características quantitativas (QTL) 

depositado no banco de dados QTLdb cattle (HU et al., 2013). As coordenadas genômicas da 

montagem UMD v3.1 (ZIMIN et al., 2009) foram obtidas a partir do banco de dados Ensembl 

genes 73 (KINSELLA et al., 2011) para anotação dos genes próximos. 

  



63 
 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. FENÓTIPO, GARANTIA DE QUALIDADE E IMPUTAÇÃO 

 

Os dados fenotípicos de ganho de peso diário em confinamento apresentaram distribuição 

normal e homocedascitidade de acordo como o teste de Shapiro-Wilk e Breusch-Pagan (P>0,05), 

respectivamente, e cinco animais foram excluídos da análise por estarem fora do limiar de ±3 

desvio-padrão e serem considerados como outliers. A média, mínimo e máximo foram de 

1,49±0,42, 0,79 e 2,41, respectivamente. De acordo com esses resultados, a variável dependente 

não viola as premissas das análises de associação que foram utilizadas no presente estudo. 

Nenhum par de amostras foi excluído pelo critério de identidade por estado (IBS), portanto 

não houve nenhuma amostra duplicada no conjunto de dados. No entanto, vinte amostras foram 

removidas do conjunto de dados por apresentarem CR menor que 90%. 

A partir do estudo de imputação, 354.147 SNPs em 692 animais, com 95% dos genótipos 

imputados corretamente no estudo preliminar, formaram o conjunto de dados o teste de associação. 

 

3.2. GENÓTIPOS INFORMATIVOS E SUBESTRUTURA POPULACIONAL 

 

No controle de qualidade, um total de 63.266 marcadores com MAF menor que 2% e 261 

SNPs com HWE menor que 1x10-5 foram removidos. Nenhum SNP foi excluído por CR menor 

que 95%, possivelmente pelo fato de que os SNPs com baixo CR não foram incluídos no estudo 

de imputação. O conjunto de dados final continha 672 indivíduos e 290.620 SNP para o GWAS. 

O escalonamento multidimensional dos quadrados das distâncias euclidianas, o qual foi 

calculado pela análise de coordenadas principais (PCoA), corrigiu implicitamente os efeitos das 

subestruturas populacionais no primeiro passo do GRAMMAR-Gamma. Os dois auto vetores do 

PCoA que mais explicaram a variabilidade genotípica do GMD, somados, descreveram 6,31% 

dessa variação. 
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3.3. ANÁLISE DE ASSOCIAÇÃO E REGIÕES GENÔMICAS PRÓXIMAS AOS SNPS 

 

O desvio dos testes estatísticos observados dos teóricos, mostrado no gráfico quantil-quantil 

(Figura 6), foi dentro do patamar aceitável e os valores foram ajustados para λ pelo controle 

genômico. 

 

 

Figura 6 Gráfico quantil-quantil dos testes estatísticos usados para a análise de associação. 

 

Os valores de P ajustados para λ apresentados na Figura 7. 

 

Figura 7 Manhattan plot dos –log10(P) do teste de associação de amplo genoma para ganho de 

peso diário em bovinos Nelore. A linha horizontal representa o limiar de Bonferroni  

(α=1,72x10-7). 
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O SNP com menor valor de P está localizado na posição 85849977 do cromossomo 3 

(rs42518459, P = 9,49 x 10-8) e apresentou um efeito de substituição alélica (β) de -0,27 kg/dia. O 

alelo favorável desse SNP é a citosina (C) que, quando é substituída por uma timina (T), causa 

esse efeito negativo no GMD. O percentual da variância fenotípica explicada por esse SNP é de 

5,62% e a frequência do alelo C é de 86%, contra 14% de alelos T. Os dez SNPs com menor valor 

de P no teste de associação são mostrados na Tabela 11. Ao redor desse SNP, quatro genes 

principais foram identificados e estão apresentados na Tabela 12. Outros genes estão nessa região 

genômica, com destaque para PDE4B, LEPR, LEPROT, UBE2U, PGM1, ITGB3BP, ALG6, 

ANGPTL3, PRKAA2 e PPAP2B. 

 

Tabela 11 – Estatísticas e descrição dos dez SNPs mais significativos 

SNP CHr Posição(bp) MAF β1 EPM VAR(%)2 P 

rs42518459 3 85849977 0,136 -0,269 0,049 5,622 9,49x10-8 

rs42518463 3 85854233 0,137 -0,269 0,048 5,656 9,49x10-8 

rs137011979 10 79814549 0,053 -0,435 0,079 6,279 1,21x10-7 

rs109982289 3 85883091 0,124 -0,285 0,052 3,496 1,28X10-7 

rs42516428 3 85940753 0,152 -0,273 0,050 5,718 1,93x10-7 

rs42517631 3 85945421 0,132 -0,257 0,050 1,515 6,79x10-7 

rs135472159 10 80095314 0,215 -0,374 0,077 2,078 2,56x10-6 

rs110899667 6 63160626 0,180 -0,316 0,065 3,136 2,63x10-6 

rs136057886 10 79793695 0,113 -0,366 0,076 4,628 3,13x10-6 

rs133639017 3 85972521 0,155 -0,220 0,047 2,489 4,63x10-6 

1Efeito de substituição alélica estimado 

2Percentual da variância fenotípica explicada 

 

Tabela 12 – Genes próximos ao SNP (rs42518459) mais significativo 

Gene Gene ID Distância (kb) Descrição 

C3H1orf87 504762 410,3 Chromosome 3 open reading frame 

NFIA 615371 682,1 Nuclear factor I/A 

CYP2J2 510406 759,6 Cytochrome P450, polypeptide 2 

FGGY 534011 938,0 FGGY carbohydrate kinase domain 
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Os SNPs supracitados, juntos, podem explicar uma grande parte da variação do GMD em 

confinamento de bovinos Nelore. No entanto, seis desses SNPs estão na mesma região do 

cromossomo 3 (85-86Mb) e três no cromossomo 10 (79-80Mb) portanto, o desequilíbrio de ligação 

entre eles deve ser alto e os seus efeitos devem ser contabilizados como um só. A variância 

explicada no GMD, levando em conta somente o SNP com menor valor P nos cromossomos 3, 6 

e 10 é de 15%, somados. 

Seis dos dez SNPs com maior associação com o GMD localizam-se no cromossomo 3, onde 

muitos QTLs e genes descritos estão em torno dessa região que modula diversos fenótipos, com 

destaque para as medidas reprodutivas, de produção de leite, características de carcaça, pesos vivo 

e ganho de peso (JIANG et al., 2010; MAI et al., 2010; MCCLURE et al., 2010; SAHANA; 

GULDBRANDTSEN; LUND; 2011; NALAILA et al., 2012; ROLF et al., 2012). A montagem 

Ensembl genes 73 UMD v3.1 mostrou diversos genes, citados acima, próximos aos SNPs 

associados, nesse cromossomo, que podem estar relacionados com o fenótipo de interesse. Outros 

estudos também constataram relações de SNPs no cromossomo 3, na mesma região apontada no 

presente estudo, com o GMD (BOLORMAA et al., 2011; LU et al., 2013). 

Dos quatro genes próximos à essa região, o CYP2J2 (Cytochrome P450, polypeptide 2) e o 

FGGY (FGGY carbohydrate kinase family) são ligados a processos que podem afetar o ganho de 

peso dos bovinos. Primeiramente, o CYP2J2 está relacionado, entre outros, com a síntese de 

hormônios esteroides, que são determinantes para o desenvolvimento muscular dos animais 

(WILLIAMS et al., 2000). O FGGY é uma enzima do tipo carboidrato quinase que é capaz de usar 

substratos de diferentes açúcares (trioses a heptoses) para regular processos como o balanço 

energético metabólico dos animais (ZHANG et al., 2011).  

Outros genes próximos merecem destaque são o PDE4B e o LEPR. O PDE4B codifica a enzima 

fosfodiesterase do tipo 4 que hidrolisa a adenosina monofosfato cíclico (AMPc), a qual está 

relacionada com processos de modulação energética no organismo, e está ligada com o controle 

da lipólise, regulando a composição corporal (BOLGER; RODGERS; RIGGS; 1994). 

O receptor da leptina (LEPR) regula os níveis desse hormônio o qual influencia a ingestão 

alimentar, a composição corporal e o peso vivo dos animais. Seu papel é fundamental nos 

processos de controle do apetite dos bovinos, e é o composto chave de todo os hormônios e 

neuropeptídios do eixo hipófise-hipotálamo que estão relacionados com a ingestão alimentar 

(CAMPFIELD; SMITH; BURN, 1996). O cromossomo 10 também mostrou uma região a ser 

explorada em futuros estudos, essa região contém muitos genes que codificam diversos compostos 

que podem estar relacionados com o desempenho dos bovinos em confinamento. 
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Alguns estudos de associação de amplo genoma foram conduzidos para apontar regiões e 

genes de interesse do ganho de peso em bovinos taurinos (GUTIÉRREZ-GIL et al., 2009; 

SNELLING et al., 2010; BOLORMAA et al., 2011; PAUSCH et al., 2011; LU et al., 2013). No 

entanto, os locais destacados nos trabalhos podem variar para um mesmo fenótipo, isso porque as 

metodologias de análise, raças e populações avaliadas em um estudo, não necessariamente terão 

os mesmos resultados das empregadas em outro (HAYES et al., 2009). Outras regiões puderam 

ser apontadas como promissoras para estudos futuros sobre o ganho de peso em confinamento e, 

como era esperado, é uma medida controlada por diversos genes e variações ao longo de todo 

genoma. 

Adicionalmente, doze QTLs, descritos para outras variáveis em bovinos, contém a região 

genômica do cromossomo 3 que os SNPs mais associados com o GMD estão. Esses QTLs estão 

descritos na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – QTLs a 1Mb de distância do SNP mais significativo (rs42518459) no cromossomo 3 

Variável Início (pb) Final (pb) QTLdb IDa 

Mastite clínica 83410809 88751595 16061 

Tamanho do bezerro 83410809 96063748 16062 

Peso de carcaça 88443339 110778079 10699 

Mastite clínica 83410809 112411605 2489 

Peso ao nascimento 83410809 88443339 10697 

Tamanho do bezerro 83410809 107548315 15171 

Índice de parição 83410809 107548315 15172 

Facilidade de parto 83410809 107548315 15173 

Morte fetal 83410809 107548315 15174 

Produção de leite 83410809 88443339 14889 

Produção de proteína no leite 83410809 88443339 14920 

Gordura subcutânea na 12a costela 83410809 88443339 20264 

aQTL descrito para outro fenótipo, que se encontra o SNP mais associado para ganho de peso diário 

 

Apesar dessa região se mostrar com maior relação com o GMD, vale destacar que, dos dez 

SNPs com maior valor de P no GWAS, outros quatro SNPs não estão localizados no cromossomo 

3. Três desses SNPs estão localizados no cromossomo 10, em uma região próxima a diversos 

genes, dentre eles estão GPHN, MPP5, TMEM229B, PLEKHH1, PIGH, ARG2, RDH12 e 
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RAD51B, todos a menos de 1 Mb dos três SNPs. Os QTLs descritos para GMD mais próximos a 

esses dez SNPs estão descritos na Tabela 13. 

 

Tabela 14 – QTLs próximos às dez regiões dos SNPs mais significativos descritos previamente 

para GMD 

QTLdb ID CHr Localização (Mb)1 Dist SNP (Mb) Referência 

20926 3 110,8:109,3 24,9 Rolf et al. (2012) 

20943 10 72,5:75,9 3,9 Rolf et al. (2012) 

4415 6 58,5:67,7 0 Nkrumah et al. (2007) 

1Localização do pico do QTL 

 

Esses resultados suportam os QTLs encontrados no QTLdb que estão contidos nessa região 

de interesse, pois, além relacionados com o GMD, esses genes podem influenciar variáveis dos 

QTLs supracitados, como tamanho do bezerro, peso de carcaça, produção de leite, produção de 

proteína no leite e deposição de gordura subcutânea na 12ª costela (músculo Longissimus). Para 

esse tipo de fenótipo, outro fator que interfere na menor detecção de associações dos SNPs é a 

herdabilidade. As variações genéticas aditivas e os efeitos dos SNPs tendem a ser menores quando 

comparados com fenótipos controlados por poucos genes e com herdabilidade mais alta 

(SNELLING et al., 2010).  

Adicionalmente, o poder de detecção dessas associações, em GWAS, acabam sendo 

dependentes do número de indivíduos avaliados (GODDARD; HAYES, 2009; SNELLING et al., 

2010), que no presente estudo foi de 672 animais. Aliado a isso, o critério conservativo de 

significância da correção de Bonferroni aumenta a confiabilidade das análises, pela redução da 

taxa de falsas descobertas, contudo, somente poucos SNPs superaram esse limiar de significância. 
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4. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo apontou alguns SNPs e regiões genômicas associadas com o ganho de 

peso diário de bovinos Nelore em confinamento. A variação fenotípica explicada pelo conjunto de 

SNPs avaliados é considerável e as regiões genômicas com influência sobre o GMD podem ser 

usadas na busca por processos fisiológicos que afetam esse fenótipo, principalmente os 

cromossomos 3, 6 e 10. 
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4.  CONCLUSÕES GERAIS 

 

As medidas de eficiência alimentar, tais como consumo alimentar residual e consumo e 

ganho residuais, tiveram seus parâmetros genéticos estimados nesse estudo. Os dados desse tipo 

de fenótipo, juntamente com a ingestão alimentar, são raros em animais Bos indicus, 

principalmente bovinos da raça Nelore. As herdabilidades dessas três medidas (IMS, CAR e CGR) 

foram de média a alta e estas não apresentaram correlações genéticas antagônicas com as medidas 

de carcaça, principalmente na deposição de gordura subcutânea. Destas três medidas, vale ressaltar 

que o consumo e ganho residuais teve o maior valor de herdabilidade e, portanto, a resposta a 

seleção genética para essa medida seria maior em comparação com outras de eficiência alimentar. 

Os marcadores moleculares do tipo SNP, previamente descritos na literatura, localizados em 

genes relacionados com a regulação do apetite e transporte iônico de animais Bos taurus, foram 

polimórficos em animais zebuínos. No entanto, o efeito desses marcadores não foi o mesmo 

observado em bovinos da raça Nelore. Os marcadores moleculares, descritos em animais taurinos, 

devem ser avaliados cuidadosamente em zebuínos antes do uso dos mesmos, tanto para a possível 

não associação com o fenótipo de interesse, quanto pelo monomorfismo alélico já descrito para 

outros SNPs. 

O estudo de associação de amplo genoma é uma ferramenta robusta na avaliação de medidas 

quantitativas de indivíduos relacionados, como é o caso da maioria dos fenótipos avaliados em 

bovinos de corte em confinamento. Com o auxílio da imputação de genótipos, esse tipo de estudo 

melhora seu poder de detecção pelo aumento do tamanho amostral, mesmo com a redução do 

número de SNPs avaliados. A dimensão amostral é fundamental para estudos desse tipo. 

Os estudos de associação, que utilizam painéis densos de marcadores, podem apontar regiões 

ao longo dos cromossomos autossômicos que têm influência em determinadas medidas. Esse 

estudo identificou essas regiões para a ingestão de matéria seca, consumo alimentar residual e 

ganho de peso diário. Esse direcionamento pode ser importante na buscar por genes e processos 

biológicos envolvidos na regulação dessas medidas, principalmente processos ainda não descritos 

na literatura disponível até então. Claramente, os processos de regulação de apetite e transporte 

iônico possuem grande influência sobre a ingestão e eficiência alimentar. Alguns processos 

fisiológicos que regulam a ingestão alimentar parecem regular também o ganho de peso em 

confinamento de bovinos Nelore. 
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Adicionalmente, a variação fenotípica total, explicada por marcadores moleculares, pode ser 

considerável nesse tipo de estudo. As informações genômicas, aliadas com a avaliação genética, 

podem melhorar a acurácia das predições do valor genético de animais jovens candidatos a touros 

ou animais que possuem poucos filhos avaliados. Essas análises podem ser de grande valia para o 

melhoramento genético de bovinos de corte, pois informações mais acuradas de animais jovens 

podem acelerar o ganho genético anual pela redução do intervalo de gerações. 

Complementarmente, pode ser realizada a confecção de painéis menos densos e específicos 

para determinadas raças e fenótipos. A utilização destes poderia ser realizada em larga escala 

dentro de programas de melhoramento genético a um custo inferior aos painéis mais densos. Esses 

produtos possibilitariam uma seleção genômica voltada para medidas de ingestão e eficiência 

alimentar da raça Nelore. 


