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RESUMO 

 

 

Estratégias de imputação de genótipos de marcadores SNP para estudos de associação 

genômica em animais da raça Nelore 

 

 

Temperamento em bovinos é definido como a reação dos animais em resposta ao 

contato com o ser humano, geralmente atribuído ao medo ocasionado no manejo. Animais 

agitados são mais difíceis de manejar nas fazendas. Estudos na literatura mostram que 

características de temperamento influenciam o desempenho produtivo dos rebanhos, devido à 

sua correlação com outras características dentre elas, ganho de peso diário, taxa de prenhez, 

qualidade e rendimento de carcaça. Todavia, estudos visando o melhor entendimento dos 

mecanismos biológicos, e da arquitetura genética destas características são escassos. Com a 

evolução das tecnologias de genotipagem em alta densidade com marcadores de 

polimorfismo único (SNP), observou-se um aumento de pesquisas nas áreas de seleção 

genômica (GS) e associação genômica (GWAS). Entretanto, devido ao alto custo que a 

genotipagem em larga escala apresenta, torna-se  inviável a genotipagem para todos os 

animais candidatos à seleção. Porém, existe a possibilidade de utilizar painéis de baixa 

densidade de SNP e inferir estes genótipos desconhecidos para painéis de alta densidade. 

Neste contexto foram desenvolvidos dois estudos. No primeiro, o objetivo foi identificar 

regiões cromossômicas associadas com características de temperamento em animais da raça 

Nelore. As características avaliadas foram: velocidade de saída (VS) e mediana do escore 

composto (EC_mediana), em que 599 e 575 animais foram utilizados, respectivamente. 

Todos os animais foram genotipados com Illumina BovineHD BeadChip (800K), e para o 

GWAS dois modelos estatísticos foram aplicados. O primeiro modelo utilizado foi genômico 

de única etapa (ssGBLUP), em que os efeitos dos SNP são derivados da predição dos valores 

genéticos genômicos dos animais. O segundo modelo foi linear misto, similar ao modelo 

anterior, porém várias análises, SNP por SNP (regressão simples) foram realizadas. Nos dois 

modelos foram incluídos os efeitos de grupo de contemporâneo como fixo, idade do animal 

como covariável e efeito poligênico do animal e ambiente permanente como aleatórios. Os 

componentes de variância foram estimados pelo método de máxima verossimilhança restrita. 

Os coeficientes de herdabilidade apresentaram baixa magnitude com estimativas de 0,02 e 

0,05 para VS e EC_mediana, respectivamente. Diferentes regiões cromossômicas foram 

associados com as características estudadas nesta população, de acordo com os modelos 

utilizados, contribuindo para o entendimento da arquitetura genética dessas características. 

No segundo, o objetivo foi avaliar a acurácia de imputação também nesta população, usando 

dois painéis de baixa densidade (3K e 6K) e um de média densidade (50K) imputados para o 

painel de alta densidade (800K). Os animais genotipados com 800K foram divididos em 

população de validação e população de referência. Na população de validação, os animais 

tiveram seus genótipos mascarados para os chips Illumina 3K, 6K e 50K. A imputação de 3K, 

6K e 50K para 800K foi realizada utilizando os softwares de imputação fastPHASE e Beagle. 

O software fastPHASE apresentou maiores valores de acurácia de imputação em comparação 

ao Beagle. O painéis 6K e 50K apresentaram maiores valores de acurácia.  

 

Palavras-chave: Inferência Bayesiana; Gado de corte; Genotipagem; Painel de alta e baixa 

densidade 
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ABSTRACT 

 

Strategies of genotypes imputation for genome-wide association studies in Nellore cattle  

 

 

Temperament in cattle is generally defined as the reaction of an animal in response to 

contact with human, usually attributed to the fear. Animals agitated are harder to manage in 

farms. Studies in the literature reported that temperamental traits have been found to 

influence the productive performance of herds, due to its correlation with other traits such as 

carcass quality, daily gains, pregnancy rate and feed efficiency. However, almost nothing is 

known regarding the genetic landscape controlling temperamental animal variation in cattle. 

With the advances in genotyping technologies for high density genotyping platforms to 

markers of single nucleotide polymorphisms (SNP), there was an increase in research in the 

areas of genomic selection (GS) and genome-wide association studies (GWAS). However, 

genotyping many animals with a high-density marker panel can be expensive and 

economically unfeasible. An alternative in this context is to use a lower density marker panel 

on a larger number of animals, and impute the missing genotypes. In this context two studies 

were developed. In the first study, the objective was to identify chromosomal regions 

associated with temperament traits in Nellore cattle. The temperamental traits evaluated in 

this study were: exit velocity (VS) and the median score temperament (EC_mediana) 

assessed in 599 and 575 animals, respectively. All animals were genotyped with Illumina 

BeadChip BovineHD (800K), and two GWAS statistical models were applied. The first 

model used was genomic single step (ssGBLUP) in which the effects of SNP are derived 

from the genomic prediction values of the animals. The second was linear mixed model, 

similar to the previous model, but a series of models, one for each SNP (single regression), 

were performed. In both models were included the effects of contemporary group as fixed, 

the animal's age as a covariate effect and polygenic animal and permanent environment as 

random effect. Variance components were estimated by restricted maximum likelihood. The 

heritability coefficients showed low magnitude estimative of 0.02 and 0.05 for VS and 

EC_mediana, respectively. Different chromosomal regions were associated with the traits 

studied in this population, according with the models used, and moreover to contribute in the 

understanding of the genetic architecture of these traits. In the second study, the objective 

was to evaluate the accuracy of imputation in a same population, using two panels of low-

density (3K and 6K) and one medium-density (50K) panel markers imputed up to higher 

density of 800K. The animals genotyped with 800K markers panel were split into a reference 

population and validation population. The validation population the animals had markers 

masked to Illumina chip 3K, 6K e 50K. Imputation from 3K, 6K and 50K up to 770K 

markers was performed using fastPHASE and Beagle. The software fastPHASE had higher 

imputation accuracy compared to Beagle. The 6K and 50K panels showed higher accuracy. 

 

Keywords: Bayesian Inference; Beef Cattle; Genotyping Panel; High and Low Density 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Temperamento em bovinos pode ser definido como a reação dos animais em resposta ao 

contato com o ser humano, geralmente atribuídas ao medo ocasionado no momento do 

manejo dos animais nas fazendas (FORDYCE; GODDARD; SEIFERT, 1982; BURROW; 

DILLON, 1997). Animais mais dóceis, adaptados ao manejo e mais produtivos são desejáveis 

nos sistemas de produção. Inúmeros estudos têm mostrado que animais mais agitados podem 

influenciar o desempenho produtivo de outras características devido à correlação existente, 

tais como qualidade de carcaça, ganho de peso diário, reprodução, bem-estar e segurança dos 

animais e funcionários (SANT'ANNA et al., 2012). Em sistemas intensivos de produção de 

bovinos de corte, a avaliação do temperamento e a seleção de animais menos agressivos pode 

ser ainda mais importante, pois esses animais passam por um manejo frequente de coleta de 

dados de pesagens, medições, controle sanitário, manejo reprodutivo e outros (SILVEIRA et 

al., 2008).  

Diversas metodologias para avaliar o temperamento em bovinos já estão bem descritas e 

consolidadas na literatura, porém são difíceis de serem mensuradas. Velocidade de saída (VS)  

é uma característica objetiva que avalia o tempo que o animal leva para sair da balança 

(BURROW; SEIFERT; CORBERT, 1988). Animais que possuem VS inferior são em geral 

mais calmos, sendo mais fáceis de manejar nas fazendas. Escore composto (EC) é uma 

característica subjetiva, sendo formada por diferentes reações dos animais quando manejados 

na balança. A característica EC depende muito das características deslocamento e tensão. O 

escore composto apresenta escala de 1 até 5 (variando de animal dócil a agressivo), porém 

existem outras escalas para esta mesma característica. Devido aos estudos com objetivo de 

quantificar a variação genética aditiva, e entender os fatores genéticos e ambientais que 

influenciam essas características de temperamento, novos critérios de seleção foram 

incorporados nos programas de melhoramento genético animal. As estimativas de 

herdabilidade para velocidade de saída variam entre 0,11-0,35 (HOPE et al., 2010; 

SANT'ANNA et al., 2012). Para escore composto valores de herdabilidade variam entre 0,17-

0,34 (PIOVEZAN, 1998; FIGUEIREDO et al., 2005).  

Com a disponibilidade do sequenciamento completo do genoma bovino em 2009 

(ELSIK; TELLAM; WORLEY, 2009), inúmeros polimorfismos de nucleotídeos únicos 

(SNP) foram descobertos, e o comprimento do genoma apresenta 3 bilhões de pares de bases. 

Em virtude disso, observou-se nos últimos anos um grande avanço nas tecnologias de 

genotipagem por marcadores moleculares SNP (polimorfismos de base única) e, 
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consequentemente, diferentes painéis de chip destes marcadores tornaram-se comercialmente 

disponíveis (VAN TASSEL et al., 2008; MATUKUMALLI et al., 2009). Além disso, os 

estudos de associação genômica (GWAS), que visam à identificação de regiões 

cromossômicas associadas com características econômicas em bovinos, tornaram-se 

possíveis. Métodos estatísticos foram desenvolvidos para fazer uso destes painéis de SNP para 

detectar a associação entre os SNP, bem como estimar os valores genéticos genômicos dos 

animais para características economicamente importantes (MEUWISSEN; HAYES; 

GODDARD, 2001, WANG et al., 2012).  

 A genotipagem de todos os animais candidatos à seleção com painéis de marcadores 

SNP de alta densidade ainda é muito cara, tornando-se quase que inviável sua implementação 

em rebanhos comerciais e sua utilização em estudos de associação. Nos estudos de GWAS 

faz-se necessário uma amostra representativa de animais genotipados para, assim, encontrar 

alguma associação com a variação causal (MISZTAL, 2011; MULDER et al., 2012). Por 

outro lado, a genotipagem dos animais com painéis de baixa (3K e 6K) à moderada (50K) 

densidade, acompanhado de métodos de imputação de genótipos de baixa densidade para alta 

densidade tanto em estudos de GWAS quanto em seleção genômica, têm apresentado 

resultados favoráveis (HAYES et al., 2011; VANRADEN et al., 2013).  

A possibilidade de combinar painéis de baixa à moderada densidade de SNP e, 

posteriormente, imputar de tal forma que esses painéis se tornem em plataformas de alta 

densidade, como por exemplo, HD bead chip, disponível para bovinos com aproximadamente 

777 mil SNP espalhados no genoma, pode ser utilizada para todas as características de 

interesse e diferentes raças (HABIER; FERNANDO; DEKKERS, 2009). Portanto, os estudos 

de seleção genômica tornaram-se possíveis, bem como o estudo de associação genômica para 

um grande número de animais provenientes de diferentes populações (ZHANG; DRUET, 

2010). Em bovinos de corte, isso pode significar a genotipagem de reprodutores e ancestrais 

com o painel de alta densidade e, em seguida, a progênie poderá ter os seus genótipos 

imputados (HABIER; FERNANDO; DEKKERS, 2009; IWATA; JANNINK, 2010; 

MILLER, 2010).  

Sendo assim, com o objetivo de contribuir para a seleção de animais menos agressivos 

nos sistemas de manejo nas fazendas, nesta tese propôs-se: 

 (i) Identificar regiões cromossômicas associadas com características de temperamento 

em animais da raça Nelore;  

 (ii) Avaliar a acurácia de imputação usando dois painéis de baixa densidade (3K e 6K) 

e um de moderada densidade (50K) para painéis de alta densidade (800K). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Melhoramento genético para características de temperamento 

 

Os programas de avaliação genética de bovinos de corte no Brasil contemplam várias 

características de crescimento, pois são obtidas facilmente e apresentam estimativas de 

herdabilidade de média a alta, sugerindo elevado progresso genético pela seleção (Alencar, 

2002). Além dessas características, outros critérios de seleção começam a ganhar importância 

nos programas de seleção, entre elas podemos destacar maciez da carne e temperamento dos 

animais. As características de temperamento podem responder à seleção e apresentar 

correlações favoráveis com outras características relacionadas à eficiência produtiva e à 

qualidade da carne. Hall et al. (2011) observaram uma correlação negativa (r = -0,187, p = 

0,030) entre velocidade de saída (VS) com força de cisalhamento para animais cruzados Red 

Angus, Simental, Charolais, Hereford, Gelbviegh.  

Com o intuito de geração e adaptação de tecnologias, capazes de elevar os índices 

produtivos da bovinocultura de corte, foi desenvolvido o projeto que está inserido na rede 

“Bife Qualis”, financiada pela Embrapa e liderada pela Dra. Luciana Correia de Almeida 

Regitano, sendo parte do plano de ação: “Avaliação de marcadores moleculares e de genes 

candidatos para características de qualidade da carne e de eficiência alimentar na raça 

Nelore”. No âmbito desta projeto, desde o ano de 2006, foi desenvolvida uma população de 

animais da raça Nelore, em delineamento de meios-irmãos, que foi avaliada para medidas 

relacionadas à eficiência alimentar, produção, qualidade da carne, temperamento entre outras. 

Essas características em conjunto foram utilizadas em estudos quantitativos e moleculares, 

visando à recomendação de critérios de seleção para melhoramento da raça Nelore.  

As características relacionadas à qualidade de carcaça, vêm assumindo grande 

importância devido à crescente exigência dos frigoríficos e consumidores por carcaças 

uniformes com alta rentabilidade, poucas perdas por hematomas e bem estar animal (Barrozo, 

2012). Durante o manejo pré-abate animais mais agitados podem interferir de forma direta na 

qualidade de carne. O manejo na fazenda, embarque, transporte, mudança de ambiente, 

condições de confinamento, fome, sede e machucados afetam de forma significativa a 

fisiologia do animal podendo o levar a uma condição de estresse (FERGUSON; WARNER, 

2008).  Jeremiah et al. (1988) demonstraram que a carne de animais submetidos a melhores 

condições pré-abate, transportados com uma menor distância e menor tempo de espera para o 

abate, foi melhor avaliada em um painel de aceitação pelos consumidores. 
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O temperamento animal está relacionado com características individuais que envolvem 

medo, curiosidade, docilidade (PARANHOS DA COSTA et al., 2002). Existe dificuldade em 

se definir uma medida de temperamento para produtores e pesquisadores que seja possível de 

se medir a campo (PIOVESAN, 1998) e considerar o manejo individual e em grupo 

(GRANDIN, 2003). Burrow e Dillon (1997) relataram que as diferenças individuais de 

temperamento são influenciadas pela genética, e fatores ambientais tais como idade, sexo, 

manejo dentre outros.   

Silveira et al. (2008) observaram que animais cruzados (Angus x Nelore) mais 

estressados apresentaram menor ganho de peso e maior velocidade inicial da glicólise 

anaeróbica, afetando assim, a qualidade de carne. Burrow e Dillon (1997) avaliaram VS 

também em animais cruzados (5/8 Brahman x 3/8 Shorthorn) e concluíram que animais que 

apresentaram menor VS ganharam mais peso. Silveira et al. (2008) concluíram que 

independentemente do grupo genético, animais mais reativos apresentam menor ganho de 

peso, e que animais com maior proporção racial de Nelore são mais reativos. 

As características de temperamento apresentam valores de herdabilidade de magnitude 

baixa à moderada. De acordo com Piovezan (1998), as estimativas de herdabilidade 

encontradas para as características de temperamento relatadas na literatura variam conforme a 

metodologia de análise estatística, a população e a raça (Tabela 1). Vários programas de 

melhoramento têm incluído estas características nos critérios de seleção e têm encontrado 

resposta à seleção  
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Tabela 1 - Coeficientes de herdabilidade para algumas características de temperamento 

avaliadas em diferentes raças de bovinos 

Referência Característica Grupo Genético Herdabilidade 

Paranhos da Costa et al. (2002) 
Escore de 

agitação 

Nelore, Gir, 

Guzerá e 

Caracu 

0,34 

Figueiredo et al. (2005) 
Escore de 

temperamento 
Nelore 0,17 

Carneiro et al. (2006) 
Teste de 

docilidade 
Nelore 0,20 

Mourão et al. (2008) 
Contenção no 

tronco Zebu x Holandês 0,06-0,27 

Balieiro et al. (2008) 
Distância de 

fuga Nelore 0,15 

Hope et al. (2010) 
Velocidade de 

saída 

      Angus 

Charolês 

Hereford 

Limousin 

Simental 

0,20 ± 0,08 

0,25 ± 0,10 

0,36 ± 0,06 

0,11 ± 0,07 

0,28 ± 0,07 

Barroso et al. (2011) 
Escore de 

Temperamento 
Nelore 0,18 ± 0,02 

Sant’ Anna et al. (2013) 
Velocidade de 

saída 
Nelore 0,35 

 

 

2.2 Desequilíbrio de ligação em populações de animais 

 

2.2.1 Definição e considerações iniciais 

 

O desequilíbrio de ligação (LD) é definido como uma associação não aleatória entre 

alelos de diferentes locos, ocorrendo dentro de uma população, o que resulta em frequência 

maior do que a esperada de determinados haplótipos (BOHMANOVA; SARGOLZAEI; 

SCHENKEL, 2010; BRITO et al., 2011; LEE et al., 2011). A estimação do LD é fundamental 

para determinar o número de marcadores que serão necessários para o mapeamento de QTL. 

Na Figura 1 é apresentada uma situação em que podemos observar desequilíbrio de ligação 

entre os alelos no mesmo cromossomo (B), e outra em que os alelos estão associados 

aleatoriamente, ou seja, encontram-se em equilíbrio de ligação (A). 
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A 

 

B 

 

Figura 1 –  Considere dois marcadores, A e B e eles encontram-se no mesmo cromossomo. A tem os alelos A e 

a, e B tem os alelos B e b. Sendo que quatro haplótipos são possíveis (AB, Ab, aB, ab). Se os dois 

locos estão em equilíbrio de ligação (A) poderemos observar as quatros possibilidades de haplótipos 

na população. Por outro lado, se os locos estiverem em LD (B) apenas alguns locos em associação 

serão observados (AB, ab), (MACKAY, 2001) 

 

O conhecimento da extensão e padrão do LD em regiões genômicas permite explorar o 

grau de diversidade entre as raças de bovinos de corte, inferir sobre a distribuição de crossing-

over, e identificar regiões do genoma sob pressão de seleção. A grande resolução do mapa de 

LD por meio da genotipagem em larga escala pode fornecer informações benéficas sobre o 

tamanho do painel de SNP e poder estatístico a ser utilizado nos estudos de associação 

genômica (MEUWISSEN; HAYES; GODDARD, 2001, BOHMANOVA; SARGOLZAEI; 

SCHENKEL, 2010; LEE et al., 2011).  

A extensão do LD no genoma depende fortemente de vários fatores, entre eles podemos 

citar: a história e tamanho efetivo da população de interesse estudada (populações recém 

formadas ou isoladas apresentam maior nível de LD), densidade e distribuição de marcadores 

(é sabido que quanto maior a distância entre marcadores, a tendência do LD tende a diminuir 

devido aos eventos de recombinação), tipo de método utilizado para reconstrução de 

haplótipos, a utilização de apenas haplótipos maternos ou ambos os haplótipos paternos e 

maternos, entre outros fatores (KHATKAR, et al., 2008; MCKAY et al., 2007; BRITO et al., 

2011; BOHMANOVA; SARGOLZAEI; SCHENKEL, 2010; LEE et al., 2011).  

 

2.2.2 Medidas de desequilíbrio de ligação 

 

Na literatura podemos observar inúmeras medidas estatísticas propostas para calcular o 

desequilíbrio de ligação nas populações, entretanto, as mais utilizadas para marcadores 

bialélicos como os do tipo SNP são: coeficiente de correlação entre alelos de dois locos (r
2
) 

(HILL; ROBERTSON, 1968) e valor padronizado de D |D'| (LEWONTIN, 1964). Ambas as 

medidas variam no intervalo de 0 a 1. O r
2
 é definido como: 
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2
2

( ) ( ) ( ) ( )

D
r

f A f a f B f b


        

 

em que, 2 ( ) ( ) ( )D f AB f A f B  , representa o quadrado do parâmetro de desequilíbrio de 

ligação (D), e ( )f AB , ( )f A , ( )f a , ( )f B , ( )f b são as frequências observadas dos haplótipos 

AB e dos alelos A, a, B, e b, respectivamente. As estimativas para D' são dadas por: 

 

 ( 1_ 1)* ( 2_ 2) ( 1_ 2)* ( 2* 1)D freq A B freq A B freq A B freq A B   

 

em que ( 1_ 1)freq A B é a frequência do haplótipo 1_ 1A B  na população. A estatística D é 

dependente das frequências dos alelos individuais e por isso não é útil para LD entre os vários 

pares de locos (LEE et al., 2011), em que: 

 
max

| |
'

D
D

D
  

em que max min( ( 1)* ( 2), 1* ( 2)* ( 1))D freq A freq B freq A freq B  se D>0, caso 

contrário max min( ( 1)* ( 1), 1* ( 2)* ( 2))D freq A freq B freq A freq B   se D<0 

 

A medida de LD, |D'| <1, indica que o histórico da recombinação ocorreu entre os locos. 

|D'|=1 indica ausência de recombinação entre os loci desde a ocorrência de um polimorfismo 

(BOHMANOVA; SARGOLZAEI; SCHENKEL, 2010).  

Embora o r
2 

e |D'| sejam as duas medidas estatísticas mais utilizadas nos estudos de LD 

em animais, alguns cuidados devem ser tomados. O |D'| é mais um indicador de haplótipos 

perdidos do que uma medida de LD (GAULT; LONG, 2003). Além disto, |D'| tende a ser 

fortemente inflacionada com pequenas amostras e na presença de alelos raros (TEARE et al., 

2002). O r
2
 é mais adequado para estimar o LD para marcadores bialélicos, como os SNP, 

porque o r
2 

é menos sensível a frequências alélicas e tamanho da amostra do que o |D'| 

(BRITO et al., 2011; LEE et al., 2011). O r
2
 é preferido para estudos de associação, porque 

não há uma simples relação inversa entre o r
2
 e o tamanho da amostra que é necessário para 

detectar a associação entre um QTL e o SNP (WALL; PRITCHARD, 2003; BOHMANOVA; 

SARGOLZAEI; SCHENKEL, 2010). 

LEE et al. (2011) avaliando o LD no genoma completo de animais de uma população de 

gado de corte nativa da Coréia (Hanwoo), os autores observaram que o valor médio de LD (r
2
) 

variou de 0,07 à 0,17 para os cromossomos BTA28 e BTA2,  respectivamente. Para |D'| 

variou de 0,35 para o cromossomo BTA18 à 0,52 para os cromossomos BTA10, BTA11 e 
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BTA12. A proporção de SNP em LD  (r
2
 ≥ 0,25) foi de 20% para a distância de 10 e 20 kb 

entre SNP. 

Khatkar et al. (2008) estudaram o LD em 1546 touros da raça holandesa, originados da 

Austrália, usando 9195 SNP. Estes autores avaliaram o LD com três diferentes medidas: r
2
, D’ 

e Dvol (volume da medida de D’). Todas as medidas foram afetadas pelo tamanho da amostra. 

Segundo estes autores, a medida r
2 

é mais confiável com amostra pequena (n = 75 animais). 

Ainda neste estudo, Khatkar et al. (2008) concluíram que são necessários mais de 300.000 

SNP, em estudos de associação, considerando a extensão de LD baseada em r
2
.  

Bohmanova, Sargolzaei e Schenkel (2010) avaliaram o tamanho do viés para as 

medidas de LD quando utilizado |D'| e r
2
, sobre haplótipos maternal, paternal e ambos. Neste 

estudo 887 animais pertencentes à raça holandesa e genotipados com 38.590 SNP foram 

avaliados. As médias dos níveis de |D'| e r
2
 para os marcadores foram 0,72 e 0,20 

considerando uma distância de 40 e 60 kb, respectivamente. A utilização de apenas haplótipos 

herdados da mãe é recomendada para análises de LD em populações consistindo de grandes 

famílias de meios-irmãos paternos. Grande heterogeneidade no padrão e na medida de LD em 

bovinos holandês foi observada em ambos os autossomos e no cromossomo X. A extensão da 

LD foi maior no cromossomo X em comparação com os autossomos. Ainda neste trabalho, 

não foi observado diferenças na extensão e declínio de LD entre regiões intragênica e 

intergênicas. 

Recentemente Espigolan et al. (2013) estudaram o LD em animais da raça Nelore . Os 

autores utilizaram dados de 795 animais genotipados com o chip de 800K. Neste trabalho, o 

desequilíbrio de ligação entre dois SNP foi avaliado utilizam o r
2
 e |D'|. Estes autores 

observaram valores de 0,17 e 0,52, para r
2
 e |D'|, respectivamente. O r

2
 diminuiu com o 

aumento da distância física entre os marcadores de 0,34 (1 kb) à 0,11 (100 kb). Os 

cromossomos BTA1, BTA27, BTA28 e BTA29 apresentaram menores níveis de LD a 

qualquer distância entre os marcadores.  

 

2.3 Imputação  

 

2.3.1 Definição e considerações iniciais 

 

Imputação de genótipos é a predição de genótipos de marcadores faltantes ou 

desconhecidos que não foram genotipados em uma amostra de indivíduos de uma 

determinada população em estudo. A imputação destes genótipos pode ser usada para 
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aumentar o número de marcadores que poderão ser utilizados nos estudos de associação 

genômica (genome-wide association - GWAS) (MARCHINI; HOWIE, 2010). Da mesma 

forma, estes genótipos imputados poderão ser utilizados nos estudos de seleção genômica, 

com a finalidade de preenchimento da matriz de marcadores e, posteriormente, na estimação 

dos efeitos dos marcadores SNP para a predição dos valores genéticos dos animais candidatos 

à seleção. 

Os estudos de imputação em estudos de GWAS foram inicialmente realizados em 

humanos (MARCHINI et al., 2007; MARCHINI; HOWIE, 2010; HAO et al., 2009; CHEN et 

al., 2012). Recentemente, estudos de imputação têm sido aplicados em animais com o 

objetivo da predição do mérito genético (DRUET; SCHROOTEN; DE ROOS, 2010; DRUET, 

ZHANG, 2010; WEIGEL et al., 2010a; HAYES et al., 2011; HICKEY et al., 2011; MULDER 

et al., 2012; VANRADEN et al., 2013). A genotipagem com chip de baixa densidade (3K e 

6K e outras densidades) estão sendo utilizadas amplamente na genotipagem das fêmeas e 

animais jovens, com posterior imputação para 50K. Uma das maiores vantagens da utilização 

da imputação nos programas de melhoramento genético é a redução dos custos da 

genotipagem por indivíduo, e o aumento da acurácia de seleção (HABIER; FERNANDO; 

DEKKERS, 2009; MILLER, 2010; WEIGEL et al., 2010b; HAYES et al., 2011).  

Outra realidade é a imputação de dados de sequência. Entretanto, o processo de 

imputação para esta dimensão ainda têm sido limitado, devido ao alto custo e demanda 

computacional dos dados de sequências completas, porém, já tem sido objeto de estudo. Os 

valores das acurácias de seleção nas avaliações genéticas têm aumentado por meio do 

aumento do número de animais na referência e na população de validação promovendo maior 

eficiência nos programas de melhoramento genético animal (MEUWISSEN; HAYES; 

GODDARD, 2001; WEIGEL et al., 2010a). 

A maioria dos métodos de imputação fornecem as probabilidades de predição para os 

possíveis genótipos de cada marcador molecular imputado. Estas probabilidades podem ser 

utilizadas para predizer os valores genômicos dos animais e nos estudos de associação 

genômica (HAYES et al., 2011). Os softwares de imputação estão classificados em três 

categorias:  

(i) softwares baseados em desequilíbrio de ligação (LD) dos SNP na população. 

Geralmente, assumem que um grande grupo de indivíduos não apresentam relacionamento 

familiar, sendo denominados de softwares de base populacional (HOWIE; DONNELLY; 

MARCHINI, 2009), por exemplo, fastPHASE (SCHEET; STEPHENS, 2006), Beagle 
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(BROWNING; BROWNING, 2007) e IMPUTE (HOWIE; DONNELLY; MARCHINI, 

2009);  

(ii) softwares de base familiar que utilizam informação de pedigree e informação de fase 

de ligação. Para esses softwares assumem-se que ambos os pais e pelo menos um dos filhos 

tenham sido genotipados com alta densidade de marcadores (LI; JIANG, 2003; ZHANG; 

ZHAO, 2006). Por exemplo, o software AlphaImpute (HICKEY et al., 2011);  

(iii) softwares que levam em consideração as duas informações para realizar a 

imputação, tanto informação de pedigre, quanto informação de LD. Por exemplo, FImpute 

(SARGOLZAEI; CHESNAIS; SCHENKEI, 2011) e o findhap (VANRADEN et al., 2011). O 

software Beagle também pode ser utilizado nas análises de imputação de trios, quando as 

informações de pai e mãe encontram-se disponíveis.  

Vários softwares de imputação foram propostos e continuam sendo avaliados devido 

aos inúmeros fatores que podem afetar a acurácia de uma imputação. As estimativas de 

acurácias de imputação são influenciadas pela estrutura familiar, número de animais 

genotipados com alta densidade, LD, densidade do painel de marcador, pedigree, erros de 

genotipagem, dentre outros. Diferentes experimentos avaliaram a acurácia de imputação 

avaliando diferentes tamanhos de população de referência, utilização de haplótipos da 

população de referência, tagSNP, entre outros (MARCHINI; HOWIE, 2010; BADKE et al., 

2013; CHEN et al., 2013). Maiores detalhes sobre as metodologias implementadas nos 

softwares de imputação e fatores que afetam a acurácia de imputação serão apresentados a 

seguir.  

 

2.3.2 Imputação de animais relacionados  

 

Nessa metodologia as informações de pedigre são usadas no modelo de imputação. 

Neste caso, o maior número de informações de familiares genotipados com painéis de 

marcadores de alta densidade poderá aumentar a acurácia de imputação. Este cenário de 

imputação tender a ser mais realista e acurado para os programas de melhoramento genético 

animal, pois as informações de parentes são importantes na seleção dos animais que serão 

utilizados como reprodutores na próxima geração. Neste caso, os touros e algumas vacas 

seriam genotipados com painéis de alta densidade e demais animais com painel de baixa 

densidade, atualmente disponível no mercado. Uma vez genotipados, estes animais têm seus 

haplótipos inferidos, e são utilizados para identificar regiões cromossômicas que 

compartilham em comum, conhecidos como idênticos por descendência (IBD), que derivam 
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de um ancestral em comum (DRUET; FARNI, 2011). A probabilidade de dois alelos serem 

IBD é uma informação muito importante, e pode ser utilizada em seleção genômica 

(MEUWISSEN; GODDARD, 2001), reconstrução de haplótipos e neste caso imputação 

(KONG et al., 2008).  

No caso específico de imputação de animais relacionados, indivíduos que compartilham 

alguma região IBD serão mais semelhantes entre si do que indivíduos que não compartilham 

IBD. Entretanto, quando apenas o pai e filho forem genotipados, ou são heterozigotos para 

algum determinado SNP é mais difícil inferir sobre o haplótipo. Na Figura 2 é apresentada de 

maneira ilustrativa a imputação quando informações de parentes estão disponíveis.  

 

 
Figura 2 - Imputação de genótipos dentro de uma amostra de indivíduos aparentados. (a) Os dados 

observados consistem de genótipos para qualquer marcador molecular. Neste caso, um 

subconjunto destes marcadores foram genotipados para todos os indivíduos (vermelho), 

enquanto que o restante foi identificado apenas para alguns indivíduos (preto – para as duas 

primeiras gerações do pedigree); (b) O processo de inferir a informação de IBD por meio dos 

marcadores para os quais os animais foram genotipados. Cada segmento de IBD que aparece 

em mais de um indivíduo recebe uma única cor. Por exemplo, um segmento marcado de cor 

azul é compartilhado entre o primeiro individuo na geração dos avós (no topo do pedigree), e 

o primeiro indivíduo da geração parental, e os indivíduos 3 e 4 na última geração (na parte 

inferior do pedigree); (c) Genótipos observados e informações de IBD foram combinados 

para preencher os genótipos desconhecidos ausentes na geração de descendência (última 

geração) (LI et al., 2009) 

 

O software AlphaImpute (HICKEY et al., 2011) é um exemplo deste tipo de imputação 

em que se utiliza informações de pedigree. Esse software utiliza análise de segregação 

(KERR; KINGHORN, 1996) e biblioteca de imputação de genótipos (SAHLI) para imputar 
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alelos e genótipos (HICKEY et al., 2011). É uma combinação dos softwares do AlphaPhase e 

GeneProbForAlphaPhase. O AlphaImpute é baseado na informação de genótipos de animais 

aparentados segundo Kong et al. (2008) método conhecido como “long range phasing”.  

  

2.3.3 Imputação de animais não relacionados 

 

A imputação para animais não aparentados é baseada na mesma teoria utilizada para 

animais aparentados como explicado anteriormente. Entretanto a maior diferença entre estas 

duas metodologias é que quando indivíduos não são aparentados, regiões dos haplótipos 

compartilhados (IBD) serão menores em comparação com animais aparentados que 

compartilham longas regiões no haplótipo. A estrutura de LD e a inferência dos haplótipos 

podem fornecer informações sobre os SNP desconhecidos. Neste caso, o painel de referência 

deve ser muito informativo para alcançar boa acurácia (LI et al., 2009; PAUSCH et al., 2013). 

Na Figura 3 é ilustrada a imputação para indivíduos não aparentados. 

 

 

Figura 3 – Imputação de genótipos dentro de uma amostra de indivíduos não aparentados. (a) Os 

dados observados consistem de genótipos para cada indivíduo a ser estudado e, 

informações dos haplótipos para indivíduos da população referência; (b) O processo de 

identificação das regiões cromossômicas compartilhadas (IBD) entre os indivíduos da 

população de validação e indivíduos do painel de referência. Com maiores indivíduos 

na população de referência esperam-se maiores segmentos compartilhados; (c) 

Genótipos observados e haplótipos compartilhados são combinados para preencher os 

genótipos desconhecidos na população de validação (LI et al., 2009). 
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Neste estudo, iremos apresentar dois exemplos de metodologia de imputação que 

utilizam informações de indivíduos não aparentados: fastPHASE e Beagle. 

O software fastPHASE versão 1.2 (SCHEET; STEPHENS, 2006) é baseado em um 

modelo de agrupamento e usa a observação que os haplótipos relacionados ou similares dos 

indivíduos dentro da população se aglomeram em grupos. De acordo com Marchini e Howie 

(2010), o modelo especifica um conjunto de K estados não observados ou um grupo que é 

designado para representar os haplótipos comuns significativos para representar haplótipos 

em comum. O k-ésimo grupo recebe um peso ( )kl  que denota a proporção que este grupo de 

haplótipo é observado no loco l:  

1kl

k

   

sendo assim, cada grupo possui uma frequência associada ( )kl  para o alelo 1 em cada loco. 

Os dados dos genótipos de cada indivíduo são analisados por meio de HMM sobre estes 

estados com transição entre os estados controlados por um conjunto de parâmetros (r) para 

cada SNP. Dessa forma, a probabilidade de transição é dada por:  

 

( | , , ) ( | , ) ( | , )i i i i

z

P G r P G Z P Z r     

em que ( | , )i iP G Z   modela o provável genótipo observado dado os estados de transição e 

( | , )iP Z r  é a probabilidade de transição entre os estados, mas os estados representam grupos 

ao invés de haplótipos de referência. Portanto, a função de verossimilhança pode ser escrita 

como: 

( , | , , ) ( | , , ) ( | , , )i iL G H r P G r P H r        

 

O software fastPHASE além de predizer genótipos desconhecidos, também infere 

haplótipos. O modelo considera um número fixo de haplótipos e cada um destes haplótipos de 

referência representa um estado de Markov oculto. O algoritmo de maximização da 

esperança, algoritmo EM, é usado para estimar os parâmetros genéticos, frequência dos 

haplótipos e fase desconhecida do haplótipo. Mais detalhes sobre a metodologia consultar 

Scheet e Stephens (2006).   

O software Beagle versão 3.2.1 (BROWNING; BROWNING, 2007) é baseado no 

modelo gráfico DAG (directed acyclic graph) de um conjunto de haplótipos localizados, que 

utiliza um painel de referência para estimar a fase dos haplótipos e dos genótipos 
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desconhecidos no conjunto de animais de validação. Similar ao software fastPHASE, 

apresenta um modelo de agrupamento dos haplótipos semelhantes. Entretanto, a forma como 

estes grupos são formados é diferente. No fastPHASE o parâmetro K (número de grupos) é 

fixo, porém no Beagle o número de grupos pode variar. Esse último permite inferir a fase do 

haplótipo em grandes conjuntos de animais não aparentados e trios de pais e filhos quando 

disponível. Esse método tem como default dez iterações do modelo de construção. Uma 

explicação detalhada da implementação do software é dada em Browning e Browning (2007).  

Os softwares fastPHASE e Beagle fornecem as probabilidades à posteriori dos 

possíveis genótipos correspondentes ao loco AA, AB e BB. A Figura 4 apresenta de maneira 

comparativa os modelos de imputação no fastPHASE (LI; STEPHENS, 2003) e Beagle 

(BROWNING, 2006). 

 

 

Figura 4 – Resumo dos modelos com três marcadores (SNP i-1, i e i +1). As elipses são os estados ocultos 

(hidden states). Para Li e Stephens, esses estados são definidos pelos haplótipos de referência, 

enquanto que para o modelo de Browning os estados são agrupamentos de haplótipos de 

localizados. O modelo de Browning tende a ter menos estados em qualquer marcador que será 

irrestrita modelo baseados na Li e quadro Stephens, e o número de estados pode variar de 

marcador para marcador para o modelo de Browning, mas foi corrigido no Li e quadro 

Stephens. Setas entre os estados de um SNP para o próximo são transições do HMM. Em Li e 

Stephens, transições com maior probabilidade anterior (aqueles observados nos haplótipos de 

referência ) estão apresentadas com setas em negrito, enquanto as setas finas permitem o 

histórico de recombinação. Para o modelo de Browning, existem na maioria das transições k 

que sai de um estado, em que k é o número de alelos na próxima marcador (isto é, 2 para os 

SNP), que ajuda a manter o modelo parcimonioso. Flechas que saem do topo dos estados são 

possíveis emissões do HMM, que são os alelos observados. Para o quadro de Li e Stephens, 

emissões com maior probabilidade anterior (alelos nos haplótipos de referência) são 

apresentados com setas em negrito, enquanto as setas finas representam mutações para outros 

alelos. Os haplótipos de referência aqui são 011, 010, 101 e 001. Para o modelo de Browning, 

não é apenas uma das possíveis emissões a partir de cada estado, o que ajuda a manter o 

modelo parcimonioso (BROWNING, 2008) 
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2.3.4 Fatores que influenciam a acurácia de imputação 

 

A eficiência da imputação pode ser afetada por inúmeros fatores, dentre eles enfatizam-

se os seguintes: 

(i) densidade dos marcadores no chip de baixa densidade;  

(ii) relacionamento entre animais da população de teste e animais da população de 

referência;  

(iii) número de animais no painel de referência;  

(iv) nível de LD dentro da população (HICKEY et al., 2012);  

(v) metodologia de imputação (ZHANG; DRUET, 2010), entre outros fatores.  

 

Pei et al. (2008) avaliaram o efeito do LD na acurácia de imputação utilizando vários 

softwares, dentre eles: MACH, IMPUTE, fastPHASE, PLINK e Beagle. Em todos os 

softwares de imputação a acurácia de imputação aumentou quando o nível de LD foi maior. 

Dado o tamanho da população de referência de 90 indivíduos, a acurácia foi 62,8%, 75,9% e 

95,1% para os níveis baixo, médio e forte de LD para o MACH. Ainda neste trabalho, 

comparando os métodos utilizados de imputação os autores concluíram que MACH e 

IMPUTE apresentaram maiores valores de acurácia para todos os níveis de LD, com exceção 

do fastPHASE que apresentou maior estimativa em situação de baixo LD. Estes autores 

concluíram que a informação de LD é importante para obter eficiência de imputação. 

Weigel et al. (2010) investigaram a acurácia de imputação em animais raça Jersey por 

meio do fastPHASE. Estes autores mostraram que utilizando algoritmos baseados em 

informação de LD e na ausência da informação de pedigre, a acurácia de imputação pode ser 

baixa à modesta com valores de 91, 87, 79 e 73% para os painéis de baixa densidade com 

2.942, 1.468, 741 e 336 imputados para 50K, respectivamente.  

Em ovinos, Hayes et al. (2011) observaram que a acurácia de imputação pode ser 

aumentada pelo grau de relacionamento entre os indivíduos na população de referência e os 

animais na população de validação. Estes autores concluíram que um aumento de 1% na 

média de relacionamento dos animais de referência e validação proporcionou um aumento de 

10% na estimativa de acurácia. Ainda neste trabalho, verificaram que quando na referência 

foram usados animais mais relacionados a acurácia tornou-se muito ruim (correlação de 

acurácia de imputação perto de zero). 

Outro resultado interessante foi apresentado por Zhang e Druet (2010), que avaliaram a 

acurácia de imputação em bovinos de leite usando cinco chips contendo 384, 768, 1.536, 
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3.000 e 6.000 SNP imputados para 50K por meio dos softwares DAGPHASE e CHROMIBD. 

Neste trabalho observaram que a percentagem do erro de acurácia de imputação variou de 

11,7% com 384 SNP para 2% com 6.000 SNP por meio do software DAGPHASE. Da mesma 

forma foi observado para o software CHROMIBD percentagem de erro de 10,7% com 384 

SNP com diminuição para 3,3% com 6.000 SNP. Estes autores concluíram que com o chip de 

1.536 SNP o erro de imputação seria 5%. 

Sun et al. (2012) compararam o desempenho de vários softwares para imputação entre 

eles: Beagle, IMPUTE, fastPHASE, Alphaimpute, findhap e Fimpute, para imputar genótipos 

a partir do painel de 5K para 50K SNPs em animais de raça Angus. Os autores encontraram 

valores de acurácia mais altas de 0,86 e 0,98 para os programas Beagle e FImpute, 

respectivamente.  

VanRaden et al. (2013), em um estudo semelhante com bovinos de leite estudaram a 

influência da densidade dos painéis sobre a acurácia de imputação a partir dos painéis de 

baixa densidade 3K, 6K e moderada densidade (50K) para o painel de alta densidade (800K). 

Os autores obtiveram aproximadamente 99, 96 e 94% de genótipos imputados corretamente 

do 50K, 6K e 3K para o 800K, respectivamente. 

Jimenez-Montero et al. (2013) avaliaram o efeito da imputação sobre a acurácia das 

estimativas dos valores genéticos genômicos (GEBV) em bovinos de leite. Os autores 

avaliaram a acurácia de chips contendo 3K, 6K e 50K imputados para 800K, como também a 

imputação a partir de 3K e 6K para 800K, utilizando o software Beagle. Os autores 

concluíram que não houve diferença entre as eficiências de imputação nos cenários acima. 

Entretanto, foi observado um aumento de 4% na acurácia para o chip de 800K, quando 

comparado com 50K. Além disto, a soma de quadrado do resíduo foi menor em 2% na 

predição dos EBV no HD comparado com 50K. 
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3 ASSOCIAÇÃO GENÔMICA PARA CARACTERÍSTICAS DE TEMPERAMENTO 

EM ANIMAIS DA RAÇA NELORE 

 

Resumo  

Características de temperamento em bovinos podem influenciar o desempenho 

produtivo dos rebanhos, pois animais mais agitados apresentam menores ganhos de peso 

diário, menor rendimento e inferior qualidade de carcaça e dificuldade de manejo nas 

fazendas. Em geral, o manejo de animais mais calmos torna o trabalho na fazenda mais fácil. 

O avanço tecnológico na área da biologia molecular e da bioinformática, assim como a 

disponibilidade do sequenciamento do genoma bovino têm permitido estudos de associação 

genômica (GWAS) a partir da genotipagem em larga escala de polimorfismos de nucleotídeo 

único (SNP). Sendo assim, o objetivo deste estudo foi identificar regiões cromossômicas 

associadas com características de temperamento em bovinos da raça Nelore por meio de dois 

diferentes modelos estatísticos. As características de temperamento avaliadas foram 

velocidade de saída (VS) e mediana do escore composto (EC_mediana) em que 599 e 575 

animais da raça Nelore foram utilizados respectivamente. Os animais foram genotipados com 

Illumina BovineHD BeadChip (800K) e para GWAS dois modelos estatísticos foram 

aplicados. O primeiro modelo utilizado foi o genômico de única etapa (ssGBLUP), em que os 

efeitos dos SNP são derivados da predição dos valores genéticos genômicos dos animais. Este 

modelo é baseado nas informações combinadas de pedigree tradicional e genômico e das 

informações fenotípicas. O segundo modelo foi linear misto, similar ao modelo anterior, 

porém várias análises, SNP por SNP (regressão simples) foram realizadas. Nos dois modelos 

foram incluídos os efeitos de grupo de contemporâneo como fixo, idade do animal como 

covariável e efeito poligênico do animal e ambiente permanente como aleatórios. Os 

componentes de variância foram estimados pelo método de máxima verossimilhança restrita. 

Os coeficientes de herdabilidade apresentaram baixa magnitude com estimativas de 0,02 e 

0,05 para VS e EC_mediana, respectivamente. Diferentes regiões cromossômicas foram 

associadas às características estudadas nesta população, segundo os modelos utilizados 

auxiliando assim no entendimento da arquitetura genética destas características.  

 

Palavras–chave: Gado de corte; GWAS; Herdabilidade; SNP; Temperamento 

 

Abstract 

Temperamental traits have been found to influence the productive performance of 

herds, because animals agitated to demonstrate lower daily gains, carcass yield and quality. In 

general, the calm animals management in farms to supply for easier work. The advances in 

molecular biology and bioinformatics, as well as the availability of the bovine genome 

sequencing have allowed genome-wide association studies (GWAS) from the high-throughput 

genotyping of single nucleotide polymorphisms (SNP). Thus, the objective of this study was 

to identify chromosomal regions associated with temperament traits in Nellore cattle using 

two statistical models. The temperamental traits assessed in this study were exit velocity (VS) 

and the median score temperament (EC_mediana) evaluated in 599 and 575 animals, 

respectively. All animals were genotyped with Illumina BeadChip BovineHD (800K), and 

two GWAS statistical models were applied. The first model used was genomic single step 

(ssGBLUP) in which the effects of SNP are derived from the genomic prediction values of the 

animals. The second was linear mixed model, similar to the previous model, but a series of 

models, one for each SNP markers (single regression), were performed. In both models were 
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included the effects of contemporary group as fixed, the animal's age as a covariate effect and 

polygenic animal and permanent environment as random effect. Variance components were 

estimated by restricted maximum likelihood. The heritability coefficients showed low 

magnitude estimative of 0.02 and 0.05 for VS and EC_mediana, respectively. Results of this 

study shed some light regarding the genetic architecture underlying this trait in beef cattle. 

Different chromosomal regions were associated with the traits studied in this population, 

according with the models used, and moreover to contribute in the understanding of the 

genetic architecture of these traits.  
 

Keywords: Beef cattle; GWAS; Heritability; SNP; Temperament 

 

3.1 Introdução 

 

 Temperamento em bovinos é definido como a alteração do comportamento, em resposta 

ao medo e estresse, ocasionado no momento do manejo dos animais pelo ser humano nas 

fazendas ou pela mudança de ambiente (FORDYCE; DODT; WYTHES, 1988; BURROW; 

DILLON, 1997). É uma característica que envolve vários aspectos de comportamento, sendo 

influenciada por vários fatores, tais como, efeitos genéticos e ambientais (MOURÃO; 

BERGMANN; FERREIRA, 1998). O temperamento de um animal pode variar de dócil a 

agressivo, sendo que animais dóceis são preferíveis para confinamentos em que o manejo se 

torna mais frequente (HOPE et al., 2010). Vários estudos têm relatado a importância do 

temperamento em bovinos, e seu impacto em características produtivas e econômicas 

(PHOCAS et al., 2006; PIMENTA et al., 2009; CAFE et al., 2011; FRANCISCO et al., 

2012). 

Metodologias para avaliar o temperamento em bovinos estão bem descritas e 

consolidadas na literatura, porém são difíceis de serem mensuradas nos animais. Velocidade 

de saída (VS) é uma característica objetiva que avalia o tempo que o animal leva para 

percorrer uma distância fixa, desde a abertura da porta da balança (BURROW; SEIFERT; 

CORBET, 1988). Animais com menor VS são indicativos de serem mais calmos. Por outro 

lado, escore de comportamento (EC) é uma característica subjetiva, sendo composta por 

diferentes tipos de reações dos animais quando manejados dentro da balança. EC é composta 

de outras características, tais como, deslocamento e tensão na balança. As estimativas de 

herdabilidade encontradas na literatura para VS variaram entre 0,11 - 0,35 (HOPE et al., 

2010; SANT'ANNA et al., 2012; SANT'ANNA et al., 2013). Para EC valores de 

herdabilidade variaram entre 0,17 - 0,34 (PIOVEZAN, 1998) indicando algum potencial 
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destas características serem incorporadas nos programas de melhoramento genético em 

bovinos como critérios de seleção (FIGUEIREDO et al., 2005). 

 Estudos têm relatado que animais com VS e EC elevados podem influenciar o 

desempenho produtivo e reprodutivo dos rebanhos, devido à sua correlação com outras 

características economicamente importantes. Animais mais agitados têm uma diminuição do 

ganho de peso (MULLER; VON KEYSERLINGK, 2006; SANT'ANNA, et al., 2012) e, 

consequentemente, redução da eficiência alimentar (PETHERICK et al., 2002). Por outro 

lado, animais com temperamento mais dócil tendem a apresentar maiores taxas de ganho de 

peso (BORBA et al., 1997). Cooke et al. (2011) observaram que vacas mais agitadas 

apresentaram uma diminuição na taxa de prenhez. Hall et al. (2011) encontraram uma 

correlação negativa (r = -0,187, p = 0,03,) entre VS e força de cisalhamento em animais 

cruzados de Red Angus, Simmental, Charolais, Hereford, Gelbviegh. 

 Alguns quantitative trait loci (QTLs) associados com características de temperamento 

foram encontrados em bovinos de corte e bovinos de leite, utilizando marcadores 

microssatélites. Schmutz et al. (2001) relataram QTLs localizados em seis cromossomos 

BTA1, BTA5, BTA9, BTA11, BTA14 e BTA15 associados com temperamento em bovinos 

de corte canadense, genotipados com 162 microssatélites, com intervalos de 

aproximadamente 20 cM. Entretanto, esses resultados são reportados utilizando mapas de 

baixa resolução (HÖGLUND et al., 2012). 

 Devido ao desenvolvimento das tecnologias de genotipagem para centenas de milhares 

de marcadores, em especial, os marcadores do tipo polimorfismos de base única (SNP) 

estudos de associação genômica (genome-wide association studies- GWAS) tornaram-se uma 

ferramenta para identificar regiões cromossômicas associadas com características complexas 

em diferentes espécies (PENG et al., 2010; BARSH et al., 2012). Associações significativas 

com características econômicas têm sido relatadas em bovinos, incluindo características de 

fertilidade, crescimento e qualidade da carne (ZHANG et al., 2012). Em relação às 

características de temperamento, quase nada se sabe sobre a arquitetura genética que controla 

a variação dessas características em bovinos. Desta forma, a compreensão dos mecanismos 

genéticos envolvidos com estas características em animais da raça Nelore pode auxiliar na 

identificação e mapeamento de genes que interferem na expressão do temperamento nestes 

animais, tendo como resultado a melhoria da produção de carne, facilidade no manejo, e 

outras características por meio da seleção de animais mais dóceis. 
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 Sendo assim, o objetivo desse estudo foi identificar regiões cromossômicas relevantes 

associadas com características de temperamento em bovinos da raça Nelore sendo utilizados 

dois diferentes modelos matemáticos de associação. 

 

3.2 Material e Métodos 

 

Animais 

 

 Foram utilizados animais, novilhos machos, descendentes de 34 touros Nelore PO 

registrados, pertencentes à raça de uso comercial mais frequente no Brasil. Estes touros foram 

selecionados com base nos coeficientes de parentesco, com o objetivo de minimizar o grau de 

parentesco e representar a variabilidade genética da raça no país. As progênies foram obtidas 

em três estações de monta, nos anos de 2007, 2008 e 2009, por meio de inseminação artificial 

em tempo fixo (IATF) e criadas na Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE), localizada na cidade 

de São Carlos-SP, na Embrapa Gado de Corte (CNPGC), situada no município de Campo 

Grande-MS e em três propriedades particulares dos Estados de Mato Grosso do Sul e Mato 

Grosso.  

 Os novilhos foram criados e recriados a pasto nas fazendas de origem, desmamados 

com média de 8 meses de idade, pesados na desmama e no sobreano. Os animais foram 

castrados quando atingiram aproximadamente 17 meses de idade e, em seguida foram 

transportados para as estações experimentais, CPPSE ou CNPGC com ± 18 meses de idade, 

para serem confinados. Os animais produzidos nas unidades da Embrapa permaneceram nas 

próprias unidades e aqueles oriundos das fazendas parceiras foram divididos e alocados nas 

estações experimentais, em função da paternidade, para garantir sua representatividade nos 

diferentes locais de avaliação (Nascimento, 2011).  

 O período experimental de confinamento compreendido entre o início das avaliações e o 

abate, foi determinado em função do grau de acabamento que os animais deveriam atingir, 

sendo determinado em 5mm de espessura de gordura subcutânea. Em geral, teve duração de 

cerca de 100 dias. Nesse período foram avaliadas características de eficiência alimentar, 

temperamento e qualidade de carcaça. Os animais foram submetidos a um período mínimo de 

28 dias de adaptação à dieta e posteriormente foram adaptados ao sistema de alimentação com 

cancelas eletrônicas no confinamento (Nascimento, 2011). 
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Avaliação do temperamento 

 

As características de temperamento utilizadas foram escore composto (EC) e velocidade 

de saída da balança (VS), durante pesagens de rotina do projeto de avaliação de eficiência 

alimentar destes animais em confinamento (PAÇÓ, 2012). Foram utilizadas informações de 

599 e 575 animais para EC e VS, respectivamente. As coletas das informações foram obtidas 

em quatro diferentes tempos, caracterizando em experimento com medidas repetidas no 

tempo, sendo que pelo menos duas vezes para cada animal. VS e EC foram coletadas a cada 

28 dias, sendo que última avaliação foi realizada no dia anterior aos animais serem 

encaminhados para o abate, manejo que antecede o procedimento pré-abate. As metodologias 

de avaliação serão descritas a seguir: 

 

1) Velocidade de saída (VS): mede a velocidade de saída com que os animais saem da 

balança de pesagem, e percorrem uma distância de aproximadamente 2,3 metros (BURROW 

et al., 1997) (Figura 1). Animais que possuem VS inferior são em geral mais calmos, e 

portanto, mais fáceis de manejar nas fazendas. Foi utilizado para o registro das medidas um 

sistema com sensores fotoelétricos acoplados a um computador que fornece o tempo (m/s) da 

passagem de cada animal, denominado “flight speed”. A VS foi avaliada nos animais após a 

abertura da porta da balança. A avaliação do tempo de saída foi efetuada após a pesagem dos 

animais e atribuição do escore composto de agitação, sem alterar o manejo rotineiro de 

pesagem.  

 

(A) (B) 

  

Figura 1 – Avaliação da velocidade de saída. (A) Animal percorrendo uma distância fixa de 2,3 metros após a 

abertura da porta da balança; (B) Sistema com sensores fotoelétricos para mediar a velocidade (m/s) 
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2) Escore composto (EC): trata-se de uma variável categórica, em que se utiliza de uma 

escala numérica, sendo subjetiva. É formada a partir de outras características, como 

deslocamento, tensão, respiração, mugidos e posição corporal (também variáveis categóricas), 

avaliadas no mesmo animal quando mantidos em uma balança de pesagem, e um avaliador se 

aproxima do animal (Figura 2). Os escores para as características acima mencionadas foram 

atribuídos quatro segundos após o fechamento da porteira de entrada e de saída da balança 

(Tabela 1).  

 

 

Figura 2- Avaliação do escore dos animais dentro da balança 

 

O escore composto foi atribuído de acordo com metodologia adaptada de Piovezan 

(1998). Na avaliação de EC foram avaliados os seguintes comportamentos: 

 

(i) Deslocamento (DESL): 1 = nenhum deslocamento; 2 = pouco deslocamento, parado em 

mais da metade do tempo de observação; 3 = deslocamentos frequentes, mas pouco vigorosos 

(metade do tempo de observação ou mais); 4 = movimentação constante e vigorosa e 5 = 

animal salta, elevando os membros superiores pelo menos 2,5 cm do solo;  

(ii) Tensão (TENS): 1 = relaxado, quando o animal apresenta tônus muscular regular, sem 

movimentos bruscos de cauda e/ ou cabeça e pescoço, sem membrana esclerótica aparente no 

olho; 2 = alerta, quando o animal apresenta movimentos bruscos de cauda, cabeça e pescoço, 

membrana esclerótica do olho aparente ou não; 3 = tenso, quando o animal apresentava 

movimentos bruscos e contínuos de cauda, cabeça e pescoço, membrana esclerótica aparente, 

força a saída, faz movimentos frequentes e vigorosos e 4 = muito tenso, animal paralisado e 

apresentando tremor muscular;  
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(iii) Respiração (RESP): 1 = respiração normal e ritmada, 2 = bufando ou soprando, de 

forma não ritmada;  

(iv) Mugidos (MUG): 1 = não mugiu e 2 = mugiu, independente da frequência ou 

intensidade; V) Coices (COI), considerando: 1 = ausência e 2 = presença;  

(v) Posição Corporal (PC): 1 = em pé, 2 = ajoelhado e 3 = deitado.  

 

Com base nos registros das categorias das variáveis de comportamento acima 

mencionado, foi definido a variável escore composto (EC) (Tabela 1), classificado em cinco 

classes, como segue (AGUILAR, 2007): 

 

Tabela 1 - Descrição do escore composto em animais da raça Nelore 

Escore Composto Descrição 

1 Calmo DESL= 1, PC= 1, TENS= 1 ou 2, RESP= 1 ou 2, MUG= 0 ou 1 e 

COI= 0); 

2 Ativo DESL= 1, 2 ou 3, PC= 1, TENS= 1 ou 2, RESP= 1 ou 2, MUG= 0 

ou 1 e COI= 0 ou 1 

3 Inquieto DESL= 2 ou 3, PC= 1, 2 ou 3, TENS= 2 ou 3, RESP= 1 ou 2, 

MUG= 0 ou 1 e COI= 0 ou 1 

4 Perturbado DESL= 3 ou 4, PC= 1, 2 ou 3, TENS= 2 ou 3, RESP= 1 ou 2, 

MUG= 0 ou 1 e COI= 0 ou 1 

5 Muito perturbado  DESL= 4 ou 5 e TENS=3, independente dos resultados nos demais 

escores, intratável/perigoso 

 

 A variável EC refere-se a uma variável categórica, não apresenta distribuição normal. 

Devido à natureza desta característica, e tendo em vista que foi coletada ao longo do tempo, 

caracterizando ser uma variável categórica ordinal e longitudinal, novas variáveis foram 

criadas a partir dos dados originais de EC para estimar componentes de variância e 

herdabilidade. Com base nas estimativas de componentes de variância, e herdabilidade das 

novas características foi selecionado a variável mais adequada para as análises posteriores de 

GWAS. Sendo assim, as novas variáveis foram:  

 

(i) EC_Média = trata-se da média do escore composto para cada animal, coletada em 

diferentes ocasiões; 
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(ii) EC_Mediana = mediana do escore composto para cada animal, coletada em diferentes 

ocasiões; 

(iii) PC_EC = componente principal referente ao escore composto (EC), coletado em 

diferentes ocasiões; 

  

 Para a análise de componentes principais foi utilizada a matriz de correlação para o 

conjunto de variáveis originais do escore composto coletado em nas quatro ocasiões: EC1, 

EC2, EC3 e EC4. As variáveis foram transformadas em um novo conjunto de variáveis Y1 

(CP1), Y2 (CP2), Y3 (CP3), e Y4 (CP4), com a função de reduzir linearmente a dimensão de um 

conjunto de dados, de modo que este novo conjunto de p variáveis não fossem 

correlacionadas, e que retenham o máximo de informações em termos de variação total 

(JOHNSON; WICHERN, 1998; MANLY, 2008). O primeiro componente principal 

selecionado para criar a nova variável PC_EC, pois apresentou maior variância ( ), e 

explicou o máximo de variabilidade dos dados. Para as análises de componentes principais 

utilizou-se os pacotes imputation e princomp, implementadas no ambiente estatístico R (R 

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2013). 

As coletas das informações para as características de temperamento foram realizadas 

por um único observador em São Carlos. Em Campo Grande, na safra 1 as observações foram 

realizadas por um observador, e nas safras 2 e 3 as coletas foram realizadas por dois 

observadores (PAÇO, 2012). 

 

Estimação dos componentes de variância 

 

 Os grupos de contemporâneos (GC) foram formados pela concatenação dos efeitos de 

safra (ano de nascimento), local de confinamento (local), safra x local, origem do animal e 

baia. Estes efeitos foram testados por meio do ajuste de modelo misto, utilizando o 

procedimento PROC MIXED do pacote estatístico SAS
®
. Para as análises de estimação dos 

componentes de variância foram considerados os GC, em que os efeitos que foram 

significativos (Tabela 2). Os GC foram iguais para todas as características de temperamento.  
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Tabela 2 - Resumo das análises de variância das características de temperamento avaliada nos 

animais da raça Nelore 

Fonte de 

Variação 

Valor de probabilidade 

GL VS EC_Média EC_Mediana EC CP_EC 

Safra 2 0,0001 0,0261 0,0014 0,0262 0,0001 

Local 1 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0003 

Origem 4 0,0001 0,0048 0,0170 0,0001 0,0001 

Safra*Local 2 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Baia 1 0,2397 0,0770 0,1227 0,0159 0,1404 

Idade 1 0,0044 0,0532 0,0589 0,0101 0,0010 

GL: graus de liberdade; VS: velocidade de saída; EC_Media: média do escore composto; EC_Mediana: mediana 

do escore composto; EC: escore composto e CP_EC: componente principal do escore composto 

 

 

Os componentes de variância para as variáveis VS, EC_Média, EC_Mediana PC_EC e 

EC foram obtidos pelo método da máxima verossimilhança restrita, utilizando–se um modelo 

linear misto, modelo animal, que incluiu os efeitos poligênico do animal e ambiente 

permanente como aleatórios, idade do animal como covariável linear e grupo de 

contemporâneo como efeito fixo. Para estimação foi utilizado o pacote pedigreemm 

(VAZQUEZ et al., 2010), implementado no ambiente estatístico R (R DEVELOPMENT 

CORE TEAM, 2013). 

 

Genotipagem e Controle de Qualidade 

 

A genotipagem foi realizada no Laboratório de Genômica Funcional do Departamento 

de Agricultura dos Estados Unidos (BFGL/USDA/EUA) e no Laboratório Multiusuários de 

Genômica Funcional Aplicada à Agropecuária e à Agroenergia da ESALQ – USP, financiada 

e realizada pela  equipe do projeto Rede Bife de Qualidade, Macroprograma 1 da Embrapa. 

Foi utilizado o chip “Illumina BovineHD BeadChip”, que possui aproximadamente 777 mil 

SNP em sua plataforma, com espaçamento médio de 3,4 kb. Em seguida, os dados genômicos 

foram filtrados a fim de serem eliminados os resultados de baixa qualidade e aumentar a 

acurácia das  análises (OLIPHANT et al., 2002). Os seguintes critérios foram utilizados: (i) 

indivíduos com “call rate” >95% (porcentagem do genoma genotipado corretamente); (ii) 

SNP com “call rate” > 95% (porcentagem de genotipagem de cada SNP em toda a 

população); (iii) minor allelic frequency (MAF) foi estabelecida em 1%. Foram excluídos 

ainda os SNP localizados no cromossomo X e no Y e aqueles sem informação de posição no 
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genoma. A análise de controle de qualidade foi realizada por meio do software Plink 

(PURCELL et al., 2007). Os resultados do controle de qualidade estão apresentados na Tabela 

3. 

 

Tabela 3 - Controle de qualidade utilizado no painel BovineHD BeadChip (800K) 

Critério de controle de Qualidade Removidos 

Minor allelic frequency (1%) 

Call rate/SNP (95%) 

160.872 SNP  

30.882 SNP  

Call rate/animal (95%) 10 animais 

Total SNP removidos 191.754 

Total de SNP utilizados 560.142  

 

Estudo de Associação Genômica (GWAS) 

 

Dois modelos foram utilizados para a análise de associação genômica entre os genótipos 

dos SNP, contidos no chip HD e as variáveis de temperamento. No primeiro modelo foi usado 

um modelo misto (ssGBLUP) de acordo com (WANG et al., 2012). 

 

      Y = 1µ + Xβ + Za + Wpe + e         (1) 

em que Y é o vetor de observações para as variáveis de temperamento, μ é a média geral de 

registros fenotípicos, 1 é um vetor de 1s, X é uma matriz de incidência de efeitos fixos, β é o 

vetor dos efeitos fixos de grupo de contemporâneo. Os grupos de contemporâneo foram 

formados pelo ano de nascimento, local de nascimento e sistema de confinamento; Z é a 

matriz de incidência que aloca as informações de parentesco ao fenótipo dos animais; a é o 

vetor de valores genéticos a serem preditos g ~ N(0, Gσ
2

g), em que σ
2

g é a variância genética 

aditiva, e G é a matriz de relacionamento genômica; pe é o vetor de efeitos aleatórios de 

ambiente permanente de animal com pe ~ N(0, Iσ
2

pe), ɛ é o vetor de residuos ε ~ N(0, Iσ
2

e).  

A matriz de relacionamento genômica (G) entre os indivíduos foi obtida da seguinte forma 

(VANRADEN, 2008): 

 

em que M é a matriz de genótipos com o número total de marcadores (colunas) e o número 

total de indivíduos genotipados (linhas), P é uma matriz de frequências alélicas. A matriz G 

foi construída utilizando o programa preGSf90 (AGUILAR et al., 2010), que é uma versão do 
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programa BLUPf90 (MIZTAL et al., 2002). Após o ajuste do modelo e predições dos valores 

genéticos dos animais, os efeitos dos marcadores SNP foram derivados de acordo com 

(WANG et al., 2012): 

 

em que g é o vetor dos efeitos dos marcadores SNP, D é uma matriz diagonal de pesos para os 

variância dos SNP, a é vetor de valores genéticos genômicos dos animais. O programa 

postGSf90 foi usado para a obtenção de soluções dos efeitos dos SNP (WANG et al., 2012).  

No segundo modelo, as associações entre genótipos de SNP e as variáveis mencionadas 

acima foram avaliadas utilizando análise de marcador simples (SNP) como uma covariável 

linear (PEÑAGARICANO; WEIGEL; KHATIB, 2012). O seguinte modelo linear misto foi 

utilizado: 

Yijklmn = µ + gcj + bkage + blSNPil + animalm + PEn + eijklmn      (2 ) 

  

em que Y é o vetor de observações para as variáveis de temperamento; μ é a média geral de 

registros fenotípicos, gcj é o efeito fixo do grupo contemporâneo. Os grupos de 

contemporâneo foram formados pelo ano de nascimento, local de nascimento e sistema de 

confinamento. A idade foi considerada como covariável linear, bk é o coeficiente de regressão 

linear da variável idade, SNPil é o efeito fixo da classe genotípica do marcador (g = 0, 1, 2), bl 

é o coeficiente de regressão para o SNP; animalm representa o efeito poligênico do animal, 

PEn representa o efeito de ambiente permanente do animal e eijklmn representa o resíduo para 

cada observação. Os efeitos aleatórios foram assumidos com distribuição normal 

multivariada, 

2

2 2 2 2

2

0 0

, , ~ 0, 0 0

0 0

a

a pe pe

a G

pe N I

I







   

 

   
   
   

    
      

 

em que a, pe e ɛ são os vetores de animais para os efeitos poligênico do animal, de ambiente 

permanente e residual, respectivamente, ,  e 
 
são as variâncias do animal, efeito de 

ambiente permanente e residual, respectivamente; G representa a matriz de relacionamento 

genômico entre os animais (VANRADEN et al., 2008). A matriz genômica foi utilizada, pois 

as informações do pedigree tradicional não estavam disponíveis o suficiente (pequena 

estrutura de pedigree), para captar o relacionamento dos indivíduos dessa população, pe é um 

efeito aleatório de ambiente permanente, tal como N(0,Iσ
2
), e e efeito residual N(0, Iσ

2
). 
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Nesta abordagem, os valores de p das análises de associações entre os SNP e as 

características de temperamento foram constatado utilizando um teste de razão de 

verossimilhança (LRT) por meio da comparação com um modelo reduzido, sem o efeito do 

SNP, e um modelo completo, adicionando um parâmetro a mais, o efeito do SNP. O teste 

baseia-se na distribuição de Qui-quadrado (χ
2
), com ʋ graus de liberdade e probabilidade de 

erro de 5% de probabilidade (DOBSON, 2002). Dessa forma, o LRT  é dado por: 

 

                           LRT = 2log L(F) – 2log L(R)                           (3) 

  

em que L(F) é a verossimilhança do modelo com mais parâmetros (modelo completo), e L(R) 

a verossimilhança do modelo com menor número de parâmetros (modelo reduzido). As 

análises foram realizadas utilizando o pacote pedigreemm (VAZQUEZ et al., 2010) 

implementado no ambiente estatístico R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2013). 

Após as análises de GWAS os valores de p e dos efeitos dos marcadores SNP foram 

apresentados em um gráfico (Manhattan Plot) para a visualização ao longo dos 29 

cromossomos. O pacote gap implementado no ambiente estatístico R (R DEVELOPMENT 

CORE TEAM, 2013) foi utilizado. 

A análise do desequilíbrio de ligação (LD) foi realizada com o programa Haploview  

(BARRET et al., 2005) e a medida utilizada foi o r
2
, que mede a correlação entre alelos de 

dois marcadores, sendo que r
2
 igual a 1 indica uma correlação perfeita entre os dois locos. Por 

outro lado, r
2
 igual a zero indica ausência de LD. De acordo com Ardlie, Kruglyak e Seielstad 

(2002), o r
2
 é corrigido para as respectivas frequências alélicas, sendo indicativo da 

quantidade de informação de um loco que é explicada pelo outro. 

O banco de dados CattleQTLdb (HU et al., 2010) foi utilizado para buscar informações 

de QTLs nos cromossomos em que os SNP foram significativos ou apresentaram maiores 

efeitos para características de temperamento ou QTLs previamente relacionados com 

características de importância econômica em bovinos, nos dois modelos estatísticos 

estudados. Para tal etapa, estendeu-se um intervalo de busca de 500 kb para ambos os lados (1 

Mb). Além disto, buscou-se fora deste intervalo QTLs relacionados apenas com 

características de temperamento.  
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3.3 Resultados e Discussão 

 

Estatísticas descritivas e dispersão 

 

As estatísticas descritivas e de dispersão para as características de temperamento estão 

apresentadas na Tabela 4. As médias para VS, EC_Média e EC_Mediana foram 1,09 ± 0,01, 

1,94 ± 0,04 e 1,95 ± 0,04, respectivamente. Considerando a mesma população, porém 

utilizando informações de 800 animais, Paçó (2012) obteve menores valores médios (0,39 e 

0,73) para VS e EC, respectivamente. Em parte, isso pode ser explicado pelo menor número 

de informações disponíveis neste estudo. Em Hope et al. (2010) os autores observaram 

valores médios para velocidade de saída de 1,51 ± 0,06; 1,78 ± 0,06; 1,52 ± 0,06; 1,87 ± 0,07; 

1,89 ± 0,07 para animais Angus, Charolais, Hereford, Limousin, e Simental, respectivamente. 

A distribuição dos escores compostos avaliados em diferentes tempos é apresentada na Figura 

1. Em geral, com base nas distribuições do EC nas quatro avaliações, o número de animais 

muito agitados (escores 4 e 5) não foi alto. Esses resultados sugerem que na população Nelore 

avaliada, os animais apresentavam temperamento que variava entre calmo e ativo. 

 

Tabela 4 – Estatísticas descritivas e de dispersão para as características de temperamento 

velocidade de saída (VS), média do escore composto (EC_Média) e mediana do 

escore composto (EC_Mediana) 

Característica N M Min Max Med DV Moda EP CV Var 

VS 599 1,09 0,11 4,39 0,99 0,57 0,66 0,01 0,53 0,33 

EC_Média 575 1,94 0,50 5,00 1,75 1,01 1,50 0,04 0,52 1,02 

EC_Mediana 575 1,95 0,75 5,00 1,75 1,03 1,00 0,04 0,53 1,00 

N = Número de animais, M = Média, Min = Mínimo, Max = Máximo, Med = Mediana, DV = Desvio padrão, 

Mod = Moda, EP = Erro padrão, CV = Coeficiente de variação e Var = Variância 
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Figura 1 - Gráfico de barras da variável resposta escore composto avaliado em diferentes ocasiões, sendo 1 = 

calmo; 2 = ativo; 3 = Inquieto; 4 = Perturbado e 5 = Muito perturbado 

 

 

Componentes de Variâncias e Herdabilidades 

 

Velocidade de Saída 

 

As estimativas dos componentes de variância e dos coeficientes de herdabilidade para 

velocidade de saída estão apresentadas na Tabela 5. A variância genética aditiva foi menor do 

que as variâncias residuais e de ambiente permanente ( ). Este resultado indica que o efeito 

 ou seja, efeitos genéticos não aditivos apresentam alta influência sobre velocidade de 

saída. Assim como verificado neste estudo existe maior  influência de fatores ambientais do 

que genéticos para velocidade de saída. Vale ressaltar que no presente estudo utilizou-se a 

matriz de relacionamento genômico (VANRADEN et al., 2008) entre os animais. 

O coeficiente de herdabilidade para velocidade de saída foi 0,020 (Tabela 5). Essas 

estimativas são menores do que aquelas obtidas por outros autores. No trabalho de Burrow, 

Seifert e Corbet (1988) o coeficiente de herdabilidade estimado foi de alta magnitude (0,64) 

para velocidade de saída. Recentemente, Sant’Ana et al. (2012) relataram coeficiente de 

herdabilidade de 0,26 ± 0,05 para velocidade de saída, em animais da raça Nelore. No 

trabalho de Hope et al (2010) observaram estimativas de 0,20 ± 0,08; 0,25 ± 0,10; 0,36 ± 

0,06; 0,11 ± 0,07 e 0,28 ± 0,07 para animais Angus, Charolais, Hereford, Limousin, e 

Simental, respectivamente.  
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Por sua vez, em Paçó et al. (2012) o coeficiente de herdabilidade foi nulo  0,00 ± 0,02 

para velocidade de saída, estudando a mesma população de animais Nelore. Em Paçó (2012) o 

coeficiente de herdabilidade foi estimado a partir das informações fenotípicas de 800 animais, 

e utilizou-se uma matriz de parentesco constituída de 1672 animais. Segundo este autor, estas 

estimativas sugerem que velocidade de saída não apresenta resposta à seleção. Estes 

resultados mostram discrepância entre os resultados encontrados na literatura, como também 

relatados neste estudo.  

A estimativa de repetibilidade para velocidade de saída foi 0,19. Estimativas similares 

de repetibilidade para velocidade de saída (0,18 e 0,14) foram reportadas por Burrow (2001), 

para animais Belmont Red. Silveira et al. (2008) em animais Nelore, obtiveram estimativas 

elevadas de repetibilidade de 0,73.  

O coeficiente de herdabilidade no presente estudo para velocidade de saída foi afetado 

pelo tamanho amostral.  

 

Tabela 5 – Estimativas dos componentes de variância genética aditiva ( ), residual ( ), 

fenotípica ( ), herdabilidades ( ) e repetibilidade (r) para as características de 

temperamento  

Característica N 
  

  

 

r 

VS 599 0,01033 0,40159 0,51308 0,10115 0,020 0,197 

EC_Média 575 0,02631 0,32540 0,35172 - 0,040 - 

EC_Mediana 575 0,04134 0,34533 0,38667 - 0,053 - 

CP_EC 575 0,08865 1,62335 1,71200 - 0,031 - 

EC 575 0,02543 0,65595 0,68138 0,16229 0,019 0,192 
VS: velocidade de saída; EC_Média: média do escore composto; EC_Mediana: mediana do escore composto; 

CP_EC: componente principal para as medidas de escore composto; EC: escore composto 

 

Escore Composto e demais variáveis 

 

Foram estimados os componentes de variância e herdabilidade para as características 

escore composto (EC) e para as novas características formadas a partir de EC.  

Os coeficientes de herdabilidade obtidos para escore composto, EC, EC_Média, 

EC_Mediana e CP_EC foram iguais a 0,019, 0,040, 0,053 e 0,031, respectivamente (Tabela 

5). Os coeficientes de herdabilidade apresentaram baixa magnitude para todas as variáveis 

estudadas, quando comparados com estimativas de outros trabalhos na literatura. 

Diversos resultados encontrados na literatura indicam que temperamento é uma 

característica que responde à seleção. Em Mourão, Bergmann e Ferreira (2008), os autores 
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avaliaram o temperamento em vacas Nelore, Tabapuã e Indubrasil e entre suas filhas F1 

Holandês x Zebu, por meio do escore teste de contenção no tronco, com escores subjetivos (1, 

temperamento muito dócil a 5, muito agressivo) e obtiveram estimativas de herdabilidade que 

variaram de 0,06 à 0,27. Schmutz et al. (2001) registraram valores de herdabilidade para 

habituação (diferença entre o escore inicial na desmama, coletada com idade de 8 meses, e 

esta mesma medida, coletada com 12 meses) de 0,36.  

Recentemente, Sant’Ana et al. (2013) relataram coeficiente de herdabilidade de 0,15 

para escore de temperamento em animais da raça Nelore, utilizando 23420 informações de 

machos e fêmeas. Por sua vez, Barrozo et al. (2012) observaram coeficiente de 0,53 ± 0,04. 

Neste trabalho foram utilizados 37962 informações para escore de temperamento avaliados 

em animais da raça Nelore. 

Na literatura citada neste trabalho e analisando os resultados observa-se discrepância 

entre as estimativas de herdabilidade. Porém, acredita-se que as estimativas de herdabilidades 

encontradas no presente estudo, tanto para velocidade de saída, escore compostos e demais 

variáveis foram afetadas pelo tamanho amostral. Além disto, pode-se afirmar que houve 

maior influência dos fatores ambientais do que genéticos para todas as caracteríticas. 

Com base nas estimativas dos coeficientes de herdabilidade destas variáveis, a 

característica EC_mediana (h
2
 = 0,05) foi selecionado para as análises de GWAS.  

 

Associação Genômica 

 

O estudo de associação genômica (GWAS) têm o objetivo de identificar regiões 

cromossômicas que expliquem as diferenças fenotípicas entre os indivíduos na população em 

estudo. Sendo assim, na análise de GWAS foram utilizados dois modelos estatísticos. No 

primeiro modelo, ssGBLUP, foram estimados os efeitos dos marcadores SNP, derivados dos 

valores genéticos genômicos para cada animal (WANG et al., 2012). Porém, uma limitação 

desta metodologia seria a não utilização de um limiar para selecionar os SNP significativos. 

Sendo assim, adotou-se como critério de seleção dos SNP, os top 10 com maiores efeitos. No 

segundo modelo, utilizou-se análises de marcadores únicos, SNP por SNP. Para a seleção dos 

valores de p dos SNP mais significativos empregou-se cromossomo-wise, com limiar de 10%, 

pois os valores de p calculados através do FDR e Bonferroni não foram significativos. Para as 

análises de GWAS foram utilizados um total de 560.142 SNP abrangendo os 29 

cromossomos. O número de SNP por cromossomo variou de 8.986 a 36.676 no BTA25 e 

BTA1, respectivamente. A discussão dos resultados deste estudo será decorrida para cada 
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característica individualmente, levando em consideração os dois modelos estatísticos 

separadamente. 

 

Velocidade de Saída (VS) 

 

No modelo 1, ssGBLUP, dos top 10 SNP selecionados com maiores valores dos 

efeitos destes, cinco estavam localizados no cromossomo 6. Neste modelo, foi assumido que 

todos os marcadores contribuem para a mesma variabilidade da característica. Na Figura 2 é 

apresentado o gráfico Manhattan plot das análises de associação genômica considerando os 

modelos 1 e 2 para VS. Na Figura 2A, o eixo Y representa o efeito dos SNP e no eixo X os 

SNP distribuídos entre os 29 cromossomos a partir do modelo 1. A Figura 2B representa no 

eixo do Y –log10 (valores de p) e no eixo do X os SNP distribuídos entre os 29 cromossomos 

conforme o modelo 2. 

De acordo com o observado na Figura 2, os SNP selecionados nas duas metodologias de 

análise estatística  não apresentaram concordância das posições dos SNP nos cromossomos ao 

longo do genoma, entre os dois modelos utilizados. Esses resultados são consistentes ao 

apresentado por Ober et al. (2012) os quais, observaram concordância imperfeita das posições 

dos SNP ao compararem o modelo GBLUP e BayesB a partir de dados de  sequência 

completa de Drosophila melanogaster. Estes resultados são consequência do objetivo que 

cada metodologia de análise apresenta (OBER et al., 2012). No modelo 1 (ssGBLUP), o 

fenótipo é resultado da predição usando todas as informações disponíveis dos SNP, 

simultaneamente. Por outro lado, no modelo 2 (regressão de marcadores únicos), SNP por 

SNP, o efeito para cada um dos marcadores é estimado individualmente e a informação de LD 

entre os SNP não é levada em consideração. Dessa forma, neste modelo muitos dos SNP 

significativos em uma região genômica poderão estar em LD com o mesmo QTL, dificultando 

a identificação do número de QTLs associado com à característica. Por outro lado, o modelo 2 

é mais conservativo em estimar o número real de QTLs, tendo como resultado a subestimação 

do número de SNP significativos (PRYCE et al., 2010).  

Os efeitos dos marcadores estimados apresentaram uma magnitude pequena (Figura 2). 

Tais resultados segundo Ober et al. (2012) são consequência do número de efeitos a serem 

estimados, pois é muito maior do que o número de observações. Dessa forma, estes efeitos 

são penalizados, diminuindo a magnitude dos efeitos para zero. Outra questão importante é a 

densidade dos painéis de SNP, pois quanto maior for a densidade, mais SNP estarão em LD 

com uma possível mutação causal e, portanto, o verdadeiro efeito de substituição alélica do 
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marcador poderá está dividido em partes, e atribuído a vários outros SNP em um bloco de 

haplótipos, por que qualquer SNP em LD com o polimorfismo causal pode ter o efeito 

estimado. Contudo, isto pode mascarar a magnitude do efeito do SNP. 

 

Figura 2 - Manhattan plot dos valores de p e dos efeitos dos SNP para o estudo de associação genômica para 

velocidade de saída (VS) em animais da raça Nelore em que: (A) o modelo ssGBLUP, e (B) o 

modelo SNP por SNP  

 

No modelo 1, dos top 10 SNP selecionados com associação para VS, os mesmos 

encontram-se localizados nos cromossomos 6, 7, 9 e 14 (Tabela 6). 

No cromossomo 6 foram encontrados cinco SNP que apresentam maiores efeitos, 

indicando que esta região pode conter genes que controlam VS (Tabela 6), entre os quais dois 

(BovineHD0600034026 e BovineHD0600034028) encontram-se em LD de alta magnitude 

(Figura 3). Este resultado é interessante, pois encontram-se em alto LD entre si (r
2
=0,79). A 

Estudo de associação genômica usando ssGBLUP 

 

Estudo de associação genômica usando SNP por SNP  

 

 

A 

B 
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presença de LD entre dois SNP aumenta a chance de estudos mais aprofundados desta região. 

No banco de dados QTLdb para bovinos (http://www.animalgenome.org/cgi-

bin/gbrowse/cattle/#search), foi encontrado apenas um estudo envolvendo QTL para uma 

característica de temperamento, similar com VS, separação-andar/correr, identificados em 

bovinos da raça Holândes x Charolês, genotipados para 162 marcadores microssatélites 

(GUTIÉRREZ-GIL et al., 2008) (Tabela 6). Neste cromossomo, considerando uma região de 

1 Mb destes marcadores em LD, observou-se QTLs relacionados com peso de carcaça, em 

animais da raça Angus (McCLURE et al., 2010).  

  

 

Figura 3 - Desequilíbrio de ligação (r
2
) entre os SNP significativos no cromossomo 6 para a característica 

velocidade de saída. O quadrado preto representa o desequilíbrio de ligação alto entre os SNP 

(r
2
=0,79) 

 

No cromossomo 7 foram encontrados dois SNP associados com VS 

(BovineHD0700020072 e BovineHD0700020070). Na literatura não foram encontrados 

estudos para mapeamento de QTLs e GWAS com características de temperamento em 

animais da raça Nelore. Além disto, este é o primeiro estudo de GWAS para VS utilizando 

animais da raça Nelore. Gutiérrez-gil et al. (2008) avaliaram animais da raça Holândes x 

Charolês para características de temperamento e encontraram duas regiões para QTLs no 

cromossomo 7. Neste cromossomo estão descritos QTLs para área de olho de lombo, peso de 

carcaça e escore de marmoreio em animais da raça Angus (McCLURE et al., 2010).  

No cromossomo 9, um SNP (BovineHD0900015602) foi associado com VS. 

Considerando uma janela de 1 Mb, não existe região de QTL descrita para características de 

http://www.animalgenome.org/cgi-bin/gbrowse/cattle/#search
http://www.animalgenome.org/cgi-bin/gbrowse/cattle/#search
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temperamento. Entretanto, nesta região podemos encontrar vários QTLs mapeados para 

escore de marmoreio (CASAS et al., 2003), e ganho de peso diário pós desmama 

(ALEXANDER et al., 2007). Estes resultados ressaltam a importância de um estudo futuro 

desta região em que foram encontrados QTLs sugestivos, associados com outras 

características de importância econômica. No trabalho de Silveira; Fischer; Soares (2006), os 

autores encontraram correlação negativa de VS com ganho médio de peso em animais da raça 

Angus e animais cruzados Angus x Nelore. Animais do grupo genético Angus mais agitados 

apresentaram menor ganho de peso. Em Hope et al. (2010), os autores observaram correlação 

negativa de VS e EC com ganho de peso diário (GPD) em bezerros pertencentes às raças 

Angus, Charolais, Hereford, Limousin e Simental. Animais com maiores VC e EC_mediana 

apresentaram menores GPD. O efeito genético de grupos raciais é um fator importante na 

determinação do temperamento (SILVEIRA; FISCHER; SOARES, 2006). Porém, estudos 

adicionais são necessários para validar estas associações encontradas neste estudo, antes que 

sejam introduzidas nos programas de melhoramento genético. Além disto, devem ser tratadas 

com cautela, pois estas associações podem se tratar de falso-positivos.  

No cromossomo 14 foram observados dois SNP (BovineHD1400015257 e 

BovineHD1400015258) associados com VS localizado em 54333233 e 54334694 pb, 

respectivamente. Estes marcadores estão localizados em uma região com QTLs descritos para 

características de temperamento (Tabela 6). Além disto, várias regiões de QTLs para 

características de qualidade de carne foram relatadas como: rendimento de carcaça 

(TAKASUGA et al., 2007; MORRIS, et al., 2009; LEE et al., 2010), escore de marmoreio 

(CASAS et al., 2003; BARENDSE et al., 2009), gordura intramuscular (LEE et al., 2010), 

espessura de gordura na 12
a
 costela (NALAILA et al., 2012) e área de olho de lombo 

(TAKASUGA et al., 2007). Estes resultados de QTLs mapeados para outras características 

podem auxiliar no entendimento do relacionamento do temperamento dos animais com as 

características de crescimento e qualidade de carcaça. Estudos que tratam de GWAS com 

características de qualidade de carne para esta população de animais da raça Nelore são 

recentes (TIZIOTO et al., 2013), sendo que tal trabalho não relata o impacto ou influência do 

temperamento na qualidade de carne. Diante disso, faz-se necessário em estudos futuros, 

realizar uma junção dos dois estudos visando o melhor entendimento dos mecanismos 

biológicos e da arquitetura genética destas características. No trabalho de Cesar et al. (2013, 

não publicado) os autores encontraram três SNP associados com características de qualidade 

de carne para esta população de animais Nelore em estudo. Os SNP descritos neste estudo 

foram associados com a quantidade do ácido graxo láurico C12:0, ácido palmitoleico (C16:1 
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cis9) e  ácido oleico (C18:1 cis9) medidos no músculo Longissimus dorsi, com as seguintes 

localizações 78993288, 78993288 e 73392111 pb, respectivamente. 

No modelo 2, SNP por SNP, considerando ainda a característica VS é inicialmente 

apresentado o gráfico Quantil-Quantil (Q-Q plot) (Figura 4), usado para avaliar se existe 

estrutura de população na amostra em estudo. Dessa forma, os valores de p observados para 

cada SNP no modelo 2 foram plotados em ordem crescente, –log10(p), contra os valores de p 

esperados, amostrados de uma distribuição Qui-quadrada (PEARSON; MANOLIO, 2008). 

Observando o Q-Q plot, podemos concluir que não existe subestrutura da população para os 

animais mensurados para VS, pois observando o gráfico para VS é evidente que duas 

distribuições apresentam alta concordância.  

 

Figura 4 - Gráfico do Quantil-Quantil dos valores de –log10(p) esperado contra observado para velocidade de 

saída 

 

No modelo 2, cinco SNP foram significativos para VS, sendo estes SNP localizados nos 

cromossomos 3, 5, 13, 15 e 22 (Tabela 7). Para os cromossomos 3, 13 e 22, utilizando o 

banco de dados QTLdb para bovinos (http://www.animalgenome.org/cgi-

bin/gbrowse/bovine/) não foi encontrado nenhum estudo de QTLs relacionado com 

características de temperamento (Tabela 7).  

Para VS, um SNP significativo foi localizado no cromossomo 5. Hiendleder et al. 

(2003) estudaram uma população de bovinos de leite proveniente da Alemanha e 

identificaram QTLs no cromossomo 5 para a característica escore de comportamento 

(nervoso/agressivo ou dócil no momento da ordenha) como também tempo de ordenha. 

Schmutz et al. (2001) também relataram QTLs em bovinos de corte de origem canadense para 

http://www.animalgenome.org/cgi-bin/gbrowse/bovine/
http://www.animalgenome.org/cgi-bin/gbrowse/bovine/
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o cromossomo 5 para as características escore de agitação na balança e habituação (diferença 

entre o escore inicial, coletada no desmama, com o escore final). No cromossomo 15 foi 

relatada uma região de QTL para comportamento (Tabela 7). No modelo 2, observa-se um 

número menor de QTLs detectados para VS em comparação com o modelo 1. Estes resultados 

não podem ser interpretados como ausência de associação entre os SNP e VS, mas 

consequência de algumas limitações do estudo. Uma limitação seria justificada pelo modelo 

de análise não considerar a informação de LD entre os SNP como explicado anteriormente. 

Outra limitação, o tamanho amostral (n=599 animais) pode não ter sido suficiente para 

detectar associações significativas.  
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Tabela 6 - Descrição dos QTLs descritos nos cromossomos para diferentes características reportadas na literatura e possivelmente associadas com  velocidade de saída usando o 

modelo ssGBLUP 

SNP BTA Posição 
Posição do 

QTL (bp) 
Característica População Referência 

BovineHD0600011000 6 40245381 11930766 - 26351244 
Social separation--

Walking/running 

Holândes x 

Charolês 

Gutierrez-Gil et al., 

(2008) 

BovineHD4100004695 6 40238284 11930766 - 26351244 
Social separation--

Walking/running 

Holândes x 

Charolês 

Gutierrez-Gil et al., 

(2008) 

BovineHD0600011001 6 40248407 11930766 - 26351244 
Social separation--

Walking/running 

Holândes x 

Charolês 

Gutierrez-Gil et al. 

(2008) 

BovineHD0600034028 6 118948929 11930766 - 26351244 
Social separation--

Walking/running 

Holândes x 

Charolês 

Gutierrez-Gil et al. 

(2008) 

BovineHD0600034026 6 118941570 11930766 - 26351244 
Social separation--

Walking/running 

Holândes x 

Charolês 

Gutierrez-Gil et al. 

(2008) 

BovineHD0700020072 7 68565231 
18835910 -73909970 

103765346 -103765346 

Social separation--

Vocalization 

Holândes x 

Charolês 

Gutierrez-Gil et al. 

(2008) 

BovineHD0700020070 7 68563348 
18835910 -73909970 

103765346 -103765346 

Social separation--

Vocalization 

Holândes x 

Charolês 

Gutierrez-Gil et al. 

(2008) 

BovineHD0900015602 9 57059742 
46378796 – 46646401 

24968872 - 47319594 

Behavior QTL 

Social separation--

Vocalization 

Holândes x 

Charolês 

bovinos de 

corte 

canadense 

Schmutz et al. 

(2001) 

Gutierrez-Gil et al. 

(2008) 

BovineHD1400015257 14 54333233 35202277 - 84648390 Behavior QTL 

bovinos de 

corte 

canadense 

Schmutz et al. 

(2001) 

 

BovineHD1400015258 14 54334694 

35202277 - 84648390 Behavior QTL 

bovinos de 

corte 

canadense 

Schmutz et al. 

(2001) 
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Tabela 7 - Descrição dos QTLs descritos nos cromossomos para diferentes características reportadas na literatura e possivelmente associadas com  velocidade de saída usando o 

modelo SNP by SNP 

SNP BTA Posição 
Posição do 

QTL (bp) 
Característica População Referência 

Velocidade de Saída (VS) 

   BTB-01168089 3 78998337 - - - - 

BovineHD0500016140 5 56977424 20783605 - 22374736 Behavior QTL 
bovinos de corte 

canadense 

Schmutz et al. 

(2001) 

ARS-BFGL-NGS-41546 13 78614384 
- - - - 

BovineHD1500012313 15 44221808 24165122 - 24165122 Behavior QTL 
bovinos de corte 

canadense 

Schmutz et al. 

(2001) 

BovineHD2200007522 22 25748167 
- - - - 

 



 65 

Mediana de escore composto (EC_mediana) 

 

No modelo 1, os top 10 SNP com maiores efeitos para EC_mediana foram localizados 

nos cromossomos 2, 4, 9, 12, 18, 26 e 29 (Tabela 8). 

No cromossomo 4 três SNP dos top 10 foram associados com EC_mediana. No estudo 

de Spelman et al. (1999) os autores identificaram QTLs neste cromossomo e relataram sua 

importância no temperamento em bovinos de leite, originados da Nova Zelândia. Além disto, 

importante resultado também foi relatado por Chan (2012) em um estudo de GWAS com um 

total 3140 touros das raças Holandeses, Jersey e cruzados Holandês x Jersey, genotipados 

com o chip de 800K. Estes autores observaram similar resultado ao encontrado neste estudo. 

O cromossomo 4 apresentou regiões genômicas significativas para as três raças. Tais 

resultados confirmam que este cromossomo pode apresentar marcadores em LD relacionadas 

com temperamento em animais da raça Nelore. Neste cromossomo foram identificadas 

regiões de QTLs para características de escore de marmoreio (YOKOUCHI et al., 2009) e 

altura (McCLURE et al., 2010). Estes resultados reforçam a importância para que estes SNP 

sejam investigados, pois poderiam ser utilizandos na seleção de animais mais dóceis. 

 No cromossomo 9 apenas um SNP apresentou maior efeito. Schmutz et al. (2001) 

encontraram duas regiões de QTLs para temperamento em estudos com animais bovinos de 

corte de origem canadense. Gutiérrez-Gil et al. (2008) também identificaram QTLs em 

animais Holândes x Charolês (Tabela 8). Nenhuma região de QTL para característica 

relacionada com qualidade de carne e crescimento foi descrita para este cromossomo.  É 

interessante notar que para o cromossomo 9 as características VS e EC_mediana apresentam 

SNP significativos por meio dos dois modelos utilizados (Tabelas 6 e 8). Por sua vez, ainda 

no trabalho de Hope et al. (2010) foram relatadas correlações genéticas altamente positivas 

entre VS e EC de 0,57 ± 0,17, 0,63 ± 0,12, 0,69 ± 0,08, 0,98 ± 0,08 nos animais Angus, 

Charolais, Hereford, Limousin e Simmental, respectivamente. Esses resultados obtidos 

sugerem que além de fatores ambientes, as características de temperamento também são 

dependentes de fatores genéticos e, portanto, podem ser melhoradas por meio da seleção. A 

correlação genética positiva é um indicativo que a seleção pode ser realizada dando enfoque 

somente a uma delas, visto que o melhoramento ocorrerá em ambas (FALCONER; 

MACKAY, 1996). De posse dessas informações, estudos futuros são necessários para 

entender às respostas correlacionadas de VS e EC_mediana com outras características de 

qualidade de carne e crescimento em animais da raça Nelore com enfoque no entendimento 

dos resultados provenientes das análises de GWAS. Sabe-se que as correlações genéticas são 
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herdáveis, sendo resultado principalmente do efeito de pleiotropia. Neste caso, um QTL pode 

afetar mais de uma característica, ou o desequilíbrio de ligação entre dois ou mais SNP 

afetam uma mesma característica (FALCONER; MACKAY, 1996). 

 No cromossomo 18, foram relatadas duas regiões de QTLs com a característica de 

temperamento (Tabela 8), envolvendo animais da raça Holândes x Charolês, genotipados 

para 162 marcadores microssatélites (GUTIÉRREZ-GIL et al., 2008). Estudos relataram 

regiões de QTLs para área de olho de lombo e peso corporal na maturidade para este 

cromossomo (McCLURE et al., 2010).  

 No cromossomo 26, foi observado um SNP associado com EC_mediana. No banco de 

dados QTLdb para bovinos (http://www.animalgenome.org/cgi-bin/gbrowse/cattle/#search), 

(Tabela 8) foi encontrado um estudo com QTL para uma característica denominada 

Social/Separação/Vocalização. Além disto, inúmeros QTLs foram identificados para 

características de qualidade de carne: teor de ácido graxo mirístico, ácidos graxos saturados 

(MORRIS et al., 2010), percentagem de gordura e grau de acabamento (CASAS et al., 2003) 

e características de crescimento, tais como peso ao nascer, peso à desmama, peso na 

maturidade e altura neste cromossomo (McCLURE et al., 2010).  

 No cromossomo 29 também foi observado um SNP associado com EC_mediana 

(Tabela 8). Neste cromossomo há um QTL identificado para velocidade de alimentação e 

QTLs para as características de rendimento de carcaça (KIM et al., 2003; McCLURE et al., 

2010), espessura de gordura na 12
a
 costela, escore de marmoreio (McCLURE et al., 2010).  

 Para os cromossomos 2 e 12 utilizando o banco de dados QTLdb 

(http://www.animalgenome.org/cgi-bin/gbrowse/bovine/) não foi encontrado nenhum estudo 

envolvendo as características de temperamento considerando uma janela de 1 Mb. Entretanto, 

Taxis (2011) relatou SNP associados com as características VS e habituação (diferença entre 

duas avaliações para VS) em progênies descendentes de touros das raças Simental e Angus, 

genotipados com o chip 50K no cromossomo 12. Neste estudo apenas 2 SNP (0,006%) dos 

42.51 foram associados com VS e habituação. O SNP associado com EV localizado no 

cromossomo 12 apresentou localização de 30.967.371 pb. Para habituação, o SNP foi 

localizado no cromossomo 12, a 59.185.443 pb. Tais resultados segundo o autor, foram 

influenciados pelo tamanho amostral (n = 599 animais para VS e n = 587 animais para 

habituação).  

http://www.animalgenome.org/cgi-bin/gbrowse/cattle/#search
http://www.animalgenome.org/cgi-bin/QTLdb/BT/qtrait?trait_ID=1031
http://www.animalgenome.org/cgi-bin/gbrowse/bovine/
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Figura 5 - Manhattan plot dos valores de p e dos efeitos dos SNP para o estudo de associação genômica para 

mediana do escore composto (EC_mediana) em animais da raça Nelore em que: (A) o modelo 

ssGBLUP, e (B) o modelo SNP por SNP  

 

 

 

  

 Estudo de associação genômica usando ssGBLUP 

 

Estudo de associação genômica usando SNP por SNP  

 

A 

B 
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Para o modelo 2, observando-se na Figura 6 o gráfico Quantil-Quantil (Q-Q plot) para 

EC_mediana, podemos concluir que não existe subestrutura entre as amostras da população, 

uma vez que os valores observados encontram-se distribuídos de modo uniforme, próximos a 

diagonal. Também é possível observar ausência de associação da maioria dos SNP com a 

característica estudada. Os valores observados acompanham uma linha abaixo dos esperados, 

evidenciando o baixo poder de associação devido ao pequeno número de indivíduos na 

população genotipados para uma característica de baixa herdabilidade (n=575 animais). 

 

Figura 6 - Gráfico Quantil-Quantil dos valores de –log10(p) esperado versus observado para as características de 

EC_mediana 

 

No modelo 2, SNP por SNP, três SNP foram significativos com EC_mediana, sendo 

um SNP localizado no cromossomo 7 e dois SNP localizados nos cromossomos 17 (Tabela 

9). A Figura 6 apresenta o gráfico Manhattan plot da análise de associação global do genoma, 

representada pelo –log10 (valores de p) no eixo do Y e o SNP no eixo do X, por 

cromossomo, considerando a característica EC_mediana. 

 No cromossomo 7 foi encontrado um SNP associado com EC_mediana e duas regiões 

de QTLs (Tabela 9). Um resultado importante a ser discutido considerando o cromossomo 7 é 

a localização de dois SNP com maiores efeitos no modelo 1 para a característica VS, 

resultado já discutido. Os gráficos Manhattan plot para as duas características são 

apresentados nas Figuras 2 e 5. Estes resultados são muito importantes, tendo em vista que 

estas características apresentam correlação genética positiva (HOPPE et al., 2010). Os dois 

modelos conseguiram detectar SNP para o mesmo cromossomo, embora com posições 

diferentes. Para VS os SNP apresentaram localização de 68565231 e 68563348 pb, enquanto 
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para EC_mediana a localização é 103.981.034 pb. Sendo assim, estes resultados sugerem que 

os SNP podem afetar em conjunto a mesma característica, pois correlação genética sugere 

mecanismos biológicos semelhantes às variáveis (CURLEY et al., 2004).  

Outro resultado interessante ainda no cromossomo 7 é a identificação de vários QTLs 

com características de qualidade de carne e crescimento: cor a*, cor b*, cor L* e pH do 

músculo (REARDON et al., 2010), escore de maciez (ALLAIS et al., 2011), peso de carcaça 

(McCLURE et al., 2010),  força de cisalhamento (ALLAIS et al., 2011), gordura subcutânea 

(COLLIS et al., 2012), compressão do músculo (DAVIS et al., 2007), ácido graxo linoleico 

conjugado, ácido graxo monoinsaturados (ALEXANDER et al., 2007) e características de 

crescimento em diferentes idades (McCLURE et al., 2010; PINTOS; CORVA, 2011). Uma 

possível explicação seria o efeito de pleitropia, em que SNP estão envolvidos na variação 

destas características, sendo importante serem discutidas e analisadas em conjunto. Em Hall 

et al. (2011), a força de cisalhamento (FC) foi correlacionada negativamente (r = -0,187, p = 

0,03) com VS (quando coletada no início do confinamento) avaliado em novilhos cruzados 

Angus, Red Angus, Simmental, Charolais, Hereford, Gelbviegh, South Devon, Chianina, 

Maine Anjou, e Shorthorn. Animais que saíram mais devagar da balança apresentaram menor 

força de cisalhamento do que animais com maiores valores para VS. Silveira, Fischer e 

Soares (2006) reportaram que a cor L* esteve negativamente correlacionada com EC e pH24 

(r = -0,54 e -0,39, respectivamente) e a cor b*, com pH às 3 horas e pH às 7 horas (r = -0,39 e 

-0,45, respectivamente). Ainda neste trabalho, animais com maiores valores de EC 

apresentaram maior reatividade e movimentação, o que resultou em aumento da taxa de 

consumo de glicogênio, diminuindo o pH inicial. Novilhos azebuados e mais agitados 

apresentam ganho de peso inferior e menores alterações quanto ao pH inicial e à cor da carne. 

Para o cromossomo 17, dois SNP foram significativos, porém utilizando o banco de 

dados QTLdb (http://www.animalgenome.org/cgi-bin/gbrowse/bovine/) não foi encontrado 

nenhum estudo envolvendo as características de temperamento. O baixo poder de detecção da 

análise pode ter sido em decorrência do pequeno tamanho da amostra para uma característica 

de baixa herdabilidade ou pode se tratar de um falso-positivo. A utilidade dos marcadores 

SNP encontrados para características complexas, como as características de temperamento, 

são limitadas devido à natureza poligênica destes fenótipos (KEMPER; GODDARD, 2012) 

No presente estudo foi possível a identificação de algumas regiões cromossômicas 

associadas com temperamento em animais da raça Nelore. Dentre os modelos estudados, o 

modelo 1 apresentou mais SNP associados tanto com VS quanto com EC_mediana. 

Entretanto, deve-se ter cautela com os resultados de GWAS provenientes de diferentes 

http://www.animalgenome.org/cgi-bin/gbrowse/bovine/
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metodologias de análise estatística. Estudos sobre temperamento, e consequentemente a 

identificação de SNP associados para VS e EC_mediana surgem como uma ferramenta que 

possibilita o melhor entendimento da arquitetura genética das características relacionadas à 

temperamento e ligadas à produção e qualidade do carne, facilidade no manejo, auxiliando 

assim, os programas de melhoramento genético na seleção de animais mais dóceis. Em suma, 

estes resultados devem ser validados na população, pois uma das grandes limitações deste 

estudo foi o tamanho amostral mensurados para VS e EC_mediana. Sabe-se que o tamanho 

amostral pode influenciar o número de casos de falsos-positivos ou associações negativas 

(WIENER et al., 2011). Segundo Stranger, Stahl e Raj (2011) maiores tamanhos 

populacionais permitem identificar regiões com menores efeitos.  
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Tabela 8 - Descrição dos QTLs descritos nos cromossomos para diferentes características reportadas na literatura e possivelmente associadas com EC_mediana usando o 

modelo ssGBLUP  

   (continua) 

SNP BTA Posição 
Posição do 

QTL (bp) 
Característica População Referência 

BovineHD0200011184 2 38325938 - - - - 

BovineHD0400031659 4 110611553 
54975023 – 93254589 

54975023 – 93254589 

Social separation--Standing 

alert 

Social separation--

Vocalization 

Holândes x 

Charolês 

Gutierrez-Gil et 

al. (2008) 

BovineHD0400031660 4 110612685 
54975023 – 93254589 

54975023 – 93254589 

Social separation--Standing 

alert 

Social separation--

Vocalization 

Holândes x 

Charolês 

Gutierrez-Gil et 

al. (2008) 

BovineHD0400031662 4 110614351 
54975023 – 93254589 

54975023 – 93254589 

Social separation--Standing 

alert 

Social separation--

Vocalization 

Holândes x 

Charolês 

Gutierrez-Gil et 

al. (2008) 

BovineHD0900030978 

 
9 105606912 

46378796 – 46646401 

24968872 – 47319594 
Behavior QTL 

bovinos de 

corte canadense 

Holândes x 

Charolês 

Schmutz et al. 

(2001) 

Gutierrez-Gil et 

al. (2008) 

BovineHD1200018096 12 66358707 - - - - 

BovineHD1200018108 12 66305151 - - - - 

BovineHD1800000692 18 2622724 2590139 – 10548225 
Social separation--

Vocalization 

Holândes x 

Charolês 

Gutierrez-Gil et 

al. (2008) 

BovineHD2600007747 26 28905556 3202623 – 25229124 
Social separation--

Vocalization 

Holândes x 

Charolês 

Gutierrez-Gil et 

al. (2008) 

BovineHD2900003371 29 11661654 
33367872 - 47655654 

33367872 – 47655654 
Flight from feeder 

Holândes x 

Charolês 

Gutierrez-Gil et 

al. (2008) 
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Tabela 9 - Descrição dos QTLs descritos nos cromossomos para diferentes características reportadas na literatura e possivelmente associadas com  com EC_mediana usando 

o modelo SNP por SNP                      

(conclusão) 

SNP BTA Posição 
Posição do 

QTL (bp) 
Característica População Referência 

BovineHD0700030364 7 103981034 

 

18835910 -73909970 

103765346 -103765346 

Social separation--

Vocalization 

Holândes x 

Charolês 

Gutierrez-Gil et 

al. (2008) 

BovineHD1700013457 
17 47867274 - - - - 

BovineHD1700013737 
17 48709448 - - - - 
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3.4 Conclusões 

 

(i) Vários marcadores SNP identificados nos cromossomos foram associados com VS 

e EC_mediana nessa população da raça Nelore, o que demonstra a existência de um 

componente genético contribuindo com a variação dessa característica.  

 (ii) Os resultados obtidos neste trabalho devem ser explorados com outras 

características de importância econômicas favorecendo o poder de detecção de SNP de menor 

efeito, além de outras metodologias. Estes resultados devem ser validados na população, pois 

uma das grandes limitações deste estudo foi o tamanho amostral mensurados para VS e 

EC_mediana. 
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4 ACURÁCIA DE IMPUTAÇÃO DE GENÓTIPOS EM BOVINOS DA RAÇA 

NELORE  

 

Resumo  

Estudos de associação genômica (GWAS) e seleção genômica (GS), geralmente 

requerem que um grande número de indivíduos sejam ambos fenotipados e densamente 

genotipados para marcadores SNP. No entanto, a genotipagem de muitos animais com painéis 

de marcadores de alta densidade pode ser cara, e economicamente inviável. Uma alternativa, 

neste contexto, é a utilização de chips de baixa ou média densidade de marcadores SNP, e 

posteriormente a predição para chip de alta densidade. O objetivo deste estudo foi avaliar a 

acurácia de imputação em bovinos da raça Nelore, usando dois painéis de baixa densidade 

(3K e 6K) e um de média densidade (50K) para marcadores de alta densidade (800K). Foram 

utilizados dados de 779 novilhos, pertencentes a 34 famílias de meios-irmãos, nascidos no 

período de 2007 e 2009 nas fazendas experimentais da Embrapa Pecuária Sudeste e Embrapa 

Gado de Corte e três fazendas adicionais no Estado de Mato Grosso do Sul, e Mato Grosso, 

Brasil. Estas famílias de meios-irmãos paternos representam amplamente a raça Nelore, e os 

touros têm sido utilizados em diversos programas de melhoramento no Brasil. Todos os 

animais foram genotipados usando o chip de alta densidade Illumina BovineHD BeadChip 

(800K). Os animais genotipados para alta densidade foram divididos em população de 

validação e população de referência. Na população de validação, os animais tiveram seus 

genótipos mascarados para os chips Illumina Bovine3K, Illumina BovineLD 6K BeadChip e 

BeadChip Illumina BovineSNP50, de forma a obter painéis semelhantes de baixa densidade e 

média densidade disponíveis no mercado para comercialização e, posteriormente imputados 

para o chip de alta densidade (800K). Na população de referência alguns animais 

permaneceram genotipados para o chip de 800K. A imputação de 3K, 6K e 50K para 800K 

foi realizada utilizando os softwares de imputação fastPHASE e Beagle. O software 

fastPHASE apresentou maiores valores de acurácia em comparação com o Beagle. Os painéis 

6K e 50K apresentaram maiores valores de acurácia,porém os painéis 3K e 50K podem ser 

utilizados em animais da raça Nelore. O cenário com 34 touros no painel de referência 

apresentou maior valor de acurácia, sendo o cenário mais adequado em termos de ganho em 

acurácia e economia na genotipagem de animais. 

 

Palavras-chave: Gado de corte; Imputação; Nelore; SNP 

 

Abstract  

Genome-wide association studies (GWAS) and genomic selection (GS) generally 

requires large numbers of individuals that are both phenotyped and densely genotyped for 

markers across the genome. However, genotyping many animals with a high-density marker 

panel can be expensive and economically unfeasible. An alternative in this context is to use a 

lower density marker panel on a larger number of animals, and impute the missing genotypes. 

Thus, the objective this study was to evaluate the accuracy of imputation in a Nellore cattle 

population, using different panels of low-density (3K and 6K) and medium-density (50K) 

markers. The data included 779 Nellore males belonging to 34 half-sib families born between 

2007 and 2009 at experimental farms of Embrapa Cattle-Southeast and Embrapa Beef Cattle, 

and three additional farms in the State of Mato Grosso do Sul and Mato Grosso, Brazil. These 

paternal half-sib families represented Nellore bulls widely used in several breeding programs 

in Brazil. Genotyped animals were split into a reference and validation population. All 
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animals were genotyped using the Illumina BovineHD BeadChip (800K). The validation 

population had markers from the high-density marker panel masked in order to obtain low-

density and medium-density panels. Imputation from 3K, 6K and 50K up to 800K markers 

was performed using fastPHASE and Beagle. The fastPHASE was the greatest in accuracy 

compared to Beagle. The panels 6K and 50K showed higher accuracy, however 3K and 50K 

panels might be recommend cattle. The scenario with 34 sires in the reference panel had 

higher accuracy, being the most suitable in conditions of gain in accuracy and economic. 

 

Keywords: Beef cattle; Imputation; Nellore, SNP  

 
4.1 Introdução 

 

A seleção genômica (GS) proposta por Meuwissen, Hayes e Goddard, (2001) permite a 

seleção dos indivíduos baseados nos seus respectivos valores genéticos genômicos (GEBV). 

Os GEBV são estimados através da soma dos efeitos dos marcadores, ou haplótipos inferidos 

no genoma com a finalidade de capturar todos os quantitative trait loci (QTLs) que 

contribuem para a variação da característica (GODDARD; HAYES, 2007; VAN TASSELL et 

al., 2008; HAYES et al., 2009; HEFFENER et al., 2009; LUAN et al., 2009; HAYES et al., 

2011). Os efeitos de QTLs uma vez inferidos a partir de inúmeros marcadores do tipo 

polimorfismos de base única (SNP) ou haplótipos na primeira geração, em uma população de 

referência contendo informação fenotípica, permitirá que nas próximas gerações apenas as 

informações de marcadores sejam suficiente para calcular os GEBV dos animais (HAYES et 

al., 2009). 

A aplicação de GS nos programas de melhoramento genético ainda é muito cara quando 

utilizada plataformas de marcadores de alta densidade, tornando-se quase que inviável sua 

implementação em rebanhos comerciais para predição dos GEBV. Habier, Fernando e 

Dekkers (2009) propuseram a predição de GEBVs dos candidatos à seleção utilizando painéis 

de baixa densidade e, posteriormente, utilizar metodologia de imputação para predizer 

genótipos desconhecidos/faltantes para o chip de alta densidade. A abordagem de imputação 

de genótipos pode ser uma alternativa eficaz para reduzir os custos de genotipagem de todos 

os animais, com milhares de marcadores SNP, especialmente nos casos em que características 

apresentam estimativas de herdabilidade baixa (HABIER; FERNANDO; DEKKERS, 2009, 

MILLER, 2010, WEIGEL et al., 2010, HAYES et al., 2011). Na prática, os touros seriam 

genotipados com painéis de alta densidade (800K), e seus descendentes genotipados com 

painéis de baixa densidade (3K, 6K, dentre outros). 

 A imputação de genótipos provenientes de painéis de baixa e média densidade para alta 

densidade pode ser utilizada em diferentes situações: (i) aumentar o número de SNP nos 
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estudos de associação genômica (genome-wide association – GWAS) (MARCHINI; HOWIE, 

2010; MISZTAL, 2011; BOICHARD et al., 2012; CHEN et al., 2012; DASSONNEVILLE et 

al., 2012; MULDER et al., 2012; SUN et al., 2012;); (ii) combinar diferentes plataformas de 

marcadores (LI et al., 2009; KHATKAR et al., 2012); (iii) imputar genótipos que não foram 

obtidos por motivos de falha da técnica de genotipagem. A imputação de genótipos tem sido 

utilizada em estudos com humanos (HAO et al., 2009; MARCHINI; HOWIE, 2010) e, 

recentemente, com animais (DRUET; SCHROOTEN; DE ROOS, 2010; WEIGEL et al., 

2010; ZHANG; DRUET,  2010; HAYES et al., 2011; HICKEY et al., 2011; MULDER et al., 

2012; VANRADEN et al., 2013). Em estudos com humanos, os genótipos não obtidos ou 

faltantes são inferidos principalmente pela informação de desequilíbrio de ligação (LD) entre 

os SNP (SUN et al., 2012) empregando os softwares fastPHASE (SCHEET; STEPHENS, 

2006), Beagle (BROWNING; BROWNING, 2009) e IMPUTE (HOWIE; DONNELLY; 

MARCHINI, 2009).  

A eficiência dos métodos de imputação pode ser afetada por vários fatores, dentre eles: 

(i) a densidade de marcadores (KHATKAR et al., 2012; SEGELKE et al., 2012); (ii) 

parentesco entre animais da população de referência e animais da população de validação 

(HAYES et al., 2011; PAUSCH et al., 2013); (iii) o número de animais no painel de 

referência (KHATKAR et al., 2012); (iv) nível de LD na população (WEIGEL et al., 2010; 

DRUET; SCHROOTEN; DE ROOS, 2010); (v) método de imputação utilizado (ZHANG; 

DRUET, 2010).  

Sendo assim, o objetivo desse estudo foi avaliar a acurácia de imputação em bovinos da 

raça Nelore, considerando dois painéis de baixa densidade (3K e 6K) e um de média 

densidade (50K) para marcadores de alta densidade (800K). 

 

4.2 Material e Métodos 

 

Animais 

 

 Foram utilizados 779 animais, novilhos machos, descendentes de 34 touros Nelore 

registrados, pertencentes às principais linhagens da raça de uso comercial mais frequente no 

Brasil. Estes touros foram selecionados com base nos coeficientes de parentesco, com o 

objetivo de minimizar o grau de parentesco e representar a variabilidade genética da raça no 

país. As progênies foram geradas em três estações de monta, nos anos de 2007, 2008 e 2009, 

por meio de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) e criados na Embrapa Pecuária 
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Sudeste (CPPSE), localizada na cidade de São Carlos-SP, na Embrapa Gado de Corte 

(CNPGC), situada no município de Campo Grande-MS e propriedades particulares dos 

Estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.  

 Os novilhos foram criados e recriados a pasto nas fazendas de origem, desmamados 

com média de 8 meses de idade, pesados na desmama e no sobreano. Os animais foram 

castrados quando atingiram aproximadamente 17 meses de idade e, em seguida foram 

transportados para as estações experimentais, CPPSE ou CNPGC com ± 18 meses de idade, 

para serem confinados. Os animais produzidos nas unidades da Embrapa permaneceram nas 

próprias unidades e aqueles oriundos das fazendas parceiras foram divididos e alocados nas 

estações experimentais, em função da paternidade, para garantir sua representatividade nos 

diferentes locais de avaliação (Nascimento, 2011).  

 O período experimental de confinamento compreendido entre o início das avaliações e o 

abate, foi determinado em função do grau de acabamento que os animais deveriam atingir, 

sendo determinado em 5mm de espessura de gordura subcutânea. Em geral, teve duração de 

cerca de 100 dias. Nesse período foram avaliadas características de eficiência alimentar, 

temperamento e qualidade de carcaça. Os animais foram submetidos a um período mínimo de 

28 dias de adaptação à dieta e posteriormente foram adaptados ao sistema de alimentação com 

cancelas eletrônicas no confinamento (Nascimento, 2011). 

 

Genotipagem e Controle de Qualidade 

 

A genotipagem foi realizada no Laboratório de Genômica Funcional do Departamento 

de Agricultura dos Estados Unidos (BFGL/USDA/EUA), e no Laboratório Multiusuários de 

Genômica Funcional Aplicada à Agropecuária e à Agroenergia da ESALQ – USP, financiada 

pelo projeto Rede Bife de Qualidade, Macroprograma 1 da Embrapa. Foi utilizado o chip 

“Illumina BovineHD BeadChip”, que possui aproximadamente 777 mil SNP em sua 

plataforma, com espaçamento médio de 3,4 kb. Em seguida, os dados genômicos foram 

filtrados a fim de serem eliminados os resultados de baixa qualidade e aumentar a acurácia 

das  análises (OLIPHANT et al., 2002). Os seguintes critérios foram utilizados: (i) indivíduos 

com “call rate” >95% (porcentagem do genoma genotipado corretamente); (ii) SNP com “call 

rate” > 95% (porcentagem de genotipagem de cada SNP em toda a população); (iii) minor 

allelic frequency (MAF) foi estabelecida em 1%. Foram excluídos ainda os SNP localizados 

no cromossomo X e no Y, e aqueles sem informação de posição no genoma. A análise de 
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controle de qualidade foi realizada por meio do software Plink (PURCELL et al., 2007). Os 

resultados do controle de qualidade estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Controle de qualidade utilizado no painel BovineHD BeadChip (800K) 

Critério de controle de Qualidade Removidos 

Minor allelic frequency (1%) 

Call rate/SNP (95%) 

160.872 SNP  

30.882 SNP  

Call rate/animal (95%) 10 animais 

Total SNP removidos 191.754 

Total de SNP utilizados 560.142  

 

Criação de painéis de baixa e média densidade de marcadores SNP 

 

 Dois painéis de baixa densidade (3K e 6K) e um de média densidade (50K) foram 

criados a partir do painel de 800K com a finalidade de avaliar a acurácia de imputação na 

população Nelore. Esses painéis de densidade criados foram baseados nos chips de SNP 

disponíveis no mercado para bovinos de corte (Tabela 2). As informações sobre a 

identificação dos SNP e posição no genoma podem ser encontradas em 

http://animalgenome.org/repository/cattle/ repositório. Em geral, a maior parte do SNP nos 

painéis 3K, 50K e 6K estão presentes no chip de alta densidade (800K). O número de SNP 

dos painéis 3K, 6K, 50K para 800K são apresentados na Tabela 2. A imputação foi realizada 

para todos os 29 cromossomos autossômicos. Em geral 95 à 99% dos SNP contidos no chip 

de 800K foram mascarados para a criação de novos chips (Tabela 3).  

 

Tabela 2 - Número de SNP presente em diferentes chips de baixa e média densidade de SNP e 

no BovineHD BeadChip (800K) 

Chip Descrição 
Número de SNP no 

chip 

Número de SNP 

no chip com o 

QC 

3K Illumina Bovine3K BeadChip 2.661 2.249 

6K Illumina BovineLD BeadChip 6.855 5.398 

50K Illumina Bovine50K BeadChip 49.915 29.009 

800K Illumina 800K BovineHD beadChip 742.906 560.142 
QC = controle de qualidade 
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Tabela 3 – Descrição dos cenários de imputação para os diferentes chips de SNP utilizados no 

estudo para avaliar a acurácia de imputação 

Chip N SNP total N SNP mascarados 
% N SNP 

mascarados 

3K/800K 560.142 557.893 99 

6K/800K 560.142 554.744 99 

50K/800K 560.142 531.133 95 

3K/800K: genótipos imputados a partir do 3K para 800K; 6K/800K: genótipos imputados a partir do 6K para 800K; 

50K/800K: genótipos imputados a partir do 50K para 800K  

 

 

Cenários de imputação 

 

Animais genotipados com o painel de alta densidade de SNP (800K) foram divididos 

em população de validação e população de referência. Os animais incluídos na população de 

validação para baixa (3K e 6K) e média densidade (50K) tiveram seus genótipos derivados do 

chip de 800K. Foram estudados dois cenários de imputação: (1) 34 touros genotipados com 

800K foram incluídos na população de referência e 779 progênies na população de validação. 

Esta estratégia de imputação foi avaliada com o objetivo de verificar a acurácia de imputação 

em situação prática, em que os touros geralmente são genotipados com painel de alta 

densidade e progênies são genotipados, com chip de baixa ou média densidade; (2) 215 

animais (34 touros e 181 progênies) foram utilizados na população de referência, e 598 

animais na população de validação. Na Figura 1 é apresentado o esquema dos cenários de 

imputação utilizados neste estudo. Em geral, 74 à 96% dos 813 animais tiveram seus 

genótipos mascarados (Tabela 4). Deve-se ressaltar que o objetivo deste estudo não foi 

selecionar o melhor cenário de imputação, mas avaliar dentro de cada cenário o painel mais 

adequado para fins de imputação (3K, 6K ou 50K) para outros painéis de alta densidade, e 

possivelmente serem utilizados nos estudos de GWAS ou seleção genômica para animais da 

raça Nelore. 
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Figura 1 – Diagrama dos cenários de imputação para a população de referência e população de validação 

 

 

Tabela 4 - Descrição dos cenários de imputação para os diferentes chips de SNP utilizados no 

estudo para avaliar a acurácia de imputação 

3K/800K: genótipos imputados a partir do 3K para 800K; 6K/800K: genótipos imputados a partir do 6K para 

 800K; 50K/800K: genótipos imputados a partir do 50K para 800K 
 

 

Métodos de imputação 

 

Neste estudo foi avaliada a acurácia de imputação utilizando duas metodologias de 

imputação baseadas em estrutura populacional: fastPHASE versão 1.2 (SCHEET; 

Cenário Chip 

Animais 

mascarados 

validação (%) 

N animais 

total 

N animais 

validação 

N animais 

referência 

1 3K/800K 96 813 779 34  

2 3K/800K 74 813 598 215  

1 6K/800K 96 813 779 34  

2 6K/800K 74 813 598 215  

1 50K/800K 96 813 779 34  

2 50K/800K 74 813 598 215  



 88 

STEPHENS, 2006) e Beagle versão 3.2.1 (BROWNING; BROWNING, 2009). (Beagle 3.3.2 

e fastPHASE 2.0) em bovinos da raça Nelore. Ambos os softwares são baseados em cadeia de 

markov oculta (HMM).  

O software fastPHASE versão 1.2 (SCHEET; STEPHENS, 2006) é baseado em um 

modelo de agrupamento e usa a observação que os haplótipos relacionados ou similares dos 

indivíduos dentro da população se aglomeraram em grupos. De acordo com Marchini e Howie 

(2010) o modelo especifica um conjunto de K estados não observado ou um grupo que é 

designado para representar os haplótipos comuns significativos para representar haplótipos 

em comum. O k-ésimo grupo recebe um peso ( )kl  que denota à proporção que este grupo de 

haplótipo é observado no loco l:  

1kl

k

   

sendo assim, cada grupo possui uma frequência associada ( )kl  para o alelo 1 em cada loco. 

Os dados dos genótipos de cada indivíduo são analisados por meio de HMM sobre estes 

estados com transição entre os estados controlados por um conjunto de parâmetros (r) para 

cada SNP. Dessa forma, a probabilidade de transição é dada por:  

 

( | , , ) ( | , ) ( | , )i i i i

z

P G r P G Z P Z r     

em que ( | , )i iP G Z   modela o provável genótipo observado dado os estados de transição e 

( | , )iP Z r  é a probabilidade de transição entre os estados, mas os estados representam grupos 

ao invés de haplótipos de referência. Portanto, a função de verossimilhança pode ser escrita 

como: 

( , | , , ) ( | , , ) ( | , , )i iL G H r P G r P H r        

 

O software fastPHASE além de predizer genótipos desconhecidos, também infere 

haplótipos. O modelo considera um número fixo de haplótipos e cada um destes haplótipos de 

referência representa um estado de markov oculto. O algoritmo de maximização da esperança, 

algoritmo EM, é usado para estimar os parâmetros genéticos, frequência dos haplótipos e fase 

desconhecida do haplótipo. Mais detalhes sobre a metodologia são relatados por Scheet e 

Stephens (2006).   

O software Beagle versão 3.2.1 (BROWNING; BROWNING, 2007) é baseado no 

modelo gráfico DAG (directed acyclic graph) de um conjunto de haplótipos localizados, em 
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que utiliza um painel de referência para estimar a fase haplótipo e genótipos desconhecidos no 

conjunto de animais de validação. Similar ao software fastPHASE, apresenta um modelo de 

agrupamento dos haplótipos semelhantes, entretanto a forma como estes grupos são formados 

é diferente. No fastPHASE o parâmetro K (número de grupos) é fixo, porém no Beagle o 

número de grupos pode variar. Permite inferir a fase do haplótipo em grandes conjuntos de 

animais não aparentados e trios de pais e filhos quando disponível. Esse método tem como 

default dez iterações do modelo de construção. Uma explicação detalhada da implementação 

do algoritmo é dada em Browning e Browning (2007). 

Ambos os softwares fornecem as probabilidade à posteriori dos possíveis genótipos 

correspondentes AA, AB e BB e, imputaram todos os genótipos faltantes dos marcadores 

SNP, tanto presentes na população de referência quanto na população de validação. As 

análises foram realizadas individualmente para cada cromossomo nos diferentes cenários de 

imputação definidos anteriormente. O número de SNP presentes nos chips de baixa e média 

densidade nos 29 cromossomos após o controle de qualidade é apresentado na Tabela 5. Os 

resultados de imputação apresentados neste trabalho foram obtidos a partir dos parâmetros de 

default para o software Beagle (java --Xmx2048 --jar unphased=unphased1.input.bgl 

unphased=unphased2.input.bgl markers=marker.ids missing=0 nitera-tions=10 out=out_file) e 

para o fastPHASE (./fastPHASE_Linux -oX X.inp) 
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Tabela 5- Número de SNP para os diferentes painéis utilizado na avaliação da acurácia de 

imputação dos 29 cromossomos  

Cromossomo 

Número de SNP 

na população de 

validação 3K 

Número de SNP 

na população de 

validação 6K 

Número de SNP 

na população de 

validação 50K 

Número de SNP 

na população de 

referência 800K 

BTA1 149 336 1974 36527 

BTA2 125 270 1495 29875 

BTA3 102 257 1372 27192 

BTA4 117 259 1406 26637 

BTA5 106 231 1140 25038 

BTA6 112 275 1585 28244 

BTA7 104 233 1276 25415 

BTA8 100 243 1273 26033 

BTA9 95 235 1204 24733 

BTA10 96 211 1201 22316 

BTA11 90 234 1270 24290 

BTA12 77 169 881 18773 

BTA13 67 166 899 17310 

BTA14 74 190 1131 20545 

BTA15 74 195 1020 19465 

BTA16 69 167 919 18452 

BTA17 66 161 902 16886 

BTA18 58 147 728 14883 

BTA19 57 149 736 13436 

BTA20 65 162 869 16369 

BTA21 66 155 790 16677 

BTA22 62 152 767 13252 

BTA23 45 130 622 11866 

BTA24 63 137 720 14058 

BTA25 34 103 495 8959 

BTA26 48 115 636 11915 

BTA27 40 103 554 9912 

BTA28 42 102 549 10266 

BTA29 46 111 595 10818 

Total 2249 5398 29009 560142 

 

 

Acurácia de imputação 

 

A acurácia de imputação foi calculada para cada animal como o número de genótipos 

imputados corretamente divididos pelo número de genótipos imputados. A proporção de 

genótipos imputados corretamente foi baseada nas probabilidades à posteriori para os três 

genótipos possíveis (AA, AB e BB) dos SNP fornecidos para cada animal.  
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4.3 Resultados e Discussão 

 

Softwares 

Na Tabela 6 é apresentada os resultados dos valores de acurácia de imputação para os 

dois softwares utilizados neste estudo. Os valores de acurácia de imputação são apresentados 

como a média de genótipos imputados corretamente para todos os cromossomos. O número 

de genótipos imputados corretamente é apenas uma das medidas utilizadas para avaliar a 

acurácia neste estudo. Pode-se verificar maior acurácia de imputação para o software 

fastPHASE em comparação com o Beagle para todos os painéis e cenários avaliados.  

Na literatura vários estudos compararam a acurácia de imputação de genótipos 

utilizando vários softwares (PEI et al., 2008, NHO et al., 2011, SUN et al., 2012). Apesar dos 

resultados na literatura demonstrarem que o software Beagle apresentou melhores valores de 

acurácia em diferentes populações de bovinos, há alguns relatos e explicações para os 

resultados aqui relatados neste estudo. A acurácia depende de vários fatores entre eles 

podemos destacar a informação de LD, tamanho da amostra, relacionamento entre os 

indivíduos, metodologia, dentre outros fatores. 

Hayes et al. (2011) reportaram que o software fastPHASE apresentou maiores valores 

de acurácia de imputação em comparação com o Beagle quando imputado do 50K para o 

genoma completo em ovinos. Segundo estes autores, uma explicação para este resultado seria 

que o fastPHASE foi desenvolvido para ser utilizado em situações em que a informação de 

LD na população é mais importante do que outros parâmetros como recombinação e mutação, 

utilizados no procedimento de imputação do software Beagle, capturados nos indivíduos em 

estudo. Estes parâmetros reduzem o espaço de busca do software, tendo como resultado um 

aumento na acurácia de imputação. De acordo com Browning e Browning (2007) o software 

Beagle apresenta maior desempenho quando uma população de referência grande é usada (por 

exemplo, mais de 1000 indivíduos). Por outro lado, o fastPHASE apresenta melhor 

desempenho quando a população de referência é menor (KHATKAR et al., 2012). No 

presente estudo utilizamos menor número de animais na população de referência (34 e 215 

animais) do que na população de validação (779 e 598 animais).  

Os resultados encontrados neste estudo corroboram com Khatkar et al. (2012). Neste 

estudo, foram avaliados vários cenários de imputação utilizando o cromossomo BTA20 em 

bovinos de leite, utilizando painéis de baixa densidade 3.000 (igualmente espaçado), 5.000, 

10.000, 20.000 e 35.000 SNP e 3K (comercial) imputados para 50K. Nos cenários 27 animais 

foram usados no painel de referência e 2.700 animais na população de validação. Para todos 
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os cenários o fastPHASE foi superior ao software Beagle. A acurácia de imputação variou de 

74 à 93%. 

Outro estudo, avaliando o fastPHASE foi conduzido por Weigel et al. (2010) que 

investigaram a acurácia de imputação em animais raça Jersey. Estes autores mostraram que 

utilizando algoritmos baseados em informação de LD e na ausência da informação de pedigre, 

a acurácia de imputação pode ser baixa à modesta com valores de 91, 87, 79 e 73% para os 

painéis de baixa densidade com 2.942, 1.468, 741 e 336 imputados para 50K, 

respectivamente.  

Pausch et al. (2013) relataram que para alcançar valores altos de acurácia de imputação, 

a escolha do software é o fator mais importante do que a seleção dos animais que serão 

utilizados na população de referência em situações em que o número de animais que serão 

utilizados na população de referência é pequeno. Dessa forma, os resultados de acurácia de 

imputação por meio do software fastPHASE podem ser considerados como boa para animais 

da raça Nelore. 

 

Tabela 6 - Acurácia de imputação usando dois painéis de baixa e um de média densidade em 

dois cenários de imputação 

Painel  

Genótipos imputados corretamente  

FastPHASE Beagle 

34 animais 

(%) 

215 animais 

(%) 

34 animais 

(%) 

215 animais 

(%) 

3K 68 70 54 52 

6K 70 72 55 53 

50K 79 81 56 54 
3K: genótipos imputados a partir do 3K para 800K; 6K: genótipos imputados a partir do 6K para 800K; 50K: 

genótipos imputados a partir do 50K para 800K 

 

 

Densidade dos painéis 

A acurácia de imputação aumentou quando o número de SNP aumentou nos painéis 

(Tabela 6), sendo maior para o painel 50K seguido dos painéis 6K e 3K. A imputação a partir 

do 50K para 800K apresentou um ganho em acurácia de 16 e 13% em relação aos painéis 3K 

e 6K, respectivamente, para os dois cenários (34 touros e 215 animais na população de 

referência), utilizando o software fastPHASE. Neste caso, a utilização do 50K foi adequada e 

poderia ser incorporada nos estudos de imputação em bovinos da raça Nelore. O aumento do 

número de marcadores nos painéis pode melhorar a predição genômica e o poder nos estudos 

de associação genômica (PAUSCH et al., 2013). 
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Considerando os dois painéis de baixa densidade (3K e 6K) a escolha da genotipagem 

dos animais Nelore com o painel 3K é mais conveniente do que o painel 6K, tendo em vista 

que à densidade do painel é um fator importante a ser considerada devido ao custo da 

genotipagem do número de animais a serem genotipados na população. Comparando o ganho 

em acurácia para estes dois painéis observa-se um aumento de 2% em termos de ganho. O 

painel de 3K pode ser utilizado na pré-seleção de animais jovens e em larga escala na seleção 

genômica de fêmeas (DASSONNEVILLE et al., 2012).  

ZHANG e DRUET (2010) observaram a eficiência da imputação com o aumento do 

número de SNP no painel. Neste estudo, os autores avaliaram a imputaçãoc om painéis 

contendo 384, 768, 1.536, 3.000 e 6.000 SNP imputados para 50K em bovinos de leite, por 

meio dos softwares DAGPHASE e CHROMIBD. A percentagem do erro de acurácia de 

imputação variou de 11,7% com 384 SNP para 2% com 6.000 SNP, utilizando DAGPHASE. 

Para CHROMIBD, a percentagem de erro variou de 10,7% com 384 SNP com diminuição 

para 3,3% com 6.000 SNP.  

VanRaden et al. (2013), em um estudo semelhante com bovinos de leite estudaram a 

influência da densidade dos painéis sobre a acurácia de imputação a partir dos painéis de 

baixa densidade 3K, 6K e moderada densidade (50K) para o painel de alta densidade (800K). 

Os autores obtiveram aproximadamente 99, 96 e 94% de genótipos imputados corretamente 

do 50K, 6K e 3K para o 800K, respectivamente. 

 

Número de animais no painel de referência 

No cenário 1, com 34 animais (touros) na população de referência utilizando o software 

fastPHASE, a acurácia de imputação variou entre 68 à 79% entre os painéis de SNP. No 

cenário 2, com 215 animais (incluindo touros e progênies), a acurácia de imputação variou 

entre 70 à 81% para o fastPHASE (Tabela 6).  

Verificou-se acréscimo de 2% em acurácia quando o número de animais aumentou na 

população de referência de 34 animais para 215 animais, utilizando o software fastPHASE e 

painel de 50K. Neste caso, esse aumento não representou ganho significativo em acurácia. 

Além disto, seria necessário a genotipagem de 191 animais a mais, representando um custo 

inviável de genotipagem. Estes resultados discordam com Pausch et al. (2013), que avaliaram 

quatro cenários de imputação utilizando 50, 100, 200 e 400 animais no população de 

referência. Observaram aumento da acurácia de 84, 92, 97 e 98%, para os cenários, 

respectivamente.  
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Imputação por cromossomos 

Observa-se que houve variação na acurácia de imputação entre os 29 cromossomos nos 

dois cenários (Tabela 7). Discutiremos os resultados apenas para o software fastPHASE e 

cenário 1 (34 animais), tendo em vista que apresentaram os melhores resultados. Os valores 

de acurácia entre os cromossomos variaram entre 65% (BTA14) e 70% (BTA19) com o 

painel 3K, e 76% (BTA8) e 81% (BTA22), considerando o painel de 50K, utilizando apenas 

34 animais no painel de referência. Os valores médios de LD para os cromossomos acima 

BTA8, BTA14, BTA19 e BTA22 foram: 0,20±0,25, 0,18±0,24 e 0,20±0,26 e 0,16±0,23 

(Espigolan et al., 2013).  

Os resultados observados neste estudo foram discordantes aos observados por Druet, 

Schooten e De Roos (2010) que avaliaram a influência da densidade dos marcadores nos 

cromossomos na acurácia de imputação com animais da raça Holandesa. Estes autores 

observaram que o cromossomo com maior densidade apresentou menores erros de imputação, 

e os piores resultados correspondiam ao cromossomo com a menor densidade de marcadores.  

Segundo Zhang e Druet (2010) estudos de imputação são importantes para responder 

questões que direcione qual densidade de marcadores de SNP e metodologia mais adequada 

para obter eficiência na predição dos valores genéticos genômicos na população. Ainda 

segundo estes autores, os fatores que influenciam a acurácia de imputação devem ser 

estudados antes de se definir um painel adequado, pois considerações econômicas e técnicas 

devem ser levadas em consideração para decidir a utilização de painel.  
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Tabela 7 – Acurácia de imputação de alta densidade SNP nos cromossomos para fastPHASE 

Cromossomo 

Cenários de Imputação 

N = 34 animais N = 215 animais 

3K 6K 50K 3K 6K 50K 

BTA1 0,69 0,70 0,79 0,71 0,72 0,82 

BTA2 0,69 0,70 0,78 0,70 0,72 0,81 

BTA3 0,68 0,70 0,79 0,70 0,72 0,81 

BTA4 0,69 0,70 0,79 0,71 0,73 0,81 

BTA5 0,68 0,69 0,78 0,70 0,71 0,80 

BTA6 0,66 0,68 0,80 0,69 0,71 0,83 

BTA7 0,68 0,70 0,79 0,71 0,72 0,81 

BTA8 0,66 0,67 0,76 0,68 0,69 0,79 

BTA9 0,66 0,68 0,77 0,69 0,70 0,80 

BTA10 0,69 0,70 0,79 0,71 0,72 0,82 

BTA11 0,69 0,71 0,80 0,72 0,73 0,82 

BTA12 0,68 0,69 0,78 0,70 0,71 0,80 

BTA13 0,67 0,69 0,77 0,69 0,71 0,80 

BTA14 0,65 0,67 0,78 0,68 0,70 0,81 

BTA15 0,69 0,71 0,79 0,72 0,73 0,82 

BTA16 0,68 0,69 0,78 0,70 0,71 0,81 

BTA17 0,68 0,69 0,79 0,70 0,72 0,81 

BTA18 0,69 0,70 0,79 0,71 0,72 0,81 

BTA19 0,70 0,71 0,79 0,72 0,73 0,81 

BTA20 0,69 0,70 0,79 0,71 0,73 0,82 

BTA21 0,69 0,70 0,79 0,71 0,73 0,81 

BTA22 0,69 0,71 0,81 0,71 0,73 0,83 

BTA23 0,67 0,69 0,78 0,69 0,71 0,81 

BTA24 0,68 0,70 0,78 0,70 0,72 0,81 

BTA25 0,68 0,70 0,78 0,70 0,72 0,80 

BTA26 0,69 0,70 0,79 0,71 0,72 0,81 

BTA27 0,68 0,69 0,78 0,69 0,71 0,79 

BTA28 0,69 0,70 0,80 0,71 0,73 0,82 

BTA29 0,69 0,71 0,79 0,71 0,73 0,81 

 

 

4.4 Conclusões 

 

 (i) A acurácia de imputação foi maior nos dois cenários utilizando o software 

fastPHASE. Os painéis 6K e 50K apresentaram maiores valores de acurácia. Entretanto, os 

painéis 3K e 50K podem ser recomendados para serem utilizados em animais da raça Nelore. 

 (ii) O cenário com 34 touros no painel de referência apresentou maior valor de acurácia, 

sendo o cenário mais adequado em termos de ganho em acurácia e economia na genotipagem 

dos animais.  
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 (iii) È possível imputar os genótipos dos marcadores SNP em bovinos da raça Nelore, 

entretanto, os valores de acurácia dependem da densidade dos painéis de marcadores SNP e 

do software empregado. 
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