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PREDIÇÃO GENÔMICA PARA O PESO AO SOBREANO VIA NORMA DE 

REAÇÃO EM BOVINOS DE CORTE 

RESUMO – A expansão dos programas de melhoramento de gado de corte buscam 

animais com maior peso ao abate em idades mais jovens associados a diversidade 

de climas aumentou o interesse por estudos com interação genótipo ambiente (G x 

A). Uma alternativa para identificar animais de maior potencial genético em idade 

jovens é a inclusão das informações genômicas nas avaliações genéticas. Com este 

trabalho objetivou-se analisar modelos de normas de reação com a inclusão da 

informação genômica por meio da matriz de relacionamento com pedigree e 

genótipos e identificar regiões genômicas associadas com o peso ao sobreano. 

Foram utilizados registros de peso de bovinos da raça Nelore com aproximadamente 

520 dias de idade. Foram genotipados 5.091 animais com um painel de 777.962 

SNPs (Illumina BovineHD Beadchip). As estimativas dos componentes de variância 

foram obtidas pela máxima verossimilhança restrita para os modelos com a matriz 

A-1 e H-1. Para comparar a habilidade de predição dos métodos no gradiente 

ambiental (GA) foram calculadas: a correlação entre o valor genômico (GEBV) e o 

fenótipo predito; a correlação foi dividida pela raiz quadrada da herdabilidade 

referente ao GA. A população de validação foi composta por animais nascidos entre 

2009 e 2011. Os resultados das análises de associação genômica ampla foram 

apresentados com base na proporção de variância explicada em janelas de 200 

SNPs adjacentes, e foram consideradas as duas janelas de maior valor. No Capítulo 

2, os GAs foram considerados por fazenda e ano de nascimento dos animais. Os 

resultados para os parâmetros genéticos indicam que houve G x A, e que o modelo 

com a matriz H foi, em média, 19% superior ao modelo com a matriz A. Os 

cromossomos 14 e 27 se destacaram nos GAs. No capítulo 3, foi utilizado um 

processo iterativo proposto na literatura na definição dos GA. Os resultados dos 

componentes de variância para o intercepto e a inclinação foram semelhantes nos 

dois modelos. Entre os genes identificados para a inclinação da curva o gene 

CSMD3 se destacou, pois já foi identificado em bovinos com características de 

crescimento.  

Palavras-chave: bovinos, genoma, seleção, sobreano 
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GENOMIC PREDICTION OF YEARLING WEIGHT WITH REACTION NORM IN 

BEEF CATTLE 

Abstract: The growing of beef cattle breeding programs and the demand for animals 

for slaughter at young ages related with variety of climates conduced researches in 

genotype environmental interaction (GxE). The way to choose the top animals in 

young ages is include the genomic information on genetic evaluations. The aim of 

this study was to examine reaction norm models with genomic information by the 

relationship matrix with pedigree plus genotypes and looking for related genes with 

the yearling weight. The yearling weights from Nellore animals with about 520 days 

of age were used. A total of 5.091 animals were genotyped with a panel of 777,962 

SNPs (IlluminaBovineHDBeadchip). The variance components were estimated 

through restricted maximum likelihood with A-1 and H-1 matrix. To compare the 

predictive ability of the methods, the following procedures were used: correlation 

between the genomic values (GEBV) and the predicted phenotypes and the 

correlation value divided by the square root of the heritability for each GA. Genotyped 

animals born between 2009 and 2011 were the test population. The results of the 

genome association analysis (GWAS) have been presented based on the proportion 

of variance explained by windows of 200 adjacent SNPs; and the top of two windows 

were studied. In chapter 2 the environmental gradients (EG) were composed by farm 

and birth age effects. Estimates of genetic parameters suggest the GxE; and the 

model with H matrix was 19% higher compared with the model with only pedigree on 

relationship matrix. Chromosomes 14 and 27 were the most important on the EG. In 

chapter 3 the EG were based on iterative process proposed in prior researches. The 

results of variance components for intercept and slope were almost the same for both 

models. The CSDM3 was the most important gene identified on reaction norm slope, 

because it was found in beef cattle before.     

Keywords: cattle, genome, selection, yearling 
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CAPÍTULO 1. Considerações gerais 

 

1. Introdução 

 

 A atividade pecuária no Brasil é fundamental, pois representa o segundo 

maior rebanho comercial de bovinos do mundo, composto por 212 milhões de 

cabeças, com média mensal de dois milhões de animais abatidos, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), sendo grande parte 

criados em sistemas de pastagens (Ferraz; Felício, 2010). Entretanto, o Brasil não 

apresenta um sistema padrão de exploração de gado bovino em todo o seu 

território e a diversidade de sistemas de exploração está, em grande parte, ligada 

às diferenças de fatores climáticos, econômicos e históricos e à disponibilidade 

de recursos naturais que influenciam a produção animal (Arruda; Suggai, 1994). 

 Das características econômicas em bovinos, o peso ao sobreano tem grande 

importância por ser a última medida, antes do abate ou venda, pela maioria dos 

criadores de rebanhos de seleção. O peso ao sobreano, por ser uma característica 

pouco influenciada pelos efeitos maternos, representa melhor o ambiente de criação 

e os genes de efeito direto do animal (Diaz et al., 2011). A expressão fenotípica das 

características de importância econômica é influenciada pela composição genética 

do animal e pelo ambiente onde este se encontra (Paula et al., 2009). 

Um aspecto a ser considerado nos programas de melhoramento genético é 

se a seleção dos animais praticada em determinado ambiente resultará também 

em progresso genético em outro tipo de ambiente, pois a interação genótipo-

ambiente (G x A) pode provocar alterações nas variações genéticas e fenotípicas, o 

que resulta em mudanças nas estimativas dos parâmetros genéticos, dependendo 

do ambiente. A G x A existe quando o mérito relativo de dois ou mais genótipos é 

dependente do ambiente no qual são comparados, ou quando um genótipo é 

melhor que os demais em um ambiente e não no outro (Falconer; Mackay, 1996). 

Nos últimos anos como consequência da expansão territorial agrícola no país, 

a pecuária de corte tem sido deslocada para regiões climáticas com menores 

recursos para a continuidade da boa produção. Portanto, estudos que avaliem o 

desempenho de genótipos em diferentes regiões agroecológicas do país e, uma vez 
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que no Brasil existe grande variabilidade climática nas diferentes regiões, é de 

extrema importância a investigação da ocorrência da G x A sobre o desempenho 

dos animais.  

 Por meio dos modelos de norma de reação é possível verificar a expressão 

fenotípica de um genótipo como um valor contínuo do ambiente (Kolmodin et al., 

2002). Quando há uma mudança gradativa ao longo do ambiente, a abordagem de 

norma de reação é apropriada (de Jong, 1995). Genótipos plásticos são conhecidos 

por fenótipos altamente variáveis em ambientes, ao passo que genótipos robustos 

ou estáveis são conhecidos por fenótipos relativamente constantes nos ambientes 

(de Jong; Bijma, 2002).  

Alguns autores sugerem que os modelos de normas de reação permitem 

descrever as características de forma contínua num gradiente ambiental, pois com 

muitas observações, poucos parâmetros precisam ser estimados (Meyer; Hill, 1997). 

Com este benefício, a predição da resposta à seleção é mais acurada devido aos 

componentes de variâncias serem estimados, também, com mais confiança e pelas 

respostas diretas e correlacionadas de todos os pontos ao longo da trajetória 

(Komoldin, 2003). Pégolo et al., (2009), Cardoso et al., (2011) e Ambrosini et al., 

(2014) aplicaram o estudo de normas de reação e verificaram a existência de 

interação G x A em bovinos no Brasil.  

 

2. Revisão de Literatura 

 

Seleção genômica ampla 

  

A seleção genômica ampla (em inglês, genome wide selection, GWS), 

proposta por Meuwissen et al., (2001),  é um método que une as ferramentas da 

genética quantitativa e as tecnologias genômicas em uso no melhoramento, 

propiciando grande avanço nos sistemas de avaliação genética. Esta ferramenta 

baseia-se na utilização de um grande conjunto de marcadores moleculares 

espalhados por todo o genoma, de maneira que os locos de características 

quantitativas (em inglês, quantitative trait locus, QTL) são associados às 

características de interesse com alto desequilíbrio de ligação com alguns 
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marcadores.  

Segundo Hayes et al., (2009) a soma de todos os efeitos dos polimorfismos 

de nucleotídeo simples (em inglês, single nucleotídeo polimorphism, SNP) seria um 

bom preditor do mérito genético dos candidatos à seleção. A grande maioria desses 

marcadores não tem grande variância com relação à variação da característica - 

apenas uma proporção muito pequena deles está dentro de genes ou de sequências 

regulatórias (Hayes; Goddard, 2010).  A GWS enfatiza a predição simultânea dos 

efeitos genéticos de milhares de marcadores de DNA, possibilitando capturar os 

efeitos da maioria dos locos e explicar a variação genética do caráter quantitativo.   

 O método de predição do mérito genético dos animais pela GWS envolve uma 

equação de predição, que primeiramente, deriva de uma população de referência, 

em que os animais tenham informações de fenótipo e genótipo. Esse método 

envolve três etapas: estimação e validação do modelo de predição; predição dos 

valores genéticos dos candidatos à seleção; e seleção dos genótipos baseada nas 

predições (Usai et al., 2009). As estimativas dos efeitos são utilizadas para predizer 

os valores genômicos de animais da população de validação, que tem informação 

genotípica e podem ou não possuir registro.  

O uso dos SNPs na G x A permite acessar os genótipos, ou genes afetados 

pelas mudanças ambientais melhorando a predição genômica do desempenho dos 

filhos de touros, em determinado nível ambiental ou sistema de produção (Lillehamer 

et al., 2009). O modelo de regressão aleatória tem sido utilizado para descrever as G 

x A (Kolmodin et al., 2002). O efeito da interação gene ambiente que pode incluir a 

procura por um QTL modelando o efeito do gene em função de uma variável 

contínua foi proposto por Lillehamer et al., (2007). Kolmodin et al., (2002) sugeriram 

o uso do nível de produção como variável ambiental capaz de captar a 

complexidade ambiental constituída por vários componentes ambientais.  

Silva et al., (2014) utilizaram rebanho-ano-estação de nascimento como 

variáveis ambientais para estudo das diferenças ambientais na característica 

tamanho de leitegada em suínos, num modelo considerando as informações de 

fenótipo, genótipo e pedigree em estudos de seleção genômica ampla. Os 

interceptos e os coeficientes angulares foram estimados com a matriz A (pedigree) e 

pela matriz de relacionamento G (genótipos), em que não foi observada diferença 
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considerável entre os parâmetros genéticos (Silva et al., 2014). Houve melhora nas 

estimativas dos valores genômicos com a inclusão da informação genômica (Silva et 

al., 2014; Tiezi et al., 2015).  

Para a realização das análises anteriormente citadas é necessário que todos 

os animais sejam genotipados. Como nem todos animais com fenótipo tem 

informação genotípica disponível, uma alternativa de predição foi proposta por 

Misztal et al., (2009) e Aguilar et al., (2010), que integra as informações de pedigree, 

fenótipo e genótipo em único passo (em inglês single-step, ssGBLUP). No 

ssGBLUP, a matriz de parentesco baseada no pedigree (A) e a matriz genômica 

baseada na informação genômica (G) são combinadas em uma única matriz H 

(Legarra et al., 2009). A avaliação genética em único passo fornece predições mais 

acuradas e leva em consideração a estrutura de pedigree da população (Aguilar et 

al., 2010).  

O método single-step é de simples execução e aplicável a modelos 

complexos. Além de utilizar o fenótipo como variável dependente para predizer o 

valor genômico, utiliza o fenótipo observado dos animais não genotipados (Misztal et 

al., 2013). A contribuição das informações vindas de touros e vacas genotipados são 

corretamente ponderadas, evitando dupla contagem, tanto das contribuições devido 

ao parentesco como das informações dos próprios registros (Lourenco et al., 2015).  

A contribuição dos valores genômicos (GEBV) comparada ao modelo sem o uso da 

informação dos marcadores moleculares é calculada pela acurácia.  

A acurácia do modelo GWS é determinada por meio da correlação entre as 

estimativas de GEBV e os valores genéticos (EBV) obtidos via animais fenotipados. 

Para verificar a acurácia da seleção genômica, geralmente, é empregada uma 

abordagem de validação cruzada por meio de uma população com informação 

fenotípica e genotípica. Assim, uma parte da população de estimação ou de 

validação, dependendo da estratégia de validação, é removida do modelo de GWS 

(Lee et al., 2008). Como o subconjunto de validação não foi envolvido na predição 

dos efeitos dos alelos ou haplótipos, os erros em EBV e GEBV são independentes, 

sendo toda correlação entre estes valores, de natureza genética e equivale à 

capacidade preditiva (𝑟𝑦�̂�) de GWS em estimar os fenótipos, podendo ser estimada 

pela própria acurácia seletiva (𝑟𝑔�̂�) multiplicada pela raiz quadrada da herdabilidade 
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individual (h2), isto é; 𝑟𝑦�̂� = 𝑟𝑔�̂� * ℎ. Na estimação da própria acurácia a seguinte 

expressão deve ser utilizada: 𝑟𝑔�̂� = 𝑟𝑦𝑦̂ / ℎ, quando são usados valores fenotípicos 

brutos para cálculo da correlação (Resende, 2008).  

 

Associação genômica ampla 

 

Os estudos de associação genômica ampla (em inglês, genome wide 

association study, GWAS) combinam as informações de genótipos, fenótipos e de 

pedigree dos indivíduos para identificar regiões do genoma que influenciam 

características de interesse. A GWAS pode ser definida pelo uso de painéis densos 

de SNPs, para verificar se as variações genéticas observadas em determinada 

população, ou raça, são associadas a uma característica de importância econômica 

(Hirschhorn; Daly, 2005; Frazer et al., 2009). Várias raças bovinas, de origem 

zebuína, têm sido utilizadas em estudos de GWAS com características produtivas 

(Lee et al., 2013; Saatchi et al., 2014; Utsunomiya et al., 2014; Santana et al., 2014; 

Camargo et al., 2015).  

Estudos na área de genética molecular possibilitaram a identificação de 

regiões genômicas associadas com o peso dos animais. Relacionado ao peso 

corporal (Santana et al., 2015) associaram o ganho de peso com os cromossomos 2, 

8, 12 e 17, regiões associadas com controle muscular e estresse oxidativo. Para o 

peso ao sobreano, os cromossomos 7, 22, 25 e 27 foram associados com o gene 

candidato CLEC3B - C-type lectin domain family 3 member B, atuando na 

mineralização óssea em bovinos da raça Canchim (Buzanskas et al., 2014).  

A inclusão da informação genômica nas análises de G x A é vantajosa 

quando variáveis geográficas, clima e manejo são incluídas no modelo (Tiezzi et al., 

2015). A investigação da similaridade dos SNP associados à característica no 

gradiente ambiental permite a identificação de regiões genômicas expressas, ou 

não, em diferentes condições ambientais (Silva et al., 2014). O estudo dessas 

regiões pode ser de grande interesse porque possibilita a seleção conjunta para alta 

produção e baixa sensibilidade ambiental. Alguns genes podem afetar a 

sensibilidade ambiental sem afetar a produção podendo ser adequados na seleção 

da característica. Os genes mais promissores na seleção assistida por marcadores 
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seriam aqueles com correlação negativa entre a população média e a sensibilidade 

ambiental. Os alelos devem ter efeitos positivos na produção, não apenas com o 

ambiente médio, mas no gradiente ambiental (Lillehammer et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

3. Objetivos 

 

Geral 

 

Avaliar a importância da interação genótipo x ambiente em modelos de 

normas de reação linear, a partir de valores genômicos, visando a seleção 

genômica para o peso ao sobreano de animais da raça Nelore, bem como o 

estudo de regiões genômicas de maior variância no gradiente ambiental. 

 

Específicos 

 

1) Estimar os parâmetros genéticos nos gradientes ambientais por meio da matriz 

de parentesco pelo pedigree (A-1) e pela matriz de parentesco que combina 

pedigree e marcadores moleculares (H-1); 

2) Investigar o impacto da interação genótipo-ambiente por meio das estimativas 

de correlações genéticas entre os ambientes nos modelos de norma de 

reação; 

3) Verificar a habilidade de predição dos métodos de predição de parâmetros 

genéticos. 

4) Estudar as regiões genômicas associadas ao gradiente ambiental e com o 

parâmetro da interação genótipo-ambiente da norma de reação. 
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CAPÍTULO 2. Interação genótipo ambiente para o peso ao sobreano em 

bovinos Nelore, via norma de reação genômica 

 

Resumo: Apesar da interação genótipo ambiente (G x A) não ser atualmente 

considerada nos programas de melhoramento de gado de corte devido à alta 

complexidade dos modelos de avaliação genética, tempo de análise e apresentação 

dos resultados, estudos com G x A nos rebanhos têm sido realizados considerando-

se a diversidade de climas do Brasil. A inclusão das informações genômicas pode 

melhorar a seleção de animais criados em diferentes condições de ambiente. 

Normas de reação vem sendo estudadas para a detecção de melhores animais e 

genes associados às características. Portanto, objetivou-se com este trabalho 

investigar a GxA no peso ao sobreano, por meio de normas de reação com a 

metodologia single-step. Para isso, foram utilizados animais da raça Nelore 

participantes do programa de melhoramento DeltaGen. Foram utilizados dois 

modelos de norma de reação; um com o pedigree e fenótipo (BLUP) e o segundo 

com pedigree, fenótipos e genótipos dos animais (ssGBLUP). Foram realizados 

estudos dos parâmetros genéticos, acurácias e regiões genômicas associadas com 

a característica no gradiente ambiental (GA). As estimativas de herdabilidades 

apresentaram um valor mais baixo no GA intermediário. Os valores de correlações 

genéticas foram de moderada a alta magnitude. As acurácias foram 19% maiores 

no modelo ssGBLUP. Os genes de maior relevância identificados estão nos 

cromossomos 14 e 27, em geral, estão associados com características de carcaça, 

transporte e codificação de proteínas nos tecidos. A inclusão da G x A e a 

informação genômica em modelos de norma de reação, via ssGBLUP, nas 

avaliações genéticas afetará positivamente a seleção dos melhores animais.   

 

Palavras-chave: bovinos, gene, características de crescimento, seleção genômica 
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Chapter 2. Genotype environment interaction for yearling weight in Nellore with 

genomic reaction norm  

 

Abstract: Despite the genotype environment interaction (G x E) not currently be 

considered in beef cattle breeding programs because of high complexity of genetic 

evaluation models, time analysis and presentation of results, studies of G x E in the 

cattle have been conducted considering the diversity of climates in Brazil. The 

inclusion of genomic information can improve the selection of animals raised in 

different environmental conditions. Reaction norms have been studied in choice of 

best animals and associated genes with the trait. Therefore, the aim of this study was 

to investigate G x E in yearling weight through reaction norm with single-step 

genomic approach. Animals used were participants of DeltaGen breeding program. 

Two models of reaction norm were used; one with pedigree relationship (A) and 

phenotypes (BLUP) and second with pedigree and genotypes (H) and phenotypes 

(ssGBLUP). The genetic parameters, accuracies and genomic regions associated 

with the yearling weight along the environment gradient (EA) have been studied. 

Estimates of heritability showed weak magnitude in the intermediary EA. The values 

of genetic correlations were of moderate to strong magnitude. Those accuracies 

were 19% bigger in ssGBLUP. The most relevant genes are on chromosomes 14 

and 27 generally linked with carcass trait, transport and protein coding on tissue. The 

inclusion of G x E and genomic information in reaction norm models, by ssGBLUP, 

had a positive effect on the selection of the best animals. 

 

Keywords: cattle, gene, performance traits, genomic selection  
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1. Introdução  

 

As características de crescimento como pesos em diferentes idades são as 

mais utilizadas nos programas de melhoramento genético por terem a vantagem de 

serem de fácil mensuração e de apresentarem herdabilidade de magnitude 

moderada a alta, indicando que a seleção conduzirá ao progresso genético (Boligon 

et al., 2009). Entre os pesos medidos durante a vida do animal, o peso ao sobreano 

tem grande importância por ser a última medida registrada pela maioria dos 

criadores de rebanhos de seleção. Esta característica é pouco influenciada pelo 

efeito materno podendo representar melhor o ambiente de criação e os genes de 

efeito direto do animal.  

Os programas de melhoramento genético de bovinos de corte pressupõem 

comumente a ausência de interação genótipo-ambiente e admitem variâncias 

genéticas aditivas e residuais constantes para todos os rebanhos. Contudo, 

evidências têm sido encontradas (Diaz et al., 2011) de que a heterogeneidade de 

variância e a interação genótipo-ambiente estejam presentes quando os dados se 

originam de diferentes regiões geográficas e de diferentes sistemas de manejo. 

Alguns autores sugerem que os modelos de normas de reação permitem 

descrever as características de forma contínua nos ambientes, pois, com muitas 

observações, poucos parâmetros precisam ser estimados (Meyer; Hill, 1997). Com 

este benefício, a predição da resposta à seleção é mais acurada devido aos 

componentes de variâncias serem estimados também com mais confiança, e pelas 

respostas diretas e correlacionadas de todos os pontos ao longo da trajetória 

(Komoldin, 2003).  

 Os avanços em bioinformática possibilitaram a inclusão dos marcadores 

moleculares nos modelos de avaliação genética com o pedigree e o fenótipo da 

população, contribuindo nas estimativas dos parâmetros genéticos. Assim, o objetivo 

deste trabalho foi investigar, mediante o uso de marcadores moleculares, a presença 

de interação genótipo ambiente para o peso ao sobreano de bovinos Nelore do 

Brasil.  
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2. Materiais e Métodos  

 

Foi utilizado um total de 68.583 informações de peso ao sobreano (PS) de 

animais Nelore, nascidos entre os anos de 1993 e 2011, participantes do Programa 

de Melhoramento Genético da Conexão DeltaGen. O peso médio foi de 286 ± 45 kg, 

com idade média de 531 ± 28 dias. Os animais avaliados foram criados nas regiões 

Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, compreendendo os estados de Bahia, 

Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. 

As vacas de todos os rebanhos foram mantidas em pastagens e receberam 

suplementação mineral. As estações de acasalamentos ocorreram na estação das 

águas de cada ano, geralmente de novembro a janeiro. A fecundação foi por 

inseminação artificial ou monta natural controlada. Nesse sistema, as vacas que não 

conceberam durante a estação de acasalamento foram descartadas. Geralmente, os 

acasalamentos ocorreram entre 27 a 53 meses de idade, embora alguns rebanhos 

expuseram as novilhas com idade entre 14 e 18 meses. Os bezerros permaneceram 

com a mãe até os 7 meses de idade, em média, e a desmama ocorreu no início da 

estação seca. Os animais foram pesados no período do nascimento, desmama e 

sobreano (Neves et al., 2012). 

 Dos animais com informações fenotípicas, 5.091 animais foram genotipados 

utilizando um painel de alta densidade contendo 777.962 SNPs (High-Density 

Illumina Bovine BeadChip). As extrações de amostras do DNA, de folículo piloso e 

carne foram realizadas no Laboratório de Biologia Molecular da Universidade 

Estadual Paulista UNESP/FCAV em Jaboticabal, São Paulo. Os custos da coleta 

dos dados foram financiados pelo projeto “Ferramentas genômicas no melhoramento 

genético de características de importância econômica direta em bovinos da raça 

Nelore.” Processo FAPESP 2009/16118-5, Projeto Temático.  

Na edição do banco de dados, os efeitos fixos de estação de nascimento, 

sexo, grupo de manejo a desmama, e grupo de manejo ao sobreano foram 

agrupados formando um efeito único (EF) de animais nascidos e criados nas 

mesmas condições de ambiente. As médias (peso ao sobreano) nos EF fora do 

intervalo de 3,5 desvios-padrões, com menos de 10 animais e menos de quatro 

touros por grupo foram excluídos. As médias do peso ao sobreano, considerando 
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fazenda e ano, foram padronizadas variando de 0 a 1, para estudo dos GAs. Os GA 

com menos de 25 animais e três touros de conexão foram excluídos.  

A padronização das médias dos gradientes ambientais (GA) foi a seguinte:  

 

𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑜𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 =
𝐺𝐴 − 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
  

 

As médias padronizadas foram utilizadas nas análises de norma de reação 

como polinômios lineares ordinários para modelar o efeito genético aditivo e o efeito 

fixo da tendência da média da população. O arquivo final de pedigree após a edição 

e consistência dos dados foi composto por 119.004 animais com representantes em 

68 GA e 2.108 grupos de EF. 

O controle de qualidade dos genótipos foi efetuado em um processo iterativo, 

em que a cada iteração eram excluídos, primeiramente, os SNPs e, em seguida, as 

amostras, repetindo-se até que nenhum SNP ou amostra fossem excluídos. Os 

seguintes critérios de exclusão para os SNPs foram utilizados: regiões não 

autossômicas; mapeados na mesma posição; p-value para o teste de equilíbrio de 

Hardy-Weinberg menor que 10-5; frequência do alelo menos frequente (MAF) menor 

que 2%, GenCall menor que 15% e eficiência da genotipagem de cada SNP (call 

frequency) menor que 95%. Para as amostras, aquelas com call rate menor que 

90% e/ou duplicadas foram excluídas. Após o controle de qualidade, permaneceram 

para as análises 412.993 SNPs.  

Em notação matricial o modelo animal de norma reação linear pode ser 

representado por: 

𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝑍𝛼 + 𝑒 

 

y é o vetor dos registros de PS,  

𝜷 é o vetor dos efeitos fixos (EF) e a idade do animal como covariável 

𝜶 é o vetor dos coeficientes genéticos aditivos diretos;  

X e Z, são respectivamente as matrizes de incidência dos efeitos referentes a 𝜷 e 𝜶; 

e é um vetor independente dos erros. 
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De acordo com o modelo foram adotadas as seguintes pressuposições:  

 

𝐸 [
𝑦
𝛼
𝑒

] =  [
𝑋𝛽
0
0

] ;     𝑉 [
𝛼

𝑒
] =  [

𝐾𝛼⨂𝐴 ∗

0

0

𝐼𝑛⨂𝑅
] 

 

em que 𝑲𝜶 e R representam a matriz de (co)variância para as funções de 

(co)variância genética e a matriz diagonal com as variâncias residuais, I e A* 

representam nesta ordem uma matriz identidade e de parentesco entre os 

indivíduos,  ⨂ é o produto de Kroneker entre as matrizes; n, o número de animais 

com registros.  

Para A*, será utilizada a forma de matriz de parentesco pelo pedigree e a 

matriz de parentesco dos animais com pedigree e genotipados (H-1) derivada por 

Aguilar et al., (2010) e Christensen; Lund (2010) e implementada nos programas da 

família BLUPf90 (Misztal et al., 2009).  

 As variâncias genéticas aditivas diretas foram obtidas por:  

 

𝜎𝐴
2| 𝐺𝐴 = 𝑉𝑎𝑟(𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 ∗ 𝐺𝐴) =  𝜎𝑎

2 +  𝜎𝑏
2𝐺𝐴2 + 2𝐺𝐴 ∗ 𝜎𝑎,𝑏 

 

em que: 𝑎𝑖  e 𝑏𝑖 representam, nesta ordem, o intercepto e a inclinação da norma de 

reação; GA são as médias de pesos ao sobreano padronizados no gradiente 

ambiental com valores entre 0 e 1; 𝜎𝑎
2 é o componente de variância genética do 

intercepto; 𝜎𝑏
2 é o componente de variância da inclinação e, 𝜎𝑎,𝑏 é o componente de 

covariância entre o intercepto e a inclinação da norma. 

 As variâncias residuais foram obtidas por 𝜎𝑒
2| 𝐺𝐴 = 𝑒𝑥𝑝 (𝑎 + 𝑏 ∗ 𝐺𝐴) em que, 

𝜎𝑒
2| 𝐺𝐴 são as variâncias residuais para o grupo ambiental do GA; a é o intercepto do 

peso ao sobreano e b é o coeficiente angular do peso ao sobreano para o modelo de 

norma de reação com variância residual heterogênea.    

As estimativas de herdabilidades (ℎ2) foram obtidas pela razão entre a 

variância genética e fenotípica, como a seguir:  

 

ℎ2|𝐺𝐴 =  
𝜎𝑎

2| 𝐺𝐴

𝜎𝑎
2| 𝐺𝐴 +   𝜎𝑒

2| 𝐺𝐴
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Os (G)EBVs foram estimados pelo modelo com os 68 GA e posteriormente 

preditos para os gradientes 0, 0,25, 0,50, 0,75 e 1,0 para cômputo das acurácias do 

método de predição. Para obtenção dos (G)EBV preditos para cada GA foi por:  

 

(𝐺)𝐸𝐵𝑉𝑖|𝐺𝐴 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 ∗ 𝐺𝐴 

 

em que, 𝑎𝑖 e 𝑏𝑖 é intercepto e a inclinação da norma da solução do (G)EBV do 

animal i; (𝐺)𝐸𝐵𝑉𝑖|𝐺𝐴 é o valor genético ou genômico do animal i calculado no GA 0, 

0,25, 0,50, 0,75 e 1,0.  

 Para a predição dos valores genômicos foi utilizado o método de single-step 

genômico (ssGBLUP) por modelos de norma de reação implementado no programa 

airemlf90. O ssGBLUP usa a informação de pedigree e dos marcadores genéticos 

na matriz de relacionamento. A inversa da matriz de parentesco H pode ser escrita 

como:  

 

𝑯−𝟏 =  𝑨−𝟏 +  [
𝟎

𝟎

𝟎

       𝜏(𝜎𝑮 + 𝛽𝑨𝟐𝟐)−1 − 𝜔𝑨𝟐𝟐
−𝟏]  

 

em que 𝑨𝟐𝟐 é o numerador da matriz de relacionamento entre os animais com 

genótipos conhecidos, G é a matriz de relacionamento genômico calculado pelos 

marcadores genéticos, e 𝜏, 𝜔, α e β são os parâmetros usados para calcular as 

diferentes matrizes de relacionamento (preGSf90; Aguilar et al., 2010).  

 O programa preGSf90 tem várias opções para cômputo da G e H. G foi 

calculada usando o primeiro método apresentado por VanRaden (2008). As médias 

da diagonal e fora da diagonal da G foram modeladas igual a da 𝑨𝟐𝟐 para reduzir o 

viés nas variâncias genéticas e genômicas dos EBVs (Chen et al., 2011; Forni et al., 

2011; Vitezica et al., 2011). Os parâmetros α e β foram fixados em 0,95 e 0,5, como 

padrão do programa. Para 𝜏 e 𝜔 o programa tem o valor 1 como padrão, porém 

foram comparados e testados os valores 1,0, 0,7 e 0,5 com o último valor de melhor 

ajuste na predição dos valores genômicos. As correlações genéticas foram 

calculadas para os níveis ambientais 0 a 1, no intervalo de 0,1. Foram selecionados 
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21 touros com maior número de filhos, para os quais plotou-se os GEBVs preditos 

nos gradientes ambientais.  

Para o cômputo das acurácias foi definido o grupo de validação com animais 

genotipados nascidos entre 2009 e 2011, totalizando 382 indivíduos. Foi utilizado o 

modelo tradicional com todas as informações dos animais (BLUP completo); o 

modelo BLUP com as informações de pedigree e sem as informações fenotípicas da 

população de validação (BLUP reduzido); e o modelo ssGBLUP com as informações 

de pedigree, todos os genótipos na matriz H, e sem as informações fenotípicas dos 

animais da população de validação (ssGBLUP reduzido).   

A verificação da acurácia de predição dos modelos BLUP e ssGBLUP foi feita 

por:  

 

Acurácia de predição = 
𝐶𝑂𝑅(�̂�,   (𝐺)𝐸𝐵𝑉)

√ℎ2
 

 

em que: COR é a correlação de Pearson; �̂� é o fenótipo predito dos animais da 

população de validação para o modelo BLUP completo; (G)EBV é o valor genético 

(BLUP reduzido) ou genômico (ssGBLUP reduzido) dos animais da população de 

validação; ℎ2 é a estimativa de herdabilidade. 

 As soluções dos efeitos dos SNPs, para os coeficientes do modelo de norma 

de reação, foram obtidas a partir dos valores genéticos de acordo com Wang et al., 

(2012). O procedimento foi realizado para o GA 0 (baixo), 0,5 (intermediário) e 1,0 

(alto).   

1) Os GEBVs foram estimados pelo ssGBLUP por meio do programa 

blup90iod2 (Tsuruta, S., 1999);  

2) Os efeitos dos SNPs foram estimados utilizando as soluções do passo 

anterior e atualizando os valores da matriz G por meio do programa pregsf90 

(Aguilar et al., 2010); 

3) Os pesos para cada SNP foram calculados e normalizados para uma 

variância genética aditiva constante por meio do programa postgsf90 (Zhang et al., 

2010);  

4) Esse processo foi repetido 3 vezes, a partir do passo 2.  
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As análises foram processadas nos programas da família blupf90 (Misztal et 

al., 2012). Os resultados das análises de GWAS foram apresentados com base na 

proporção de variância explicada em janela de 200 SNPs adjacentes, e para a 

identificação dos genes foi utilizada a ferramenta Biomart do genoma bovino 

disponível no site Ensembl 

(http://www.ensembl.org/biomart/martview/8637581d090e619a7db9664979af6ad5).  

Para estudo das regiões genômicas foram selecionadas as 2 janelas, em 

comum nos GAs, que explicaram a maior proporção da variância genética aditiva. As 

janelas que não são comuns nos ambientes não foram consideradas nesse estudo. 

Foi realizada pesquisa para conhecimento da função/atuação dos genes 

identificados, com o intuito de entender a ação desses genes no peso ao sobreano. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

Nos componentes de variâncias genéticas aditivas diretas e residuais 

estimados para os grupos ambientais na norma de reação genômica, observamos 

considerável variação que requer um estudo diferenciado dessas variâncias (Figura 

1). As variâncias genéticas e residuais tem aumento gradativo com a melhora das 

condições ambientais, ou seja, o ambiente melhor potencializa as diferenças entre 

os animais.  

As herdabilidades apresentaram alta magnitude em ambientes extremos e 

baixa magnitude em ambientes medianos (0,5) dos gradientes ambientais (Figura 1). 

A curva de herdabilidades estimada em função do gradiente ambiental seguiu uma 

tendência de parábola que pode ser explicada pela função quadrática observada na 

variância genética e pela heterogeneidade de variância residual assumida no 

modelo ssGBLUP (Figura 1). Esse comportamento da curva das estimativas de 

herdabilidades também foi observado por Pégolo et al., (2009) em que o menor valor 

da estimativa de herdabilidade foi no ponto intermediário do gradiente ambiental.  

 



21 
 

 

Figura 1. Estimativas de componentes de variância genética, variância residual e 

herdabilidades no gradiente ambiental para o peso ao sobreano via norma de reação 

genômica.  

 

A amplitude das variâncias genéticas aditivas e residuais foi relativamente 

baixa com comportamento linear causando um efeito de parábola nas estimativas de 

herdabilidades para o peso ao sobreano. Mesmo com um efeito de escala pequeno 

nas estimativas de herdabilidades observamos correlações genéticas abaixo de 0,80 

nos gradientes ambientais. O peso ao sobreano é uma característica que foi muito 

selecionada em bovinos Nelore por ser a última pesagem antes do abate e 

consequentemente tem baixa variação fenotípica na população.  

As estimativas de correlações genéticas indicam um efeito positivo da 

interação genótipo-ambiente ao longo dos níveis ambientais (Figura 2). Observou-se 

associação positiva de forte magnitude entre os ambientes dos níveis mais altos do 

gradiente ambiental. Os extremos dos níveis ambientais apresentaram correlações 

positivas de baixa magnitude (0,36), o que pode significar que existem genótipos 

que se expressam de maneira diferente nos gradientes ambientais. As estimativas 

de correlações genéticas do gradiente ambiental baixo (GA: 0) ao gradiente 

ambiental alto (GA: 1) seguem uma tendência de queda em que no GA: 0,5 

observamos estimativas de 0,73, que de acordo com Robertson (1959) indica um 
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efeito significativo da G x A, que pode ocasionar mudanças na classificação dos 

animais no gradiente ambiental.   

Os efeitos das diferenças nas correlações genéticas e consequentemente a 

presença de G x A podem ser observadas na reclassificação de 21 touros com maior 

número de filhos nos rebanhos analisados (Figura 3). Ao longo do gradiente 

ambiental observamos diferenças no GEBV de alguns touros, também touros com 

GEBV constante no gradiente ambiental, além de touros com GEBV maior em 

ambiente pobre e menor em ambiente melhor ou touros com GEBV menor em 

ambiente pobre e alto no ambiente melhor. As diferenças observadas nos valores 

genéticos dos touros no gradiente ambiental indicam que a escolha de touros num 

ambiente médio pode ocasionar redução no ganho genético do peso ao sobreano 

em animais da raça Nelore.  

 

 

Figura 2. Estimativas de correlações genéticas no ssGBLUP para peso ao sobreano 

nos gradientes ambientais em animais da raça Nelore.  
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Figura 3. GEBV para peso ao sobreano predito nos gradientes ambientais em 21 

touros com maior número de filhos dos rebanhos.  

  

A inclusão da informação genômica por meio da matriz H-1 proporcionou um 

incremento na habilidade de predição do modelo ssGBLUP comparado ao modelo 

BLUP reduzido com média de 19% e valor mínimo de 15 e máximo de 27,5 % para o 

GA 0 e 1, respectivamente (Figura 4). O incremento na habilidade de predição do 

modelo foi observado em todos os ambientes sendo que o número de animais da 

população de validação por ambiente não surtiu grande influência nas estimativas 

dos valores genômicos dos animais. A acurácia de predição dos valores genéticos a 

partir dos marcadores moleculares é limitada por dois fatores: primeiro, o 

desequilíbrio de ligação entre os marcadores e QTL que pode ser incompleto e isso 

implica que eles não explicaram a variância total no QTL; segundo, se o efeito dos 

marcadores for estimado numa parcela da população, o desequilíbrio de ligação 

dentro de grupo pode ser maior que o esperado na população com consequente 

redução na predição dos erros nessa parte da população (Meuwissen et al., 2001).  
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Figura 4. Acurácia de predição para os modelos BLUP e ssGBLUP para o peso ao 

sobreano nos gradientes ambientais. 

 

 As proporções das variâncias explicadas pelas janelas de SNPs indicam que 

o peso ao sobreano é uma característica poligênica, ou seja, vários genes com 

efeito aditivo influenciam a expressão dessa característica. As duas janelas de maior 

variância obtidas em três gradientes ambientais, considerando o ambiente pior (GA: 

0), intermediário (GA: 0,5) e melhor (GA: 1,0), no modelo de norma de reação via 

ssGBLUP estão localizadas nos cromossomos 14 e 27. As regiões genômicas 

identificadas nas 2 janelas de maior variância são iguais nos gradientes ambientais 

(Tabela 3). 

 Na janela do cromossomo 14 foram encontrados quatro genes associados a 

outras características previamente. O gene TTPA (Tocopherol (alpha) transfer 

protein) atua no transporte de vitamina E entre vesículas de membrana e facilita a 

secreção de vitamina E dos hepatócitos para circulação de lipoproteínas para os 

tecidos (Ulatowski et al., 2012). Os genes GGH (Gamma-glutamyl hydrolase) e o 

gene YTHDF3 (YTH N(6)-methyladenosine RNA binding protein 3) foram associados 

com características de carcaça em bovinos da raça Wagyu (Mizoshita et al., 2005). 

O SNORA70 (Small nucleolar RNA SNORA70) atua na biogênese de outras snRNAs 

(small nuclear RNAs), e atua na codificação de proteínas ribossomais. Este gene foi 

identificado nas raças bovinas Holandesa, Simental, Marchigiana e Pardo Suíço 
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(Bertolini et al., 2015). Estes genes estão envolvidos no processo transporte e 

codificação de proteínas e podem conduzir a novas pesquisas na raça Nelore 

relacionada ao peso ao sobreano dos animais.  

Algumas janelas do cromossomo 27 foram associadas a ocorrência de 

prenhez prococe por Irano, (2015). Buzankas et al., (2014) associaram regiões 

genômicas do mesmo cromossomo que atuam na mineralização óssea com o peso 

ao sobreano em bovinos Canchim. É possível que haja associação do gene TUSC3 

com o peso ao sobreano, sendo que mais estudos devem ser elaborados.  

 

Tabela 3. Cromossomo (Chr), posição inicial (Inicial) e posição final (Final), genes e 

proporção da variância explicada em janelas de 200 SNP adjacentes (Var) para o 

peso ao sobreno em animais da raça Nelore.  

Chr Inicial Final Genes  Var 

Gradiente Ambiental Baixo (0) 

14 29461678 30601887 GGH, TTPA, YTHDF3, SNORA70 0,71 

27 20072156 21110216 TUSC3 0,68 

Gradiente Ambiental Intermediário (0,5) 

14 29472712 30610478 GGH, TTPA, YTHDF3, SNORA70 0,81 

27 20072156 21110216 TUSC3 0,73 

Gradiente Ambiental Alto (1,0) 

14 29461678 30601887 GGH, TTPA, YTHDF3, SNORA70 0,71 

27 20072156 21110216 TUSC3 0,68 

 

4. Conclusões 

 

 O estudo das estimativas dos parâmetros genéticos para o peso ao sobreano 

em animais da raça Nelore via normas de reação genômica indicaram efeito 

relevante da interação genótipo-ambiente dos animais.  

 A inclusão da informação genômica afetou positivamente a habilidade de 

predição dos valores genéticos pelo modelo de normas de reação. Além de 

possibilitar a identificação de genes nos cromossomo 14 e 27 que podem estar 

afetando o peso ao sobreano em bovinos Nelore.  
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CAPÍTULO 3. Norma de reação para o peso ao sobreano via matriz de 

parentesco pelo pedigree e matriz genômica H-1 

 

Resumo: A seleção de animais em idades jovens com maior peso ao sobreano 

pode ser realizada utilizando informações de parentesco, registros dos parentes e 

marcadores moleculares desses animais. A escolha dos melhores reprodutores para 

diferentes regiões do país implica em aplicação da interação genótipo ambiente (G x 

A) nas avaliações genéticas. Assim, este trabalho teve como objetivo analisar as 

diferenças do modelo de norma de reação considerando a matriz A e H, além de 

associar regiões genômicas da inclinação da norma identificadas em bovinos com o 

peso ao sobreano. Foi utilizado um total de 67.796 registros de peso ao sobreano de 

animais da raça Nelore em modelos de norma de reação pelo método BLUP e 

ssGBLUP. Os parâmetros genéticos foram obtidos por meio de máxima 

verossimilhança restrita. A proporção da variância genética em janelas de 200 SNP 

adjacentes foi utilizada para identificar as regiões genômicas associadas com a 

inclinação da curva da norma de reação. Os resultados das estimativas dos 

componentes de variância para o intercepto e a inclinação da curva entre os dois 

modelos foram semelhantes. As variações nas estimativas de herdabilidades e 

correlações genéticas para o peso ao sobreano indicam efeito positivo da G x A. A 

inclusão da informação genômica pela matriz H-1 proporcionou um incremento na 

habilidade de predição do modelo. Foram identificadas regiões genômicas de maior 

variação nas janelas dos cromossomos 5 e 14. Os resultados indicam que houve G 

x A para o peso ao sobreano em bovinos Nelore via normas de reação. As regiões 

genômicas de maior variância na inclinação da curva podem ser associadas com o 

peso ao sobreano de bovinos Nelore.  

 

Palavras-chave: bovinos, características de crescimento, CSMD3, seleção 

genômica 
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Chapter 3. Reaction norm for yearling weight through relationship matrix by 

the pedigree and genomic matrix H-1 

 

Abstract: The selection of animals at young ages with big yearling weight can be 

performed using relationship information, records of parents and molecular markers. 

The choice of best sires for different regions of the country implies in application of 

genotype environment interaction (G x E) in genetic evaluations. The objective of this 

work was analyzed the differences in both reaction norm with A-1 matrix (pedigree) 

and H-1 matrix (genotype and pedigree), as well as associated genomic regions with 

the G x E parameters of the reaction norm model with yearling weight in cattle. A 

total of 67,796 records of Nellore animals breed were used in reaction norm models 

by the BLUP and ssGBLUP. The genetic parameters were obtained by restricted 

maximum likelihood. The variance explained by 200 adjacent SNP windows was 

used to identify genomic regions associated with the environmental gradient. The 

results of the estimates of the variance components for the intercept and slope for 

both models were similar. In both, changes in estimates of heritability and genetic 

correlations for yearling weight indicate positive effect of G x E. The inclusion of 

genomic information by H-1 improved the model ability prediction.  The genomic 

regions associated with the top 2 windows were on chromosome 5 and 14. The 

results indicate the G x E for yearling weight in Nellore cattle exists. Those genomic 

regions have been associated to yearling weight in Nellore cattle.  

 

Keywords: cattle, CSMD3, genomic selection, performance traits 
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1. Introdução 

 

A pecuária de corte busca animais com maior velocidade de crescimento em 

menor espaço de tempo e ciclo de produção, com redução no intervalo de gerações. 

A seleção baseada em características de crescimento em qualquer idade pode 

promover ganhos significativos no peso corporal de animais da raça Nelore (Boligon 

et al., 2009). Entre os pesos coletados durante a vida do animal, o peso ao sobreano 

tem grande importância por ser a última medida coletada pela maioria dos criadores 

de rebanhos de seleção. Esta característica é pouco influenciada pelo efeito 

materno, podendo representar melhor o ambiente de criação e os genes de efeito 

direto do animal.  

Os modelos de avaliação genética em bovinos de corte pressupõem a 

ausência de interação entre o genótipo e o ambiente (G x A). No entanto, alguns 

autores verificaram a existência de G x A em rebanhos avaliados dentro do mesmo 

país e entre países (Toral et al., 2004; Pégolo et al., 2009; Cardoso et al., 2011; 

Ambrosini et al., 2014). As G x A tem sido avaliadas utilizando metodologias de 

modelo multicaracterísticas (Meyer, 2009; Tsuruta et al., 2014), e via modelos de 

regressão aleatória em normas de reação (Kolmodin et al., 2002; Calus et al., 2004; 

Cardoso e Tempelman, 2012). Os modelos de norma de reação são interessantes 

por relacionar, em função linear, o mérito genético dos animais com as mudanças no 

gradiente ambiental (Silva et. al., 2014). 

Estudos de normas de reação com peso ao sobreano foram realizados com 

informações de pedigree e fenótipo dos animais. No entanto, a inclusão da 

informação dos marcadores moleculares pode trazer benefício para tais análises, 

com o estudo de genes com efeito positivo nos ambientes, e não apenas no 

ambiente médio. Os avanços nas técnicas moleculares e nos modelos estatísticos 

de avaliação genética possibilitou a inclusão da informação dos SNPs (em inglês, 

single nucleotide polymorphism). Lillehammer et al., (2009) e Silva et. al., (2014) 

propuseram metodologias para investigar marcadores moleculares associados ao 

intercepto e à inclinação, via normas de reação, a fim de selecionar genes expressos 

diferentemente no gradiente ambiental utilizando somente a informação dos animais 

genotipados. No entanto, a matriz de parentesco que relaciona os animais, pedigree 
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e genótipos, permitiria uma avaliação conjunta de todos os animais de maneira 

direta (Legarra et al., 2009).  

 Assim, o objetivo deste estudo foi analisar as diferenças nos coeficientes da 

norma de reação entre a matriz de parentesco médio (A) e pela matriz de 

parentesco genômico (H), e investigar regiões genômicas com efeito significativo no 

parâmetro de G x A do modelo de norma de reação para o peso ao sobreano de 

bovinos Nelore criados no Brasil.   

 

2. Materiais e Métodos 

 

 Nas análises genéticas foram utilizados 67.996 registros de peso ao sobreano 

de bovinos Nelore nascidos entre 1994 a 2012, participantes do Programa de 

Melhoramento Genético da Conexão DeltaGen. Os animais avaliados foram criados 

em pastagens da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. As 

estações de acasalamentos ocorreram de novembro a janeiro de cada ano. A 

fecundação foi por inseminação artificial ou monta natural. Nesse sistema, as vacas 

que não conceberam durante a estacão de acasalamento foram abatidas. 

Geralmente, os acasalamentos ocorreram entre 27 a 53 meses de idade, embora 

alguns rebanhos expuseram as novilhas com idade entre 14 e 18 meses. Os 

bezerros permaneceram com a mãe até os 7 meses de idade, em média, e a 

desmama ocorreu no início da estacão seca (Neves et al., 2012). 

O total de 5.091 animais foram genotipados utilizando um painel de alta 

densidade contendo 777.962 SNPs (High-Density Illumina Bovine BeadChip). A 

extração das amostras de DNA de folículo piloso e carne foi realizada no Laboratório 

de Biologia Molecular da Universidade Estadual Paulista UNESP/FCAV em 

Jaboticabal, São Paulo. Os custos da coleta dos dados foram financiados pelo 

projeto “Ferramentas genômicas no melhoramento genético de características de 

importância econômica direta em bovinos da raça Nelore.” Processo FAPESP 

2009/16118-5, Projeto Temático.  

 Os grupos de contemporâneos (GC) foram compostos por fazenda, safra, 

sexo, grupo de manejo ao nascimento, desmama e sobreano para o peso ao 

sobreano (PS) e ganho de peso do desmame ao sobreano (GP). Foram mantidos 
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GC com mais de 16 animais, 10 filhos por GC e registros dentro de 3,5 desvios-

padrões. 

 O gradiente ambiental (GA) foi composto pelas médias dos efeitos fixos de 

fazenda, safra, sexo, grupo de manejo ao nascimento, grupo de manejo a desmama 

e sobreano do GP. Inicialmente, foram estimadas as soluções dos GAs por um 

modelo animal.  As soluções dos GAs foram corrigidas para a solução média de 

cada sexo e substituíram as médias dos GAs para GP. Os GA foram submetidos ao 

processo iterativo proposto por Calus et al. (2004) para corrigir o viés causado pelo 

uso preferencial de touros ou por pequeno número de animais no mesmo rebanho. 

Após atingir o valor de correlação (>= 0,99), as soluções dos GAs previamente 

padronizadas para a média, foram padronizadas de 0 a 1 por média padronizada = 

média do grupo ambiental – (menor média do grupo ambiental)/ (maior média do 

grupo ambiental – menor grupo ambiental).  

  O controle de qualidade dos genótipos foi efetuado em um processo iterativo, 

em que, a cada iteração, eram excluídos, primeiramente, os SNPs e, em seguida, as 

amostras, repetindo-se até que nenhum SNP ou amostra fossem excluídos. Os 

seguintes critérios de exclusão para os SNPs foram utilizados: regiões não 

autossômicas; mapeados na mesma posição; p-value para o teste de equilíbrio de 

Hardy-Weinberg menor que 10-5; frequência do alelo menor (MAF) menor que 2%, 

GenCall menor que 15% e eficiência da genotipagem de cada SNP (call frequency) 

menor que 95%. As amostras, aquelas com call rate menor que 90% e/ou 

duplicadas, foram excluídas. Após o controle de qualidade, permaneceram 412.993 

SNPs para análises. 

 Ao final da edição dos dados, foram utilizados 1.237 GC para o PS, com um 

total de 116.264 animais no pedigree, e 1505 animais com registro e genótipo. Os 

animais tem peso médio de 271,6 ± 41,23 kg, com idade média de 507 ± 34 dias. 

Em notação matricial o modelo animal de norma reação linear foi: 

 

𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝑍𝛼 + 𝑒 

 

y é o vetor dos registros de PS,  

𝜷 é o vetor dos efeitos fixos (GC) e a idade do animal como covariável 
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𝜶 é o vetor dos coeficientes genéticos aditivos diretos;  

X e Z, são respectivamente as matrizes de incidência dos efeitos referentes a 𝜷 e 𝜶; 

e é um vetor independente dos erros. 

  

De acordo com o modelo foram adotadas as seguintes pressuposições:  

 

𝐸 [
𝑦
𝛼
𝑒

] =  [
𝑋𝛽
0
0

] ;     𝑉 [
𝛼

𝑒
] =  [

𝐾𝛼⨂𝐴 ∗

0

0

𝐼𝑛⨂𝑅
] 

 

em que 𝑲𝜶 e R representam a matriz de (co)variância para as funções de 

(co)variância genética e a matriz diagonal com as variâncias residuais, I e A* 

representam nesta ordem uma matriz identidade e de parentesco entre os 

indivíduos,  ⨂ é o produto de Kroneker entre as matrizes; n, o número de animais 

com registros.  

Para A*, será utilizada a forma de matriz de parentesco pelo pedigree ou a 

matriz de relacionamento dos animais com pedigree e genotipados (H-1) derivada 

por Aguilar et al. (2010) e Christensen; Lund (2010) e implementada nos programas 

da família BLUPf90 (Misztal et al. 2009).  

 As variâncias genéticas aditivas diretas e residuais, nesta ordem, foram 

obtidas por:  

𝜎𝐴
2| 𝐺𝐴 = 𝑉𝑎𝑟(𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 ∗ 𝐺𝐴) =  𝜎𝑎

2 +  𝜎𝑏
2𝐺𝐴2 + 2𝐺𝐴 ∗ 𝜎𝑎,𝑏 

 

em que: 𝑎𝑖  e 𝑏𝑖 representam, nesta ordem, o intercepto e a inclinação da norma de 

reação; GA são as médias de pesos ao sobreano padronizados nos gradientes 

ambientais com valores entre 0 e 1; 𝜎𝑎
2 é o componente de variância genética do 

intercepto; 𝜎𝑏
2 é o componente de variância da inclinação e, 𝜎𝑎,𝑏 é o componente de 

covariância entre o intercepto e a inclinação. 

 As variâncias residuais foram obtidas por 𝜎𝑒
2| 𝐺𝐴 = 𝑒𝑥𝑝 (𝑎 + 𝑏 ∗ 𝐺𝐴) em que, 

𝜎𝑒
2| 𝐺𝐴 é as variâncias residuais para o grupo ambiental do GA; a é o intercepto do 

peso ao sobreano e b é o coeficiente angular do peso ao sobreano para o modelo de 

norma de reação com variâncias residuais heterogêneas.    
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As estimativas de herdabilidades (ℎ2) foram obtidas pela razão entre a 

variância genética e fenotípica, como a seguir:  

 

ℎ2|𝐺𝐴 =  
𝜎𝑎

2| 𝐺𝐴

𝜎𝑎
2| 𝐺𝐴 +   𝜎𝑒

2| 𝐺𝐴
 

 

Os (G)EBVs foram preditos nos GA variando de 0 a 1, com intervalo de 0,20, 

para cômputo das acurácias do método de predição. A obtenção dos (G)EBV 

preditos para cada GA foi por:  

 

(𝐺)𝐸𝐵𝑉𝑖|𝐺𝐴 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 ∗ 𝐺𝐴 

  

em que, 𝑎𝑖 e 𝑏𝑖 é o intercepto e a inclinação da curva da solução do (G)EBV do 

animal i; (𝐺)𝐸𝐵𝑉𝑖|𝐺𝐴 é o valor genético ou genômico do animal i calculado no GA.  

Para o cômputo das acurácias foi definido o grupo de validação com animais 

genotipados nascidos entre 2009 e 2011, totalizando 293 indivíduos. Foi utilizado o 

modelo tradicional com todas as informações dos animais (BLUP completo), o 

modelo BLUP sem as informações fenotípicas da população de validação (BLUP 

reduzido) e o modelo ssGBLUP sem as informações fenotípicas dos animais da 

população de validação (ssGBLUP reduzido).   

A verificação da acurácia de predição dos modelos BLUP e ssGBLUP foi feita 

por:  

Acurácia de predição = 
𝐶𝑂𝑅(�̂�,   (𝐺)𝐸𝐵𝑉)

√ℎ2
 

 

em que: COR é a correlação de Pearson; �̂� é o fenótipo predito dos animais da 

população de validação para o modelo BLUP completo; (G)EBV é o valor genético 

(BLUP reduzido) ou genômico (ssGBLUP reduzido) dos animais da população de 

validação; √ℎ2 é a raiz quadrada da estimativa de herdabilidade. 

 Para a predição dos valores genômicos foi utilizado o método de single-step 

genômico (ssGBLUP) por modelos de norma de reação implementado no programa 

airemlf90. O ssGBLUP usa a informação de pedigree e dos marcadores genéticos 
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na matriz de relacionamento. A inversa da matriz de parentesco H pode ser escrita 

como:  

 

𝑯−𝟏 =  𝑨−𝟏 +  [
𝟎

𝟎

𝟎

       𝜏(𝜎𝑮 + 𝛽𝑨𝟐𝟐)−1 − 𝜔𝑨𝟐𝟐
−𝟏]  

 

em que 𝑨𝟐𝟐 é o numerador da matriz de parentesco entre os animais com genótipos 

conhecidos, G é a matriz de parentesco genômico calculado pelos marcadores 

genéticos, e 𝜏, 𝜔, α e β são os parâmetros usados para calcular as diferentes 

matrizes de parentesco (Aguilar et al., 2010; Aguilar et al., 2011). As estimativas dos 

componentes de variância e parâmetros genéticos foram obtidas por meio do 

método da máxima verossimilhança restrita.  

 Existem várias opções para cômputo da G e H, nesse caso a G foi calculada 

usando o primeiro método apresentado por VanRaden (2008). As médias da 

diagonal e fora da diagonal da G foram modeladas igual a da 𝑨𝟐𝟐 para reduzir o viés 

nas variâncias genéticas e genômicas dos EBVs (Chen et al., 2011; Forni et al., 

2011; Vitezica et al., 2011). Os parâmetros α e β foram fixados em 0,95 e 0,5 como 

padrão do programa. Para 𝜏 e 𝜔, foi usado o mesmo valor de 0,5 para cada um. As 

correlações genéticas foram calculadas para os níveis ambientais 0 a 1 no intervalo 

de 0,1.  

 O programa POSTGSF90 foi usado para estimar o efeitos dos SNPs e suas 

variâncias em janelas de 200 adjacentes de acordo com a metodologia descrita por 

Stranden e Garrick (2009) e Wang et al. (2012): û = Z’G-1â em que û é o vetor de 

efeitos dos SNP, Z’ é a matriz transposta de incidência dos efeitos genéticos aditivos 

e G-1 é a matriz inversa de relacionamento genômico.  

Os resultados das análises de GWAS foram apresentados com base na 

proporção de variância explicada por janelas de 200 SNPs adjacentes. Foram 

identificadas 2 janelas que capturaram a maior variância explicada pelos marcadores 

na inclinação da norma de reação. Foi utilizada a ferramenta Biomart do genoma 

bovino disponível no Ensembl 

(http://www.ensembl.org/biomart/martview/8637581d090e619a7db9664979af6ad5). 
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Foi realizada pesquisa manual para conhecimento da função metabólica dos genes 

identificados a fim de entender a ação desses genes. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

 A média de peso ao sobreano dos animais no GA apresentou variação com 

um aumento gradativo relacionado a melhora do ambiente. O número médio de 

animais por gradiente ambiental foi maior no ambiente intermediário. O agrupamento 

dos grupos ambientais com média próxima permitiu reduzir os grupos ambientais 

com poucos animais (Figura 1).   

  

 

Figura 1. Média de peso ao sobreano, em kg, e o número de registros no grupo 

ambiental.  

 

 As estimativas e os erros padrões dos componentes de variância, do 

intercepto e a inclinação, a covariância, a correlação e os resíduos 1 e 2 foram 

semelhantes para as matrizes A e H (Tabela 1).  As maiores diferenças foram 

observadas entre o intercepto e a inclinação de 12,4% e 18,9% usando a matriz H, 

respectivamente. Os maiores valores observados para a inclinação da curva podem 
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estar relacionados ao uso de polinômios ordinários no modelo, pois trabalhos em 

que são usados polinômios de legendre a estimativa do intercepto é maior que a 

estimativa da inclinação da curva (Silva et al., 2014; Cardoso et al., 2011). 

Os coeficientes da função de heterogeneidade residual tiveram um 

decréscimo de 0,5 e 1,6% com o uso da matriz H. A semelhança na magnitude das 

estimativas dos parâmetros genéticos, incluindo a informação dos marcadores 

moleculares, são apoiados pelos resultados de Forni et al., (2011), ao trabalharem 

com modelo uni característica comparando a matriz A e G; e Silva et al., (2014), 

comparando a matriz A e G em modelos de norma de reação.  

As correlações entre os coeficientes foram negativas de magnitude 

moderada. Segundo Pégolo et al., (2011) a estimativa da correlação entre o 

intercepto e inclinação da curva indica que são quase independentes com 

possibilidade de reclassificação dos touros no GA. As variâncias genéticas e 

residuais foram crescentes com o aumento do GA, indicando que há variabilidade 

genética no rebanho entre os gradientes ambientais. 

 

Tabela 1. Estimativas de componentes de variância e erros padrões (entre 
parênteses) do modelo de norma de reação usando o pedigree (A) e a matriz 
genômica (H).  

Parâmetros Matriz A Matriz H 

Intercepto da curva 180,88 (22,51) 206,39 (24,93) 

Inclinação da curva 294,59 (59,04) 363,05 (67,45) 

Correlação -0,32 -0,31 

Intercepto 5,5405 5,5136 

Coeficiente angular 0,3978 (0,057) 0,3915 (0,0611) 

 

As estimativas de herdabilidades apresentaram de moderada a alta 

magnitude nos ambientes, variando de 0,35 a 0,46 com a matriz A, e 0,38 a 0,49 

com a matriz H (Figura 2). O modelo com a matriz H apresentou estimativas 

superiores as da matriz A variando de 8,6% no ambiente desfavorável, 6% no 

ambiente intermediário, e 6,7% no ambiente favorável com mais alto GA. As 
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estimativas foram semelhantes devido à pequena diferença nos componentes de 

variância entre os modelos. 

  Cardoso et al., (2011), quando estudaram a G x A em modelo hierárquico 

baeysiano de norma de reação considerando único passo e em dois passos para 

peso aos 345 dias em bovinos Hereford, em que no segundo caso observaram 

herdabilidades variando de 0,08 a 0,23 evidenciando a presença de G x A. Pegolo et 

al., (2011), ao estudarem a G x A para o peso aos 450 dias, em bovinos Nelore, 

observaram estimativas de herdabilidades variando de 0,20 a 0,39, no grupo 

ambiental intermediário e melhor, respectivamente. Lemos et al., (2015) ao 

estudarem o peso ao sobreano em bovinos Nelore, em modelo de reação 

tricaracterística, observaram estimativas de herdabilidades variando de 0,13 a 0,72 

no gradiente ambiental.  

 

 

Figura 2. Estimativas de herdabilidades com a matriz A e com a matriz H para o 

peso ao sobreano via norma de reação. 

  

 As correlações genéticas foram semelhantes com o uso da matriz A e a 

matriz H (Figura 3). Com o uso das duas matrizes, as correlações genéticas entre os 

extremos dos GA foram de moderada magnitude, o que indica a presença de G x A. 

Silva et al., (2014), ao estudarem modelos de norma de reação genômica utilizando 
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a matriz G, observaram valores semelhantes ao comparar os resultados com os da 

matriz A.  

As correlações genéticas apresentaram estimativas de moderada a alta 

magnitude no gradiente ambiental para o peso ao sobreano. Alguns autores 

observaram estimativas semelhantes para esta característica em gado de corte 

(Lemos et al., 2015; Cardoso et al., 2011; Pegolo et al., 2009). As correlações 

genéticas abaixo de 0,80 indicam a ocorrência de G x A significativa (Robertson, 

1959) e são representadas em cores gradualmente mais claras na Figura 3.     
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A-1 

 

H-1 

 

Figura 3. Estimativas de correlações genéticas com a matriz A-1 e com a matriz H-1 no gradiente ambiental, para o peso ao 
sobreano via norma de reação.  
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Houve reclassificação geral dos animais nos dois modelos de normas de 

reação em 20% dos animais selecionados (Figura 4). Os valores genéticos dos 5 

melhores touros e 5 piores apresentaram magnitudes levemente distintas no GA.  

 

 

 

Figura 4. Valor genético dos 5 melhores e 5 piores touros para o peso ao sobreano, 

em bovinos Nelore, considerando a matriz A e a matriz H.  

 

 A mudança na tendência dos valores genéticos no gradiente ambiental dos 5 

piores animais não foi observada. Houve mudança na classificação dos melhores 

animais. O modelo com a matriz H-1 evidenciou dois touros entre os melhores touros 

mesmo eles não tendo filhos nos dados avaliados. Esses touros foram genotipados 
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e têm aproximadamente 100 representantes, respectivamente, no pedigree geral do 

rebanho. Para os touros em comum nos dois modelos foi observado o mesmo 

comportamento nos valores genéticos.  

 Tanto os melhores como os piores animais apresentaram sensibilidade ao 

ambiente, com variação no valor genético do ambiente ruim para o de mais 

qualidade indicando que variações no gradiente ambiental influenciaram na 

expressão fenotípica do peso ao sobreano desses animais. Lemos et al., (2015) 

verificaram mudanças mais acentuadas, na classificação dos animais, no gradiente 

ambiental em modelos de norma de reação tricaracterística utilizando o peso ao 

sobreano de animais Nelore.  

 A habilidade de predição do modelo ssGBLUP com a matriz H foi superior ao 

modelo com a matriz tradicional (Figura 5). Os valores médios de acurácia foram de 

0,55 para a matriz A, com máximo de 0,60 e mínimo de 0,50, e para a matriz H-1 foi 

de 0,60, com valor máximo de 0,65 e mínimo de 0,53. As diferenças, em 

percentagem, variaram de 9,6 a 6,3% para os grupos ambientais extremos, alto e 

baixo, nesta ordem. A inclusão da informação dos marcadores moleculares 

proporcionou um incremento positivo na habilidade de predição dos valores 

genéticos quando comparado ao modelo tradicional (BLUP).  

Os valores genéticos dos animais da população de validação foram estimados 

com maior precisão com a matriz H-1. O uso da matriz H na predição do valor 

genético foi, em média, 7,9% superior ao modelo de norma de reação sem a 

informação genômica (matriz A), considerando a população de validação composta 

pelos animais mais jovens do rebanho. A direção côncava da curva de habilidade de 

predição pode ser explicada pelo número de animais presentes nos grupos 

ambientais intermediários (Figura 1). O maior número de animais no ambiente 

intermediário afetou positivamente as estimativas de acurácias de predição.  
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Figura 5. Acurácia de predição, para os modelos de norma de reação com a matriz 

A e a matriz H, no peso ao sobreano em bovinos.  

 

 As proporções das variâncias explicadas pelas janelas de SNPs indicam que 

o peso ao sobreano é uma característica poligênica, ou seja, vários genes com 

efeito aditivo influenciam a expressão dessa característica. As duas janelas de maior 

efeito obtidas para a inclinação da norma de reação estão localizadas nos 

cromossomos 5 e 14. Os cromossomos 5 e 14 apresentaram o maior efeito para o 

peso ao sobreano, com 0,61 e 0,82% da variância genética aditiva no coeficiente 

referente a inclinação da curva, respectivamente. As regiões genômicas 

identificadas nas 2 janelas de maior variância estão apresentadas na Tabela 2.   

 Foram encontradas nas janelas de maior variância genes previamente 

associados à outras características. O gene ITGA7 (Integrin alfa 7) foi associado à 

miopatia congênita em humanos (Hayashi et al., 1998), e atua, principalmente, nos 

músculos esqueléticos e cardiáco e pode estar envolvido em processos de 

diferenciação e migração durante a miogênese (Mayer et al., 1997), isto é, na 

formação de tecido muscular. Este gene, ainda não caracterizado em bovinos, pode 

ser um candidato à seleção em bovinos Nelore para o peso ao sobreano. O gene 

METTL7B (Methyltransferase like 7B) foi relacionado com características 

reprodutivas, especificamente com o ducto deferente que conduz os 

espermatozóides a partir do epidídimo em reprodutores suínos (Guyonnet et al., 
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2009). Pesquisas indicam que a seleção para circunferência escrotal em bovinos 

promove mudanças positivas no ganho de peso médio dos animais (Boligon et al., 

2011). Assim, mais pesquisas podem ser realizadas com este gene em bovinos 

Nelore.  

O gene CSMD3 (CUB and Sushi multiple domains 3) é altamente expresso 

em células do sistema nervoso e tecidos epiteliais (Kraus et al., 2006) e foi 

associado em animais com maior peso da carcaça e área de olho de lombo em 

bovinos da raça Hanwoo (Lee et al., 2011). O peso ao sobreano apresentou 

correlação genética positiva de moderada magnitude com peso da carcaça quente 

(0,55) e correlação negativa e de fraca magnitude com área de olho de lombo (-0,15) 

em bovinos Nelore (Tonussi, 2013). A identificação destes genes na raça Nelore é 

importante para revelar regiões genômicas com efeito positivo no peso ao sobreano 

na inclinação da curva de norma de reação.  

O gene ITGA7 não havia sido associado com alguma característica em 

bovinos, por isso essa mutação merece ser investigada em outros estudos. O gene 

CSMD3 já foi associado com características de carcaça em bovinos e pode ser gene 

candidato para o peso ao sobreano em bovinos Nelore.   

 

Tabela 2. Identificação dos genes, com base nas janelas de 200 SNPs que 

explicaram a maior variância genética aditiva (%Var), para a inclinação 

das normas de reações genômicas, para peso ao sobreano. 

Cromossomo Posição Genes %Var 

 Inclinação da curva 

14 53550213 – 54922181 CSMD3 0,82 

5 57875453 – 60949768 ITGA7, METTL7B 0,61 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 
 

4. Conclusões 

 

 Os componentes de variância e parâmetros genéticos considerando a matriz 

A e H foram semelhantes. As estimativas de herdabilidades e correlações genéticas 

no gradiente ambiental indicaram a presença de interação genótipo ambiente para o 

peso ao sobreano via normas de reação em bovinos Nelore. 

O uso da metodologia single-step por meio de normas de reação afetou 

positivamente as estimativas dos valores genéticos dos animais.  

Além evidenciar a associação do peso ao sobreano com os genes ITGA7 e 

CSMD3 em bovinos da raça Nelore. 
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CAPÍTULO 4. Implicações 

 

 Os resultados alcançados no presente estudo apontam que o uso de novas 

técnicas de biotecnologias na produção animal, como os marcadores moleculares 

permitiu um avanço nas avaliações genéticas. O avanço nas avaliações genéticas 

está ligado a melhoria na estimativa dos parâmetros genéticos e a inclusão das 

informações dos marcadores moleculares no modelo de norma de reação 

possibilitando a identificação da presença de G x A e genes com efeito positivo no 

gradiente ambiental, respectivamente. O peso ao sobreano foi importante nesse 

estudo por ter pouca influência do efeito genético materno, ou seja, as diferenças 

observadas estão relacionadas ao efeito genético direto do animal e as diferentes 

condições ambientais.   

 Ao longo dos anos, as avaliações genéticas realizadas em bovinos de corte 

vêm pressupondo ausência de G x A nas análises. Com a expansão da atividade 

pecuária no país tornou-se importante considerar as diferenças nas condições de 

criação dos animais nas avaliações genéticas. A diversidade de climas influencia no 

sistema de criação dos animais em que uma região tem maior período de chuvas e 

outra maior período de seca. A expressão da característica é resultado da 

combinação dos efeitos genéticos diretos do animal com o ambiente de criação.  

 Os estudos de G x A sobre as características de crescimento por meio da 

abordagem de normas de reação possibilita o conhecimento do mérito genético do 

animal num gradiente ambiental. Os resultados dos parâmetros genéticos, 

classificação dos animais no gradiente ambiental e a proporção da variância 

explicada em janelas de 200 SNPs adjacentes deste estudo indicaram à presença 

de G x A para o peso ao sobreano em bovinos Nelore, porém a magnitude desse 

efeito foi menor comparada as outras características de crescimento. A menor 

magnitude nesse efeito pode estar relacionada ao processo de seleção praticado 

com o peso ao sobreano ao longo do tempo. 

 A definição do gradiente ambiental pela média do peso ao sobreano no 

segundo capítulo, e pelo ganho de peso do desmame ao sobreano no terceiro 

capítulo influenciou nas estimativas de correlações genéticas no gradiente 

ambiental. Com o uso da média do peso ao sobreano, as diferenças nas estimativas 



51 
 
 

de correlações genéticas no gradiente ambiental foram maiores comparadas com o 

uso da média do ganho de peso do desmame ao sobreano. Essas diferenças podem 

estar relacionadas com a definição do gradiente ambiental, pois com o peso ao 

sobreano foram utilizados fazenda e ano de nascimento considerado um macro 

ambiente de criação por que muitos fatores ambientais e climáticos estão 

relacionados nesse ambiente. Todavia, com o ganho de peso do desmame ao 

sobreano foi definido um gradiente ambiental mais específico com as condições 

ambientais considerando fazenda, safra, sexo, grupos de manejo caracterizando um 

micro ambiente.  

 Além da presença de G x A foi observado que o uso dos marcadores 

moleculares, por meio da metodologia single-step, apresentou pequena variação nas 

estimativas dos componentes de variâncias genéticas aditivas diretas e residuais 

comparado ao modelo tradicional. A inclusão da informação genômica pela matriz de 

parentesco que integra o pedigree e os marcadores moleculares incrementou a 

habilidade de predição do modelo de norma de reação. As acurácias do modelo de 

norma de reação foram superiores nas duas abordagens de norma de reação 

utilizadas indicando que o avanço no conhecimento das técnicas moleculares 

proporcionou ganhos positivos nas avalições genéticas dos animais.  

 Além de melhorias na habilidade de predição do modelo de norma de reação, 

o uso de marcadores moleculares permite o conhecimento de genes associados 

com o peso ao sobreano no gradiente ambiental. Com o estudo de gradientes 

ambientais do segundo capítulo foi possível identificar genes nos cromossomos 14, 

27, 12 e 18 associados ao gradiente ambiental. No entanto, a proporção da variância 

explicada pelas janelas de 200 SNPs adjacentes é diferente no gradiente ambiental. 

Houve reclassificação nas janelas de maior variância no gradiente ambiental 

intermediário indicando que existe variação na expressão dos genes de acordo com 

as condições ambientais. Para o terceiro capítulo, no estudo do intercepto e da 

inclinação da curva foram identificados os cromossomos 5, 7 e 14 associados aos 

parâmetros da G X A. O cromossomo 14 já foi associado às características 

ponderais em outros estudos com a raça Nelore e em outras raças de bovinos de 

corte.  

 


