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Dados compartilhados de várias mulheres

não tão famosas ajudaram a Angelina Jolie 

e irão ajudar outras milhares no futuro!



~ 800.000 animais genotipados (USA + CA)

124.666 fêmeas jovens HO

99.012 fêmeas jovens JE 

John Cole (2014)

Sucessos em outros países: 

1000bullsgenome.org

> 1.000 animais sequenciados

Selecao genomica rapidamente implementada em racas puras
(Wiggans et al., 2011)



Qual o segredo do sucesso ????

124.666 vacas HO

99.012 vacas JE

Irish Cattle Beef Federation (Irlanda): 1 Milhão de animais serão genotipados até 2018!

Envolvimento de todos os setores da cadeia e informação centralizada:
Produtores + Pesquisadores + Governo + Indústria

Maior número de animais com genealogia conhecida nas avaliações genéticas! 



124.666 vacas HO

99.012 vacas JE

Subsídio x Política de controle e proteção

72.8% das vacas envolvidas em controle leiteiro!



Subsídio x Política de controle e proteção

Viés de predição 

Boa coleta de 

informações 

(trabalho de base)

Genomica milagrosa?



Pecuária leiteira nacional
Produção de leite: 35 - 37 bilhões de litros nos últimos anos

Número de Produtores: 36.018.000

Produção: 1.492 litros/vaca/ano = (4,89 litros/dia)

Número de vacas ordenhadas: 22.954.537 cabeças (Fonte: IBGE/SIDRA)

IA: 12% / Evolução 2013:2014 (34%)
IN 62

Fonte: Rehagro.com.br



124.666 vacas HO

99.012 vacas JE

Compra de sêmen por meio de índices do CA e USA?



Os programas de melhoramento genético



99% dos nucleotídeos são os mesmos 

em todo o gado, seja leite ou corte!

Estamos interessados nas diferenças 

contidas no 1% restante (SNPs)!

Marcadores para tomadas de decisao em gado de leite?

Projeto 1000 bulls identificou até o momento

35,2 milhões de SNPs ao longo do genoma bovino. 

Maioria (Muitos genes - SNPs) Maioria SNPs sem efeito!



6,900 SNPs

648,000 SNPs

~ 20.000 SNPs (Indicus)

~75.000 SNPs (Indicus)

54,609 SNPs 

777,000 SNPs



Quantos animais devem ser genotipados e fenotipados?

Michael E. Goddard & Ben J. Hayes Nature Reviews Genetics 10, 381-391 (June 2009)

Considerando uma única raça!



Inferidos estatisticamente por meio de informação de um 
grupo de animais genotipados com número enorme de SNPs

6,000 SNPs = 50K SNPs

+ 44,000 SNPs

SNPs não genotipados no painel de baixa densidade

Altamente confiável em gado de leite: > 99% de sucesso!

Como reduzir custos e implementar em larga escala?

Imputação



Que tipo de animal ganha com a genômica?

Confiabilidade adicional com a genômica

Confiabilidade das avaliações tradicionais sem uso de SNPs



Touro jovem

(Média pais)

Touro jovem

(Teste Progênie)

Touro jovem

(Genômica)

Alison L. Van Eenennaam (2012)

Irmãos completos:

Animal A: 

Animal B:

DEP Tradicional

1.3

1.3

DEP Genômica

-0.2

1.3

http://animalscience.ucdavis.edu/faculty/vaneenennaam/


124.666 vacas HO

99.012 vacas JE

Ganhos em confiabilidade na indústria Canadense

G



124.666 vacas HO

99.012 vacas JE

Além do aumento da confiabilidade ...

+ Confiabilidade avaliações

Explorar Novas Características

Composição Racial

Erros pedigree

Melhor entendimento G x A

x

Endogamia em acasalamento dirigido

Métodos matemáticos complexos!



Contrações periódicas dos músculos lombares e 

extensores de membros traseiros (Smith, 2002) 

Síndrome espástica: adultos em central de inseminação 

Schenkel´s lab (Canada) - UoGuelph (2014)

54 marcadores 

possivelmente associados



Interação G x E

Medidas diárias:

Pressão (mmHg)

Temperatura mínima (C) 

Temperatura máxima (C)

Temperatura media (C)

Umidade relativa (%)

Velocidade do vento (Km/h)

Medidas mensais:
Precipitação (mm) Francesco Tiezzi et al. 2015 

(Interbull 2015)

10 anos de coleta de dados
103 rebanhos Estados Unidos



Resposta superovulatória em Vacas Holandesas

Cindy Jaton et al. 2015 
(Interbull 2015)

Alta variabilidade de resposta superovulatória

Alto custo (superovulação e transferência de embrião (CA))

Dados: Holstein Canada (1992 a 2014) 

5.535 animais (HD)



Resposta superovulatória em Vacas Holandesas

Cindy Jaton et al. 2015 
(Interbull 2015)



Taxa de sobrevivência em bezerros HO

124.666 vacas HO

99.012 vacas JE

Sandra Kipp et al. 2015 (Interbull 2015)

Diarréia crônica sem resposta a nenhum tratamento

Teste para possíveis patógenos: Negativo

Morte entre 3 semanas e 6 meses



Diversidade / Prod. de leite, gordura e proteína

Adam Utisonomiya et al. (2013) Daniel Jordam Santos et al. (2013)

Guzerá (50K)Nelore, Sindi, Guzerá e Sindi (50K)

Adam Utisonomiya et al. (2013)

Espigolan et al. (2013)

Qualidade dos Painéis SNPs para Bos indicus

50K HD



Trabalhos LGHM (UFMG) – Dra. Maria Raquel Santos de Carvalho 

Sequenciamento do Genoma das raças Guzerá e Gir

Identificaram genes candidatos para tolerância ao calor
e resistência a doenças na raça Guzerá

Identificaram variações em genes envolvidos no
metabolismo de lipídeos da glândula mamária de
zebuínos

Caracterização da estrutura genética da raça Guzerá

Dra. Izinara Rosse (LGHM)

Doutorando Pablo Fonseca (LGHM)
1036 vacas 50K
Algoritmo de centralidade: reamostragem / 210 vacas menos conectadas
Padrão de desequilíbrio de ligação / Estudos de admixture



Trabalhos LGHM (UFMG) – Dra. Maria Raquel Santos de Carvalho 

Coeficiente de endogamia por meio de corridas de homozigosidade (ROH)

Quase toda variacao (Contribuição das gerações passadas) em relação ao
coeficiente de endogamia via pedigree somente pode ser obtida ate 5-7
gerações passadas (Keller et al. (2011))

O nível atual de endogamia está diretamente associado com o nível de
ROH anterior a 20 gerações no passado



Trabalhos LGHM (UFMG) – Dra. Maria Raquel Santos de Carvalho 

Identificação de genes candidatos para o 

temperamento na raça Guzerá

Doutoranda Fernanda C. dos Santos (LGHM)

754 fêmeas Guzerá avaliadas pelo REATEST® (reatividade)
GWAS (GenABEL): 7 marcadores possivelmente associados (Chrs 1,5,14 e 25)

Genes identificados envolvidos em

vias metabólicas relacionadas ao

desenvolvimento e funcionamento

do SNC como direcionamento de

axônio e transdução de sinal



Empresa

“A”

ESCORE 1:10

(poucas características)

Associação

Raça “Z”
DEPs Genômicas

LAB

Genótipos

Banco DNA

Universidade

Modelos

Empresa

Semen “Y” gDEP calculada no exterior  

Dados BRA incorporados?

Interação G x A?

DEPs Genômicas

A)

B)

C)

Aumento número genotipados



Seleção genômica Gir leiteiro
Accuracy of genomic predictions in Gyr dairy cattle

S. A. Boison,* A. T. H. Utsunomiya,† D. J. A. Santos,† H. H. R.

Neves,†,‡ R. Carvalheiro,† G. Mészáros,* Y.T. Utsunomiya,† A. S. do

Carmo,§ R. S. Verneque,§ M.A. Machado,§ J. C. C. Panetto,§ J. F.

Garcia,# J. Sölkner* and M. V. G. B. da Silva§,1

Paper Submitted (2015)

Produção de leite, gordura e proteína + Idade ao primeiro parto

474 touros e 1.688 vacas genotipados: 2 densidades 50K e 777.962 SNPs (Illumina)

Genótipos das vacas: imputados para HD (FImpute v2.2) 
Depois CQ: 496.606 SNPs 
Marcadores comuns em relação ao HD:
SGGP-20Ki (15.727), 50K(22.152) GGP-75Ki (65.018). 
Uso de Valores genéticos desregredidos (baseados Avaliacao 2014)



Submitted - Boison et al. (2015)

Reliability (based on prediction error variance; R2PEV) using GBLUP

Leite (kg) Gordura (Kg)

IPPProteína (Kg)



Referência

Predição

Seleção Genômica: Fatores que devem ser considerados

Confiabilidade resultante da seleção genômica está diretamente 
relacionada ao número de animais com informação fenotípica e DNA 

(População de Referência) , e seu relacionamento com o grupo de 
animais que receberão os valores genômicos preditos (População de 

Predição), geralmente sem os próprios fenótipos mensurados



Referência

Predição

Seleção Genômica: Fatores que devem ser considerados

Confiabilidade resultante da seleção genômica está diretamente 
relacionada ao número de animais com informação fenotípica e DNA 

(População de Referência) , e seu relacionamento com o grupo de 
animais que receberão os valores genômicos preditos (População de 

Predição), geralmente sem os próprios fenótipos mensurados

Racas como Ayrshire, Jersey, Brown Swiss (Pequena populacao de 
referencia) seriam beneficiadas caso avaliacao genomica conjunta com 
o Holstein fosse tecnicamente possivel (Larmer et al., 2013)



Referência

Predição

Confiabilidade resultante da seleção genômica está diretamente 
relacionada ao número de animais com informação fenotípica e DNA 

(População de Referência) , e seu relacionamento com o grupo de 
animais que receberão os valores genômicos preditos (População de 

Predição), geralmente sem os próprios fenótipos mensurados

Seleção Genômica: Fatores que devem ser considerados



Redução da acurácia e aumento de problemas
relacionados a comparacao de animais genotipados ou não

genotipados Ventura et al. (2014) - WCGALP

Selecao Genomica Dinamica

Adição grupos de baixo relacionamento com os animais da população 
de predição pode levar a uma redução da confiabilidade do GEBV



• Numero de animais genotipados: Multirraciais <<< Unica raca
• Associacoes de animais cruzados raramente possuem acesso aos
dados das racas puras
• Populacoes cruzadas para validacoes: limitadas e  dificil de se chegar a 
conclusoes quando a composicao racial e’ bem divergente

50K:HD: Em populacoes Bos taurus, a fase de ligacao é conservada entre 
racas se SNPs estiverem localizados em curtas distancias (5 – 30kb) 

(de Roos et al. (2008))

Entretanto, ganhos substanciais de 50K:HD nao foram alcancados
(Erbe et al. 2012; Harris et al. 2011; Bolormaa et al. 2013)



Qual o padrao das frequencias alelicas dos QTLs?
Maioria das caracteristicas complexas – QTL possui baixa MAF

Paineis SNP: NumSNPs MAF intermediarias >>>>>> MAFs altas ou baixas

MAF em SNPs > MAF QTLs: LD entre QTL e SNPs: Acuracia GEBVs 
Principalmente entre racas! (Wientjes et al. (2015))

# Frequencia alelica (QTL) entre racas pode reduzir a acuracia dos GEBVs
Casos extremos: QTLs podem segregar em apenas uma das racas!



Beneficio na adicao outra raca na populacao de referencia pode ser 
reduzido pela inconsistencia do efeito de substituicao alelica entre 
racas, diferencas de LD entre SNP-QTL entre racas e ausencia de animais
relacionados e metodo estatistico (Wientjes et al. (2015))

Numero de variantes identificadas segregando Raca A <<< Raca B:  
Pequeno numero de animais sequenciados: 
+ polimorfismos sao detectados ao se aumentar populacao genotipada

(Jansen et al. (2013))



Desafios: Avaliação multirracial (Girolando)

individual 1 

individual 2 

individual 3

(VanRaden, 2008)

ZZ’ = (M – P) (M – P)’

Qual a frequencia de p irei utilizar?

𝒁𝒁′ =   𝒃𝟏(𝒌𝒍)𝑱𝒌𝒍 +

𝒌≤𝒍

 𝒃𝟏(𝒌𝒍)𝑲𝒌𝒍 +

𝒌≤𝒍

 𝑬 

K partitioned into breed 

fractions to account for 

different variances and 

allele frequencies among 

breeds

John Cole (2015) – SBZ 2015



124.666 vacas HO

99.012 vacas JE

Desafios para o Girolando:

Avaliação anual de 132 touros Hol Avaliação anual de 316 touros Gir

Seleção Genômica: necessita de alto número de animais 

com alta confiabilidade! 



124.666 vacas HO

99.012 vacas JE

Inclusão de vacas com registros obtidos por controle 

leiteiro na população referência (HOL, GIR e GIROLANDO)

Possivel estrategia para minimizacao dos desafios

Quando se tem MAF QTL     e tamanho populacao referencia : 
Prob. QTL segregar na populacao referencia é reduzido

acuracia pelo aumento REFERENCIA: pode estar associado a captura
de larga proporcao de alelos que segregam na populacao completa

(Wientjes et al. (2015))

Variantes causais: podem ser utilizadas para obtencao de valores
genomicos em outras populacoes (de los Campos et al., 2013)

Sequenciamento: GIR + Hol + GIROLANDO



John Cole (SBZ - Belo Horizonte, Julho 2015)

4,000 Touros Holandês com HD ( ped. Girolando (USA + NLD))
2,200 Touros e vacas Gir

600 Touros Gir com HD genotypes
1,600 Vacas Gir com 50K genotypes

4,500 Touros e vacas Girolando
500 Touros e vacas com HD genotypes (Completos)
4,000 Touros e vacas com 50K genotypes (Pendentes)

Silva et al. (2013)
TACG 2013



Conclusões

Nível de pesquisa no Brasil bem próximo ao do exterior 
(Colaboração internacional em vários projetos)

Resultados importantes já demonstrados para o Gir e Guzerá

Holandes: Parcerias e participacao em avaliacoes entre-paises (MACE)

Momento de crise econômica: 
Vamos obter os mesmos recursos = ultimos anos para pesquisa?
Como podemos ampliar nossas colaborações?
Após publicacao dentro de cada projeto poderiamos depositar os 
genotipos em um repositorio central para reducao de custos para novas 
genotipagens?

Desafio: Avaliação genomica para o Girolando



Obrigado!


