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“Another turning point 

A fork stuck in the road 

Time grabs you by the wrist 

Directs you where to go 

 

So make the best of this test 

And don't ask why 

It's not a question 

But a lesson learned in time 

 

It's something unpredictable 

But in the end is right 

I hope you had the time of your life” 

 

Billie Joe Armstrong 
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RESUMO 

 

O Brasil tem um dos maiores rebanhos bovinos comerciais do mundo, mas a qualidade da carne 

é altamente variável. O rebanho nacional é em grande parte composto de raças Bos indicus, que 

em geral têm carne menos macia do que o gado Bos taurus, diminuindo o valor do produto. 

Objetivou-se nesse estudo identificar regiões genômicas e vias biológicas relevantes associadas 

com a maciez da carne em bovinos da raça Nelore Mocho. Além disso, objetivou-se também 

avaliar diferentes protocolos de controle de qualidade dos SNPs e as possíveis influências nos 

resultados de GWAS. Os dados consistiram em valores de WBSF do músculo Longissimus 

dorsi, após maturação de sete dias, de 427 animais Nelore Mocho. Os animais foram 

genotipados em marcadores SNP Illumina BovineHD Beadchip (777k) ou Chip GGP-Indicus 

(77k). Todos os SNPs passaram por um Call Rate de 90% para posterior imputação utilizando 

o software FImput. Para averiguar os diferentes protocolos de qualidade e suas influências no 

GWAS foram utilizados 590.915 marcadores. Os efeitos dos diferentes QCs foram verificados 

utilizando 16 protocolos com três limiares para MAF (MAF < 0,01;< 0,05 e < 0,10) e HWP (p 

< 0,01; < 0,0001 e < 0,00001) e suas possíveis combinações. Os GWASs foram realizados 

utilizando método P3D/EMMAx com os marcadores restantes de cada QC. No GWAS 

realizado para posterior análise das vias utilizou-se 369.007 marcadores após a exclusão de 

SNPs baseada nos filtros Call Rate < 90%, HWP p < 0,01 e MAF < 0,01. Grupo de abate e sexo 

foram incluídos no modelo como efeitos fixos. Marcadores significativos (p < 0,0001) foram 

localizados em todas as análises, e os cromossomos com maior quantidade de SNPs 

significativos dos diferentes QCs foram 3, 17, 20, 21, 25 e 27. No estudo de vias foram 

localizados SNPs significativos nos cromossomos 3, 13, 17, 20, 21 e 25, que explicaram maior 

proporção da variação, indicando que existem QTLs associados à maciez da carne nessas 

regiões do genoma. As análises dos diferentes QCs evidenciaram efeito do controle de 

qualidade dos SNPs sobre o GWAS e o filtro para MAF influenciou de maneira mais ampla os 

resultados. Foi realizada uma análise de enriquecimento de vias baseando-se nos SNPs do 

GWAS, utilizando o procedimento FatiGO. Apenas os genes com no mínimo um SNP 

significativo (p < 0,01) foram considerados. Foram utilizados 22.365 genes anotados, incluindo 

1.010 genes significativos. Um total de 22 termos GO e duas entradas IP foram consideradas 

enriquecidas com genes significamente associados com a maciez da carne. Várias dessas 

categorias funcionais como atividade da proteína tirosina quinase e serina/treonina quinase, 

ligantes ao íon cálcio e fatores de crescimento, podem estar relacionadas com WBFS em 

bovinos da raça Nelore Mocho. Estes resultados ajudam elucidar as vias relacionadas com essa 

característica de extrema importância econômica para o Brasil, já que o Nelore é a raça de gado 

de corte dominante no país. 

 

Palavras-chave: calpastatina, GWAS, íon cálcio, proteína quinase, ontologias gênicas, zebu 
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ABSTRACT 
 

Brazil has one of the largest commercial cattle herds worldwide, but its meat quality is highly 

variable. The national herd is largely composed of Bos indicus breeds, which in general have 

less tender meat than Bos taurus cattle, decreasing the product value. This study was carried 

out to identify relevant regions and biological pathways associated with meat tenderness in 

Polled Nellore cattle. It was also aimed to evaluate the effect of different quality control 

protocols in GWAS for meat tenderness in Polled Nellore cattle. The data consisted of Warner-

Bratzler shear force (WBSF) values of Longissimus muscle after 7 days of ageing, from 427 

Polled Nellore animals. The animals were genotyped using either the Illumina BovineHD 

Beadchip (777k) or the GGP-Indicus Chip (77k). SNPs were excluded when Call Rate < 90%, 

then the imputation from the GGP to the HD Chip was performed using the FImput’s software. 

To study the different quality control protocols and their influence in GWAS, 590,915 markers 

were used. The effect of different QCs were verified using 16 protocols with three thresholds 

for MAF (MAF < 0.01; < 0.05 and < 0.10) and HWP (p < 0.01; < 0.0001 and < 0.00001) and 

their possible combinations. GWASs were performed using the PD3/EMMAx method with the 

remaining markers of each QC. For GWAS performed for pathway analysis, 369,007 markers 

were used after SNPs were excluded when Call rate < 90%, HWP p < 0.01 and MAF < 0.01. 

Group of slaughter and sex were included as fixed effects. Significant markers (p < 0.0001) 

were found in all analysis, in which the chromosomes with more significant SNPs of the 

different QCs were 3, 17, 20, 21, 25 and 27, and in the pathway study were located on 

chromosomes 3, 13, 17, 20, 21 and 25 explaining great proportion of variation, indicating 

possible QTLs associated with meat tenderness in those genomic regions. The analyses of 

different QCs showed that there is an effect of quality control over GWAS, and the filter for 

MAF influenced the results more broadly. A pathway enrichment analysis based on SNPs from 

GWAS was performed using FatiGO’s procedure. 22,365 annotated genes, including 1,010 

significant genes were used. Thus, 22 GO terms and two IP entries were deemed enriched. 

Several of these functional categories, such as protein tyrosine and serine/threonine kinase 

activity, calcium ion binding and growth factors can be related to WBSF in Polled Nellore 

cattle. These results help to elucidate the metabolic pathways related to this trait, which is of 

extreme economic and social importance to Brazil as Nellore is the dominant beef cattle breed 

in the country. 

 

Keywords: calcium ion, calpastatin, gene ontology, GWAS, protein kinase, zebu



 

 

CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A pecuária é responsável pela segurança alimentar e pela subsistência de mais de 

um bilhão de pessoas em todo o mundo e contribui com 40% da produção agrícola total1. Em 

países menos desenvolvidos é uma das atividades cruciais para alcançar a estabilização da 

economia; um grande exemplo é o Brasil.   

A criação de bovinos é uma vocação natural do Brasil e a atividade é desenvolvida 

em todo o seu vasto território. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias 

Exportadoras de Carne2 o Brasil é, atualmente, o segundo maior exportador de carne do mundo, 

com 2,09 milhões de toneladas exportadas, e o segundo maior produtor de carne, com 10,07 

milhões de toneladas equivalente-carcaça produzidas no ano de 2014.  

O rebanho de corte brasileiro é formado em sua maioria por animais zebuínos, 

principalmente a raça Nelore, a qual possui o maior número de criadores no país, estimando-se 

que represente 85% da força produtiva da indústria da carne e representando o maior patrimônio 

genético do mundo ocidental para estudos3. A rusticidade e adaptabilidade da raça são fatores 

que permitem a criação do Nelore em diferentes condições de manejo, mantendo a alta 

produção. Isso fez com que a criação da raça fosse consagrada no país4. 

Entretanto, a pecuária de corte brasileira ainda apresenta como características a 

baixa produtividade de kg/ha/carne/ano, baixos índices reprodutivos (como idade ao primeiro 

parto e intervalo entre partos), idade de abate alta e baixo desempenho do rebanho, devido 

principalmente à aplicação de antigas técnicas de criação que persistem nesta atividade, 

dificultando o melhoramento do material genético do rebanho brasileiro. Segundo Magnabosco 

et al.5, para melhorar a produtividade da pecuária brasileira faz-se necessário o aperfeiçoamento 

dessas técnicas de criação pelo produtor, aliando-as a um correto manejo nutricional e métodos 

de melhoramento genético adequados aos perfis produtivos.  

Com o desenvolvimento de uma série de programas destinados à avaliação genética 

em meados das décadas de 80 e 90, ocorreu um crescente interesse em utilizar animais 

geneticamente superiores na população zebuína. São vários os programas de avaliação genética 

existentes para raças zebuínas no Brasil, principalmente da raça Nelore, e utilizam, 

prioritariamente, características de crescimento e conformação de carcaça como critério de 

seleção6.   
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No entanto, sabe-se que os mercados internos e externos buscam animais precoces 

que atendam também às exigências de sanidade e qualidade no produto final. Sendo assim, a 

cadeia produtiva de carne bovina brasileira, principalmente os programas de melhoramento 

genético, deveria focar no crescimento não apenas quantitativo como também qualitativo do 

produto ofertado7. 

Apesar de ocupar a segunda posição em relação ao volume comercializado no 

mercado mundial de carne bovina, a indústria brasileira recebe menos pelo seu produto. Isso 

acontece porque a maior parte da carne exportada pelo Brasil é considerada de média a baixa 

qualidade pelos compradores internacionais8. Os mercados mais exigentes, que pagariam um 

maior preço pelo produto, são dominados por outros países, especialmente a Austrália e os 

Estados Unidos da América9. 

No momento da compra o consumidor avalia inúmeros fatores. A sanidade, a cor, 

o odor, a suculência, e o sabor da carne não deixam de ser considerados, mas vários estudos 

demonstram10-13 que, dentre as características relacionadas à qualidade da carne, a maciez, 

elemento que define a aquisição do produto final, é o atributo de destaque para os consumidores, 

os quais se mostram dispostos a pagarem até mais por uma carne mais macia14. 

Tal falta de maciez da carne brasileira está ligada ao fato de que a maioria dela 

provém de animais com composição genética zebuína, sabidamente menos macia do que as 

raças de corte taurinas15. Entretanto, a raça Nelore tem revelado uma variabilidade genética 

para maciez da carne em vários estudos8,16,17, além de relatos que demonstram possuir valores 

de herdabilidade para maciez equivalentes às raças taurinas18, indicando que esta característica 

poderá ser eficientemente explorada em programas de melhoramento genético.  

Apesar da reconhecida importância do melhoramento genético para maciez da 

carne em populações de bovinos de raças zebuínas, o número de rebanhos estruturados e que 

incluem esta característica como critério de seleção é muito pequeno5,14. A maciez é de difícil 

mensuração para ser incluída nas rotinas de avaliação fenotípica, isso porque somente pode ser 

medida após o abate dos animais, o que dificulta e encarece a identificação dos animais de carne 

macia, limitando assim o almejado progresso genético. 

Entretanto, esta característica apresenta alto potencial se for aplicada a biotécnicas 

moleculares19. Com o desenvolvimento de novos painéis para genotipagem em alta densidade, 

contendo milhares de marcadores de polimorfismos de base única (SNP – Single Nucleotide 

Polymorphism), as análises genômicas tornaram-se atrativas e promissoras, e, recentemente, 

estão sendo utilizadas como auxílio na seleção em programas de melhoramento20. 
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Além disso, a utilização da genotipagem de SNPs tornou mais prática e barata a 

exploração da associação de genes com características complexas das espécies. Esse tipo de 

estudo de associação, conhecido como GWAS (do inglês Genome-Wide Association Study), 

visa identificar variações no DNA que estão correlacionados com uma dada característica de 

importância econômica em animais21, ou seja, auxilia na localização dos genes que participam 

na expressão do fenótipo de interesse e ajuda a compreender os mecanismos biológicos e 

fisiológicos desses genes22. 

A maciez é multifatorial, ou seja, tem alta complexidade biológica, além de uma 

grande dificuldade de obtenção dos dados, o que também dificulta a criação de critérios para a 

seleção de animais com carne macia. Um conhecimento mais avançado dos mecanismos 

genéticos dessa característica pode ajudar a explicar a existência de animais de menor ou maior 

maciez. Sendo assim, a identificação das vias metabólicas envolvidas no processo de maciez 

da carne, poderá auxiliar o desenvolvimento de estratégias para seleção de animais de carne 

macia. 

Nesse âmbito, utilizando indivíduos provenientes de uma população experimental 

avaliada para maciez da carne, objetivou-se nesse estudo investigar a associação entre os SNPs 

e a característica avaliada, além de realizar estudos de enriquecimento de vias metabólicas 

baseados nos SNPs, com o intuito de compreender melhor os fenômenos que regem a 

característica.  
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2.  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. A qualidade da carne bovina 

 

A carne bovina é uma fonte de nutrientes como proteínas, vitaminas do complexo 

B, lipídios, ferro e zinco13. Entretanto, os consumidores não adquirem a carne simplesmente 

pelo seu valor nutritivo, esta deve apresentar características que influenciem na sua aceitação 

tais como: cor, odor, suculência, sabor e maciez12. 

Dentre as características relacionadas à qualidade da carne, vários autores afirmam 

que a maciez é o atributo de destaque para os consumidores, os quais definem a aquisição do 

produto final10-12. Nos mercados com maiores exigências em termos de qualidade de produto, 

mas que também valorizam o preço dos cortes cárneos, a falta de maciez tem sido identificada 

como a maior causa da insatisfação do consumidor23. A partir de uma pesquisa de mercado, 

demonstrou-se que ao melhorar a maciez da carne, ocorre o aumento tanto da probabilidade dos 

consumidores comprarem a carne, quanto do preço que esses estão dispostos a pagar14, 24. 

Essa maciez da carne bovina tão valorizada pelos consumidores é afetada por 

fatores ante mortem e post mortem25. Andrighetto et al.26 descrevem que a raça, o sexo, a 

alimentação, a idade e o manejo são provavelmente os fatores que mais influenciam na maciez 

da carne do animal ainda em vida.  

Após o abate do animal, uma série de medidas devem ser tomadas na tentativa de 

controlar e manter a qualidade da carne25. Muitos autores chegam a afirmar que as ações 

tomadas no post mortem são o ponto crítico para problemas na maciez da carne24. Fatores como 

queda do pH, temperatura e velocidade de resfriamento da carcaça, processo de rigor mortis, 

processo de maturação, armazenamento e preparo da carne são as características mais citadas 

quando o assunto é a maciez da carne25-27. 

Após o abate e sangria do animal, o aporte do oxigênio para os músculos é 

interrompido, de forma que o nível de adenosina tri-fosfato (ATP) se reduz. Com o início da 

respiração anaeróbica, o glicogênio da musculatura é convertido em ácido lático provocando a 

queda do pH e também a diminuição de ATP, favorecendo a ligação da miosina e actina 

formando as pontes actomiosinas de forma que o músculo não pode mais se contrair, sofrendo 

o rigor mortis25. Quando há queda brusca de temperatura do músculo, antes do esgotamento do 

ATP, as fibras também se contraem rapidamente e permanecem neste estado25. Nesta situação, 

chamada “cold-shortening”, o sarcômero apresenta um menor comprimento, mantendo uma 

estrutura muito compacta e dura.  
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A carne dura dos zebuínos quando comparada à carne de raças taurinas sempre foi 

justificada pela correlação positiva entre a idade de abate dos animais e o número de ligações 

cruzadas do colágeno dos músculos, e ainda pelo menor depósito de gordura na carcaça, o que 

favorecia o resfriamento mais rápido das massas musculares (cold-shortening)11,27.  

 Ou seja, a carne menos macia dos zebuínos era atribuída ao fato de serem animais 

criados a pasto, terem menor deposição de gordura e serem abatidos mais velhos, quando 

comparados com as raças precoces de bovinos europeus. No entanto, mesmo quando abatidos 

mais cedo e com boa cobertura de gordura, os animais zebuínos não produziam carne com 

maciez aceitável26, que, apesar da divergência na literatura sobre qual o valor mínimo da força 

de cisalhamento do bife para a carne ser considerada macia, esses valores nunca ultrapassam 5 

kgf14,28,29. 

Vários estudos26,30,31 observaram que animais zebuínos apresentam concentrações 

de calpastatina no músculo superiores aos taurinos. Acredita-se que a degradação de proteínas 

durante o processo de proteólise post mortem tem grande influência sobre a maciez da carne, e 

a atividade da calpaína acelera essa degradação. Já a calpastatina, que é muito mais intensa em 

Bos indicus, atua como um inibidor da calpaína.  

Portanto, essa falta de maciez da carne zebuína em relação à carne taurina 

corresponderia não somente aos efeitos ambientais, mas também a fatores de aspectos 

fisiológicos da própria raça, ou seja, a falta de maciez dos zebuínos se deve também a fatores 

genéticos16,17,26. Muitos estudos demonstram que a herdabilidade para a maciez da carne em 

bovinos é de média magnitude, atingindo valores de 0,10 a 0,305, 11, 16, 32,33. Outros estudos, 

como o de Igarasi et al.27, chegam a afirmar que 54% da maciez da carne bovina se deve ao 

efeito ambiental e 46% são correspondentes a fatores genéticos. Ou seja, a genética possui 

contribuição significante para a variação total da maciez, e poderá ser eficientemente explorada 

em programas de melhoramento genético. 

Existem poucos trabalhos publicados que focam na seleção da maciez da carne, 

especificamente em zebuínos, e são mais escassos ainda quando se considera somente a raça 

Nelore. Mas todos eles demonstram três fatores fundamentais que tornam possível a seleção da 

característica: a) existe grande variabilidade genética para a característica de maciez da carne 

na raça Nelore; b) esse parâmetro possui estimativa de herdabilidade tão significativas quanto 

em bovinos taurinos, e é possível detectar diferenças entre progênies de touros e genearcas; c) 

existem linhagens dentro da raça Nelore que têm o potencial genético para produzir carne tão 

macia quanto à do gado taurino5,16,17,34, atendendo assim os mais exigentes padrões 

internacionais. 
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2.2. Os marcadores moleculares e os estudos genômicos 

 

Constituído por nucleotídeos compostos de pentoses (açúcares de 5 carbonos) 

ligados a grupos fosfatos (ácido fosfórico) e a bases nitrogenadas (as purinas - adenina e 

guanina e as pirimidinas - timina e citosina), o DNA armazena de forma hereditária toda a 

manutenção do organismo vivo35. 

Organizados em pares nos organismos diploides, os cromossomos têm a função 

mais importante do genoma dos eucariotos, a de armazenar as informações genéticas e de 

garantir a herança genética35, pois são neles que se encontram os genes. Os genes são sequências 

de nucleotídeos, portanto eles são frações da molécula de DNA, que são transcritos em 

moléculas de RNA e essas são traduzidas em proteínas com funções específicas no organismo. 

 Controlado por vários genes de pequeno efeito, o fenótipo da maioria das 

características de importância econômica não é uma indicação precisa do genótipo. Isso porque 

a variação genética depende da variação alélica em inúmeros loci e a expressão gênica dos 

mesmos é bastante afetada por fatores ambientais36. Quando isso ocorre, diz-se que a variação 

genética da característica tem natureza quantitativa e os loci que afetam a expressão da 

característica são denominados Quantitative Trait Loci (QTL) ou loci de característica 

quantitativa36. Os marcadores genéticos delimitam o estudo dos componentes genéticos que 

constituem um QTL. Os marcadores moleculares são definidos como um fenótipo molecular 

de um segmento de DNA específico ou gene expresso que diferencia dois ou mais indivíduos36. 

No início dos anos 80, começaram a surgir os primeiros trabalhos para desenvolver 

e caracterizar marcadores moleculares para espécies de interesse zootécnico37. Mesmo que 

apresentassem algumas desvantagens devido a técnicas pouco desenvolvidas, como a 

necessidade de utilizar grande quantidade de DNA puro37, o início da utilização de marcadores 

na zootecnia contribuiu no aprimoramento da produção animal.  

As técnicas de biologia molecular existentes hoje facilitaram bastante a detecção de 

polimorfismos genéticos no DNA, especialmente a técnica de reação em cadeia da polimerase 

(PCR - Polymerase Chain Reaction), que fornece bilhões de cópias de um fragmento alvo de 

DNA utilizando uma enzima DNA-polimerase, desenvolvida por Kary Mullis em 1983.  

A partir da técnica de PCR, uma série de marcadores moleculares foi desenvolvida, 

dentre eles os STR - Short Tandem Repeats, também conhecidos como microssatélites ou SSR 

– Simple Sequence Repeats. Os microssatélites são unidades de repetição de pares de bases do 

DNA e apresentam taxas mais altas de mutação genética em relação a outras partes do DNA; 

eles foram muito utilizados no estudo de ancestralidade. Outros marcadores desenvolvidos 
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foram os RAPD - Random Amplified Polymorphism DNA ou polimorfismo de DNA 

amplificados ao acaso, os AFLP - Amplified Fragment Length Polymorphisms ou polimorfismo 

de comprimento de fragmentos amplificados, entre outros38. Cada um desses são detectados e 

desenvolvidos por uma série de metodologias que foram evoluindo à medida que avançavam 

as pesquisas com marcadores. 

Muitas vezes, na sequência de DNA de indivíduos, uma das “letras” do alfabeto de 

pares de bases (ex. uma A) na sequência de pares de bases no cromossomo será substituída por 

outra “letra” (ex. uma C). Este tipo de polimorfismo é chamado polimorfismo de nucleotídeo 

simples ou SNP. A genotipagem de marcadores baseados em SNP (polimorfismo em um único 

par de bases), que ofereceu novas perspectivas para a identificação de QTLs, tendo baixa taxa 

de mutação e abundância dos polimorfismos no genoma, foi possível devido a avanços 

tecnológicos recentes, e é uma metodologia de alto desempenho, acurácia, baixo custo e mão-

de-obra na prospecção, caracterização e genotipagem37. 

As tecnologias de biologia molecular ligadas ao melhoramento animal têm como 

foco analisar e identificar a correlação e variabilidade dos marcadores com os fenótipos de 

interesse, e sua aplicação tem enormes vantagens na melhoria de características de difícil 

mensuração, elevado custo de análises ou avaliadas tardiamente39. Neste contexto, a genética 

molecular surge como complemento aos métodos tradicionalmente empregados para melhorar 

a eficiência dos programas de melhoramento. 

 

2.2.1. Estudos de associação ampla do genoma – GWAS 

 

A criação dos mapas genéticos para a identificação de genes relacionados à 

expressão de características quantitativas teve seu sucesso limitado à locos com maior efeito na 

variação quantitativa. Isto porque as características quantitativas são produtos do efeito 

conjunto de inúmeros genes, os quais possuem vários níveis de efeito sobre o fenótipo36,39. 

Sendo assim, houve a necessidade de desenvolver novas estratégias que possibilitassem a 

identificação e isolamento de genes relacionados a características quantitativas, o que levou ao 

desenvolvimento da genética de associação ou estudos de associação. 

De acordo com Resende et al.41, a genética de associação tem por finalidade a 

identificação de regiões do genoma relacionadas com fenótipos específicos, e para esse fim, vai 

estimar a correlação entre a variação genotípica observada em um loco marcador ou gene 

candidato e a variação fenotípica de uma característica de interesse36. Para que haplótipos ou 
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alelos específicos estejam associados a características fenotípicas de forma significativa é 

necessário que se tenha um desequilíbrio de ligação entre o marcador e o QTL42.  

Segundo Borba et al.40, existem duas abordagens utilizadas para os testes de 

associação entre os genes de interesse e os marcadores moleculares. A primeira utiliza a 

abordagem de genes candidatos, e baseia-se na premissa de que determinado gene, com função 

inferida ou conhecida, pode afetar o controle de características quantitativas de interesse.  

A segunda, utiliza a estrutura do desequilíbrio de ligação de todo o genoma para a 

identificação de regiões associadas a fenótipos de interesse para posterior investigação de suas 

funções biológicas, denominada de estudos de associação ampla do genoma ou GWAS. Em 

bovinos, essa abordagem só foi possível com a conclusão do projeto genoma bovino em 200943 

e com o desenvolvimento de arranjos de SNP de alta densidade, possibilitando a utilização do 

conceito “Whole Genome” na produção de bovinos em diversas características de interesse 

econômico44. 

A abordagem GWAS representou uma grande evolução em relação à metodologia 

clássica de análise de genes candidatos, uma vez que não é necessário conhecimento prévio 

profundo dos mecanismos fisiológicos envolvidos na manifestação da característica 

investigada40. Outro ponto a favor do GWAS é que não existe a necessidade de serem 

desenvolvidas diversas populações segregantes para maximizar-se o potencial de detecção de 

ligação entre QTL e marcador molecular, o que é necessário quando se utiliza abordagens como 

o mapeamento de ligação40.  

A utilização de rigorosos métodos estatísticos com o objetivo de detectar 

associações descartando aquelas consideradas falsas, é o ponto crítico do GWAS45. O GWAS 

procura associações entre loci e fenótipos em nível populacional por meio de testes de 

hipóteses, visando detectar efeitos com significância estatística41. Modelos de regressão, como 

o exemplo a seguir, podem ser considerados o tipo de modelo básico para ser empregado 

visando o estudo da associação entre marcadores e QTL em uma população41:

eWmJuy i 
, em que y é o vetor de observações fenotípicas, J é um vetor com valores I, 

u é o escalar referente à média geral, mi é o efeito fixo de um dos alelos do marcador bialélico, 

W é a matriz de incidência para mi e e refere-se ao vetor de resíduos aleatórios. Esse modelo 

assume que o marcador afetará o caráter apenas se ele estiver em desequilíbrio de ligação com 

o suposto QTL. Outros efeitos fixos e aleatórios podem ser incorporados nesse modelo. 

Inicialmente proposto para o mapeamento genômico de doenças humanas 

importantes41, o mapeamento associativo foi empregado posteriormente no mapeamento de 
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genes de interesse zootécnico e em culturas agronômicas. O nível de conhecimentos da estrutura 

genética das populações de espécies variadas vem aprimorando à medida em que se avança no 

desenvolvimento de técnicas moleculares e no desenvolvimento das áreas de bioinformática e 

genética quantitativa. Com isso, atualmente, estão disponíveis mapas genéticos de muitas 

espécies, além de metodologias precisas para análise de loci gênicos associados a caracteres 

quantitativos (QTLs). Nos bovinos, arranjos de SNPs (SNP chips) contendo centenas de 

milhares de SNPs, fornecendo completa cobertura do genoma, são disponíveis comercialmente.  

Estudos de associação foram e continuam sendo feitos para identificar regiões do 

genoma bovino associadas ao depósito de gordura na carcaça46,47, ao crescimento e ganho de 

peso48, à qualidade e maciez da carne18,33,46, à eficiência alimentar18,49, entre outras 

características de interesse econômico. Dessa forma, essas informações podem ser incorporadas 

em programas de melhoramento e aumentar a acurácia na seleção de animais superiores, que 

resultará no aumento do retorno econômico na produção. 

 

2.2.2. O controle de qualidade dos genótipos 

 

Quando se realiza uma análise utilizando uma abordagem GWAS um dos pontos 

principais que se deve levar em consideração é o controle de qualidade (QC – Quality Control) 

dos dados genotípicos. Marcadores e amostras que podem apresentar problemas, como baixa 

informação e qualidade, devem ser retirados anteriormente às análises, com o intuito de 

minimizar falsos positivos50. A análises de GWAS compara milhares de SNPs individualmente 

e isso acaba por aumentar as taxas de erro tipo I ou falso positivos, assim a escolha do método 

estatístico mais apropriado antes de se iniciar as análises é de extrema importância45. 

A responsabilidade na escolha de um protocolo de QC é enorme. Diferentes 

critérios terão de ser aplicados no QC com o intuito de remover SNPs e amostras sem que se 

perca a capacidade de detectar associações verdadeiras. A falsa associação pode levar a perdas 

incalculáveis quando se pensa em termos de tempo na repetição do estudo51, sem falar nas 

perdas em termos financeiros na produção animal, pois os resultados das análises errôneas 

devido a dados espúrios podem ser incorporados em programas de melhoramento genético, e 

as consequências desse erro levariam muitos anos para serem concertadas. 

Para excluir amostras e SNPs baseando-se nos resultados de genotipagem, faz-se o 

uso de alguns critérios, e aqueles que não satisfazem os limiares definidos para cada critério 

são retirados das análises. Esses critérios, de forma geral, são divididos em QC das amostras 

(como a eficiência de genotipagem – call rate das amostras, a heterozigosidade média, amostras 
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duplicadas, estratificação e substrutura populacional) e QC dos SNPs (call rate dos SNPs, 

desvios das proporções do equilíbrio de Hardy-Weinberg, frequência alélica mínima). 

 

- Controle de qualidade das amostras: 

Problemas na integridade das amostras de DNA podem levar à falha de uma grande 

quantidade de SNPs, sendo assim, essas amostras devem ser retiradas para as futuras análises. 

O Call Rate das amostras é realizado justamente para investigar essa qualidade no DNA, 

indicando a eficiência da amostra52,53. Na literatura, há relatos de limiares utilizados que 

chegam a ser superiores a 97%, porém muitos autores concordam que as confiabilidades das 

análises são suficientemente garantidas acima de 90%52-54. 

A heterozigosidade média é dada por (N-O) /N, sendo N é o número de genótipos 

esperados; e O é o número observado de genótipos homozigóticos para dado individuo53 e é 

utilizada para checar se o indivíduo está com uma contagem de genótipos heterozigóticos 

reduzidos ou em excesso, o que pode indicar contaminação na amostra de DNA. Na literatura, 

normalmente são encontrados limiares para exclusão de indivíduos com heterozigosidade 

média de 3 desvios-padrão, para mais ou para menos. 

Devido à alta taxa de sucesso e acurácia das modernas metodologias de 

genotipagem, normalmente essas duas medidas levam a uma proporção bastante pequena de 

indivíduos excluídos53. 

Outra grande ameaça para a validade dos estudos genômicos, principalmente no 

delineamento experimental baseado em GWAS, refere-se à estratificação populacional, capaz 

de apontar associações ilegítimas caso a mesma não seja detectada e devidamente corrigida55. 

Quando variações ocorrem em frequências alélicas entre subgrupos da população, o que 

geralmente ocorre quando as amostras vêm de populações ancestrais distintas, a associação 

genômica pode identificar subgrupos de marcadores ou genes relacionados com a característica 

falsamente.  

 

- Controle de qualidade dos SNPs: 

O Call Rate dos SNPs irá representar a porcentagem de SNPs que não foram 

determinados de maneira adequada (AA, AB ou BB) ao ser realizada a genotipagem das 

amostras de DNA56. Como todos os SNPs são testados de uma só vez no momento da 

genotipagem, existe uma alta probabilidade de erros acontecerem, portanto é um importante 

critério a ser controlado. Os limiares adotados na literatura chegam a variar de 80% a 

98%54,57,58. 
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Outro importante critério de QC utilizado é a busca por marcadores com desvios 

das proporções do equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWP – Hardy-Weinberg Proportions). O 

princípio de Hardy–Weinberg, também conhecido como equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE), 

é a base da genética de populações e parte do princípio que as frequências alélicas de uma 

população permanecerão constantes ao passar das gerações quando na ausência de influências 

evolutivas, como seleção, mutações e migração59.  

Em estudos de associação, os desvios das proporções de Hardy-Weinberg de cada 

marcador são tipicamente avaliados para identificar SNPs com genótipos questionáveis. Os 

marcadores genéticos que se desviam do HWP são geralmente considerados erros de 

genotipagem e são removidos das análises posteriores60. 

Por cobrir todo o genoma, a avaliação do HWP também pode indicar contaminação 

da amostra, endogamia, estratificação da população, e até mesmo indicar que os animais em 

estudo passaram por alguma seleção52. Os limiares relatados na literatura para decidir os desvios 

de um SNP a partir do HWP variam o p-valor de 0,05 a 0,0000154,57,58. 

A frequência alélica mínima é denominada de MAF e refere-se à frequência do 

alelo SNP menos comum em uma dada população. A remoção destes SNPs da análise reduz os 

erros de associações e diminui a correção pelos múltiplos testes realizados52. As metodologias 

de genotipagem utilizadas são feitas para fornecer uma excelente cobertura de SNPs comuns, 

mas têm limitado potencial para capturar MAF baixo, ou seja, aquelas variantes de frequências 

baixas e raras61. Sendo assim, como é difícil estimar de forma acurada os efeitos de SNP raros 

na população, eles devem ser excluídos das análises estatísticas. O limiar pode variar devido ao 

tamanho da amostra e da característica estudada; os mais comuns variam de 1% a 5%54. 

Pode-se observar que independente do critério, há uma grande variação nos 

limiares. Winkler et al.62 defendem que os protocolos e limiares de controle de qualidade para 

o GWAS dependem do número de observações, da característica estudada e do tipo e densidade 

do marcador utilizado. Portanto não existem protocolos ou limiares de controle de qualidade 

rígidos para o GWAS, mas eles devem sempre objetivar refletir a integridade e a utilidade do 

genótipo de um dado SNP.  

 

2.3. Análise de enriquecimento de vias 

 

Os estudos de associação ampla do genoma, os GWAS, têm grande poder de 

detectar variantes relacionadas a características complexas quando comparados a outras 

análises, como as análises de ligação, mapeamento de QTL, entre outras. No entanto, a maioria 
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dos estudos publicados sobre GWAS lista cerca de 20 a 50 SNPs mais significativos e seus 

genes vizinhos, e dá muito pouca atenção aos restantes63.  

Ao longo dos anos, o GWAS levou à descoberta de importantes genes relacionados 

a características complexas e a doenças, mas teve certas limitações64. Em decorrência dos 

ajustes feitos devido aos múltiplos testes, muitas variantes genéticas relacionadas a 

características complexas podem não ser detectadas nas abordagens que utilizam os SNPs e 

genes mais significativos65. Além disso, características complexas são controladas por muitos 

genes, portanto SNPs significativos representam, na verdade, somente uma pequena fração da 

variância genética66. 

Sendo assim, houve uma necessidade de aumentar o poder do mapeamento 

associativo, ajudando na identificação de marcadores de efeito pequeno, indetectáveis em 

GWAS67.  Dessa maneira, foi proposto estender a metodologia das análises de enriquecimento 

genético (GSEA – Gene Set Enrichment Analysis), que tem sido aplicada com sucesso em dados 

de análises de expressão gênica, para uma abordagem de análises de associação de vias para 

GWAS68. 

Esse método proposto parte do princípio que SNPs significativos de um fenótipo 

são enriquecidos em genes que constituem uma via metabólica ou têm regulação em comum, o 

que permite um melhor entendimento dos mecanismos biológicos envolvidos67. Em contraste 

com o GWAS comum, as análises de enriquecimento de vias baseadas em SNPs consideram 

fatores que contribuem simultaneamente para características complexas e não se limita ao SNP 

e ao gene mais significativo 63. 

Nos últimos anos, vários métodos e ferramentas para diversos tipos de análises 

foram desenvolvidos para interpretar longas listas de genes ou proteínas utilizando informações 

disponíveis nos bancos de dados biológicos69. Entre os bancos de dados disponíveis podemos 

citar como exemplos o Gene Ontology Consortium (GO)70, o InterPro (IP)71 e a Enciclopédia 

de Genes e Genomas de Kyoto (KEGG - Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes)72.  

O Gene Ontology define os termos GO em três domínios diferentes: 1- Processo 

Biológico (biologia de sistemas); 2- Componente celular (biologia celular); e 3- Função 

molecular (biologia molecular).  Já a base de dados InterPro (IP) é uma fonte de documentação 

integrada de famílias, domínios e sites funcionais de proteínas71 e o KEGG é um conjunto de 

bancos de dados associado a um software que vai simular e interpretar comportamentos de alta 

complexidade de células e organismos a partir das informações do genoma72.  

Segundo Ashburner et al.70, no Gene Ontology as ontologias de processos 

biológicos referem-se a processos físicos ou químicos relacionados à área biológica com a 



13 

 

participação de um gene ou de um produto gênico. A ontologia de componentes celulares 

descreve o local da célula onde um produto gênico está ativo. É a localização do produto gênico 

dentro e/ou fora da célula; essa localização é uma pista onde a proteína/RNA da característica 

atua na célula, que por sua vez é uma pista para a sua função. Já a ontologia de funções 

moleculares está relacionada à descrição das funções moleculares/bioquímicas de um gene e 

respectivo produto (RNA e/ou proteína) 70.  

Entre as mais populares ferramentas que permitem a integração e a pesquisa em 

diversos bancos de dados simultaneamente, destacam-se o DAVID (The Database for 

Annotation, Visualization and Integrated Discovery)73 e a plataforma Babelomics74. Cada uma 

delas contém vários procedimentos e métodos para interpretar longas listas de genes. Um 

exemplo é o procedimento FatiGO75, disponível na plataforma Babelomics, que a partir de duas 

listas de genes (por exemplo: uma lista contendo um grupo de genes de interesse e outra 

contendo o restante dos genes do experimento) as convertem em duas listas de termos GO (ou 

de outra base de dados) utilizando a tabela de associação gene-GO correspondente. Então um 

teste exato de Fisher é utilizado para checar os termos GO significantes de um conjunto em 

relação ao outro. Correções para múltiplos testes são aplicadas para cada múltipla hipótese 

testada (uma para cada termo GO) 75. 
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3.  OBJETIVOS 

 

3.1.  Objetivo geral 

 

Efetuar um estudo de associação genômica ampla para maciez da carne em bovinos da 

raça Nelore Mocho a fim de identificar vias metabólicas relevantes envolvendo a maciez da 

carne. 

 

3.2.  Objetivos específicos 

 

 Verificar a influência de diferentes protocolos de controle de qualidade de marcadores 

SNPs em um estudo de associação genômica ampla para maciez da carne em bovinos da raça 

Nelore Mocho; 

 

 Realizar um estudo de associação genômica ampla afim de identificar marcadores SNPs 

associados à maciez da carne em bovinos Nelore Mocho; 

 

 Realizar análise de enriquecimento de vias metabólicas associadas à maciez da carne a 

partir de SNPs de um estudo de associação genômica ampla em bovinos da raça Nelore Mocho. 
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CAPÍTULO 2 – EFEITO DE DIFERENTES PROTOCOLOS DE CONTROLE DE 

QUALIDADE DE MARCADORES NOS RESULTADOS DE ESTUDOS DE 

ASSOCIAÇÃO GENÔMICA AMPLA 

 

 

RESUMO 
 

Objetivou-se adotar diferentes protocolos de qualidade dos SNPs e avaliar possível influência nos 

resultados de GWAS para maciez da carne em bovinos Nelore Mocho. Os dados consistiram em valores 

de WBSF do músculo Longissimus de 427 animais. Eles foram genotipados em Illumina BovineHD 

Beadchip-777k ou ChipGGP-Indicus-77k. SNPs foram excluídos quando Call Rate < 90% e 

imputados pelo software FImput. Os diferentes protocolos foram realizados a partir de 590.915 

marcadores. O efeito de diferentes QCs foi verificado utilizando 16 protocolos com três limiares para 

MAF (MAF < 0,01; < 0,05 e < 0,10) e HWP (p < 0,01; < 0,0001 e < 0,00001) e possíveis combinações. 

Os GWASs foram realizados utilizando o método P3D/EMMAx com os marcadores restantes de cada 

QC. Grupo de abate e sexo foram incluídos como efeitos fixo. Marcadores significamente associados 

(p<0,0001) foram localizados em todas as análises, os cromossomos com maior quantidade de SNPs 

significativos foram o 3, 17, 20, 21, 25 e 27, indicando QTLs associados à maciez nessas regiões. Foi 

evidenciado efeito do controle de qualidade dos SNPs sobre o GWAS e o filtro para MAF 

influenciou de maneira mais ampla os resultados. A escolha do QC deve considerar o número de 

observações e a característica avaliada e destaca-se a importância de realizar a verificação da qualidade 

dos marcadores evitando possíveis associações espúrias. 
 

Palavras-chave: força de cisalhamento, GWAS, maciez, SNP, zebu 
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CHAPTER 2 - EFFECT OF DIFFERENT QUALITY CONTROL PROTOCOLS OF 

MARKERS ON GENOME-WIDE ASSOCIATION STUDIES 

 
 

ABSTRACT 
 

This study was carried out to evaluate the potential effect of different quality control protocols in GWAS 

for meat tenderness in Polled Nellore cattle. Data consisted of WBSF values of Longissimus muscle 

from 427 animals. They were genotyped using either Illumina BovineHD Beadchip-777k or 

ChipGGP-Indicus-77k. SNPs were excluded when Call Rate < 90% and imputed using the FImput’s 

software. The effect of different QCs were identified using 16 protocols with three thresholds for MAF 

(MAF < 0.01; < 0.05 and < 0.10) and HWP (p < 0.01; < 0.0001 and < 0.00001) and their possible 

combinations. GWASs were performed using the P3D/EMMAx method with the remaining markers of 

each QC. Group of slaughter and sex were included as fixed effects. Significant markers (p<0.0001) 

were found in all analysis, and the chromosomes with more significant SNPs were 3, 17, 20, 21, 25 and 

27, indicating QTLs associated with meat tenderness in this region. The analyses showed that there is 

an effect of quality control over GWAS, and the filter for MAF influenced the results more broadly. In 

general, the choice of the QC should consider number of observations and the evaluated feature and it 

is of extreme importance to check the quality of the markers to avoid possible spurious associations. 

 

Keywords: GWAS, shear force, SNP, tenderness, zebu 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um dos maiores problemas em relação à qualidade da carne bovina brasileira, que 

acaba levando à depreciação do produto pelos compradores internacionais, reside na falta de 

maciez, já que a maioria dessa carne vem de animais com composição genética zebuína, 

sabidamente menos macia do que as raças de corte taurinas1-4.   

Pesquisas conduzidas com zebuínos sugerem que as diferenças na maciez entre os 

reprodutores da mesma raça são bastante altas e também sugerem que esta característica possui 

herdabilidade relativamente moderada e poderá ser utilizada como critério de seleção em 

programas de melhoramento genético1-4. Porém, a característica é de difícil mensuração para 

ser incluída nas rotinas de avaliação fenotípica e os custos para a obtenção desses dados 

fenotípicos são grandes limitadores, o que leva a um pequeno número de rebanhos estruturados 

que incluem a característica como objeto de seleção. 

Tais particularidades sugerem que a introdução de ferramentas genômicas poderá 

trazer inúmeros benefícios ao processo de seleção desses animais. O desenvolvimento de 

estudos moleculares para a característica de maciez da carne apresenta grande importância para 

os programas de melhoramento genético. Portanto, estudos de mapeamento associativo e de 

seleção genômica dos animais para a maciez promoverão incrementos positivos e de grande 

impacto para o sistema agropecuário, tanto em termos produtivos, quanto em econômicos, pois 

o Brasil passará a agregar maior valor à carne exportada, passando a atuar de forma mais 

competitiva no mercado internacional. 

Considerando a quantidade de dados gerados em painéis de alta densidade de SNPs, 

até mesmo uma baixa taxa de erro pode ser prejudicial para as análises. Avaliar antes das 

análises a qualidade de marcadores e amostras por meio de alguns critérios de controle de 

qualidade (QC), é um passo importante para garantir que as análises estatísticas sejam mais 

fidedignas5.  

Os procedimentos de controle de qualidade representam um desafio operacional. A 

cada análise, em diferentes conjuntos de dados, novas realidades são descobertas a respeito do 

GWAS, e melhores procedimentos são desenvolvidos. Os algoritmos utilizados nos programas 

computacionais, por exemplo, são continuamente aprimorados a fim de permitir que apenas 

marcadores e amostras confiáveis sejam utilizadas nas análises6.   

Os valores de limiar adotados para os critérios de qualidade variam entre os 

estudos7-9. Além disso, a adoção de determinado limiar para a remoção, especialmente de SNPs, 

deve considerar a característica e a população em estudo. Nesse sentido, objetivou-se utilizar 
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diferentes protocolos de controle de qualidade dos SNPs para avaliar sua influência nos 

resultados de GWAS para maciez da carne em bovinos da raça Nelore Mocho.   
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Arquivo de dados fenotípicos 

 

O presente estudo faz parte de um projeto conjunto entre a empresa Guaporé 

Agropecuária S/A, detentora do rebanho Nelore Mocho da Marca OB, e a Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que tem como objetivo a caracterização, identificação e 

seleção de bovinos Nelore Mocho para maciez da carne.  

Um total de 22 touros representativos das principais linhagens da raça Nelore foram 

selecionados e acasalados com 552 fêmeas Nelore Mocho. Os dados utilizados como base para 

o desenvolvimento do trabalho são os dados de genotipagem e fenotipagem para maciez da 

carne dessas progênies, que foram terminadas e abatidas em anos diferentes.  

Os animais abatidos no primeiro e segundo abate, realizados nos anos de 2005 e 

2008, respectivamente, foram criados e recriados em pastagens de Brachiaria brizantha (cv. 

Marandu) e Panicum maximum (cv. Tanzânia) na Fazenda Guaporé, localizada a 450 km de 

Cuiabá, no município de Pontes e Lacerda, Sudoeste do Estado de Mato Grosso, no vale do Rio 

Guaporé. Após esse período os animais foram terminados em regime de confinamento por uma 

média de três meses, sendo a dieta oferecida à vontade, tendo sua composição média constituída 

de 14,2% PB e 71,2% NDT, com uma relação volumoso:concentrado de 23:77 no final do 

período de terminação2,10. Os animais permaneceram confinados até atingirem 

aproximadamente 5 mm de espessura de gordura subcutânea medida entre a 12ª e 13ª costela e 

então foram abatidos, com idade entre 24 a 26 meses. 

Os animais do terceiro abate, que se deu no ano de 2012, foram recriados nas 

dependências da Embrapa Arroz e Feijão, localizada à 12 km de Goiânia, no município de Santo 

Antônio de Goiás, no Estado de Goiás, e permaneceram em pastejo rotacionado em pastagens 

de Brachiaria brizantha cv. Marandu, Brachiaria ruziziensis cv. Ruziziensis e Piatã. A fase de 

terminação em regime de confinamento foi realizada nas dependências da Fazenda Barreiro, 

situada no município de Silvânia – GO, utilizando-se 40% de silagem de milho e 60% de 

concentrado a base de milho, soja em grão e minerais, mais a utilização de virginiamicina e 

monensina, perfazendo 14% PB e 21% NDT. Quando atingiram espessura de gordura na costela 

mínima de 5 mm e/ou peso acima de 500 kg os mesmos foram abatidos, com idade média de 

24 meses. O abate ocorreu no frigorifico Minerva (Inspeção Federal SIF 431), localizado em 

Palmeiras de Goiás-GO, e todas as operações foram executadas utilizando-se protocolo 

comercial segundo as recomendações da legislação brasileira (RIISPOA). 
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Após os abates, foram extraídos de todos os animais amostras do músculo 

Longissimus dorsi (o contrafilé), que foi utilizado para mensuração da maciez da carne com a 

medição da força de cisalhamento (WBSF - Warner-Bratzler Shear Force) conforme 

metodologia descrita por Wheeler et al.11.  

Foram utilizados bifes com 2,5 centímetros de espessura do músculo Longissimus 

dorsi da meia carcaça direita, localizado entre a 11°e 12° costela. Os bifes foram embalados a 

vácuo e maturados por 7 dias a uma temperatura de 2°C a 5°C. Após maturação, as amostras 

foram assadas em forno pré-aquecido à temperatura de aproximadamente 150º C; quando a 

temperatura interna do centro da amostra atingiu 40°C os bifes foram virados. As amostras 

foram retiradas do forno quando atingiram temperatura interna de 71°C. Ao atingirem 

temperatura ambiente, as amostras foram envolvidas em filme plástico (PVC), identificadas e 

armazenadas em geladeira com temperatura de 3°C a 5°C por 24 horas. Posteriormente, de 

todas as amostras foram retirados de seis a oito cilindros de 1,27 mm de diâmetro paralelamente 

ao sentido longitudinal das fibras musculares. Em seguida, os cilindros foram cisalhados 

utilizando-se o aparelho Warner-Bratzler Shear Force – WBSF. A maciez foi calculada como 

a média de todos os cilindros cisalhados da respectiva amostra, dados em quilogramas força.  

Essas análises foram realizadas no Laboratório de Análises de Carne da Embrapa 

Pecuária Sudeste, localizada no município de São Carlos, no estado de São Paulo.  Toda a 

fenotipagem da população do terceiro abate foi financiada pelo projeto de Macroprograma II 

da Embrapa (nº Seg/Embrapa: 02.08.02.006), intitulado “Caracterização e seleção genética para 

maciez da carne em bovinos Nelore Mocho”, sendo previamente apreciada pelo comitê de ética 

em pesquisa da mesma instituição. 

Em função disso, estão disponíveis informações de pedigree e de avaliações 

fenotípicas para a características de maciez de 460 animais da raça Nelore Mocho, sendo 232 

animais pertencentes ao abate 1, 145 animais ao abate 2 e 83 animais pertencentes ao abate 3.  

As estatísticas descritivas para a característica de WBSF da carne, preconizada 

nesse estudo, estão descritas na Tabela 1. 

 

TABELA 1 - Estatística descritiva da característica de força de cisalhamento (WBSF – Warner-Bratzler 

Shear Force) do Longissimus dorsi em bovinos da raça Nelore Mocho 

Característica N 
Média 

(kgf) 

DP  

(kgf) 
CV (%) 

Valor 

Mínimo 

(kgf) 

Valor 

Máximo 

(kgf) 

       

WBSF (kgf) 460 3,88 1,35 34,82 1,07 8,87 

       

N: nº de animais, DP: desvio padrão; CV: coeficiente de variação 
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2.2. Arquivo de dados genotípicos 

 

Foram genotipados 427 animais com fenótipo para WBSF proveniente da 

população abordada neste estudo. Da população do primeiro e segundo abate foram 

genotipados, respectivamente, 207 e 137 animais. Todos os 83 animais do terceiro abate foram 

genototipados. Para tanto, foram coletadas amostras de sangue, músculo e pelo, que produziram 

DNA adequado à genotipagem para análises genômicas. 

A extração de DNA e a genotipagem das amostras foram realizadas nos laboratórios 

das empresas Neogen do Brasil® e GeneSeek®, respectivamente, ambas filiais da Neogen® 

Corporation, localizadas em Indaiatuba - SP/Brasil e Lincoln - NE/EUA, e foram financiadas 

pelo projeto de Edital Universal do CNPq (MCTI/CNPq 14/2013 nº 479590/2013-3), intitulado 

“Mapeamento associativo e seleção genômica ampla para maciez da carne em bovinos da raça 

Nelore Mocho, Brasil”.  

Os protocolos utilizados para extração de DNA das amostras de sangue e músculo 

dependeram do tipo da amostra, e foram realizadas utilizando os kits DNeasy Blood & Tissue 

Kit, da Qiagen® (Qiagen GmbH, Hilden - Alemanha), e Invitrogen Purelink Genomic DNA 

Extraction, da Life Technologies Corporation® (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham - 

Massachusetts/EUA), segundo instruções dos fabricantes. As amostras de pelo foram 

processadas para extração de DNA através de protocolo próprio da Neogen® e de validação 

patenteada, não disponibilizado para divulgação. Todos os protocolos foram realizados para 

que a quantificação do DNA genômico extraído tivesse concentração e volume de 300 ng/ul, 

atendendo às exigências para genotipagem em alta resolução. 

Destes 427 animais, 61 foram genotipados em Illumina BovineHD Beadchip 

(Illumina Inc., San Diego - CA/EUA), que contém 777 mil marcadores do tipo SNP espalhados 

pelo genoma com uma distância média entre marcadores de 3,43 kb. Os 366 animais restantes 

foram genotipados em Chip GGP-Indicus com 77 mil SNPs. O Chip GGP-Indicus (GeneSeek® 

Genomic Profiler - Indicus) é um chip customizado pela GeneSeek-Neogen para raças zebuínas, 

em que foi utilizado dados Illumina HD® para identificar SNPs informativos em animais 

Nelore e Brahman. 

Esses últimos foram imputados por meio do software FImpute v. 2.212 e, para isso, 

foram utilizadas informações de pedigree e genômica. Para aumentar a acurácia da imputação, 

22 touros, pais desses animais, foram genotipados em Illumina BovineHD Beadchip 777k e 

utilizados no processo de imputação.   
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2.3. Controle de Qualidade dos SNPs 

 

Foram excluídos das análises marcadores com posições redundantes e aqueles 

localizados em regiões não autossômicas. As informações descritivas sobre os dois chips 

utilizados, e as quantidades de SNPs em cada chip após essa exclusão, podem ser observadas 

na Tabela 2. 

 

TABELA 2 – Quantidade de SNPs e tamanho em pares de bases (Mb) por cromossomo autossomo dos 

chips Illumina BovineHD Beadchip e Chip GGP-Indicus 

Cromossomo Tamanho (Mb) 
Nº SNPs 

BovineHD Beadchip Chip GGP-Indicus 

1 158,31 46869 4057 

2 137,01 40327 3444 

3 121,4 35949 3114 

4 120,81 35311 3054 

5 121,18 35190 3068 

6 121,33 35743 3003 

7 112,62 33488 2863 

8 113,61 33754 2909 

9 105,69 31250 2712 

10 104,3 30783 2639 

11 107,29 32160 2700 

12 91,14 26552 2314 

13 84,22 23745 2155 

14 84,59 24904 2168 

15 85,23 25072 2236 

16 81,7 24310 2133 

17 75,15 22358 1935 

18 65,99 19528 1774 

19 63,96 19010 1707 

20 71,96 21524 1946 

21 71,57 21280 1909 

22 61,35 18052 1623 

23 52,48 15396 1497 

24 62,66 18645 1689 

25 42,85 12939 1191 

26 51,66 15258 1397 

27 45,4 13205 1246 

28 46,24 13070 1310 

29 51,49 14801 1374 

Total 2.513,16 740.473 65.167 
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Antes de serem imputados todos os SNPs também passaram por um controle de 

qualidade para checar a eficiência de genotipagem (Call Rate de 90%). Dessa maneira, foram 

considerados apenas marcadores dos cromossomos 1 ao 29 e com Call rate maior que 0,90. 

Sendo assim, os diferentes protocolos foram realizados a partir de 590.915 marcadores 

moleculares do tipo SNP. 

O efeito de diferentes protocolos de controle de qualidade (QC – Quality Control) 

dos marcadores moleculares do tipo SNP sobre os estudos de associação genômica ampla 

(GWAS) foi verificado utilizando 16 protocolos diferentes. Os protocolos foram definidos 

atribuindo diferentes limiares de exclusão de SNPs baseados nos filtros mais comumente 

encontrados na literatura para a frequência alélica mínima (MAF - Minor Allele Frequency) e 

significância dos desvios das frequências genotípicas esperadas nas condições de Equilíbrio de 

Hardy-Weinberg (HWP – Hardy-Weinberg Proportions). 

Sendo assim, foram excluídos os SNPs com base nos seguintes limiares: 

 Frequência alélica mínima (MAF): 

 MAF < 0,01 

 MAF < 0,05 

 MAF < 0,10 

 Desvio das proporções do Equilíbrio de Hardy-Weinberg – HWP (estimada 

pelo Teste exato de Fisher e ajustado por Bonferroni): 

 p-valor < 0,01 

 p-valor < 0,0001 

 p-valor < 0,00001  

Posteriormente, todas as possíveis combinações entre os diferentes limiares para 

MAF e HWP, e o cenário onde não é realizado nenhum QC, foram utilizados para definir os 

diferentes protocolos de QC. Dessa forma, o esquemático dos diferentes protocolos utilizados 

pode ser observado no Quadro 1. 
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QUADRO 1 – Esquema dos diferentes protocolos de controle de 

qualidade (QC) utilizados e seus respectivos 

limiares para MAF (frequência alélica mínima) e 

desvios de HWP (proporções de Hardy-Weinberg) 

         MAF        

HWP 
Ø 0,01* 0,05* 0,10* 

Ø QC0 QC 1 QC 2 QC 3 

0,00001* QC 4 QC 5 QC 6 QC 7 

0,0001* QC 8 QC 9 QC 10 QC 11 

0,01* QC 12 QC 13 QC 14 QC 15 

*SNPs foram excluídos se significantemente abaixo dos limiares (p < *) 

Ø = nenhum limiar foi imposto para a variável de QC 

 

Todas as análises de QC foram realizadas por meio de procedimentos escritos em 

linguagem R13. 

 

2.4. Matriz de parentesco genômica  

 

A matriz genômica (G) foi calculada da seguinte maneira: 




k kk qp

WW
G

2

´

                                                  

em que W é uma matriz genotípica centrada dos marcadores, pk e qk são as frequências alélicas 

do marcador k14. A função A.mat do pacote rrBLUP do R foi utilizada para estimar a matriz de 

parentesco15.   

 

2.5. Avaliação da subestrutura da população  

 

Devido às possíveis estratégias de seleção diferenciada dos animais em estudo, foi 

realizado um estudo de estratificação genética, de forma a analisar possíveis subestruturas 

populacionais. A estrutura populacional é considerada uma grande ameaça para a validade dos 

estudos de associação genética e deve ser tratada com atenção.  

Quando variações ocorrem em frequências alélicas entre subgrupos da população, a 

associação genômica pode identificar subgrupos de marcadores ou genes relacionados com a 

característica falsamente. Essas análises foram realizadas por meio de Componentes Principais 

(PC). Pares de coeficiente de parentesco para todos os animais foram calculados de acordo com 

a seguinte fórmula: 
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em que jif ,
ˆ

é o parentesco genômico estimado entre os indivíduos i e j; L é o número total de 

loci utilizado; pl é a frequência alélica para o lócus l, ilg ,  e jlg ,  referem-se aos loci l dos 

indivíduos i e j, respectivamente. 

Ao realizar um escalonamento multidimensional clássico (MDS - multidimensional 

scaling) com os dois primeiros componentes principais (PC) (Figura 1), observa-se que não há 

evidência da formação de grupos, indicando que não existe subestrutura na população estudada. 

O mesmo pode ser observado ao verificar a proporção da variância explicada de cada PC 

(Figura 2), uma vez que não foram encontrados PCs que demonstrassem e/ou explicassem a 

presença de subpopulações. 

 
FIGURA 1 - Escalonamento multidimensional clássico (mds) obtido 

por meio de análise de estratificação populacional de 

animais Nelore Mocho  
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FIGURA 2 - Variância Explicada para cada componente principal por 

meio da decomposição dos autovalores da matriz de 

parentesco 

 

Com o objetivo de avaliar a diversidade genética entre os animais da população em 

estudo, foi realizada uma análise de agrupamentos (ou análise de cluster) através do método 

UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean)16, ou método da ligação 

média entre grupos (Figura 3). 

 
FIGURA 3 – Dendrograma da análise de agrupamentos dos animais da população estudada obtido pelo 

método UPGMA 

 

Assim como na análise de PC, observa-se no dendrograma obtido que não há 

subgrupos populacionais dentre os animais da população contemplada neste estudo. 

 

2.6. Análise de Associação Genômica Ampla  
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Para identificar marcadores associados com a característica, as análises de 

associação genômica ampla foram realizadas utilizando o algoritmo P3D/EMMAx 

implementado no programa computacional TASSEL 5.017.  

Os algoritmos P3D (Population Parameters Previously Determined) e EMMAx 

(Efficient Mixed Model Association eXpedited), desenvolvidos por Zhang et al.18 e Kang et al.19, 

respectivamente, foram desenvolvidos de forma independente com objetivo de reduzir o tempo 

computacional para análise eliminando a necessidade de reestimar os componentes de variância 

em cada marcador. 

As análises para estimar a associação entre o marcador SNP e o fenótipo maciez da 

carne foram realizadas baseando-se no seguinte modelo misto:  

eZuXy  
 

em que y é o vetor de fenótipos para WBSF (n x 1); X é a matriz de incidência que relaciona 

β a y; β é o vetor de efeitos fixos que inclui sexo, grupo de abate e os marcadores SNP; Z é a 

matriz incidência dos efeitos aleatórios que associa u com y; u é o efeito aleatório (n x 1) do 

animal e, e é o vetor (n x 1) de resíduos. Assume-se que: 

u ~N(0, 𝜎𝑔
2K) e e ~N(0, 𝜎𝑒

2I) 

em que, K é a matriz (n x n) de parentesco genômica derivada dos marcadores e 𝜎𝑔
2 é a variância 

genética aditiva,  𝜎𝑒
2 é a variância residual e I a matriz identidade (n x n) apropriada. 

Os efeitos fixos considerados no modelo linear foram: genótipo (SNP), sexo e grupo 

de abate. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Antes da realização dos diferentes protocolos de controle de qualidade foi realizado 

um call rate dos SNPs com um limiar de 90%, e todos aqueles que não atenderam o filtro foram 

retirados. Sendo assim, os diferentes protocolos foram realizados a partir de 590.915 

marcadores moleculares do tipo SNP.  

Os estudos foram realizados com o número de marcadores restantes após a 

aplicação dos filtros dos diferentes protocolos. Um resumo do número de SNPs utilizados nas 

análises após cada protocolo está descrito na Tabela 3.  

 

TABELA 3 – Descrição do número de SNPs de cada protocolo de controle de qualidade (QC) 

antes e após a aplicação dos limiares estabelecidos 

Protocolo 

QC 

Limiar 

de MAF 

Limiar de 

HWP 

Nº de SNPs 

pré QC 

Nº de SNPs 

retirados 

Nº de SNPs 

pós QC 

QC0  -  - 590.915 0 590.915 

QC1 0,01  - 590.915 128.636 462.279 

QC2 0,05  - 590.915 216.297 374.618 

QC3 0,10  - 590.915 287.244 303.671 

QC4  - 0,00001 590.915 220.324 370.591 

QC5 0,01 0,00001 590.915 221.854 369.061 

QC6 0,05 0,00001 590.915 251.437 339.478 

QC7 0,10 0,00001 590.915 306.416 284.499 

QC8  - 0,0001 590.915 220.383 370.532 

QC9 0,01 0,0001 590.915 221.863 369.052 

QC10 0,05 0,0001 590.915 251.446 339.469 

QC11 0,10 0,0001 590.915 306.425 284.490 

QC12  - 0,01 590.915 220.428 370.487 

QC13 0,01 0,01 590.915 221.908 369.007 

QC14 0,05 0,01 590.915 251.490 339.425 

QC15 0,10 0,01 590.915 306.468 284.447 

 

Após a aplicação dos diferentes protocolos de qualidade, foi obtido em cada 

protocolo preconizado um número diferente de SNPs retirados que não atenderam os limiares 

dos filtros. Observa-se que os três protocolos que obtiveram o maior número de SNPs retirados 

foram os protocolos QC15, QC11 e QC7, com 306.468, 306.425 e 306.416 SNPs retirados 

respectivamente. A diferença de SNPs retirados entre esses três protocolos foi pequena, sendo 

de 43 SNPs entre os protocolos QC15 e QC11, 52 SNPs entre os protocolos QC15 e QC7 e 9 

SNPs entre os protocolos QC11 e QC7. Ao observar os limiares utilizados nesses três 

protocolos (Quadro 1) constata-se que todos eles estão fixos em somente um valor de limiar 
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para MAF (MAF < 0,10), independente do filtro de HWP utilizado. Esses resultados podem 

indicar que o filtro para MAF obteve maior influência ao ser aplicado nos critérios de controle 

de qualidade comparado ao filtro para HWP, no que diz respeito à quantidade de SNPs 

retirados. 

O comportamento observado entre esses três protocolos de QC citados também foi 

observado nos outros protocolos quando se fixa o valor do limiar para MAF à título de 

comparação. Os protocolos QC14, QC10 e QC6, todos com limiar para MAF < 0,05, também 

obtiveram pequenas diferenças de SNPs retirados quando comparados entre si, com 251.490, 

251.446 e 251.437 SNPs retirados, respectivamente. O mesmo ocorre entre os protocolos com 

limiar para MAF fixo em MAF < 0,01, QC13, QC9 e QC5, com 221.908, 221.863 e 221.854 

SNPs retirados, respectivamente.  

Ao fixar os limiares para HWP, observa-se que na medida em que se aumenta o 

limiar para MAF (sobre o mesmo HWP) o número de SNPs retirados também aumenta, o que 

pode ser observado entre os limiares QC5, QC6 e QC7, todos fixos em HWP p < 0,00001, entre 

os limiares QC9, QC10 e QC11, todos fixos em p < 0,0001, e entre os limiares QC13, QC14 e 

QC15, todos fixos em p < 0,01. 

No entanto, quando se observa os protocolos em que foram utilizados somente filtro 

para MAF, percebe-se que, exceto pelo QC3, esses protocolos obtiveram menor número de 

SNPs retirados quando comparados aos protocolos em que foram aplicados somente filtro para 

HWP. Os protocolos QC12, QC8 e QC4, em que foram aplicados somente filtro para HWP, 

tiveram maior número de SNPs retirados (220.428, 220.383 e 220.324 SNPs retirados, 

respectivamente) se comparados aos protocolos QC1 e QC2 (216.297 e 128.636 SNPs retirados, 

respectivamente), em que foram aplicados somente filtro para MAF. Esses resultados indicam 

que o filtro para HWP não está sendo de maneira alguma ignorado, mas indica que o filtro para 

MAF apresenta uma diferença mais significativa de SNPs retirados quando se altera seu limiar.  

Nos protocolos em que se aplicou somente filtro para HWP, a diferença de SNPs 

retirados entre o QC12 e o QC8 foi de 45 SNPs, entre o QC8 e QC4 foi de 59 SNPs, e entre o 

QC12 e o QC4 foi de 104 SNPs. Nos protocolos em que se aplicou somente filtros para MAF, 

a diferença entre o QC3 e o QC2 foi de 70.940 SNPs retirados, entre o QC2 e QC1 foi de 87.661 

SNPs retirados, e entre o QC3 e o QC1 a diferença de SNPs retirados chega a ser de 158.608 

SNPs. Isso demonstra que altos limiares para MAF, como MAF < 0,10 podem ser considerados 

rigorosos no controle de qualidade dos SNPs. 

Segundo Barendse et al.18, ao manter um MAF alto, muitos QTLs que poderiam ter 

contribuição na variação genética em um estudo de associação podem não ter seus efeitos 
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estimados, pois perdas na detecção de possíveis QTLs podem ocorrer quando uma menor 

proporção do genoma está sendo coberta. 

Em um estudo de Bresolin19, o autor compara três cenários diferentes de controle 

de qualidade: um chamado de mais rigoroso, com MAF < 0,05; um menos rigoroso, com MAF 

< 0,01; e outro retirado somente marcadores duplicados, e observou que os cenários de QC de 

menor rigor contribuíram para explicar uma maior proporção da variância genética aditiva. Os 

autores ainda demonstraram que a utilização de um MAF rigoroso no QC pode ter efeito sobre 

o desequilíbrio de ligação (LD) estimado, uma vez que há um aumento no número de pares de 

SNPs com frequência alélica similar, diminuindo a densidade, o que acarretaria em um menor 

LD e consequente diminuição dos QTLs estimados. Resultados similares também foram 

reportados por Espigolan et al.20, Khatkar et al.21 e Bolormaa et al.8. 

Após a aplicação dos filtros de controle de qualidade, foram realizados os estudos 

de associação genômica ampla com os marcadores restantes de cada protocolo de QC 

estipulado.  

Muito se discute sobre o correto limiar de seleção de SNPs considerados associados 

à característica de interesse23,25,26.  Assim, ao longo dos anos, vários métodos foram propostos, 

como utilizar a taxa de descoberta de falsos positivos (FDR - False Discovery Rate), utilizar a 

correção de Bonferroni, o teste de permutação, fatores Bayesianos (BF), entre outros 23, 26,28. 

No entanto, em nenhum estudo chega-se a uma conclusão de qual seria o método de escolha do 

limiar mais adequado e correto para um estudo de associação, pois ele acaba levando em 

consideração a característica estudada e o número de observações disponíveis, portanto muitos 

pesquisadores o escolhem arbitrariamente de acordo com seus dados29-31. 

Kim et al.32 afirmam que aplicar a correção de testes múltiplos de Bonferroni, como 

uma forma de determinar os SNPs significativos associados à característica, pode ser um tanto 

conservador, uma vez que dependendo dos dados, esse seria um nível bastante alto de restrição. 

Ao aplicar a correção de Bonferroni, os valores de limiares para SNPs significativos associados 

com a característica nesse estudo chegam a variar de p < 8,46 x 10-8 a p < 1,76 x 10-7 e somente 

quatro protocolos de QC obtiveram SNPs significativos utilizando as respectivas correções de 

Bonferroni como limiar. Esses quatro protocolos foram o QC0, em que nenhum SNP foi 

retirado antes do GWAS, mas mesmo assim obtiveram somente dois SNPs significativos sobre 

o limiar de p < 8,46 x 10-8, e os protocolos QC4, QC8, e QC12, que obtiveram somente um 

SNP significativo cada, todos sobre o limiar p < 1,35 x 10-7, e esse SNP significativo é o mesmo 

SNP em todos os quatro QCs. Observa-se que nesses quatro protocolos não foi aplicado o filtro 
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para MAF, mas somente o filtro para HWP de p < 0,00001, p < 0,0001 e p < 0,01 para QC4, 

QC8 e QC12, respectivamente. 

Segundo Tabagin et al.33, avaliando o efeito do alelo de menor frequência sobre a 

probabilidade de se obter falsos positivos, relataram que SNPs com alelos raros em uma análise 

de GWAS, com valores até mesmo menores do que 0,10, exibem uma maior variabilidade no 

número de falsos positivos do que SNPs com alelos comuns, e é esperado uma taxa de falso 

positivo maior nesses SNPs. Portanto, os SNPs significativos encontrados nesses protocolos, 

mesmo utilizando a alta restrição como limiar, podem ser SNPs falsos positivos em razão de 

não se ter aplicado filtro para MAF. 

Sendo assim, assumiu-se um limiar de significância moderado de p < 0,0001 (-

log10(p) = 4) para considerar um SNP significantemente associado à maciez da carne. Também 

foram verificadas as associações ao considerar limiares de p < 0,05 e p < 0,01. 

Nos gráficos Manhattan do GWAS de cada protocolo de controle de qualidade 

estabelecido, apresentados nas Figuras 4, 5, 6 e 7 verifica-se a associação dos SNPs com a 

característica de maciez da carne. O eixo Y representa o –log10(p-valor) e o eixo x representa 

o SNP, dentro de seu respectivo cromossomo. 
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FIGURA 4 – Gráficos Manhattan dos resultados da associação genômica para maciez da carne referentes 

aos protocolos de controle de qualidade (QC) QC0, QC1, QC2 e QC3. A linha vermelha 

indica significância a p < 0,0001 
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FIGURA 5 – Gráficos Manhattan dos resultados da associação genômica para maciez da carne referentes 

aos protocolos de controle de qualidade (QC) QC4, QC5, QC6 e QC7. A linha vermelha 

indica significância a p < 0,0001 
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FIGURA 6 – Gráficos Manhattan dos resultados da associação genômica para maciez da carne referentes 

aos protocolos de controle de qualidade (QC) QC8, QC9, QC10 e QC11. A linha vermelha 

indica significância a p < 0,0001 
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FIGURA 7 – Gráficos Manhattan dos resultados da associação genômica para maciez da carne referentes 

aos protocolos de controle de qualidade (QC) QC12, QC13, QC14 e QC15. A linha 

vermelha indica significância a p < 0,0001 

 

Observa-se nos gráficos Manhattan que as análises apresentaram pouca diferença 

quando se observa os picos de possíveis associações entre os SNPs e a característica, 

considerando um limiar de p < 0,0001. Mesmo que não tenha sido aplicado filtro para HWP 

nos protocolos QC1, QC2 e QC3, essa pequena diferença nos picos de possíveis associações 

também é observada. Somente nos gráficos gerados a partir dos QCs em que não foram 

aplicados um dos limiares para MAF, os protocolos QC0, QC4, QC8 e QC12, observa-se uma 

diferença mais significativa entre os picos de possíveis associações.  

Um resumo do número de SNPs significativos a p < 0,0001 e os cinco cromossomos 

que apresentaram maior quantidade de SNPs significativos associados (p < 0,0001) estão 
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representados na Tabela 4. O número de SNPs significativos quando se adota limiares de p < 

0,01 e p < 0,05, como sugerido em alguns trabalhos8,30, também foram descritos na tabela. 

 

TABELA 4 – Descrição do número de SNPs significativos dos 

estudos de associação de cada protocolo de 

controle de qualidade (QC) levando em 

consideração três limiares diferentes 

Protocolo 

QC 

Nº SNPs  

p<0,0001 

Nº SNPs  

p<0,01 

Nº SNPs  

p<0,05 

Cromossomos* 

SNPs p<0,0001 

QC0 116 6541 31728 1, 3, 19, 20, 21 

QC1 67 4810 23741 17, 19, 20, 21, 27  

QC2 48 3752 19188 3, 17, 19, 25, 27 

QC3 35 3028 15338 3, 17, 18, 25, 27 

QC4 70 4341 21159 2, 3, 20, 21, 27 

QC5 46 3932 19683 3, 17, 20, 21, 27 

QC6 37 3478 17761 3, 17, 21, 25, 27 

QC7 32 2864 14541 3, 16, 17, 25, 27 

QC8 70 4341 21158 2, 3, 20, 21, 27 

QC9 46 3932 19628 3, 17, 20, 21, 27 

QC10 37 3477 17761 3, 17, 21, 25, 27 

QC11 32 2864 14541 3, 16, 17, 25, 27 

QC12 70 4337 21160 2, 3, 20, 21, 27 

QC13 46 3929 19675 3, 17, 20, 21, 27 

QC14 37 3475 17761 3, 17, 21, 25, 27 

QC15 32 2860 14528 3, 16, 17, 25, 27 

*Representa os top cinco cromossomos com maior quantidade de 

SNPs associados a p < 0,0001 

 

Ao observar o número de SNPs significativos a p < 0,0001 percebe-se o mesmo 

padrão relatado quando foi observado o número de SNPs retirados de cada protocolo. A 

quantidade de SNPs significativos variaram de acordo com o MAF utilizado nos filtros de QC 

e se mostraram semelhantes quando se fixa o filtro para MAF, independente do filtro de HWP 

utilizado. Esse padrão é observado, por exemplo, quando se fixa MAF < 0,10. Os protocolos 

QC7, QC11 e QC15 apresentaram 32 SNPs significativos cada (p < 0,0001), mesmo com 

limiares para HWP diferentes, e os cromossomos com mais SNPs associados desses protocolos 

também foram os mesmos (cromossomos 3, 16, 17, 25 e 27).  

Os protocolos QC6, QC10 e QC14, todos com filtro para a frequência do menor 

alelo < 0,05 também apresentaram quantidade de SNPs significativos (p < 0,0001) semelhantes, 

assim como apresentaram a mesma relação de cromossomos com maior quantidade de SNPs 

associados. Um total de 37 SNPs significativos foi observado nesse grupo, sendo os 

cromossomos 3, 17, 21, 25 e 27 os de maior contagem de SNPs significativos em todos esses 
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protocolos. O mesmo comportamento foi observado nos protocolos com MAF < 0,01 (QC5, 

QC9 e QC13), em que todos obtiveram um total de 46 SNPs significativos a p < 0,0001, e o 

maior número de SNPs significativos associados nos cromossomos 3, 17, 20, 21, 27. 

Esses resultados também podem indicar que o filtro para MAF obteve maior 

influência, mesmo que pequena, uma vez que não se observaram grandes diferenças entre os 

QCs quando se aplicou o filtro para MAF se comparado com o filtro para HWP.  

Novamente o filtro para MAF < 0,10 se mostrou o mais rigoroso entre os filtros 

para frequência alélica mínima, uma vez que os protocolos que utilizaram esse filtro obtiveram 

o menor número de SNPs associados (p < 0,0001). Assim como discutido anteriormente, manter 

um limiar de MAF alto, ou melhor, um limiar rigoroso, pode acarretar perdas na detecção de 

possíveis QTLs, uma vez que muitos SNPs serão eliminados nos filtros de QC e uma menor 

proporção do genoma estará sendo coberta18-21,29. 

Os protocolos em que não foram utilizados filtros para MAF, mas somente filtro 

para HWP também apresentaram semelhante número de SNPs significativos a p < 0,0001. Um 

total de 70 SNPs significativos (QC4, QC8 e QC12), e os mesmos cromossomos com maior 

quantidade de SNPs significativos (cromossomos 2, 3, 20, 21 e 27) foram observados em cada 

um dos protocolos mencionados.  

Diferente do que foi observado nos outros QCs, os protocolos em que foram 

aplicados somente o filtro para MAF (QC1, QC2 e QC3) e o protocolo em que nenhum filtro 

foi atribuído (QC0), não obtiveram número de SNPs significativos (p < 0,0001) semelhante a 

qualquer outro QC. Os protocolos QC0, QC1, QC2, e QC3 obtiveram 116, 67, 48 e 35 SNPs 

significantes a p < 0,0001, respectivamente.  

Observa-se que os QCs com filtro somente para MAF obtiveram um número menor 

de SNPs significativos (p < 0,0001) quando comparados aos QCs com filtro somente para HWP 

(QC4, QC8 e QC12 com 70 SNPs significativos cada), mesmo esses últimos apresentando um 

maior número de SNPs retirados após o filtro. Esses protocolos, QC4, QC8 e QC12, são os 

únicos protocolos que obtiveram SNPs significativos utilizando correções de Bonferroni como 

limiar. Assim como discutido anteriormente, não retirar SNPs raros das amostras, ou seja, não 

aplicar filtro para MAF, pode aumentar a taxa esperada de falsos positivos33, o que pode ser o 

caso desses SNPs associados com valor de significância muito acima do limiar de p-valor 

estabelecido.  

Também foi observado entre os protocolos com filtro somente para MAF (QC1, 

QC2 e QC3) e o protocolo em que nenhum filtro foi utilizado (QC0) três cromossomos com 

maior quantidade de SNPs significativos que não foram relatados em nenhum outro protocolo 
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de QC, os cromossomos 1, 18 e 19. Em relação aos cromossomos com maior quantidade de 

SNPs significativos pode-se observar que alguns cromossomos são comuns a quase todos os 

protocolos, como é o caso dos cromossomos 3 e 27, que aparecem em 15 dos 16 protocolos 

aplicados, ou o cromossomo 17 que está presente em 12 protocolos, e os cromossomos 20, 21 

e 25 que estão presentes em 8 protocolos. Esses resultados indicam a existência de QTLs ligados 

à maciez da carne nessas regiões do genoma em bovinos Nelore Mocho. 

Encontra-se na literatura diversos relatos de cromossomos com QTLs associados à 

maciez, em diversas raças bovinas, nos mesmos cromossomos mais comumente evidenciados 

nesse trabalho, como nos estudos de Gutierrez et al.34, McClure et al.36, Garcia et al.37 e Cesar 

et al.38. 

A Tabela 5 relaciona os dez SNPs mais significativos a p < 0,0001 de cada protocolo 

de QC, o número de QCs em que esse SNP apresentou-se entre os dez mais significativos e a 

magnitude do efeito de cada SNP nas análises de associação. Ao observar quais são esses SNPs 

significativos, é evidente que os dez SNPs mais significativos de cada protocolo tendem a ser 

os mesmos SNPs para todos, exceto para aqueles protocolos em que algum filtro não foi 

utilizado, seja MAF ou HWP ou ambos.  

O que normalmente muda entre um protocolo e outro é a classificação de alguns 

SNPs, por exemplo: alguns SNPs aparecem como o mais significativo em um protocolo e no 

outro protocolo aparecem como o terceiro mais significativo. Já nos protocolos em que algum 

filtro não foi utilizado (MAF ou HWP ou ambos), são evidenciados SNPs, entre os dez mais 

significativos, que não são encontrados nos outros protocolos.  

É o que pode ser observado nos SNPs significativos do QC0 que, a não ser por dois 

SNPs que são evidenciados nos protocolos em que se utilizou somente filtro para HWP (QC4, 

QC8 e QC12), não aparecem como significativos em nenhum outro protocolo. Provavelmente 

esses SNPs foram retirados dos outros QCs antes das análises de associação ao se aplicar os 

limiares dos filtros estabelecidos.  

O mesmo é evidenciado nos protocolos QC4, QC8 e QC12, que fizeram o uso de 

filtros somente para HWP, em que os SNPs mais significativos não aparecem como 

significativos em nenhum outro protocolo estabelecido, a não ser por dois SNPs que também 

são evidenciados no QC0. Uma vez que esses SNPs não foram evidenciados em nenhum outro 

protocolo, pode-se inferir que eles apresentam frequência alélica bastante baixa, sendo retirados 

até mesmo quando se utilizou os limiares mais brandos para MAF. 
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TABELA 5 - Relação dos top dez SNPs significativos (p < 0,0001) de cada protocolo de QC estabelecido, o 

número de QCs por SNP e seus respectivos efeitos nas análises de associação para maciez da carne 

em bovinos Nelore Mocho 

Marcador SNP 
nº  

QCs1  

Efeito2 

(kgf) 

QC 

0 

QC 

1 

QC 

2 

QC 

3 

QC 

4 

QC 

5 

QC 

6 

QC 

7 

QC 

8 

QC 

9 

QC 

10 

QC 

11 

QC 

12 

QC 

13 

QC 

14 

QC 

15 

BovineHD0100011964 4 4,359 x       x       x       x       

BovineHD2300001491 1 0,436 x                               

BovineHD0100038573 1 1,254 x                               

ARS-BFGL-NGS-21671 4 0,326 x       x       x       x       

BovineHD0100036828 1 0,467 x                               

BovineHD0100036848 1 4,381 x                               

BovineHD0100036850 1 0,466 x                               

BovineHD0100036854 1 0,326 x                               

BovineHD4100008817 1 0,569 x                               

BovineHD1200022921 1 0,448 x                               

BovineHD1900012775 2 0,424   x x                           

BovineHD1900012776 2 0,424   x x                           

BovineHD1400006527 2 0,438   x x                           

BovineHD1900012768 2 0,471   x x                           

BovineHD1900012769 2 0,471   x x                           

BovineHD2100011685 4 1,058   x       x       x       x     

BovineHD1300001375 12 0,294   x x x   x x x   x x x   x x x 

BovineHD0900008454 1 1,358   x                             

BovineHD0900004594 1 0,390   x                             

BovineHD2000020388 4 0,608   x       x       x       x     

BovineHD1900012772 1 0,465     x                           

BovineHD0300018598 11 0,385     x x   x x x   x x x   x x x 

BovineHD2500008577 11 0,154     x x   x x x   x x x   x x x 

BovineHD1700010171 10 0,321     x x   x x x   x x x   x x x 

BovineHD2500005176 10 0,355       x   x x x   x x x   x x x 

BovineHD1700010167 10 0,251       x   x x x   x x x   x x x 

BovineHD1600023636 10 0,476       x   x x x   x x x   x x x 

BovineHD2700002322 10 0,284       x   x x x   x x x   x x x 

BovineHD1700010159 7 0,299       x     x x     x x     x x 

BovineHD1700010170 7 0,323       x     x x     x x     x x 

BovineHD0200024419 3 0,407         x       x       x       

BovineHD2400010555 3 2,721         x       x       x       

BovineHD2400010558 3 2,721         x       x       x       

BovineHD0100011967 3 0,248         x       x       x       

BovineHD0300019438 3 2,019         x       x       x       

ARS-BFGL-NGS-44059 3 1,039         x       x       x       

BovineHD1000021093 3 3,682         x       x       x       

BovineHD0200027725 3 1,209         x       x       x       
1: Número de QCs em que o referido SNP destacou-se como top 10 significativo (p < 0,0001) 
2: Refere-se à magnitude do efeito dos alelos no loco em módulo (│∆│) 
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Já nos protocolos em que foi utilizado somente filtro para MAF (QC1, QC2 e QC3), 

também são observados SNPs que se apresentam como top significativos somente nesses QCs, 

mas também é observado que alguns SNPs desses QCs aparecem novamente como top 

significativo em outros QCs. No entanto, mesmo que nesses três QCs tenha sido aplicado 

somente o filtro para MAF, é evidenciado certa diferença dos top SNPs significativos entre eles, 

mais precisamente, entre os QC1 e QC2 em relação ao QC3. Grande parte dos SNPs 

evidenciados como top significativos no QC1 e QC2 não são evidenciados no QC3. Isso pode 

ocorrer devido ao fato de que o filtro para MAF apresentou uma maior diferença de SNPs 

retirados ao alterar seu limiar, como já discutido anteriormente.  

Nesse sentido, ao observar somente os QCs em que foram aplicados 

simultaneamente os dois filtros preconizados (MAF e HWP), evidencia-se que os QCs com 

limiares mais brandos para MAF (QC5, QC9 e QC13) apresentaram SNPs top significativos 

não evidenciados nos outros. Assim como mencionado, muitos autores afirmam que ao se 

aplicar um limiar de MAF rigoroso pode ocorrer perda na detecção de QTLs, já que uma maior 

proporção de SNPs são retirados; portanto filtros para MAF mais brandos podem ser preferíveis 

em certos estudos, principalmente quando se leva em consideração o tamanho amostral18-21,29. 

Alguns marcadores se destacaram pelo número de QCs em que foram considerados 

significamente associados à maciez da carne. Como o marcador BovineHD1300001375 que 

apareceu como top significativo em 12 dos 15 protocolos utilizados para as análises de 

associação; ou os marcadores BovineHD0300018598 e BovineHD2500008577, que 

apareceram como top significativo em 11 dos 15 QCs; ou os marcadores 

BovineHD1700010171, BovineHD2500005176, BovineHD1700010167, 

BovineHD1600023636 e BovineHD2700002322, evidenciados como top significativos em 10 

dos 15 QCs existentes. A presença constante desses marcadores nos resultados das análises, 

independente dos limiares dos filtros de controle de qualidade utilizados, pode ser um indício 

da presença de QTLs e genes relacionados à maciez da carne próximos a eles, e devem ser mais 

amplamente estudados a fim de identificar esses genes e QTLs.  

Em relação à magnitude dos efeitos dos SNPs, observa-se que os SNPs que 

obtiveram os maiores efeitos são aqueles que se destacaram como os top significativos nas 

análises que utilizaram protocolos sem aplicação de filtro para MAF, o QC0, QC4, QC8 e 

QC12. Esse comportamento pode ter ocorrido devido ao fato de que esses SNPs provavelmente 

possuem frequências alélicas bastante baixas, uma vez que ao se aplicar o filtro para MAF, por 

mais brando que seja o limiar utilizado, esses SNPs não são mais evidenciados. 
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Essa alta magnitude dos efeitos dos locos de frequência baixa deve ser interpretada 

com cautela, pois esses locos de baixa frequência tendem a ter seu efeito superestimado e, por 

fim, vão contribuir pouco para a variação total39. Esse fato é conhecido como Efeito Beavis40 e 

sua presença pode ter relação com a população relativamente pequena abordada neste estudo. 

Ao analisar a magnitude dos efeitos de todo o dado, observou-se que marcadores de pouca 

significância (não relatados na tabela) muitas vezes apresentam uma maior magnitude dos 

efeitos quando comparados àqueles marcadores mais significativos; esses locos também podem 

estar sendo superestimados. São muitos os relatos na literatura que evidenciam a presença do 

efeito Beavis nos estudos de associação8,20,38,39,41,42. 

As Figuras 8 e 9 mostram os resultados do GWAS da análise do QC0, em que 

nenhum filtro foi realizado (todos os SNPs presentes), com os valores de MAF e HWP. 

 
FIGURA 8 - Gráfico dos resultados de GWAS (–

log10(p)) do protocolo QC0 em 

função da frequência alélica mínima 

(MAF)  
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FIGURA 9 - Gráfico dos resultados de GWAS (–

log10(p)) do protocolo QC0 em 

função das proporções de Hardy-

Weinberg (HWP) 

 

O gráfico da Figura 8 revela que existe efeito do MAF sobre os resultados de 

associação. SNPs com frequências alélicas menores que até mesmo 0,10 apresentaram pontos 

altos de significância se comparados com o restante dos SNPs, e à medida em que se abaixa 

mais ainda a frequência alélica, mais altos são os pontos de significância observados. Esse 

comportamento pode ser um indicativo que SNPs raros, com frequências alélicas baixas, 

influenciam o poder de associação e por essa razão devem ser retirados das análises. 

Já na Figura 9 não é observado dependência do p-valor em relação à HWP. Verifica-

se que a distribuição é uniforme, sem tendências de co-dependência dos resultados com as 

frequências alélicas do HWP, mesmo que exista variação no número de SNPs retirados e no 

número de SNPs significativos entre os protocolos.   

Assim como foi observado ao analisar os gráficos Manhattan, a Figura 10 também 

demonstra que houve pouca variação dos resultados das análises de associação entre os 

protocolos que utilizaram os dois filtros estabelecidos, independente do limiar, e também entre 

aqueles que utilizaram somente filtro para MAF.  

Novamente, é observado uma diferença maior nos resultados daqueles protocolos 

que utilizaram somente filtro para HWP se comparado com os resultados de associação 

utilizando os outros protocolos, indicando mais uma vez que o MAF influenciou de forma mais 

ampla os resultados. 
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FIGURA 10 – Boxplot dos resultados de GWAS dos diferentes 

protocolos de controle de qualidade (QC) 

estabelecidos  

 

Na literatura são encontrados alguns relatos de pesquisas com diferentes QCs em 

análises genômicas que, de certa forma, se assemelham com os resultados encontrados nesse 

trabalho. Como na pesquisa de Faria et al.43, onde utilizaram diferentes limiares de controle de 

qualidade para MAF e Call Rate em um estudo de seleção genômica, e relataram que as 

estimativas foram semelhantes comparando as análises realizadas a partir de diferentes limiares, 

mas verificaram também que em todos os casos as predições para os efeitos dos marcadores 

não foram viesadas e destacaram a importância de levar em consideração o controle de 

qualidade dos marcadores e ainda recomendam a averiguação de diferentes valores de controle 

de qualidade em análises genômicas, visando adotar o melhor corte para cada situação. 

Resultados semelhantes também foram evidenciados por Marinho44.  

Bresolin19, utilizando três cenários com diferentes limiares de exclusão dos SNPs 

no controle de qualidade para um estudo de associação, observou que ao avaliar e classificar a 

variância genética explicada a cada janela de 1 Mb, a proporção da variância foi diferente nos 

três cenários de controle de qualidade, indicando efeito do controle de qualidade sobre os 

estudos de associação genômica ampla. No entanto, algumas janelas apresentaram a mesma 

classificação, mesmo que variassem o número de SNPs utilizados. 

 

  



50 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O filtro para MAF influenciou de maneira mais ampla os resultados dos estudos de 

associação genômica se comparado com o filtro para desvios de HWP.  

Oito marcadores SNP se destacaram por serem significativos na maioria dos 

protocolos de controle de qualidade, independentemente do limiar estabelecido. 

O rigor no controle de qualidade dos marcadores teve efeito sobre a relação e 

número de SNPs significativos, demonstrando que existe efeito do controle de qualidade sobre 

os estudos de associação genômica ampla. 
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CAPÍTULO 3 - ANÁLISE DE VIAS METABÓLICAS COM BASE EM SNPs DE UM 

ESTUDO DE ASSOCIAÇÃO GENÔMICA PARA MACIEZ DA CARNE EM BOVINOS 

DA RAÇA NELORE MOCHO 

 

 

RESUMO  
 

Objetivou-se identificar regiões genômicas e vias biológicas relevantes associadas com a maciez da 

carne em bovinos da raça Nelore Mocho. Os dados consistiram em valores de WBSF do músculo 

Longissimus após maturação de sete dias de 427 animais, divididos em três abates. Eles foram 

genotipados em Illumina BovineHD Beadchip-777k ou ChipGGP-Indicus-77k, foi realizada imputação 

utilizando o software FImput. SNPs foram excluídos quando Call Rate < 90%, HWP p < 0,01 e MAF < 

0,01. O GWAS foi realizado com 369.007 marcadores utilizando o método P3D/EMMAx. Grupo de 

abate e sexo foram incluídos como efeitos fixo. A análise de enriquecimento de vias baseando-se nos 

SNPs do GWAS foi realizada utilizando procedimento FatiGO. Marcadores significativos (p < 0,0001) 

foram localizados nos cromossomos 3, 13, 17, 20, 21 e 25 que explicaram maior proporção da variação, 

indicando que existem QTLs associados à maciez da carne nessas regiões do genoma. Um total de 

22.365 genes anotados, incluindo 1.010 genes significativos foram utilizados. Assim, 22 termos GO e 

duas entradas IP foram consideradas enriquecidas com genes significamente associados com a maciez 

da carne. Várias dessas categorias funcionais como atividade da proteína tirosina e serina/treonina 

quinase, ligante ao íon cálcio e fatores de crescimento, podem estar relacionadas com WBFS em bovinos 

da raça Nelore Mocho. 

 

Palavras-chave: calpastatina, GWAS, íon cálcio, proteína quinase, ontologias gênicas, zebu 
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CHAPTER 3 - PATHWAY ANALYSIS BASED ON SNPS FROM A GENOME-WIDE 

ASSOCIATION STUDY OF MEAT TENDERNESS IN POLLED NELLORE CATTLE 

 

 

ABSTRACT 

 
This study was carried out to identify relevant regions and biological pathways associated with meat 

tenderness in Polled Nellore cattle. Data consisted of WBSF values of Longissimus muscle after 7 days 

of ageing from 427 animals, divided into three slaughters. They were genotyped using either Illumina 

BovineHD Beadchip-777k or ChipGGP-Indicus-77k, and imputation was performed using the FImput’s 

software. SNPs were excluded when Call rate < 90%, HWP p < 0.01 and MAF < 0.01. GWAS were 

performed using the P3D/EMMAx method with 369,007 markers. Group of slaughter and sex were 

included as fixed effects. A pathway enrichment analysis based on SNPs from GWAS was performed 

using FatiGO’s procedure. Significant markers (p < 0.0001) were located on chromosomes 3, 13, 17, 

20, 21 and 25 explaining great proportion of variation, indicating possible QTLs associated with meat 

tenderness in those genomic regions. A total of 22,365 annotated genes, including 1,010 significant 

genes were used. Thus, 22 GO terms and two IP entries were deemed enriched. Several of these 

functional categories, such as protein tyrosine and serine/threonine kinase activity, calcium ion binding 

and growth factors can be related to WBSF in Polled Nellore cattle. 

 

Keywords: calcium ion, calpastatin, gene ontology, GWAS, protein kinase, zebu 
 

 

  



57 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

A maciez da carne é considerada o critério principal na avaliação da palatabilidade 

e qualidade desta pelo consumidor1-3, o que torna a seleção para esta característica uma 

importante meta na produção pecuária. 

No entanto, apesar da significante contribuição genética na variação total da 

maciez4-6, ela é uma característica altamente influenciada por fatores ambientais7. Igarasi et al.8 

chegam a afirmar que 54% da maciez da carne bovina se deve ao efeito ambiental e 46% são 

correspondentes a fatores genéticos.  

Além disso, é uma característica de difícil mensuração para ser incluída nas rotinas 

de avaliação fenotípica, uma vez que somente pode ser medida após o abate dos animais, o que 

acaba limitando a ampla utilização dos animais avaliados com carne macia nos rebanhos, 

limitando assim as taxas de progresso genético da característica. Essas particularidades sugerem 

que a introdução de ferramentas genômicas poderá trazer inúmeros benefícios ao processo de 

seleção desses animais de carne macia.  

O desenvolvimento da genotipagem de bovinos em painéis de marcadores SNP de 

alta densidade e o seu uso em estudos de associação ampla do genoma (GWAS), permite a 

identificação de regiões genômicas associadas com fenótipos de interesse econômico. O GWAS 

obteve bastante sucesso nos últimos anos na identificação de variantes genéticas associadas a 

características complexas9, e os conhecimentos gerados nesses estudos têm vasta utilização. 

Áreas da proteômica, transcriptômica, expressão gênica, entre outras, utilizam desses dados 

para localizar genes e vias metabólicas envolvidas na expressão da característica avaliada10. A 

identificação das vias metabólicas essenciais envolvidas no processo de maciez, com 

consequente conhecimento dos genes e proteínas nelas envolvidas, poderá auxiliar o 

desenvolvimento de procedimentos que ajudem a produzir animais de carne macia e perpetuar 

essa seleção.  

Uma das abordagens desenvolvidas atualmente com o objetivo de expandir a 

interpretação dos resultados de análises de GWAS são as análises de enriquecimento de vias 

baseadas em SNPs desses estudos. Esse método parte do princípio que SNPs significativos de 

um fenótipo são enriquecidos em genes que constituem uma via ou têm regulação em comum. 

Além de aumentar o poder do mapeamento associativo, ajudando na identificação de 

marcadores de efeito pequeno, indetectável em GWAS, essa abordagem vai permitir um melhor 

entendimento dos mecanismos biológicos envolvidos11.   
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Nesse âmbito, objetiva-se realizar uma análise de enriquecimento de vias 

metabólicas a partir de um estudo de associação genômica entre marcadores moleculares SNPs 

e a maciez da carne em bovinos da raça Nelore Mocho, com o intuito de compreender melhor 

os fenômenos que regem a característica. 

 

 

  



59 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Arquivo de dados fenotípicos 

 

O presente estudo faz parte de um projeto conjunto entre a empresa Guaporé 

Agropecuária S/A, detentora do rebanho Nelore Mocho da Marca OB, e a Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que tem como objetivo a caracterização, identificação e 

seleção de bovinos Nelore Mocho para maciez da carne.  

Um total de 22 touros representativos das principais linhagens da raça Nelore foram 

selecionados e acasalados com 552 fêmeas Nelore Mocho. Os dados utilizados como base para 

o desenvolvimento do trabalho são os dados de genotipagem e fenotipagem para maciez da 

carne dessas progênies, que foram terminadas e abatidas em anos diferentes.  

Os animais abatidos no primeiro e segundo abate, realizados nos anos de 2005 e 

2008, respectivamente, foram criados e recriados em pastagens de Brachiaria brizantha (cv. 

Marandu) e Panicum maximum (cv. Tanzânia) na Fazenda Guaporé, localizada a 450 km de 

Cuiabá, no município de Pontes e Lacerda, Sudoeste do Estado de Mato Grosso, no vale do Rio 

Guaporé. Após esse período os animais foram terminados em regime de confinamento por uma 

média de três meses, sendo a dieta oferecida à vontade, tendo sua composição média constituída 

de 14,2% PB e 71,2% NDT, com uma relação volumoso:concentrado de 23:77 no final do 

período de terminação12,13. Os animais permaneceram confinados até atingirem 

aproximadamente 5 mm de espessura de gordura subcutânea medida entre a 12ª e 13ª costela e 

então foram abatidos, com idade entre 24 a 26 meses. 

A população do terceiro abate, que se deu no ano de 2012, foram recriados nas 

dependências da Embrapa Arroz e Feijão, localizada à 12 km de Goiânia, no município de Santo 

Antônio de Goiás, no Estado de Goiás, e permaneceram em pastejo rotacionado em pastagens 

de Brachiaria brizantha cv. Marandu, Brachiaria ruziziensis cv. Ruziziensis e Piatã. A fase de 

terminação em regime de confinamento foi realizada nas dependências da Fazenda Barreiro, 

situada no município de Silvânia – GO, utilizando-se 40% de silagem de milho e 60% de 

concentrado a base de milho, soja em grão e minerais, mais a utilização de virginiamicina e 

monensina, perfazendo 14% PB e 21% NDT. Quando atingiram espessura de gordura na costela 

mínima de 5 mm e/ou peso acima de 500 kg os mesmos foram abatidos, com idade média de 

24 meses. O abate ocorreu no frigorifico Minerva (Inspeção Federal SIF 431), localizado em 

Palmeiras de Goiás-GO, e todas as operações foram executadas utilizando-se protocolo 

comercial segundo as recomendações da legislação brasileira (RIISPOA). 
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Após os abates, foram extraídos de todos os animais amostras do músculo 

Longissimus dorsi (o contrafilé), que foi utilizado para mensuração da maciez da carne com a 

medição da força de cisalhamento (WBSF - Warner-Bratzler Shear Force) conforme 

metodologia descrita por Wheeler et al.14.  

Foram utilizados bifes com 2,5 centímetros de espessura do músculo Longissimus 

dorsi da meia carcaça direita, localizado entre a 11°e 12° costela. Os bifes foram embalados a 

vácuo e maturados por 7 dias a uma temperatura de 2°C a 5°C. Após maturação, as amostras 

foram assadas em forno pré-aquecido à temperatura de aproximadamente 150º C; quando a 

temperatura interna do centro da amostra atingiu 40°C os bifes foram virados. As amostras 

foram retiradas do forno quando atingiram temperatura interna de 71°C. Ao atingirem 

temperatura ambiente, as amostras foram envolvidas em filme plástico (PVC), identificadas e 

armazenadas em geladeira com temperatura de 3°C a 5°C por 24 horas. Posteriormente, de 

todas as amostras foram retirados de seis a oito cilindros de 1,27 mm de diâmetro paralelamente 

ao sentido longitudinal das fibras musculares. Em seguida, os cilindros foram cisalhados 

utilizando-se o aparelho Warner-Bratzler Shear Force – WBSF. A maciez foi calculada como 

a média de todos os cilindros cisalhados da respectiva amostra, dados em quilogramas força.  

Essas análises foram realizadas no Laboratório de Análises de Carne da Embrapa 

Pecuária Sudeste, localizada no município de São Carlos, no estado de São Paulo.  Toda a 

fenotipagem da população do terceiro abate foi financiada pelo projeto de Macroprograma II 

da Embrapa (nº Seg/Embrapa: 02.08.02.006), intitulado “Caracterização e seleção genética para 

maciez da carne em bovinos Nelore Mocho”, sendo previamente apreciada pelo comitê de ética 

em pesquisa da mesma instituição. 

Em função disso, estão disponíveis informações de pedigree e de avaliações 

fenotípicas para a características de maciez de 460 animais da raça Nelore Mocho, sendo 232 

animais pertencentes ao abate 1, 145 animais ao abate 2 e 83 animais pertencentes ao abate 3.   

 

2.2. Arquivo de dados genotípicos 

 

Foram genotipados 427 animais com fenótipo para WBSF proveniente da 

população abordada neste estudo. Da população do primeiro e segundo abate foram 

genotipados, respectivamente, 207 e 137 animais. Todos os 83 animais do terceiro abate foram 

gentotipados. Para tanto, foram coletadas amostras de sangue, músculo e pelo, que produziram 

DNA adequado à genotipagem para análises genômicas. 
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A extração de DNA e a genotipagem das amostras foram realizadas nos laboratórios 

das empresas Neogen do Brasil® e GeneSeek®, respectivamente, ambas filiais da Neogen® 

Corporation, localizadas em Indaiatuba - SP/Brasil e Lincoln - NE/EUA, e foram financiadas 

pelo projeto de Edital Universal do CNPq (MCTI/CNPq 14/2013 nº 479590/2013-3), intitulado 

“Mapeamento associativo e seleção genômica ampla para maciez da carne em bovinos da raça 

Nelore Mocho, Brasil”.  

Os protocolos utilizados para extração de DNA das amostras de sangue e músculo 

dependeram do tipo da amostra, e foram realizadas utilizando os kits DNeasy Blood & Tissue 

Kit, da Qiagen® (Qiagen GmbH, Hilden - Alemanha), e Invitrogen Purelink Genomic DNA 

Extraction, da Life Technologies Corporation® (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham - 

Massachusetts/EUA), segundo instruções dos fabricantes. As amostras de pelo foram 

processadas para extração de DNA através de protocolo próprio da Neogen® e de validação 

patenteada, não disponibilizado para divulgação. Todos os protocolos foram realizados para 

que a quantificação do DNA genômico extraído tivesse concentração e volume de 300 ng/ul, 

atendendo às exigências para genotipagem em alta resolução. 

Destes 427 animais, 61 foram genotipados em Illumina BovineHD Beadchip 

(Illumina Inc., San Diego - CA/EUA), que contém 777 mil marcadores do tipo SNP espalhados 

pelo genoma com uma distância média entre marcadores de 3,43 kb. Os 366 animais restantes 

foram genotipados em Chip GGP-Indicus com 77 mil SNPs. O Chip GGP-Indicus (GeneSeek® 

Genomic Profiler - Indicus) é um chip customizado pela GeneSeek-Neogen para raças zebuínas, 

em que foi utilizado dados Illumina HD® para identificar SNPs informativos em animais 

Nelore e Brahman. 

Esses últimos foram imputados por meio do software FImpute v. 2.215 e, para isso, 

foram utilizadas informações de pedigree e genômica. Para aumentar a acurácia da imputação, 

22 touros, pais desses animais, foram genotipados em Illumina BovineHD Beadchip 777k e 

utilizados no processo de imputação.   

 

2.3. Controle de Qualidade dos SNPs 

 

Os dados dos marcadores SNPs normalmente passam por um filtro de Controle de 

Qualidade (QC) antes de serem realizadas as análises genômicas, onde são removidos os 

marcadores e amostras que se enquadraram nos extremos definidos pelos filtros.  
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Para realização deste estudo, o controle de qualidade (QC) utilizado foi baseado no 

Call Rate (Eficiência de genotipagem) dos SNPs, heterozigosidade média, HWP (desvios das 

proporções do equilíbrio de Hardy-Weinberg) e MAF (frequência alélica mínima).  

O Call Rate é um importante parâmetro de qualidade da genotipagem, pois irá 

representar a porcentagem de SNPs que não foram determinados de maneira adequada (AA, 

AB ou BB) ao ser realizada a genotipagem das amostras de DNA, ou seja, vai verificar a 

eficiência da genotipagem16. Desvios extremos das proporções do equilíbrio de Hardy-

Weinberg podem indicar contaminação da amostra e a estratificação da população17, tornando 

a verificação e o controle necessários. Os SNPs também foram removidos por serem 

monomórficos ou por estarem com frequência alélica baixa (MAF - Minor Allele Frequency); 

a remoção destes SNPs diminui a correção pelos múltiplos testes realizados na análise de 

associação e reduz os possíveis erros de associação17. 

Sendo assim, foram excluídos os SNPs com base nos seguintes critérios e limiares: 

 Eficiência de genotipagem: Call Rate < 90%. 

 Desvio das Proporções do Equilíbrio de Hardy-Weinberg: estimada pelo 

Teste exato de Fisher, com p-valor < 1% (ajustado por Bonferroni);  

 Frequência alélica mínima: Minor allele frequency - MAF < 1% 

Nenhuma amostra foi excluída após o QC. Foram excluídos marcadores com 

posições redundantes e aqueles localizados em regiões não autossômicas. Dessa forma, depois 

de aplicados os filtros de controle de qualidade, os estudos foram realizados com 369.007 

marcadores moleculares. Todas as análises de QC foram realizadas por meio de procedimentos 

escritos em linguagem R18. 

 

2.4. Matriz de parentesco genômica  

 

A matriz genômica (G) foi calculada da seguinte maneira: 




k kk qp

WW
G

2

´

                                                  

em que W é uma matriz genotípica centrada dos marcadores, pk e qk são as frequências alélicas 

do marcador k19. A função A.mat do pacote rrBLUP do R foi utilizada para estimar a matriz de 

parentesco20.  

 

2.5. Avaliação da subestrutura da população  
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Um problema comum no delineamento experimental baseado em GWAS refere-se 

à estratificação populacional, capaz de apontar associações ilegítimas caso a mesma não seja 

detectada e devidamente corrigida23. Como os animais desse estudo passaram por várias 

estratégias de seleção, foi realizado um estudo de estratificação genética, de forma a analisar 

possíveis subestruturas populacionais.  

Essas análises foram realizadas por meio de análises de componentes principais 

(PC), que é um método estatístico multivariado que produz componentes não correlacionados 

a partir de uma matriz de dados com variáveis potencialmente correlacionadas24. Nesse tipo de 

análise, a maior variação dentro do banco de dados é representada pelo primeiro componente 

principal; a segunda maior variação é explicada pelo segundo PC, seguido de outros 

componentes que podem explicar a variação em magnitude decrescente24.  

Pares de coeficiente de parentesco para todos os animais foram calculados de 

acordo com a seguinte fórmula: 
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em que jif ,
ˆ

é o parentesco genômico estimado entre os indivíduos i e j; L é o número total de 

loci utilizado; pl é a frequência alélica para o lócus l, ilg ,  e jlg ,  referem-se aos loci l dos 

indivíduos i e j, respectivamente. 

 

2.6. Análise de Associação Genômica Ampla  

 

Para identificar marcadores associados com a característica, as análises de 

associação genômica ampla foram realizadas utilizando o algoritmo P3D/EMMAx 

implementado no programa computacional TASSEL 5.025.  

Os algoritmos P3D (Population Parameters Previously Determined) e EMMAx 

(Efficient Mixed Model Association eXpedited), desenvolvidos por Zhang et al.26 e Kang et al. 

27, respectivamente, foram desenvolvidos de forma independente com objetivo de reduzir o 

tempo computacional para análise eliminando a necessidade de reestimar os componentes de 

variância em cada marcador. 

As análises para estimar a associação entre o marcador SNP e o fenótipo maciez da 

carne foram realizadas baseando-se no seguinte modelo misto:  
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eZuXy  
 

em que y é o vetor de fenótipos para WBSF (n x 1); X é a matriz de incidência que relaciona 

β a y; β é o vetor de efeitos fixos que inclui sexo, grupo de abate e os marcadores SNP; Z é a 

matriz incidência dos efeitos aleatórios que associa u com y; u é o efeito aleatório (n x 1) do 

animal e, e é o vetor (n x 1) de resíduos. Assume-se que: 

u ~N(0, 𝜎𝑔
2K) e e ~N(0, 𝜎𝑒

2I) 

em que, K é a matriz (n x n) de parentesco genômica derivada dos marcadores e 𝜎𝑔
2 é a variância 

genética aditiva,  𝜎𝑒
2 é a variância residual e I a matriz identidade (n x n) apropriada. 

Os efeitos fixos considerados no modelo linear foram: genótipo (SNP), sexo e grupo 

de abate. 

 

2.7. Variância dos marcadores 

 

A proporção da variância explicada (R2) por cada marcador SNP foi calculada 

como28:  

R2 = 
𝑆𝑆𝑟

𝑆𝑆𝑡
 

em que, SSr é a soma de quadrados devida à regressão e SSt é a soma de quadrados total da 

variável WBSF.  

 

2.8. Atribuição dos SNPs aos genes  

 

Para atribuir SNPs a genes foram utilizados o UMD 3.1 (bovine genome sequence 

assembly)29 e o pacote biomaRt30. Os SNPs foram atribuídos aos genes se sua localização 

estivesse contida na sequência genômica do referido gene ou se sua localização estivesse dentro 

de 20 kbp do 5’ e 3’ finais do primeiro e último éxon, respectivamente31.  

Essa distância de 20 kbp foi utilizada com intuito de capturar regiões reguladoras e 

funcionais, que estivessem próximas aos genes, mas não necessariamente contidas neles32. Um 

gene foi considerado significamente associado com WBSF se esse gene continha pelo menos 

um SNP com p-valor < 0,01 

  

2.9. Análise de enriquecimento de vias 
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Três bases de dados foram utilizadas para definir os conjuntos de genes funcionais 

que podem estar associados à maciez da carne. Essas bases de dados foram: Gene Ontology 

Consortium (GO)33, InterPro (IP) 34 e a Enciclopédia de Genes e Genomas de Kyoto (KEGG - 

Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) 35. 

Para a obtenção do p-valor da observação de k genes significativos em determinada 

via, foi utilizada a seguinte fórmula: 

𝑃𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 1 − ∑
(

𝑆
𝑖

) (
𝑁 − 𝑆
𝑚 − 𝑖

)

(
𝑁
𝑚

)

𝑘−1
𝑖=0   

em que S é o número total de genes significamente associados à maciez da carne, N é o número 

total  de genes nesse estudo, e m é número de genes na via. 

O GO é estruturado em hierarquias que vão dos níveis 3 a 9 e cada termo pode ter 

outros termos filhos ou pais associados a ele. Termos com níveis mais altos consideram muito 

mais termos filhos no teste e acabam por aumentar o poder do teste33, portanto somente termos 

GO que estavam localizados entre os níveis 5 e 9 na hierarquia GO foram testados.  

Por se tratar de testes de hipóteses múltiplas e para controlar a taxa de falsos 

positivos (FDR), conforme proposto por Benjamini e Hochberg36, foi estimado o q-valor para 

cada teste. O q-valor de um teste mede a proporção de falsos positivos quando o p-valor é 

considerado significativo. Neste estudo, somente foram consideradas significativas as 

ontologias gênicas com um valor de q ≤ 0,05. Todas as análises foram realizadas por meio do 

procedimento FatiGO37, implementada na plataforma Babelomics38, da seguinte maneira: duas 

listas de genes (uma lista contendo um grupo de genes de interesse e outra contendo o restante 

dos genes do experimento) foram convertidas em duas listas de termos GO, utilizando a tabela 

de associação gene-GO correspondente. Então um teste exato de Fisher foi utilizado para checar 

termos GO significantes de um conjunto em relação ao outro. Correções para múltiplo testes 

foram aplicadas para cada hipótese testada (uma para cada termo GO)33. O mesmo 

procedimento foi feito para as outras bases de dados utilizadas. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As estatísticas descritivas, contendo número de observações, média, coeficiente de 

variação, desvio padrão, valor mínimo e máximo para a característica de força de cisalhamento 

da carne, preconizada nesse estudo, estão descritas na Tabela 1. 

 

TABELA 1 - Estatística descritiva da característica de força de cisalhamento (WBSF – Warner-Bratzler 

Shear Force) do Longissimus dorsi em bovinos da raça Nelore Mocho 

Característica N 
Média 

(kgf) 
DP  CV (%) 

Valor 

Mínimo 

(kgf) 

Valor 

Máximo 

(kgf) 

       

WBSF (kgf) 460 3,88 1,35 34,82 1,07 8,87 

       

N: nº de animais, DP: desvio padrão, CV: coeficiente de variação 

 

Observa-se que os dados apresentaram desvio padrão de 1,35 e um coeficiente de 

variação (34,82%) relativamente alto, indicando heterogeneidade do conjunto de dados, com 

valores de WBSF variando de 1,07 kgf a 8,87 kgf. 

Mesmo que a população estudada seja composta somente por animais zebuínos, em 

que se espera carne com valores de força de cisalhamento (WBSF) do bife altos, os animais 

apresentaram valores médios de WBSF de 3,88 kgf. Na literatura, encontram-se vários 

trabalhos que discutem qual o limiar adequado para que uma carne bovina seja considerada 

macia, sendo que esses limiares variam de 3,5 kgf a 5 kgf39-43.  

Alguns estudos, como o de Boleman et al.42, defendem que os limiares de carne 

macia devem ser delimitados pelos consumidores, uma vez que todo o objetivo da produção de 

uma carne macia é a comercialização valorizada do produto final, portanto os consumidores 

também devem se mostrar dispostos a pagarem mais por ele. Em tal estudo avaliou-se a 

qualidade do bife pelo consumidor em várias categorias de maciez medidas por WBSF e 

concluíram que a satisfação dos consumidores foi maior para os bifes com até 3,5 kgf de WBSF 

e, esses consumidores, também se mostraram dispostos a pagarem mais por uma carne de maior 

maciez. Observa-se que a média de WBSF dos animais desse estudo está bastante próxima à 

pesquisa mencionada, mesmo se tratando de animais Nelore, o que aumenta a importância de 

estudos genéticos dos animais dessa raça para a característica em questão. 

O valor médio de WBSF encontrado (3,88 kgf) foi semelhante ao encontrado por 

Lage et al.44, que obtiveram 3,39 kgf para animais da raça Nelore. Os mesmos autores relatam 

também que ao realizar cruzamentos entre raças, adicionando animais taurinos na composição 
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genética, o valor de WBSF diminuiu, chegando à 2,94 kgf nos animais ½ Angus e 2,79 kgf nos 

animais ½ Simental. E vários outros autores relatam a diminuição dos valores para maciez à 

medida que se diminui a porção zebuína na população44-46. No entanto, não é incomum 

encontrar trabalhos que relatam animais taurinos puros com valores de WBSF maiores e/ou 

iguais aos encontrados nesse estudo. Como na pesquisa de McClure et al.47, que avaliou 6 raças 

taurinas puras e obteve valores médios de WBSF que variaram de 3,74 a 4,75 kgf, ou no 

trabalho de Dang et al.3 com animais Hanwoo de WBSF médio de 2,61 a 12,69 kgf.  

Esse fato pode ocorrer em razão da maciez da carne ser uma característica altamente 

influenciada por fatores ambientais, sejam eles ante mortem ou post mortem8; a alta 

heterogeneidade dos valores de WBSF mesmo dentro de uma só população é esperada e 

bastante comum de se encontrar como mencionado3,44,47-50.  

Outras causas comuns de variação dos valores médios de WBSF em uma população 

relatados na literatura são a diminuição dos valores quando se aumenta o tempo de maturação 

do bife5,51 e a diminuição dos valores quando os animais são abatidos jovens3,52,53.  

Essa enorme variação dos valores de WBSF, devido a fatores tanto ambientais 

quanto genéticos, torna o estudo genômico da maciez da carne bastante importante para tentar 

compreender melhor a complexa arquitetura genética da característica e dos mecanismos 

biológicos envolvidos.  

Na tentativa de reduzir falsas associações nas análises de associação, muitos testes 

estatísticos são realizados, porém ao envolver uma enorme quantidade de marcadores, as 

associações falso positivas ou negativas são bem fáceis de ocorrer, ainda mais quando se tem 

algum problema em relação à genotipagem54. Dessa forma, para reduzir a ocorrência de 

associações falsas, faz-se necessário a realização do controle de qualidade das amostras e dos 

SNPs, antes de realizar as análises de GWAS.  

Segundo Laurie et al.55, os efeitos da estratificação populacional são uma das 

questões que mais confundem a interpretação de resultados em um estudo de associação, e sua 

análise e possível correção é muito importante. A correção pelas abordagens baseadas em 

análise de componentes principais (PC) tem sido aplicada com sucesso nesse tipo de estudo, 

onde os auto vetores da análise são utilizados como covariáveis nos modelos de regressão do 

teste de associação56.   

Os resultados obtidos por meio de análises de componentes principais como forma 

de modelar o efeito da estrutura de população podem ser observados nas Figuras 1 e 2. 
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FIGURA 1 - Escalonamento multidimensional clássico (mds) 

obtido por meio de análise de estratificação 

populacional de animais Nelore Mocho 

 

Observa-se no gráfico de escalonamento multidimensional clássico (MDS - 

multidimensional scaling), que mensura a similaridade dos alelos entre os loci independentes 

dentre todos os animais, que não há indício de subestrutura na população estudada. O mesmo 

pode ser observado ao verificar a proporção da variância explicada de cada PC (Figura 2), uma 

vez que não foram encontrados PCs que demonstrassem e/ou explicassem a presença de 

subpopulações. 

 
FIGURA 2 - Variância Explicada para cada componente principal 

por meio da decomposição dos autovalores da matriz 

de parentesco 

 

Outra forma prática e eficiente de avaliar a diversidade genética de uma população 

é por meio da análise de agrupamentos (ou análise de cluster), a qual tem por finalidade reunir 

os indivíduos em grupos, de forma que exista a máxima homogeneidade dentro do grupo e a 

máxima heterogeneidade entre os grupos57.  
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O método UPGMA (Unweighted Pair-Group Method using Arithmetic 

Averages)58, ou método da ligação média entre grupos, tem sido comumente utilizado em 

estudos de diversidade genética, tendo vantagem de produzir menor distorção quanto à 

representação das similaridades entre indivíduos de um dendrograma59.  Desta forma, avaliou-

se a diversidade genética entre os animais da população estudada através do método UPGMA 

(Figura 3). 

 
FIGURA 3 – Dendrograma da análise de agrupamentos dos animais da população estudada obtido pelo 

método UPGMA 

 

Assim como na análise de PC, observa-se no dendrograma obtido que não há 

subgrupos populacionais dentre os animais da população contemplada nesse estudo. 

Os SNPs passaram um call rate maior que 90%, e todos aqueles que não atenderam 

o filtro foram retirados. Os SNPs com MAF inferior a 1% também foram removidos (Figura 4) 

por serem monomórficos ou por estarem em uma frequência muito baixa; a remoção destes 

SNPs da análise diminui a correção pelos múltiplos testes realizados na análise de associação e 

reduz os erros de associações17.  

 No controle de desvios das proporções do equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWP), 

foram excluídos SNPs com p-valor inferior a 0,01, pois desvios extremos podem indicar 

problemas na precisão da genotipagem. Além disso, desvios do HWP podem indicar também a 

estratificação da população e contaminação da amostra54.  



70 

 

 
FIGURA 4 - Histograma da frequência do menor alelo (MAF) antes (A) e depois (B) 

do filtro de controle de qualidade 

 

Para que fosse verificado o ajuste do modelo foi feito a plotagem de um gráfico 

Quantil – Quantil (Q-Q plot) (Figura 5).  

 

 
FIGURA 5 - Gráfico quantil-quantil (Q-Q plot), da 

distribuição dos valores observados e 

esperados para o estudo de 

associação genômica para maciez 

da carne em bovinos Nelore Mocho 

 

De acordo com Settles et al.60, o Q-Q plot ainda pode indicar a ocorrência de 

associações verdadeiras entre os SNPs significativos e a característica, normalmente 

evidenciados quando os valores observados se distanciam dos esperados com o aumento do 

nível de significância 

Segundo Patterson et al. 61, se o desvio ocorre de forma generalizada pode ser um 

indício de inflação do teste, o que pode ser ocasionado por várias razões, como o não ajuste dos 
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dados ou até mesmo estratificação populacional. Observa-se que o modelo está ajustado aos 

dados e não há nenhuma subestrutura da população entre as amostras no gráfico plotado, isso 

porque os valores observados encontram-se próximos a diagonal, distribuídos de modo 

uniforme. Evidências de associações verdadeiras entre os marcadores e a característica podem 

ser observadas à partir de –log10(p) = 4, quando os valores observados distanciaram-se da 

distribuição esperada sob a hipótese nula. 

Após a aplicação dos filtros de controle de qualidade os estudos foram realizados 

com 369.007 marcadores moleculares. 

A discussão sobre qual seria o limiar mais adequado para decidir se um SNPs será 

considerado significamente associado à característica de interesse em um estudo de associação, 

e qual seria o correto método de escolha desse limiar é amplamente discutido na literatura62-65. 

Como a escolha do limiar precisa levar em consideração aspectos únicos de cada base de dados, 

como tamanho populacional, tipo e densidade do marcador e a característica estudada, muitos 

pesquisadores o escolhem arbitrariamente de acordo com seus próprios dados3,66,67. 

Aplicando a correção de testes múltiplos de Bonferroni (p < 1,35 x 10-7) não foram 

constatados SNPs significativos associados com a característica, provavelmente porque aplica-

se um nível de restrição alto, considerado um teste conservador por muitos autores68. Sendo 

assim, assumiu-se um limiar de significância moderado de p < 0,0001 (-log10(p) = 4) para 

considerar um SNP significamente associado à maciez da carne.  

No Manhattan plot do GWAS, apresentado na Figura 6, verifica-se a associação 

dos SNPs com a característica. O eixo Y representa o –log10(p-valor) e o eixo x representa o 

SNP, dentro de seu respectivo cromossomo.  

 
FIGURA 6 - Manhattan plot dos resultados da associação genômica para 

maciez da carne em bovinos Nelore Mocho. Valores acima de –

log10(p) = 4 são equivalentes a p < 0,0001 
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Os SNPs significativos (p < 0,0001), os cromossomos os quais pertencem e a 

respectiva quantidade de SNPs por cada cromossomo, a magnitude do efeito dos SNPs e a 

variância fenotípica explicada por cada SNP estão relacionados na Tabela 2.   

 

TABELA 2 - Relação dos SNPs significativos (p < 0,0001) por cromossomo, magnitude dos efeitos e 

proporção da variância explica por cada marcador da análise de associação para maciez 

da carne em bovinos Nelore Mocho 

Cromossomo 

nº SNPs 

significativos 

(p < 0,0001) 

Marcador SNP 
Posição 

(bp) 
p -valor 

Efeito1 

(kgf) 
R22  

2 1 BovineHD0200010519 35890776 6,27x10-5 0,080 0,044 

3 4 

BovineHD0300018598 61985699 1,78 x10-5 0,384 0,052 

BovineHD0300018592 61963104 4,13 x10-5 0,341 0,045 

BovineHD0300013607 44423079 4,21 x10-5 0,130 0,045 

BovineHD0300014343 47080460 4,25 x10-5 0,375 0,045 

6 1 BovineHD0600030255 107476196 7,70 x10-5 0,254 0,044 

7 1 BovineHD4100005692 3767901 7,90 x10-5 0,336 0,043 

8 3 

BovineHD0800012633 42457111 4,98 x10-5 0,465 0,044 

BovineHD0800012672 42593631 8,25 x10-5 0,459 0,043 

BovineHD0800011924 40233063 9,62 x10-5 0,182 0,035 

10 2 
BovineHD1000015697 52544906 5,49 x10-5 0,357 0,044 

BovineHD1000016907 56853862 9,81 x10-5 0,264 0,042 

13 2 
BovineHD1300001375 5241338 1,26 x10-5 0,293 0,064 

ARS-BFGL-NGS-103952 5239814 3,82 x10-5 0,266 0,046 

15 1 BovineHD1500017829 62111287 4,29 x10-5 0,340 0,045 

16 3 

BovineHD1600023636 80913615 3,34 x10-5 0,477 0,050 

BovineHD1600020321 71640762 4,02 x10-5 0,241 0,046 

BovineHD1600024079 71629220 5,13 x10-5 0,235 0,044 

17 4 

BovineHD1700010171 37286078 2,30 x10-5 0,314 0,051 

BovineHD1700010167 37276657 2,93 x10-5 0,255 0,050 

BovineHD1700010159 37239853 3,53 x10-5 0,266 0,050 

BovineHD1700010170 37284477 3,63 x10-5 0,325 0,047 

18 2 
BovineHD1800015158 51785733 7,87 x10-5 0,334 0,043 

BovineHD1800000082 780691 8,32 x10-5 0,294 0,043 

19 2 
BovineHD1900009219 31166168 3,56 x10-5 0,833 0,049 

BovineHD1900009220 31170026 3,56 x10-5 0,833 0,048 

20 5 

BovineHD2000020388 69860437 1,31 x10-5 0,614 0,063 

BovineHD2000016508 59012651 5,86 x10-5 0,802 0,044 

BovineHD2000016509 59013620 5,86 x10-5 0,802 0,044 

BovineHD2000018456 64455943 6,08 x10-5 0,328 0,044 

ARS-BFGL-NGS-113627 62915139 9,31 x10-5 0,203 0,043 
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TABELA 2 - Relação dos SNPs significativos (p < 0,0001) por cromossomo, magnitude dos efeitos e 

proporção da variância explica por cada marcador da análise de associação para maciez 

da carne em bovinos Nelore Mocho (continuação) 

Cromossomo 

nº SNPs 

significativos 

(p < 0,0001) 

Marcador SNP 
Posição 

(bp) 
p -valor 

Efeito1 

(kgf) 
R22  

21 5 

BovineHD2100011685 40879018 1,06 x10-5 1,060 0,066 

ARS-BFGL-NGS-105488 40723942 4,68 x10-5 0,677 0,045 

BovineHD2100011634 40716342 4,86 x10-5 0,681 0,044 

BovineHD2100011645 40758122 5,74 x10-5 0,663 0,044 

BovineHD2100011681 40863778 9,67 x10-5 0,922 0,042 

25 3 

BovineHD2500008577 31236132 2,11 x10-5 0,155 0,052 

BovineHD2500005176 18426267 2,67 x10-5 0,357 0,051 

BovineHD2500005175 18422592 5,65 x10-5 0,388 0,044 

27 5 

BovineHD2700002322 7425998 3,36 x10-5 0,284 0,050 

BTB-00951096 9762847 3,92 x10-5 0,270 0,046 

BovineHD2700002324 7427882 8,03 x10-5 0,277 0,043 

BovineHD2700002943 9783723 8,37 x10-5 0,225 0,043 

BovineHD2700002308 7392760 9,51 x10-5 0,309 0,042 

28 2 
BovineHD2800013013 45096626 8,36 x10-5 0,275 0,043 

BovineHD2800011911 42317870 9,87 x10-5 0,349 0,042 
1: Refere-se à magnitude do efeito dos alelos no loco em módulo (│∆│) 
2: R2: refere-se à proporção da variação explicada por cada marcador SNP 

 

Observou-se 46 SNPs significativos para WBSF considerando o limiar moderado 

(p < 0,0001), pertencentes a 17 cromossomos diferentes, sendo que os maiores picos se 

encontram nos cromossomos 3, 13, 17, 20, 21 e 25.  

Os cromossomos com maior número de SNPs associados são os cromossomos 20, 

21 e 27, todos eles com até 5 SNPs associados à característica. Sendo que os SNPs do 

cromossomo 21 se encontram muito próximos um dos outros, distância que varia entre 40.716 

kb a 40.879 kb, esses resultados sugerem a existência de QTLs ligados à maciez da carne nessas 

regiões do genoma em bovinos Nelore Mocho.  

Segundo a Cattle QTL Database69, uma das plataformas online existentes que 

unificam informações genômicas já publicadas no meio científico de características de interesse 

econômico em bovinos, somente 3 QTLs associados com a maciez da carne em bovinos foram 

encontrados no cromossomo 20, e no cromossomo 21 foram 4 QTLs encontrados. Outros 

cromossomos com SNPs significativos encontrado nesse trabalho que merecem destaque 

devido ao pequeno número de QTLs já reportados são os cromossomos 13 e 25, ambos com 6 

e 4 QTLs associados com a maciez da carne, respectivamente.   
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McClure et al.47, estudando associação de SNPs e WBSF em cinco raças taurinas 

também encontraram evidências de QTL relacionados à maciez nos cromossomos 1, 3, 8, 13, 

20, 21 e 25. Os autores relatam que foram encontradas 75 regiões genômicas associadas com 

WBSF em pelo menos três raças, sendo pelo menos 8 detectadas em todas as 5 raças. Nos 

estudos com raças taurinas (Angus, Hereford, Gelbvieh, Simmental, Charolê, Limousin, and 

Red Angus) de Garcia et al.70, também foi evidenciada a associação entre a maciez da carne e 

SNPs, com evidências de QTL no cromossomo 20. 

Na literatura encontram-se vários trabalhos com diversas raças bovinas que relatam 

cromossomos com QTLs associados à maciez nos mesmos cromossomos evidenciados nesse 

trabalho, como nos estudos de Davis et al.71 e Barendse et al.72, com animais da raça Brahman, 

onde os cromossomos 7, 10 e 15 se destacaram. Ou o trabalho com a raça Charolês de Gutiérrez 

et al.73, que destacaram os cromossomos 7 e 25.  

Já Ribeca et al.74, ao estudar animais da raça Piemontês, diferentemente do 

observado nesse trabalho, observou destaque no cromossomo 24 considerando a característica 

de força de cisalhamento. Cromossomos diferentes aos relatados por esse estudo também foram 

evidenciados por Gill et al.75 em um estudo com a raça Angus, que encontrou pontos 

interessantes relacionados à maciez no cromossomo 11. 

Ao acessar bases de dados genômicos disponíveis online, como o QTLdb, NCBI, 

entre outras, nota-se logo que a maioria das informações de associação de genes com a maciez 

da carne são provenientes de animais de origem taurina, e esse número fica ainda mais escasso 

quando se procura por animais zebuínos especificamente da raça Nelore. Ainda são poucos os 

trabalhos de associação genômica ampla com características de carne ou carcaça na raça Nelore 

se comparada a outras raças taurinas. 

Um exemplo é o estudo recente de associação entre marcador e maciez em animais 

Nelore de Espigolan et al.76, que evidenciaram associação significativa entre marcadores SNPs 

e a maciez da carne nos cromossomos 11, 12 e 13, e para espessura de gordura subcutânea, nos 

cromossomos 7, 8 e 10. Ou no estudo genômico para maciez da carne de animais da raça Nelore 

em três tempos de maturação de Tizioto et al.77, que relatam a presença de QTLs nos 

cromossomos 2, 4, 7, 9, 11, 13 e 23 e deu maior destaque ao cromossomo 13 como a região de 

QTL que, apesar de baixa proporção, foi a que melhor explicou a variância genética aditiva. E 

o trabalho de Cesar et al.78, que evidenciou variância genética para depósito de gordura 

intramuscular em animais Nelore nos cromossomos 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26 e 27. 

Sendo assim, estudos genômicos para maciez da carne em Nelore são considerados uma grande 

adição ao conhecimento científico, uma vez que faltam estudos nas mesmas condições, além 
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da adição aos interesses econômicos da bovinocultura brasileira, quando se considera o efetivo 

populacional zebuíno do país. 

Os SNPs significativos explicaram entre 4,15% até 6,64% da variância fenotípica, 

o que pode ser considerada proporções relativamente baixas. Esses resultados indicam que não 

existe um gene de efeito maior por trás da maciez da carne, e que esse efeito provavelmente 

está distribuído em vários genes de efeitos menores. As características quantitativas complexas, 

que englobam a maioria das características de importância econômica, são influenciadas por 

vários genes em diferentes loci dentro do genoma, que geralmente têm efeito pequeno79. 

Esse comportamento é evidenciado em vários estudos e está relacionado ao fato da 

maciez ser uma característica quantitativa complexa3,47,66,76,77. Como nos estudos de Dang et 

al.3 que encontraram SNPs significativos para maciez da carne em bovinos Hanwoo explicando 

9% da variância, e os estudos de McClure et al.47 para maciez da carne em raças taurinas, que 

evidenciaram QTLs que explicaram entre 4,1% até 7,4% da variância. Já nos estudos de Tizioto 

et al.77, os autores evidenciaram QTLs associados à maciez da carne em bovinos Nelore que 

explicaram somente 0,19% da variância.  

Os SNPs significativos que explicaram maior proporção da variância neste estudo 

estão localizados nos cromossomos 3, 13, 17, 20, 21 e 25, e explicaram 5,2%, 6,4%, 5,1%, 

6,3%, 6,6% e 5,2% da variação, respectivamente. Esses foram os mesmos cromossomos que 

apresentaram os maiores picos de associação no gráfico Manhattan e, provavelmente, são esses 

os SNPs representados no gráfico.  

O SNP mais significativo e que explica a maior proporção da variância evidenciado 

nesse estudo (BovineHD2100011685) pertence ao cromossomo 21, e explica 6,6% da variação. 

Nesse mesmo cromossomo estão presentes outros quatro SNPs muito próximos um dos outros, 

como mencionado anteriormente, e apesar de explicarem uma menor proporção da variação, 

essa proximidade ao SNP de maior significância e efeito é mais um indicativo da presença de 

QTLs e genes envolvidos na maciez da carne em bovinos Nelore Mocho nessa região. 

Muitas variantes genéticas relacionadas a características complexas podem não ser 

detectadas nas abordagens que utilizam os SNPs e genes mais significativos80 como o GWAS. 

Aumentar o poder do mapeamento associativo, ajudando na identificação de marcadores de 

efeito pequeno, indetectável em GWAS, utilizando a abordagem de enriquecimento de vias 

baseada em SNPs pode ser uma solução, além de permitir um melhor entendimento dos 

mecanismos biológicos envolvidos. Em contraste com o GWAS comum, as análises baseadas 

em vias consideram fatores que contribuem simultaneamente para características complexas e 

não se limitam ao SNP e ao gene mais significativo81. Nesse sentido, para completar o estudo 
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de GWAS, foram conduzidas análises para detectar potenciais vias, ontologias gênicas e 

categorias funcionais associadas à maciez da carne.  

Apenas os genes com no mínimo um SNP significativo (p < 0,01) foram 

considerados para formação da lista de genes significativos. Dessa forma, foram geradas duas 

listas: uma completa com 22.365 genes (sem repetição); e outra lista com 1.010 genes 

significativos, também sem repetição. Considerando que pode haver um ou mais SNPs para 

cada gene, e que um mesmo SNP pode ter sua localização coincidindo com dois genes, devido 

à utilização de regiões promotoras com 20 kbp, a lista completa e a significativa apresentaram 

um total de 240.244 (90% repetidos) e 2.561 (60% repetidos) informações, respectivamente, 

ambas com repetição. 

Nas Tabelas 3, 4, 5 e 6 estão apresentados os resultados das análises de 

enriquecimento de vias estatisticamente significativas (p < 0,01), com q < 0,05.  

 

TABELA 3 - Termos de processos biológicos representados por genes estatisticamente associados com 

força de cisalhamento (WBSF)  

Identificação 

 GO 
Termo 

Nº de genes no 

termo GO 

Nº de genes 

 significativos no 

termo 

q-valor 

GO:0044255 Processo metabólico lipídico 

celular 454 40 0,006139 

GO:0006468 Fosforilação da proteína 746 57 0,003585 

GO:0016310 Fosforilação 974 75 0,000148 

GO:0006811 Transporte iônico 788 59 0,001717 

GO:0006812 Transporte de cátions 571 45 0,009813 

GO:0015672 Transporte de cátions 

inorgânicos 368 32 0,009813 

GO:0009101 Biossíntese de glicoproteínas 102 13 0,049220 

GO:0000165 Cascata MAPK 130 16 0,032570 

 

 

TABELA 4 - Termos de componentes celular representados por genes estatisticamente associados com 

força de cisalhamento (WBSF)  

Identificação 

GO 
Termo 

Nº de genes no 

termo GO 

Nº de genes 

 significativos no 

termo 

q-valor 

GO:0012505 Sistema endomembranoso 478 38 0,01377 

GO:0005794 Aparelho de Golgi 430 37 0,0058 
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TABELA 5 - Termos de função molecular representados por genes estatisticamente associados com 

força de cisalhamento (WBSF)  

Identificação 

GO 
Termo 

Nº de genes no 

termo GO 

Nº de genes 

significativos 

no termo 

q-valor 

GO:0004672 Atividade proteína quinase 599 46 0,00596 

GO:0004713 Atividade da proteína tirosina- quinase 513 41 0,00596 

GO:0004674 Atividade da proteína serina/treonina 

quinase 263 37 0,00246 

GO:0016301 Atividade quinase ou fosfoquinase 784 55 0,01023 

GO:0016773 Atividade de fosfotransferase, grupo 

álcool como aceitante 734 57 0,00187 

GO:0005509 Ligante ao íon cálcio 693 46 0,04733 

GO:0008324 Atividade de transporte 

transmembranar de cátion 646 44 0,03467 

GO:0015075 Atividade de transporte 

transmembranar de íon 841 56 0,00913 

GO:0005083 Atividade reguladora de GTPase de 

cadeia simples 217 20 0,04045 

GO:0005539 Ligante aos Glicosaminoglicanos 66 10 0,03297 

GO:0051020 Ligante à GTPase 57 8 0,03820 

GO:0005540 Ligante ao ácido hialurônico 17 5 0,04012 

 

TABELA 6 - Termos da base InterPro representados por genes estatisticamente associados com força 

de cisalhamento (WBSF) 

Identificação 

InterPro 
Termo 

Nº de genes no 

termo GO 

Nº de genes 

significativos  

no termo 

q-valor 

IPR001849 
Domínio de Homologia a 

Plecstrina 256 25 0,03617 

IPR006209 EGF 174 20 0,02031 

 

Um total de 22 termos GO apresentaram genes estaticamente associados com a 

maciez da carne em bovinos Nelore Mocho. As Tabelas 3, 4, 5 e 6 mostram o número de genes 

em cada categoria funcional (dentro de 22.365 genes listados sem repetição) e o número de 

genes significativos por categoria. Desses termos GO, 8 deles são referentes ao domínio de 

processos biológicos (Tabela 3), 2 ao domínio de componente celular (Tabela 4) e 12 ao 

domínio de função molecular (Tabela 5). Adicionalmente, um total de 2 temas InterPro (Tabela 

6) também apresentaram genes associados à maciez da carne. Já nenhuma via KEGG 

significativa foi encontrada utilizando os limiares preconizados. 

As ontologias gênicas são conjuntos de vocabulários estruturados usados para 

descrever e categorizar genes e produtos gênicos por meio de suas funções moleculares, 

envolvimento em processos biológicos e localização celular. Basicamente, objetiva avaliar a 

frequência dos termos funcionais da lista de genes, aplicando testes estatísticos para determinar 

aqueles termos significamente representados ou enriquecidos82. Estes vocabulários e suas 
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associações a genes e os produtos gênicos (Notas em Ontologia Gênica) são geradas e 

gerenciadas por diferentes fontes, tais como Gene Ontology Consortium (GO)33, KEGG35, 

InterPro34, entre outras.  

Dois termos GO significativos do domínio de função molecular demonstraram um 

relacionamento próximo com outros quatros termos GO, sendo dois do domínio de processos 

biológicos e dois do domínio de função molecular. De fato, a Atividade da proteína tirosina-

quinase (GO:0004713) é uma Atividade proteína quinase (GO:0004672), que é uma Atividade 

fosfoquinase (GO:0016301), que faz parte do processo de Fosforilação (GO:0016310) e 

Fosforilação da proteína (GO:0006468), e o mesmo pode se dizer da Atividade da proteína 

serina/treonina quinase (GO:0004674). 

Enzimas que transferem grupos fosfatos de moléculas de energia alta (ATP ou 

GTP) para moléculas específicas são chamadas de quinases, e o nome desse processo chama-

se fosforilação83. De acordo com Silva et al.84, a regulação de um grande número de vias de 

transdução de sinal em células, através da fosforilação da serina, treonina ou resíduos de 

tirosina, é de responsabilidade das proteínas quinases. A fosforilação destes resíduos é 

responsável por estímulos extracelulares e intracelulares, fornecendo mecanismos para o 

controle da atividade de proteínas. É demonstrado em muitos trabalhos na área de bioquímica, 

proteômica e genômica, que as proteínas tirosina quinase e serina/treonina quinase estão 

relacionadas a diversos processos fundamentais, como a proliferação celular, diferenciação, 

mobilidade e sobrevivência, morte celular programada (apoptose) e desenvolvimento 

embrionário75,85,86. 

A proteína serina/treonina quinase é uma enzima quinase que vai fosforilar grupos 

–OH (grupos álcool) da serina ou treonina, sendo assim o termo Atividade de fosfotransferase, 

tendo o grupo álcool como aceitante (GO:0016773) também apresentou genes significativos 

associados, relacionando-se ao processo de fosforilação. Outro termo significativo nesse estudo 

que se relaciona com a fosforilação de proteínas quinases é o termo Cascata MAPK 

(GO:0000165) do domínio de processos biológicos. A MAPK, proteínas quinases ativadas por 

mitogênicos, é uma sequência de reações de fosforilação e desfosforilação de quinases que 

inicia após a fosforilação de resíduo de tirosina, serina e treonina assim que é ativado o receptor 

do fator de crescimento84.  

Outros dois termos relacionados e significantemente representados por genes 

estatisticamente associados são Ligante à GTPase (GO:0051020) e Atividade reguladora de 

GTPase de cadeia simples (GO:0005083). As GTPases de cadeia simples coordenam diversas 

funções celulares, incluindo a reorganização da actina, movimento celular, ciclo celular, entre 



79 

 

outras87, e são uma família de enzimas hidrolases capazes de se ligarem e hidrolisar GTP 

(guanosina tri-fosfato). Os membros mais conhecidos dessa família são as GTPases Ras, 

envolvidas na transmissão de sinais no interior das células. As Ras ativadas por sinais vão ativar 

genes envolvidos no crescimento celular, diferenciação e sobrevivência84,85.  

Segundo Zamora et al.88, o crescimento celular depende, de certa forma, da ação 

das proteínas tirosina quinase e serina/treonina quinase, uma vez que elas vão auxiliar na 

ligação dos fatores de crescimento com seu receptor específico na parede celular, assim as 

reações químicas vão passar para o interior das células, ativando a expressão gênica e por sua 

vez a proliferação celular. A inibição das proteínas tirosina quinase e serina/treonina quinase é 

muito utilizada no tratamento do câncer, uma vez que impedindo-as não irá ocorrer a 

transmissão de sinal para dentro da célula, limitando o crescimento da célula cancerígena.  

Picard et al.89 (2010) afirmam que o crescimento muscular e suas propriedades 

intrínsecas determina pelo menos parte da qualidade da carne produzida. O conhecimento das 

proteínas envolvidas pode aumentar o conhecimento das propriedades do músculo e como ele 

se desenvolve durante a miogênese.  

No estudo de Koohmaraie et al.90, em que avaliam a relação entre a maciez e o 

crescimento celular, os autores afirmam que não é esperado efeito negativo na maciez da carne 

na hiperplasia (crescimento muscular). Se a hipertrofia muscular ocorre devido a mudanças na 

síntese de proteínas, não existirá efeitos negativos na maciez da carne, isso porque fatores que 

regulam a síntese de proteínas não estão envolvidos no processo de maciez da carne. De todos 

os mecanismos possíveis de se aumentar a deposição muscular, somente o mecanismo que 

envolve a supressão da degradação da proteína pode resultar na diminuição da maciez.  Os 

resultados encontrados em Castro et al.50 corroboram com a afirmação de Koohmaraie et al.90; 

nesse estudo foi avaliado a correlação genética entre a maciez da carne e diferentes 

características de interesse econômico, e os resultados demonstraram não existir correlação 

entre a maciez da carne e as características de ganho em peso e ganho em peso diário, duas 

características que aumentam a massa muscular e o rendimento de carcaça.  

No entanto, estudos com animais superprecoces, ou seja, animais que têm 

crescimento e desenvolvimento muscular precoce e atingem o ponto de abate ideal mais cedo 

e são abatidos mais jovens, a maciez da carne apresenta grande aumento se comparada à de 

animais abatidos mais tardiamente, com uma taxa de crescimento mais lenta7. Os relatos de 

Rubiano et al.52, estudando características de carcaça e qualidade da carne em bovinos 

superprecoces, registraram média de WBSF de Longissimus dorsi, em animais da raça Nelore, 

de 2,05 kgf. Bianchini et al.5 também encontraram valores médios baixos de WBSF (3,07 kgf) 
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em animais Nelore superprecoces, demonstrando que pode existir uma relação entre a 

velocidade do desenvolvimento muscular e a maciez.  

Duclos et al.91, estudando divergentes taxas de crescimento, altas e baixas, afirmam 

que o aumento no desenvolvimento muscular está associado com um aumento no tamanho da 

fibra muscular e consequentemente a maciez, e relataram que em animais com alta taxa de 

crescimento houve um aumento de 20% das fibras musculares. Semelhante alta maciez em 

animais com taxa de crescimento mais elevada foi reportado por Aass92. 

Quatro termos GO, sendo dois classificados no domínio de função molecular e dois 

no domínio de função biológica, mostraram significante enriquecimento de genes associados 

com a maciez da carne e demonstraram um relacionamento próximo na hierarquia GO: o 

Transporte iônico (GO:0006811) é uma Atividade de transporte transmembranar de íon 

(GO:0015075), e também é Transporte de cátions (GO:0006812) que é uma Atividade de 

transporte transmembranar de cátion (GO:0008324).  

Apesar da ampla gama de funções que podem encaixar nessas categorias é notável 

que a maciez da carne, ou melhor dizendo, o processo de amaciamento da carne, envolve 

processos biológicos e moleculares relacionados a esses termos, uma vez que todos os 

estímulos, secreção de enzimas, ativadores e reguladores de proteínas, são realizados por 

estímulos extracelulares e intracelulares, que fazem a transdução de sinal fazendo com que 

sejam transmitidas da membrana celular para o citoplasma, ou o caminho inverso93. Outro 

termo significativo nesse estudo que relaciona-se com o transporte iônico é o termo Transporte 

de cátions inorgânicos (GO:0015672) do domínio de processos biológicos. Segundo Silva et 

al.84, todas as quinases, discutidas acima, necessitam de um íon inorgânico para transferir o 

grupo fosfato.   

Dois termos GO significantes se agruparam no domínio de componente celular 

(Tabela 4): o Aparelho de Golgi (GO:0005794) que faz parte do Sistema endomembranoso 

(GO:0012505). O complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi, além da embalagem de proteínas 

para transporte a várias localizações celulares, também participa do processo de modificação 

dos oligossacarídeos do núcleo de glicoproteínas94. O que nos leva a dois outros termos GO que 

tiveram significante enriquecimento de genes nesse estudo, a Biossíntese de glicoproteínas 

(GO:0009101) do domínio dos processos biológicos, e o Ligante ao Ácido Hialurônico 

(GO:0005540), que é um Glicosaminoglicano (GO:0005539), ambos do domínio de função 

molecular.  

As glicoproteínas são proteínas simples ligadas a um açúcar e estão envolvidas em 

praticamente todos os processos nas células. Elas apresentam diversas funções que vão desde 
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funções no sistema imune até funções da comunicação entre células, sendo que as 

glicoproteínas estruturais participam em processo do tecido conjuntivo na união de fibras84, e 

muitos estudos associam a presença de certas glicoproteínas com a qualidade da carne95-98. O 

ácido hialurônico, dentre outras funções, tem participação na proliferação celular e em 

receptores celulares, sendo que tem ligação com várias proteínas quinases associadas à 

locomoção celular99.  

O termo Ligante ao Íon Cálcio (GO:0005509) demonstrou-se significantemente 

representado por genes estatisticamente associados com a maciez. A relação entre o cálcio e a 

maciez é bem documentada, uma vez que o cálcio tem papel fundamental no sistema calpaína-

calpastatina, sistema de maior importância na maturação da carne, por degradar as proteínas 

miofibrilares e, assim, atingir a maciez ideal1,2,7,100. 

O amaciamento da carne durante o período de estocagem refrigerada já foi alvo de 

muitos estudos ao longo dos anos e as evidências apontam que a proteólise das proteínas 

miofibrilares e proteínas associadas sejam a causa do amaciamento101. Dentre todas as proteases 

candidatas, evidências apontam que as proteases neutras ativadas por íons de cálcio, 

denominadas calpaínas, são as responsáveis pela proteólise post mortem que promove o 

amaciamento da carne durante a estocagem refrigerada da carcaça dos cortes101. Assim, a 

maciez da carne é determinada, entre outros fatores, pela intensidade e duração da proteólise na 

transformação de músculo em carne.  

Dentre os que compõem o sistema da calpaína temos as m-calpaína, que exigem 

para sua ativação quantidades de íons cálcio altas, as µ-calpaína, que exigem para sua ativação 

quantidades de íons cálcio baixas e calpastatina, principal inibidor das calpaínas durante o 

período de post mortem102. Na literatura, são inúmeros os trabalhos publicados ao longo dos 

anos que reportam genes candidatos para a maciez da carne ligados ao complexo calpaína-

calpastatina, trabalhos como os de Barendse et al.72, Curi et al.103, Shenkel et al.104, Iwanowska 

et al.105, Tizioto et al.106, entre outros.  

Koohmaraie et al.90 afirmam que a supressão da degradação de proteínas parece ser 

o mecanismo responsável pela diferença nas taxas de maciez da carne entre as diversas raças 

de bovinos. O que muitos estudos vêm demonstrando ao longo dos anos é que os animais 

zebuínos apresentam concentrações de calpastatina no músculo superiores aos taurinos7,14,100. 

As calpaínas são responsáveis por degradar as proteínas miofibrilares, elas são os catalisadores 

da degradação de proteínas específicas que se encontram na linha Z da miofibrila. Já a 

calpastatina, que é muito mais intensa em Bos indicus, atua como um inibidor da calpaína. 

Sendo assim, a fragmentação normal das fibras musculares durante o período post mortem não 
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acontece e a carne não desenvolve a maciez necessária, tornando-se excessivamente dura, 

levando a crer que existe uma estreita relação entre este inibidor e a menor maciez da carne2. 

Outro termo que mostrou significante enriquecimento de genes associados com a 

maciez da carne foi o Processo metabólico lipídico celular (GO:0044255) do domínio de 

processos biológicos e diz respeito às reações químicas e vias que envolvem os lipídios, 

realizadas por cada célula individualmente.  

Toda substância que é insolúvel em água, mas é solúvel em solvente orgânico, é 

chamada de lipídio, sendo assim, um vasto número de substâncias se encaixam nessa definição.  

A membrana biológica normalmente possui composição lipídica, e essa 

composição pode variar entre os diferentes tipos de lipídios, como os fosfatidilcolina, 

fosfatidilserina, esfingolipídeos, colesterol e cardiolipina107. Normalmente o colesterol é o 

lipídio de maior concentração na membrana plasmática, chegando a cerca de 30% do total; já 

nas membranas mitocondriais internas, o colesterol é praticamente indetectável e é a 

cardiolipina que se apresenta em maior quantidade, cerca de 20% do total107.  

Para a nutrição animal, a classe dos ácidos graxos é a de maior interesse, por 

corresponder à maior parte dos triglicerídeos, os quais são uma forma de armazenar os lipídios, 

constituída de glicerol e três ácidos graxos108. Os ácidos graxos apresentam funções distintas, 

como o de isolamento elétrico e térmico, fornecimento de energia, formação de hormônios, 

sinalização e regulação.  

Resumidamente, na primeira etapa da oxidação dos ácidos graxos, a retirada de 

átomos de carbono na forma de acetil-CoA ocorre sucessivamente, iniciando-se na extremidade 

da carboxila da cadeia do ácido graxo; essa fase é chamada de β – oxidação107. Na segunda 

etapa da oxidação, os elétrons (NADH e FADH2) removidos durante a oxidação, passam pela 

cadeia respiratória mitocondrial e o acetil-CoA, produto deste processo, pode ser 

completamente oxidado a CO2 no ciclo de Krebs. 

A digestão e absorção de ácidos graxos pelos ruminantes diferem dos não 

ruminantes, pelo fato de que a lipólise ocorre acima no trato digestivo, isto é, no rúmen. Isso 

faz com que o teor de gordura na dieta de ruminantes seja tratado com bastante atenção, uma 

vez que valores de Extrato Entérico altos podem atrapalhar a degradação ruminal, pois os ácidos 

graxos podem ser tóxicos à microbiota ruminal, principalmente os insaturados (ligações duplas 

entre carbonos) 108. Para contornar esse efeito, a microbiota ruminal desenvolveu a estratégia 

de biohidrogenação, colocando hidrogênios nas duplas ligações, tornando-as simples 

(saturadas). Segundo Webb & O’Neil108, essa estratégia da microbiota é a responsável pela 
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carne bovina ser mais saturada do que a carne de animais monogástricos, o que leva muitos 

nutricionistas a restringirem a ingestão de carne bovina pelo homem.   

Na síntese dos ácidos graxos, a primeira reação é conversão do acetil-CoA em 

malonil-CoA pela atividade da acetil-CoA carboxilase, enzima fortemente correlacionada à 

deposição de gordura nos animais107. 

Existem muitos trabalhos que relacionam os efeitos dos ácidos graxos na qualidade 

da carne5,8,108-112 e a aceitação da gordura por parte dos consumidores.  

A deposição de gordura na carcaça, por exemplo, tem grande importância no pós-

abate dos animais, pois vai evitar o encurtamento pelo frio (cold-shortening). O “Cold-

shortening” ocorre quando se tem uma queda brusca de temperatura do músculo antes do 

esgotamento do ATP, levando as fibras a se contraírem rapidamente e permanecerem neste 

estado, resultando em uma menor maciez da carne5,8,113. 

Wood et al.109 relatam que a composição dos ácidos graxos determina a firmeza e 

oleosidade do tecido adiposo e a estabilidade oxidativa do músculo, o que acaba afetando o 

sabor, coloração e a maciez da carne. Os autores afirmam que o marmoreio (presença de gordura 

entre as fibras) há muito tempo é reconhecido como um fator de qualidade da carne, 

adicionando suculência e maciez.  

Nas carnes bovinas, os feixes de fibras são as principais composições dos músculos. 

O sistema fibrilar é sustentado por uma trama conjuntiva, composta de elastina, queratina e 

principalmente de colágeno que, entre os três níveis de estrutura citados, corresponde entre 70 

a 80% do total. Alguns autores 109,112 relatam que a deposição das células de gordura no tecido 

vai quebrar os feixes de colágeno no perimísio, tecido conjuntivo que delimita um feixe de 

fibras de músculo estriado, iniciando o processo de maciez por “abrir a estrutura do músculo”.  

Brooks & Savell112, estudando possíveis indicadores de maciez da carne em bovinos, 

observaram uma grande correlação entre a força de cisalhamento dos músculos e a gordura do 

perimísio, indicando que a presença de ácidos graxos nas fibras musculares influenciaria de 

maneira favorável a maciez. 

Já Webb & O’Neil108 afirmam que a presença de gordura para definir a qualidade 

da carne depende amplamente de fatores sociodemográficos dos consumidores e considerar o 

marmoreio como um fator que irá garantir a maciez da carne é rejeitada por muitos 

pesquisadores. Tal questão vem sendo discutida há um certo tempo.  

A base de dados InterPro é uma base de dados que integra diversas informações 

sobre famílias, domínios e local funcional das proteínas. Duas entradas da base de dados IP, 
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Domínio de Homologia a Plecstrina (IPR001849) e EGF (IPR006209) mostraram significativa 

representação de genes associados à maciez da carne.  

O domínio da homologia a plecstrina (PH) são domínios pequenos e modulares que 

ocorrem em grande variedade de proteínas. A PH realiza a interação de várias membranas 

biológicas com proteínas e, realizando essas interações, a PH tem o papel de recrutar proteínas 

para diferentes membranas, direcionando-as às células apropriadas ou lhes permitindo interagir 

com outros componentes das vias de transdução de sinais114. Além da Plecstrina, proteína em 

que o domínio PH foi primeiramente detectado, outras proteínas que contém o domínio PH 

pertencem às famílias da proteína serina/treonina quinase e proteína tirosina quinase, cujas suas 

ações e relações com a característica de interesse foram discutidas anteriormente115.  

O EGF, sigla em inglês para Fator de Crescimento Epidérmico (EGF - Epidermal 

Growth Fator), é um fator que estimula o crescimento, proliferação e diferenciação celular, 

ligando-se ao seu receptor EGFR na superfície celular116. Essa ligação estimula, entre outros 

fatores, a ativação da proteína tirosina quinase do receptor, iniciando uma cascata de transdução 

de sinais que resulta em várias mudanças bioquímicas dentro da célula117. Essas mudanças 

podem, de certa forma, influenciar a característica de maciez da carne como relatado 

anteriormente.  
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4. CONCLUSÕES 

 

Identificou-se marcadores SNPs afetando significantemente a maciez da carne em 

bovinos Nelore Mocho em 17 cromossomos diferentes, com destaque aos cromossomos 3, 13, 

17, 20, 21 e 25, em que foram evidenciados SNPs que explicaram maior proporção da variação 

fenotípica.  

Foram identificadas também vias metabólicas associadas à maciez da carne a partir 

de ontologias gênicas, sendo 22 termos GOs e 2 entradas InterPro consideradas enriquecidas 

por genes associados à maciez da carne em bovinos Nelore Mocho. Os resultados apresentados 

nesse estudo contribuem para um melhor entendimento da arquitetura genética dessa 

característica complexa.  
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CAPITULO 4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O principal ponto para o aumento da competitividade da cadeia produtiva da carne 

bovina no Brasil seria a melhoria da qualidade da carne e uniformidade das carcaças. Apesar 

disso, observa-se que os programas de melhoramento genético ainda não dão a devida 

importância às características de qualidade da carne, principalmente no que diz respeito à 

maciez da carne em zebuínos, em especial a raça Nelore, que corresponde pela maior parte do 

rebanho brasileiro.  

A falta de inclusão do melhoramento genético para a maciez da carne nos 

programas de melhoramento do zebu brasileiro reside, entre outros fatores, nos altos custos da 

avaliação fenotípica dessa característica, que só pode ser medida após o abate dos animais, o 

que, além de ser caro para tornar-se uma rotina nos programas, também limita o uso dos animais 

avaliados nos rebanhos.  

Tais empecilhos fazem com que as ferramentas genômicas tragam inúmeros 

benefícios no conhecimento genético da característica e ao processo de seleção de animais 

superiores, promovendo incrementos positivos e de grande impacto para o sistema agropecuário 

brasileiro. 

Os painéis de alta densidade de marcadores moleculares, principalmente 

marcadores do tipo SNP, geram uma grande quantidade de dados e qualquer taxa de erro pode 

vir a prejudicar as análises. Sendo assim, controlar a qualidade dos marcadores é de grande 

importância, a fim de se evitar possíveis falsas associações, o que poderia levar a perdas 

incalculáveis, tanto no tempo para se repetir as análises, quanto financeiramente, caso essas 

informações errôneas sejam incorporadas em programas de melhoramento genético. 

Os limiares de um controle de qualidade não são rígidos, pois vão variar 

dependendo do tamanho amostral, da densidade dos marcadores utilizados e da característica 

que está sendo avaliada. Portanto, é recomendado verificar valores de controle de qualidade 

diferentes a cada situação, visando adotar o que melhor irá se adequar aos dados. 

O conhecimento gerado em um estudo de associação pode ser utilizado para 

localizar genes e vias metabólicas envolvidas na expressão da característica avaliada e para 

auxiliar na compreensão dos mecanismos biológicos envolvidos. Dessa forma, foi realizado um 

estudo de enriquecimento de vias metabólicas a partir de SNPs estudados em análise de 

associação para maciez da carne em bovinos Nelore Mocho, evidenciando-se vias representadas 

por genes associados à característica. Esses resultados contribuem para melhor entender a 

arquitetura genética dessa característica complexa. A compreensão dos mecanismos que 
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envolvem a maciez da carne em bovinos pode auxiliar os programas de melhoramento genético 

a terem um maior controle e gestão da característica, aumentando a confiabilidade do 

consumidor no produto brasileiro em relação à qualidade, agregando maior valor e aumentando 

a competitividade do país nos mercados internacionais. 

Os resultados obtidos nesse estudo, através da implementação de informações 

moleculares, serão úteis ao fornecimento de informações fundamentais para o melhoramento 

genético da maciez da carne na raça Nelore Mocho. Isso porque esses resultados podem ser 

amplamente utilizados em análises de bioinformática e, assim, podem ser incorporados em 

análises de expressão gênica e na seleção assistida por marcadores, pois utilizando os genes 

significativos encontrados nos estudos das vias metabólicas, tem-se a possibilidade da criação 

de até mesmo um chip temático que consiga capitalizar toda a variação dos SNPs e genes 

ligados ao GWAS e às vias; e assim, podem ser aplicados nos programas de melhoramento 

genético. 

 

 

 

 

 

 

 


