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O conhecimento prévio sobre a estratificação genômica da população reduz a ocorrência de 

resultados espúrios obtidos via tentativa de se associar genótipos e fenótipos para identificação de 

regiões que possivelmente afetem características de interesse econômico. O presente estudo 

objetivou analisar o relacionamento genômico entre bovinos de diferentes raças, genotipados em 

duas densidades de marcadores do tipo SNP (Single Nucleotide Polymorfism), oriundos de 

diferentes continentes.  Um total de 565 indivíduos, pertencentes a 21 raças bovinas, incluindo 

animais zebuínos, taurinos e multirraciais, foram alvo de investigação genômica na presente 

investigação. Os dados genômicos foram obtidos por meio do painel de genotipagem de média 

resolução (50K), possuindo 52.666 SNPs extraídos da plataforma Illumina Bovine SNP50v1 

BeadChip®. Os genótipos utilizados para as análises são oriundos do INRA (Institut National de 

la Recherche Agronomique - França), sendo disponibilizados publicamente por meio da 

plataforma WIDDE: Web-Interfaced next generation Database for genetic Diversity Exploration 

(SEMPÉRÉ, G. et al., 2015). Um segundo subconjunto de marcadores foi obtido após mascarar-

se cerca de 46.000 marcadores, obtendo-se então o painel comercial 6K LD Illumina BeadChip. 

Tal redução foi realizada via software RTBM_V086, desenvolvido em linguagem C++ pelo último 

autor desse estudo. Três diferentes métricas de distanciamento/similaridade genômica foram 

computadas a priori e utilizadas como base para o processo de clusterização: Matriz de 

relacionamento genômico (G) (VANRADEN,2008); Matrix de inconsistências mendelianas (IM) 

entre pares de indivíduos (mensurando-se o número de homozigotos opostos) (VENTURA et. al, 

2016) e o uso da Matriz de distância euclidiana (EDM) (GIANOLA; VAN KAAM, 2008). O uso 

de diferentes métricas está diretamente associado a necessidade previa da composição racial dos 

indivíduos a serem testados. Teoricamente, a matriz G requer a definição dos valores de p e q 

(frequências alélicas) obtidos dentro de indivíduos de uma mesma raça, fato este complicador 

quando se avalia indivíduos provenientes de mais de uma raça ou grupo. As matrizes EDM e IM, 

por não necessitar do cálculo de frequências alélicas, surge como possível opção para agrupamento 

diante do referido problema. Tais medidas, assim como a análise de cluster para cada uma delas, 

foram também obtidas via RTBM_V086 software. A validação foi realizada por meio de métodos 

baseados em particionamento (K-means), no qual cada cluster e representado pelo centro 

(centroide) do grupo em evidencia. Diferentes valores de K foram aplicados (2, 3, 4, 5, 10 e 20) e 

a distribuição dos animais dentro dos respectivos K grupos foram observadas para cada métrica, 

subdivididas para as duas densidades. Os métodos de distanciamento genético G e MI, aplicados 

anteriormente a etapa de clusterização, promoveram resultados mais semelhantes quando 

comparados com o distanciamento baseado na distância euclidiana (EDM). Diferenças de 

agrupamento entre as duas densidades de marcadores (6K e 50K), para um mesmo método de 

distanciamento, apresentaram valores reduzidos sem alteração da distribuição segundo o critério 

de K-means. Clusterização via IM apresentou tempo computacional aproximadamente vinte vezes 

inferior quando comparada às demais opções de matrizes.  A clusterização, conduzida em painéis 

de 6K e via IM, surge como opção para discriminação de indivíduos puros em análises que 

envolvam múltiplas raças.  
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