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A compreensão e predição da composição racial em bovinos de corte auxilia e pode influenciar 

no entendimento da formação de populações de animais multirraciais, bem como na 

identificação do método de predição mais adequado para obtenção dos valores genéticos dentro 

do conjunto de indivíduos candidatos à seleção. Adicionalmente, a determinação da composição 

racial em animais tidos como pertencentes a raças puras implica no possível entendimento de 

resultados espúrios em avaliações genéticas prévias. O estudo objetivou avaliar possíveis 

consequências da incorporação de dados públicos de genotipagem, para fins de predição da 

composição racial em bovinos de leite e corte, além de propor novas estratégias para 

incorporação dos dados WIDDE (Web-Interfaced next generation Database dedicated to genetic 

Diversity) (Sempéré et al., 2015), de forma unificada aos dados de projetos pré-existentes. Para o 

desenvolvimento do estudo, foram utilizados dados genômicos oriundos da plataforma WIDDE, 

disponível para acesso público pelo INRA – França, referentes a um conjunto de 1.162 animais 

previamente genotipados, proveniente de 25 raças, via painel de alta densidade (Illumina 

BovineHD, totalizando 777.855 SNPs por animal). O formato adotado pelo consórcio francês 

para disponibilização dos arquivos foi o PLINK (.ped, .map). Adicionalmente, animais da raça 

Black Angus (Illumina Bovine SNP50v1, totalizando 54.609 SNPs) com formato de codificação 

A/B, cedidos pela empresa canadense AgSights, foram incluídos no conjunto de dados para fins 

de validação. De forma complementar, utilizou-se os softwares PLINK v1.07 (Purcell, S. et al., 

2007) e FlashPCA2 (Abraham, G. et al., 2017) para conversão dos dados, redução dos genótipos, 

e posterior análise de clusterização. Todos os genótipos (WIDDE e AgSights) foram convertidos 

para o mesmo subconjunto de SNPs em comum (N=47.678), após controle e uniformização 

adotados via regras estabelecidas pelo SNPchiMp v3.0 - conversão do formato ACTG para A/B 

(NICOLAZZI et al., 2015). O controle de qualidade e manipulação dos dados foram 

implementados via comandos Linux (AWK e SED), além da linguagem de programação R. A 

abordagem inicial consistiu no cálculo da distância entre grupamentos genéticos (clusterização), 

via utilização de método fundamentado em álgebra linear denominado Principal Components 

Analysis (PCA), e posterior análise visual do conjunto de dados resultantes, por meio da 

plotagem dos autovetores obtidos. Posteriormente, o processo de validação da junção dos 

genótipos WIDDE e AgSights foi conduzido, via identificação dos clusters que envolviam 

indivíduos deste último grupo. Podemos concluir que a presente estratégia para redução da 

densidade dos genótipos possibilitou a junção de dois conjuntos de dados distintos, mesmo 

quando o formato de codificação dos genótipos originais não foi acessível. Por meio de análise 

de cluster em diferentes densidades, podemos notar que aspectos referentes a distância genética 

entre animais avaliados foram mantidos, totalizando de forma abrangente três clusters bem 

definidos, resumidos em animais zebuínos, taurinos e sintéticos. Investigação pormenorizada 

deve ser conduzida para outras raças inseridas no conjunto de validação. 

Agradecimentos à FAPESP: 2016/19514-2 e 2018/14035-4 

Palavras–chave: bioinformática, bovinos, cluster, genômica. 

mailto:*lucas.andrietta@usp.br

