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RESUMO 

 
Os bovinos são tradicionalmente utilizados como fonte de proteína animal 

na alimentação humana em diversas regiões do mundo. Na América do Sul esta 
espécie foi introduzida por colonizadores espanhóis e portugueses e há mais de 
500 anos tem sido disseminada no Brasil com importância alimentar e 
socioeconômica. Bovinos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro são remanescentes de 
bovinos trazidos da região ibero-americana por meio de navios. Atualmente são 
considerados patrimônios históricos e culturais do país, com destaque à pecuária 
extensiva e tradicional que é praticada em diversos biomas do interior do Brasil, 
como o Pantanal, o Cerrado e a Caatinga. O baixo número de indivíduos 
existente, a demanda por uma produção animal mais competitiva e 
economicamente viável, com potencial de agregação de valor ou diferenciais em 
termos de rusticidade, tem sido favoráveis para a discussão da conservação e 
maior utilização de raças localmente adaptadas. Isso tem tido maior destaque 
também em função do advento do aquecimento global e maior valorização de 
especificidades que caracterizam circunstâncias sociais ecológicas e produtivas 
em escala local. Assim, este estudo foi desenvolvido a fim de explorar e 
compreender padrões de diversidade genética em populações de bovinos 
Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro, investigando-se diferenças e semelhanças 
genéticas entre indivíduos e rebanhos amostradas em diferentes biomas das 
regiões centro oeste, norte e nordeste do Brasil. Bovinos foram amostrados e 
genotipados com uso de um chip contendo mais de 50 mil marcadores de base 
única (single nucleotide polymorphism, SNP). Diferentes técnicas de análise 
genética foram realizadas como o uso de distância genéticas, índices de 
diferenciação genética, estimativas de ancestralidade comum, endogamia e 
análises de dispersão e agrupamento uni e multivariados. Foram utilizados 
métodos de estatística espacial, que possibilitaram a identificação de padrões de 
variabilidade genética em função de distâncias geográficas e a identificação de 
descontinuidades genéticas, revelando uma compreensão inédita acerca da 
diferenciação entre grupos e raças e da variabilidade genética populacional. 
Foram adotados critérios de agrupamento com base em maior similaridade 
genética considerando-se diferentes grupos regionais e composições amostrais. 
Os resultados obtidos poderão subsidiar o reconhecimento da raça Pantaneiro, 
gerar estratégias e planejamentos para a preservação e gestão sustentável 
desses bovinos junto às associações de criadores, entidades de pesquisa e 
demais atores envolvidos. 

 

Palavras - chave: análise espacial, descontinuidade genética, conservação 

genética, estrutura populacional, Fst, recursos zoogenéticos 
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ABSTRACT 
 

Livestock production has played a major role in social-economic aspects of 
rural development worldwide. In South America the introduction of domestic 
breeds such as cows, sheep and goats occurred during Spanish and Portuguese 
colonization expeditions over five hundred years ago. The Pantaneiro and 
Curraleiro Pé-Duro cattle breeds originate from this exact context and resemble 
historic, cultural and ecological aspects of traditional cattle farming in Brazil. This 
is characterized by rough and extensive breeding systems placed in many 
ecosystems of this country. Small population sizes and severe loss of genetic 
diversity in livestock breeds are of great concern regarding the scenario of global 
warming, emphasis on the sustainability of farming activities, the need of 
alternatives to attend market trends and promote rural development in a local 
perspective. This study was undertaken to explore patterns of genetic diversity in 
Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro cattle, aiming to identify differences between 
groups reared in several regions of Central, North and Northeast of Brazil. Animals 
were genotyped using a SNP (single nucleotide polymorphism) chip containing 
over fifty thousand markers. Different analytical procedures were carried out using 
differentiation index, estimates of common ancestry, simple and multivariate 
clustering, inbreeding coefficients, genetic and also geographical distances. 
Spatial analysis was developed in order to allow the identification of specific 
geographical regions of greater genetic differentiation and patterns of genetic 
variation. The results may subsidize the official recognition of the Pantaneiro cattle 
as a unique breed of economical importance and allow to develop strategies to 
preserve genetic variability in Pantaneiro and Curraleiro Pé-Duro cattle. 

 
Keywords: conservation genomics, landscape genetics, livestock biodiversity, 
population structure, spatial analysis   
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CAPÍTULO I – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A preocupação com perdas de diversidade genética em diversas 

espécies domésticas tem tido maior destaque nas últimas décadas com o advento 

das mudanças climáticas, o surgimento de novas doenças, demandas crescentes 

por alimento e produtividade e o surgimento de novos mercados, num contexto 

em prol da maior sustentabilidade social e ambiental da produção agropecuária 

(FAO, 2007; GROENVELD et al., 2010; TABERLET et al., 2011).  

No estudo genético de populações muitas técnicas foram 

desenvolvidas para compreender padrões de variabilidade, diferenciação genética 

e estrutura populacional (PRITCHARD et al., 2000; FRANTZ et al., 2009; 

MIERMANS & HEDRICK, 2011). Entretanto, novas técnicas ainda estão em pleno 

desenvolvimento a fim de estudar populações reais na difícil tarefa de monitorar, 

preservar e conservar a biodiversidade em escala global e local (FRANKHAM, 

2010a; WAGNER & FORTIN, 2012; TORO et al., 2014). Os diferentes métodos 

utilizados para estimar diversidade genética e compreender fenômenos ligados a 

fatores genéticos, demográficos, ecológicos, entre outros, advém de uma série de 

linhas de pesquisa e tendências em estudos populacionais, com origem em 

diferentes áreas do conhecimento e que possuem interfaces e objetivos comuns 

(DINIZ FILHO et al., 2008; BALKENHOL et al., 2009). 

Uma revolução tecnológica marcou a transição da era genética para a 

era genômica, com mudanças significativas no panorama geral do estudo 

genético populacional (KHOURY et al., 2003; LUIKART et al., 2003; MARDIS, 

2008; CAETANO, 2009; COUTINHO et al., 2010; HU et al., 2013) oportunizando 

novas perspectivas, maior dinâmica e credibilidade nos estudos de genética de 

populações. Isso implicou na emergência de áreas do conhecimento ligado a 

genética geográfica, genética de paisagem e genética da conservação (AVISE et 

al., 2010; OUBORG et al., 2010; MANEL & HOLDEREGGER, 2013; AJMONE-

MARSAN et al., 2014). Ressalta-se que avanços biotecnológicos vieram 
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acompanhados de outras inovações que também tem subsidiado o estudo 

genético de populações, como a revolução dos sistemas de informação 

geográfica, ou “revolução SIG” (DOBSON, 2004; JOOST et al., 2010). 

Considerando os inúmeros desafios em prol da conservação da 

diversidade genética das espécies e suas populações, tem sido dada bastante 

ênfase em técnicas de “estatística espacial” ou “genética espacial”. Isso se deve à 

tentativa de compreender padrões de variabilidade genética tendo-se o espaço 

geográfico incorporado nas análises genéticas de maneira explícita, o que difere 

dos métodos que analisam dados genéticos e apenas consideram o espaço 

geográfico de maneira indireta, ou implícita (LALOE et al., 2010; DINIZ FILHO et 

al., 2013). Esse tipo de abordagem tem proporcionado avanços em termos de 

compreender mecanismos demográficos, miscigenações e o isolamento entre 

populações, tornando as simulações mais realísticas (GUILLOT et al., 2009; 

LEGENDRE & FORTIN, 2010). 

No cenário geral de conservação da biodiversidade e de estudos 

genéticos populacionais desenvolvidos em raças domésticas localmente 

adaptadas, com uso de informação genética, ou genômica, dois grupos genéticos 

(bovinos Pantaneiro e a raça bovina Curraleiro Pé-Duro) tem destaque no Brasil 

pela adaptação à produção extensiva em biomas tropicais, tradicionalmente 

praticada com baixo nível de tecnificação, e que apresentam potencial zootécnico 

para contribuir na pecuária nacional e no desenvolvimento rural sustentável 

(FIORAVANTI et al., 2011; MARQUES JÙNIOR et al., 2012). Estudos genéticos 

com uso de marcadores RAPD (SERRANO et al., 2004) e microssatélites (EGITO 

et al., 2007) revelaram que se trata de dois grupos genéticos distintos. Mais 

recentemente, um estudo, também com uso de marcadores microssatélites, 

revelou que o rebanho institucional de conservação da raça Curraleiro Pé-Duro, 

localizada no Estado do Piauí (Embrapa Meio Norte), apresenta riscos em termos 

de baixa variabilidade genética, em que os autores sugerem o uso de 

reprodutores de outros rebanhos para contornar essa situação (SILVA FILHO et 

al., 2014). De todo modo, ainda não foram desenvolvidas pesquisas com uma 

abordagem ampla do genoma desses animais. Também não foram realizados 

estudos inter e intra-populacionais que discriminem geneticamente os rebanhos 
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Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro com amostragens em diferentes municípios e 

ecossistemas do país. 

Ressalta-se que embora atualmente exista um cenário bastante 

otimista com relação às novas perspectivas que a era genômica representa, em 

termos de conservação genética, é notório que o advento da era genômica está 

longe de ser considerada uma “panaceia” para estudos genéticos populacionais 

(FRANKHAM, 2010a). Muitas das limitações e dificuldades que existiam antes da 

chegada da era genômica persistem em função da falta de conhecimento básico 

que ainda deve ser priorizado e contornado nos próximos anos (OUBORG et al., 

2010).  

As estratégias de conservação genética normalmente são 

desenvolvidas evitando-se níveis elevados de homozigose e ancestralidade 

comum, sob o risco de deriva genética e depreciação por endogamia. Assim, as 

intervenções são realizadas em prol do maior fluxo gênico entre as populações 

que compõe a metapopulação (TORO et al., 2014). Contudo, o efeito desse tipo 

de estratégia nas características adaptativas e de interesse econômico ainda é 

pouco compreendido, do mesmo modo que o efeito de introgressão genética e da 

existência de efetivos populacionais pequenos nesse tipo de característica 

também sejam pouco entendidos (FRANKHAM, 2010a; KRISTENSEN et al., 

2010).  

A genética de populações e a genética na escala de paisagem (do 

inglês, landscape genetics) junto com o uso de tecnologias genômicas são 

abordagens que possivelmente trarão melhor compreensão e discernimento 

acerca do estado da arte em que populações e grupos raciais se encontram 

(AJMONE-MARSAN et al., 2014), com perspectivas para subsidiar a preservação, 

utilização e até o melhoramento genético desses grupos, o que envolve contextos 

amplos, conceitos diversos e interdisciplinaridade, e que contextualiza a prática 

da “conservação genética” (DINIZ FILHO et al., 2008) ou da “conservação de 

recursos genéticos” (SILVA et al., 2013a; 2013b).  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 “Genética de populações” e “genética de paisagem”: a 

interdisciplinaridade como gênesis e perspectiva  

 

Em termos gerais, “genética de populações” se refere ao estudo de 

variações de frequências gênicas ou genotípicas que ocorrem em populações em 

consequência de processos evolutivos como seleção natural, mutação, deriva 

genética e fluxo gênico, e que considera fatores como recombinação, estrutura e 

subdivisão populacional, que pode, ou não, estar associado a fenômenos 

adaptativos ou de especiação (SALMAN, 2007; OKASHA, 2012). Já “genética de 

paisagem” é um termo emergente que se refere à quantificação do efeito de 

características da paisagem (do inglês, landscape) na distribuição espacial de 

variabilidade genética de populações (HOLDEREGGER & WAGNER 2006, 

STORFER et al., 2007; BALKENHOL et al., 2009), sendo que a incorporação do 

espaço geográfico tem possibilitado um aumento na qualidade das percepções 

acerca da variabilidade genética de populações (MANEL et al., 2003).  

Segundo BARBUJANI (2000), de modo geral, os estudos de genética 

de paisagem são realizados para descrever e interpretar a diversidade genética e 

testar a relação entre frequências alélicas e localidades geográficas. Quando 

constatada, esta relação indica “estruturação geográfica” (BARBUJANI, 2000) ou 

“estruturação genética na escala de paisagem” (TELLES & BASTOS, 2009), que 

possibilita investigar variações (gradientes) ou isolamento por distância. Quando 

não constatada, implica na identificação de zonas de maior discrepância (restrição 

ao fluxo gênico) ou um indício de quais variáveis geográficas poderiam ser mais 

informativas na compreensão da diversidade genética (BARBUJANI, 2000).  

De todo modo, discriminar genética de populações de genética de 

paisagem não é simples, em função de que são áreas de conhecimento 

relativamente recentes, existindo uma “superabundância” de linhas de pesquisa 

paralelas que também objetivam a descrição de variabilidade genética 

populacional (DINIZ FILHO et al., 2008). Segundo DINIZ FILHO et al. (2008), 

historicamente, três áreas tiveram maior destaque na compreensão de processos 
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históricos, ecológicos e de padrões de variabilidade genética, sendo elas a 

biologia populacional (dividida em genética de populações e ecologia de 

populações), a biogeografia (que descreve a distribuição das espécies e biomas 

em termos do espaço geográfico e do tempo geológico) e a sistemática (que 

descreve a biodiversidade e relações filogenéticas entre organismos). Essas três 

áreas serviram como base para o maior desenvolvimento e visibilidade das áreas 

da filogeografia, ecologia molecular e genética geográfica, sendo estas duas 

últimas áreas influências diretas na emergência da linha de pesquisa denominada 

genética de paisagem (DINIZ FILHO et al., 2008). Ressalta-se que essas áreas 

mais recentes tiveram maior destaque após o advento dos marcadores 

moleculares, o que foi acompanhado de inovações nas análises estatístico-

espaciais de populações (TELLES & BASTOS, 2009). 

Nesse sentido, no contexto de identificar episódios históricos que 

dividiram populações em grupos menores, dispersas em regiões geográficas 

diferentes, a filogeografia seria a linha de pesquisa auxiliar na determinação e 

definição da época desses acontecimentos, enquanto que a ecogeografia estaria 

relacionada com a identificação e a mensuração desses eventos em termos de 

processos adaptativos ou de diferenciação fenotípica, que por sua vez, remete ao 

estudo de adaptação ou aptidão, que são objetivos atrelados à linha de pesquisa 

denominada genética ecológica (DINIZ FILHO et al., 2008).  

Nessa retrospectiva histórica e sobre a emergência de novas linhas de 

pesquisa, conforme exposto por DINIZ FILHO et al. (2008), percebe-se que a 

genética de populações é mais antiga e embora a genética de paisagem 

incorpore e advenha de um maior número de linhas de pesquisa, é conveniente 

defender que a genética de populações é um tópico mais amplo, e que contém o 

tópico de genética de paisagem e também de genética geográfica. De maneira 

resumida, a genética de paisagem tem sido definida como um campo 

interdisciplinar emergente que combina ecologia de paisagem, genética de 

populações e estatística espacial (BALKENHOL et al., 2009). 

Um conceito amplo e de caráter prático é a genética da conservação 

ou conservação genética, que quando realizada em termos populacionais, 

normalmente está relacionada com a preservação e manejo sustentável de 

populações contendo um número reduzido de indivíduos (DESALLE & AMATO, 
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2004; OUBORG et al., 2010). Em ciência animal este termo tem sido utilizado 

para descrever atividades em prol da preservação e maior utilização de animais 

localmente adaptados com potencial produtivo e/ou ecológico ou em risco de 

extinção (FAO, 2007; FAO, 2009). Segundo DINIZ FILHO et al. (2008) este termo 

tem influência de todas as áreas do conhecimento e linhas de pesquisa citadas 

anteriormente. De todo modo, embora as linhas de pesquisa possam ser 

classificadas em termos científicos, essa tarefa parece ser difícil de colocar em 

perspectivas práticas, em função das evidentes interfaces e confluências entre 

características e objetivos das linhas de pesquisas apresentadas. Segundo 

TELLES & BASTOS (2009), em meio à diversidade de vocabulário, ideias e 

métodos, considerar “genética de paisagem” como uma disciplina vai depender de 

maior interação entre geneticistas de populações, ecólogos da paisagem e 

estatísticos espaciais bem como de maior disponibilização de ferramentas e 

procedimentos de análise para a comunidade científica. 

 

 

2. 2 A transição “genética-genômica” em estudos populacionais: uma 

metamorfose tecnológica 

 

 

A descoberta da estrutura do DNA em 1953, junto com a tecnologia do 

DNA recombinante e o advento dos marcadores moleculares, propostos na 

década de 1970, oportunizou o desenvolvimento de estudos genéticos com maior 

nível de detalhe e eficiência em diversas espécies, que em animais ficou 

conhecida pelo termo “biotecnologia animal” (COUTINHO et al., 2010).  

Em 2009 destacou-se o mapeamento do genoma bovino (BOVINE 

HAP MAP CONSORTIUM, 2009; BOVINE GENOME SEQUENCING and 

ANALYSIS CONSORTIUM, 2009). Marcadores moleculares vinham sendo 

desenvolvidos para espécies de interesse zootécnico desde a década de 1980, 

sendo que os avanços que ocorreram até a atualidade foram marcados por uma 

mudança significativa em diversos aspectos, como a menor laboriosidade, 

aumento da velocidade de processamento (automação) e maior quantidade de 

marcadores utilizados, que passou de dezenas para milhares (CAETANO, 2009).   
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As tecnologias denominadas de “segunda geração” ou de 

“genotipagem em massa” são contextualizadas em uma transição da “era 

genética” para a “era pós genômica” (MARDIS, 2008; HU et al., 2012), com 

destaque aos chips de alta densidade que permitem a genotipagem de milhares 

de mutações de base única (SNP) (do inglês, Single Nucleotide Polymorphism) 

(BOVINE HAP MAP CONSORTIUM, 2009) que exemplificam a radical mudança 

nos procedimentos que antes levavam meses, ou até anos, e que atualmente 

podem ser realizados em questão de dias (CAETANO, 2009).  

Os marcadores SNPs são oriundos de mutações conhecidas há 

bastante tempo, consideradas alterações mais elementares na molécula de DNA 

que ocorrem nas bases únicas da cadeia de bases nitrogenadas (Adenina, 

Citosina, Timina e Guanina), sendo normalmente bi-alélicos, ocorrendo em 

espaços intergênicos (sem função determinada) e em algumas vezes em regiões 

regulatórias do DNA (CAETANO, 2009). Em função de que esse tipo de marcador 

e tecnologia possui “afinidade” ou que traduz bem os padrões de variabilidade 

genética em termos populacionais (HE et al., 2009) os chips de genotipagem 

passaram a ser utilizados em larga escala em diversas regiões e espécies 

(RAMOS et al., 2009; KIJAS et al., 2009).  

Com o advento do sequenciamento do genoma de diversas espécies e 

as inovações em termos tecnológicos, a transição da era genética para a era 

genômica representou perspectivas novas para estudos genéticos populacionais 

diversos, como de interesse médico (GUTTMACHER & COLLINS, 2003; 

KHOURY et al., 2003), de interesse produtivo e de segurança alimentar, como no 

caso da compreensão dos padrões de variabilidade genética associada ao 

fenótipo (ANDERSSON & GEORGES, 2004) e da manutenção e utilização 

sustentável desses recursos para o presente e posterioridade (AJMONE-

MARSAN & THE GLOBAL DIV CONSORTIUM, 2010), definida como 

conservação genética (AVISE, 2010). Considerando a grande revolução com a 

chegada da era genômica, percebe-se na literatura a mudança também dos 

termos utilizados, no qual genética de populações, genética de paisagem e 

genética da conservação, tem sido substituídos gradativamente pelos termos 

“genômica de populações”, “genômica de paisagem” e “genômica de 

conservação” (LUIKART et al., 2003; GUILLOT et al., 2009; OUBORG et al., 
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2010; TORO et al., 2014), no sentido de que as análises passaram do nível 

gênico para o nível genômico (BARBUJANI, 2000).  

 

 

2.3 Modelos tradicionais e tendências metodológicas em estudos genéticos 

populacionais  

 

 

Muitas teorias e modelos estiveram envolvidos no desenvolvimento de 

estudos genéticos populacionais, como conceitos e definições de diversidade 

genética (NEI, 1973) e conceitos como “alelos idênticos por descendência” ou 

“idênticos por estado” (revisado por TORO et al., 2014). A maioria dos modelos 

teóricos utilizados em estudos genéticos populacionais já eram reportados na 

década de 1960, com a observação em moscas, ratos e humanos (LATTER, 

1973). Segundo LATTER (1973), em termos gerais, quatro modelos tiveram 

destaque: 1) modelos de ilha, em que ocorre compartilhamento ou troca equitativa 

de genes entre as ilhas (populações); 2) modelos Stepping Stone, no qual se 

assume que a taxa de migração entre grupos ocorre em função da distância que 

existe entre eles; 3) modelos de isolamento por distância, que lidam com 

populações uniformemente distribuídas, sendo a migração individual definida por 

uma distribuição de probabilidade contínua; 4) modelos de migração baseados 

em matrizes, designadas para lidar com padrões gerais de migração que 

envolvem um número finito de colônias. Os modelos de ilha se tornaram bastante 

comuns e foram definidos por WRIGHT (1943) como sendo um modelo no qual se 

assume que a população é dividida em subgrupos, cada uma sob uma dinâmica 

em que a reprodução se dá ao acaso, admitindo-se algum grau de fluxo gênico 

(migração) entre subgrupos. Já o modelo de isolamento por distância parece ter 

tido maior aceitação quando a estrutura espacial da população é bastante 

discreta, com pequena diferenciação genética entre subgrupos. 
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2.3.1 Distância Genética 

 

 

Uma técnica bastante comum em estudos populacionais é a estimativa 

da distância genética entre indivíduos ou populações, que embora possa ser 

obtida com diferentes metodologias os resultados apresentam-se bastante 

similares (CUSHMAN et al., 2006). De modo geral, distâncias genéticas podem 

ser calculadas entre pares de indivíduos ou entre populações, podendo-se atribuir 

um valor igual a 0 quando os genótipos são idênticos, e valor igual a 1 quando os 

genótipos são completamente dissimilares (NEI et al., 1983). Tradicionalmente, as 

distâncias genéticas têm sido interpretadas de maneira indireta associando-se o 

conhecimento prévio das populações analisadas com as estimativas de distância. 

De todo modo, os padrões de diversidade tendem a seguir um modelo de 

“isolamento por distância” (WRIGHT, 1943), no qual maiores diferenças genéticas 

entre indivíduos estão relacionadas com o maior afastamento geográfico entre 

elas e no qual as distâncias genéticas são inversamente proporcionais ao fluxo 

gênico (DUPONLOUP et al., 2002; LAWSON-HANDLEY et al., 2007). Essa 

situação pode gerar variações ou “gradientes”, resultado de características 

reprodutivas e migratórias, possivelmente relacionadas com características da 

geografia, o que tem sido uma das essências em estudos de genética de 

paisagem (MANEL et al., 2003). O primeiro método que avaliou parâmetros 

demográficos de modo explícito no estudo com dados genéticos considerando um 

modelo de isolamento por distância foi reportado por SLATKIN (1993).  
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2.3.2 Heterozigosidade 

 

 

No contexto dos marcadores moleculares destaca-se o parâmetro 

heterozigosidade (proporções dentro e entre populações), que é um parâmetro 

generalista de diversidade genética que quando possui valores muito baixos é 

indicativo de que as populações estejam isoladas (restrições de fluxo gênico ou 

existência de “gargalos”, do inglês bottlenecks) ou ainda, que existe alguma 

dinâmica que reduziu severamente a variabilidade genética. Normalmente a 

heterozigosidade observada é comparada com valores esperados segundo o 

teorema de Hardy-Weinberg, no qual a heterozigosidade observada menor que a 

esperada (Ho<He) sugere uma possível “fixação de alelos” ou elevada 

endogamia, e a heterozigosidade observada maior que a esperada (Ho>He) é um 

indicativo de alta variabilidade genética ou indício de que existiu fluxo gênico entre 

populações previamente isoladas (BARBUJANI, 2000; TORO et al., 2014). Em 

teoria, populações panmíticas (que seguem as premissas teóricas ideais) e que 

se encontram subdivididas, a heterozigosidade pode ser reduzida em função de 

acasalamentos não aleatórios dentro das populações (como em casos de 

cruzamentos entre animais consanguíneos) ou em função da existência de 

variação de frequência alélica dentro das populações, mesmo quando estas se 

encontram em equilíbrio Hardy-Weinberg. Assim, déficits de heterozigosidade 

dependem de efeitos da endogamia, fatores como deriva genética e de 

diferenciação genética entre as populações analisadas.  

 

 

2.3.3 Índice de fixação de Wright (Fst) 

 

 

Um parâmetro de diferenciação entre populações é o índice Fst, ou 

índice de fixação de Wright (WRIGHT, 1943). Proposto inicialmente como um 

coeficiente de endogamia, utilizando a correlação entre gametas segregantes, foi 

adaptado para a utilização em estudos genéticos multialélicos (COCKERHAM, 
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1973), definido como a razão de variâncias genéticas, que por sua vez repercutiu 

em uma série de métodos de estimar Fst em populações com pequeno número 

de indivíduos, como em WEIR & COCKERHAM (1984). É considerado um 

indicador de variabilidade genética, relacionado com os conceitos de deriva 

genética (consequência da subdivisão de populações) ou de fluxo gênico (que 

torna as frequências alélicas de uma população mais similares) e é interpretado 

em termos de distância ou diferenciação genética entre indivíduos e populações 

comparadas (BARBUJANI, 2000). Este índice pode ser definido como a 

proporção de diversidade genética devido a diferenças entre frequências alélicas 

dentro ou entre populações (HOLSINGER e WEIR, 2009). Contudo, 

tradicionalmente ela tem sido calculada e interpretada sem incorporação do 

espaço geográfico, de modo que tem auxiliado a avaliação da estrutura 

populacional sem considerar a estrutura geográfica de maneira explícita, sendo a 

interpretação muitas vezes limitada (MEIRMANS & HEDRICK, 2011). Um valor 

baixo de Fst é interpretado como pequena diferença genética na comparação 

entre populações e valores elevados sugere maior distância genética.  

O maior número de marcadores genéticos existentes na atualidade tem 

justificado o uso do índice Fst mesmo em estudos populacionais com reduzido 

número de amostras (WILING et al., 2013). Considerando os chips densos de 

genotipagem automatizada, a maioria dos marcadores SNP embutidos nesses 

chips possuem um endereço cromossomal, sendo que o conjunto de marcadores 

devidamente ordenados pode ser utilizado para representar um intervalo, ou uma 

“janela” do genoma (WILKINSON et al., 2013). Assim, o índice Fst tem sido 

utilizado para identificar “assinaturas de seleção”, ou regiões genômicas de maior 

diferenciação entre populações, que apresentam um padrão acima da média em 

termos de fixação alélica, que podem estar associadas, ou não, a genes de 

importância produtiva, econômica ou adaptativa (MORADI et al., 2012; RAMEY et 

al., 2013 QANBARI & SEMIANER, 2014), ou indicar eventos históricos de 

miscigenação (KIJAS et al., 2012) e de seleção (ZHANG et al., 2012). Contudo, a 

prioridade tem sido a identificação de regiões e de marcadores possivelmente sob 

seleção, em detrimento de uma abordagem focada em genes (OUBORG et al., 

2010). 
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2.3.4 Análises multivariadas 

 

 

A divisão de populações em clusters tem sido marcada pelo uso de 

métodos não espaciais e espaciais (GUILLOT et al., 2009). Em estudos genéticos 

populacionais também se destacam a utilização de metodologias multivariadas, 

como a ordenação de dados genéticos em componentes principais (PCA) ou 

vetores multidimensionais (MDSC ou MDS), que auxiliam as interpretações sobre 

a estrutura populacional ou distância genética entre populações e indivíduos em 

termos de dissimilaridade (matriz de distância) com representação gráfica de 

pontos (KIJAS et al., 2009; SILVA et al., 2011; MANNI et al., 2002).  Embora às 

vezes seja denominado metodologia "espacial", esse termo muitas vezes não se 

designa à incorporação do espaço geográfico e sim à característica da análise em 

termos de variância, a qual tem caráter multidimensional, em contraposição às 

análises uni ou bivariadas. Tentativas de realizar mapas utilizando componentes 

principais de maior variabilidade, em termos de frequência alélica, foram 

denominadas de “mapas sintéticos” (BERTRANPETIT & CAVALLI-SFORZA, 

1991). Já quando o espaço geográfico é incorporado junto aos dados genéticos, 

antes da obtenção dos componentes principais ou vetores multidimensionais, os 

termos utilizados são “componentes principais espaciais” (sPCA) e 

“escalonamento multidimensional espacial” (sMDSC) (LALOE et al., 2010).  

De todo modo, existem limitações na interpretação dos resultados tanto 

nos métodos espaciais como não espaciais, embora que os padrões de dispersão 

obtidos têm auxiliado na compreensão da variabilidade genética, em termos de 

similaridade e dissimilaridade (NOVEMBRE & STEPHENS, 2008; REICH et al., 

2008; GUILLOT et al., 2009). Segundo PALMÉ et al. (2013), existe maior relação 

entre os pontos de uma representação gráfica de componentes principais com a 

localização geográfica dos indivíduos somente quando a correlação entre 

distâncias genéticas e geográficas é bastante alta. Nessa situação, o autor 

discute que um estudo de uma população ideal segundo o modelo de isolamento 

por distância (em teoria, neste caso as frequências alélicas seguem um gradiente 

perfeito) não revelaria a existência de descontinuidades genéticas, mas isso não é 

o que tem sido observado em muitas populações. 
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2.3.5 Abordagem Bayesiana e máxima verossimilhança 

 

 

Métodos baseados em análise Bayesiana e equações de máxima 

verossimilhança têm sido utilizados em diversos estudos de estrutura 

populacional (KIJAS et al., 2009; WILKINSON et al., 2013; GRASSO et al., 2014) 

realizando-se a alocação de indivíduos em clusters com base na ancestralidade 

comum. São programas fundamentados na cadeia de Markov (MCMC), baseados 

em convergência, que encontram soluções matemáticas com uso de equações de 

verossimilhança máxima, com a vantagem de permitir a inclusão de informações 

acerca da população (legendas ou códigos de identificação) que não interferem 

no resultado e que auxiliam interpretações acerca da classificação de indivíduos 

nos clusters inferidos, possibilitando comparações ou o viés da utilização de 

definições de populações realizadas com base em características geográficas ou 

no local onde são criadas (PRITCHARD et al., 2000). Essa é uma vantagem da 

abordagem Bayesiana, em contraposição aos outros métodos, que realizam 

definições apriorísticas das populações com maior arbitrariedade (DNIZ FILHO et 

al., 2008). Essa menor arbitrariedade se refere também a determinação do 

número mais provável de clusters, com destaque ao método proposto por 

EVANNO et al. (2005).  Contudo, este método também não permite muita 

extrapolação em termos de explicar processos de migração, mutação, ou 

variações que ocorreram no tamanho da população (PALSBOLL et al., 2007). Os 

métodos de alocação de indivíduos em clusters com base em ancestralidade 

comum são baseados em premissas diferentes (CORANDER et al., 2008), como 

se assumindo miscigenação, ou não, entre as populações (PRITCHARD et al., 

2000), ou correlação entre frequências alélicas (FALUSH et al., 2003). Essa 

abordagem é conhecida por ser um pouco demorada em função de que várias 

réplicas são realizadas a fim de se testar a convergência e a repetibilidade dos 

resultados, e tem sido recomendado utilizar diferentes programas ou equações 

para testar a consistência dos resultados (FRANTZ et al., 2009).  
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2.4 Análises espaciais em estudos genéticos populacionais  

 

 

Segundo DINIZ FILHO et al. (2008), a utilização de métodos de análise 

genética com estatística espacial teve início no final de década de 1970, com o 

estabelecimento de um protocolo de autocorrelação espacial no qual se utilizava 

um mapa e correlogramas espaciais para expressar padrões de similaridade em 

termos de frequência alélica relacionados possivelmente a processos evolutivos 

(SOKAL & ODEN, 1978a, 1978b). A partir disso, as análises espaciais tem tido 

gradual destaque em estudos populacionais, desde simulações até com uso de 

dados reais (SHIMATANI & TAKAHASHI, 2003), com ênfase em diversos estudos 

para tentar incorporar o espaço geográfico aos dados genéticos (no sentido de 

que existem duas matrizes de distâncias de natureza distintas) (GUILLLOT et al., 

2009). Segundo DINIZ FILHO et al., (2008) esta é uma diferença marcante entre 

abordagens, o que caracteriza duas tendências distintas no estudo genético de 

populações: espacialmente explícita e espacialmente implícita. Embora existam 

tendências, este autor defende que em linhas de pesquisa mais amplas, como 

genética da conservação, costuma-se utilizar as duas abordagens e também 

metodologias oriundas de diferentes influências do nebuloso e diversificado 

cenário que caracteriza a origem e fusão das linhas de pesquisa envolvidas 

(Tabela 1). 
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TABELA 1 - Características e objetivo geral de quatro abordagens ou linhas de 
pesquisa diferentes em termos dos métodos estatísticos 
empregados e da maneira de considerar o espaço geográfico nas 
análises  

 Linhas de pesquisa ou tipo de abordagens  

 Genética da 
conservação 

Genética de 
paisagem 

Genética 
geográfica 

Estrutura 
populacional 

D
e
fi

n
iç

ã
o

 e
 o

b
je

ti
v
o

s
 

Aplicação de teorias 
e análises 

genéticas para 
preservar grupos 

genéticos de 
interesse 

adaptativo, 
produtivo ou 

ecológico 

Interação de 
dados genéticos e 

aspectos da 
paisagem com 

métodos explícitos 
do contexto de 
uma população 

Identificação de 
padrões 

espaciais de 
diversidade 

genética 
utilizando 
estatística 
espacial e 

inferência de 
processos 

evolutivos que as 
populações 
estiveram 

submetidas 

Divisão da variabilidade 
genética dentro e entre 

populações 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
  

G
e

o
g

rá
fi

c
o

 

Implícito ou 
explícito 

Explícito Explícito Implícito 

F
e

rr
a

m
e

n
ta

s
  

A
n

a
lí

ti
c
a

s
 

Vários 

Autocorrelação 
espacial, teste de 
Mantel, testes de 

identidade, 
métodos de 

descontinuidade 
(“barreiras”) 

Análise 
multivariada de 

distâncias 
genéticas 

Autocorrelação 
espacial, Testes 

de Mantel 

Fst, ANOVA, AMOVA 

O uso de representações de dispersão como “árvores" (do inglês, tree plots) (FELSENSTEIN, 
2005) é atribuído às áreas de biogeografia molecular e filogeografia. Fonte: Adaptado de DINIZ 
FILHO et al., 2008. Fst = índice de fixação (WRIGHT et al., 1943), ANOVA e AMOVA = análises 
de variância de frequências alélicas. 

 

 

É provável que a relevância que tem sido dada às abordagens 

espacialmente explícitas (genética de paisagem) seja consequência direta da 

“revolução GIS” (do inglês, Geographic Information System), em referência à 

modernização exponencial dos sistemas de informação geográfica, em português 

“SIG”, que teve alto impacto em diversas esferas da ciência e da sociedade 

(DOBSON, 2004). Segundo este autor, a revolução GIS significa que 
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praticamente tudo que se move ou que tem “fluxo”, é passível de ser monitorado e 

georreferenciado.  

Embora o uso de métodos espaciais seja uma tendência, em função de 

que assumir aleatoriedade do padrão de variabilidade genética é pouco realístico, 

há limitações em ambos os métodos, como por exemplo, no momento de assumir 

que as populações identificadas (clusters) estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg 

mesmo em situações onde padrões de isolamento por distância são identificados, 

o que revela limitação na interpretação de clusters em ambos os casos (GUILLOT 

et al., 2009). Isso é válido também nos casos em que os percentuais de alocação 

em clusters (probabilidades posteriores) são utilizados para a construção de 

mapas (SACKS et al., 2008) ou quando são utilizados valores de componentes 

principais espaciais para a construção de mapas (“mapas de eigenvalores”) 

(DINIZ-FILHO et al., 2013).  

De todo modo, o uso de abordagens espaciais tem possibilitado maior 

acurácia, principalmente nos casos em que a diferenciação entre populações é 

pequena (GUILLOT et al., 2009; LECIS et al., 2008). Isso não significa que as 

interpretações também não sejam desafiadoras, ou que a incorporação 

espacialmente explícita de características da paisagem resulte na confirmação de 

hipóteses esperadas (FRANTZ et al., 2009; GAUFFRE et al., 2008, GUILLOT et 

al., 2009). Não significa também que uma abordagem invalide a outra, pelo 

contrário, sugere-se que os métodos não espaciais sirvam de subsídio para a 

construção de modelos espaciais inovadores (GUILLOT et al., 2009).  

 

 

2.4.1 Alguns métodos de análise espacial em estudos genéticos populacionais  

 

 

As análises têm se tornado cada vez mais robustas com maior nível de 

detalhe e caracterização da paisagem. Já é possível considerar a distribuição 

espacial de variabilidade genética com inferência em processos ligados ao fluxo 

gênico entre populações e também ligados a adaptação, num contexto de 

heterogeneidade espacial do ambiente, considerando-se dinâmicas espaciais e 

temporais que ocorrem no contexto de paisagem de maneira explícita, 
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monitorando-se os organismos vivos e seus genes (WAGNER & FORTIN, 2012). 

WAGNER & FORTIN (2012) descreveram diferentes métodos, arranjados ou 

categorizados por elas em quatro qualidades ou níveis de análise, que 

normalmente são utilizados de acordo com as diferentes perguntas que motivam 

e contextualizam a maioria das pesquisas em genética de paisagem.  

Embora já exista clareza em relação à existência e aplicabilidade dos 

métodos espaciais em genética de paisagem, com diferentes “contextos 

analíticos”, ainda existe dificuldade em modelar diversos aspectos que 

representam viés, como o desequilíbrio de ligação entre marcadores e a 

demasiada complexidade dos processos envolvidos (WAGNER & FORTIN, 2012). 

De todo modo, estudos genéticos de populações têm sido desenvolvidos, 

observando-se que a diversidade genética de animais de interesse zootécnico 

apresenta evidências de estruturação espacial, e que o padrão de variabilidade é 

diferente entre as espécies domésticas (LALOE et al., 2010).  

 

 

2.4.1.1 Teste de Mantel  

 

 

Com relação às abordagens espaciais, o teste de Mantel (reportado 

inicialmente em 1967 (MANTEL, 1967)) foi utilizado pela primeira vez em genética 

de populações por SOKAL (1979), autor que virou referência em estatística 

espacial e genética de populações (DINIZ-FILHO & BINI, 2012), se tornando um 

método inovador no contexto em que uma série de metodologias não incorporava 

variáveis geográficas (DINIZ-FILHO et al., 2013). De modo geral, neste teste 

estimam-se correlações entre distâncias genéticas e distâncias geográficas (km) 

ou “ecológicas” (vales, cursos hídricos, etc.) (MANEL et al., 2003), mais 

especificamente, identificando-se a congruência entre matrizes de similaridade e 

de dissimilaridade (SOKAL & ROHLF, 1995). Na literatura observa-se que nunca 

existiu unanimidade na eleição pelos procedimentos tradicionais ou alternativos 

deste método (SLATKIN & ARTER, 1991) seno utilizadas inúmeras variações do 

modelo inicialmente proposto em 1967 (como de utilizar Zn ao invés de Zm 
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(DINIZ-FILHO et al., 2013)), randomizando-se linhas e colunas e utilizando-se 

réplicas para evitar superestimação. 

Existem críticas com relação ao uso deste teste e de algumas 

variações (CUSHMAN & LANDGUTH et al., 2010; GUILLOT & ROUSSET, 2013), 

principalmente no que diz respeito aos erros do tipo 1, que acusam dependência 

entre as duas matrizes, embora autores defendam a validade das mesmas e 

revelem que novas metodologias reportadas também apresentam viés (DINIZ-

FILHO et al., 2013).  

 

 

2.4.1.2 Autocorrelação espacial  

 

 

Assim como o teste de Mantel, a autocorrelação espacial é um método 

bastante tradicional utilizado para investigar padrões de diversidade genética 

(SOKAL & ODEN, 1978b). Segundo revisado por MANEL et al. (2003) a análise 

de autocorrelação foi originalmente realizada com um único alelo, sendo 

modificada para análises multialélicas por SMOUSE & PEAKALL (1999). Mais 

tarde, uma revisão sobre os diferentes métodos de autocorrelação espacial 

referente à distribuição de uma determinada espécie foi reportada por DORMANN 

et al. (2007). A técnica de autocorrelação espacial é considerada um recurso 

rápido com caráter prático e de aplicação direta em diagnósticos em prol da 

conservação de grupos taxonômicos diversos que se encontram em risco de 

extinção, no qual o conhecimento do padrão espacial de diversidade genética 

pode direcionar intervenções de cunho técnico, tanto em situações em que a 

escala geográfica é pequena como em situações em que as regiões estão 

próximas umas das outras (CLARK & RICHARDSON, 2002). Destaca-se a 

possibilidade de manejar ou estabelecer unidades de conservação (MORITZ, 

1994) e embora seja difícil atribuir os padrões de autocorrelação espacial a 

“processos” ou “fenômenos” de origem genética, como isolamento por distância 

(MIERMANS, 2012), a compreensão da escala geográfica em que as amostras 

podem ser consideradas não redundantes possibilita otimizar coletas e 
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amostragens de germoplasma, o que talvez justifique o uso desta metodologia em 

diversas pesquisas em ecologia e genética de populações.   

A maioria dos métodos de autocorrelação espacial é baseada no 

cálculo de valores médios de dissimilaridade ou covariância para todos os pares 

de observações, que são classificadas dentro de um número arbitrariamente 

escolhido de classes de distância (MILLER et al., 2006a). As classes de 

distâncias podem ser iguais, ou diferentes entre si, e a significância das classes é 

indicativa de similaridade genética abaixo, igual ou acima de valores esperados 

ao acaso, o que possibilita compreender em que escala, ou distância geográfica, 

é possível assumir dependência ou independência espacial entre indivíduos 

genotipados ou fenotipados (SOKAL & WARTENBERG, 1983; MILLER et al., 

2006a; MANEL et al., 2003). 

De modo geral a técnica de autocorrelação espacial mede a 

similaridade entre amostras para uma determinada variável em função de 

distância (SOKAL & ODEN, 1978a), no qual se utiliza técnicas de randomização 

para compensar casos em que a amostragem é relativamente pequena. Os 

valores variam entre -1 (valores (médias) menor do que ao acaso) e +1 (valores 

(médias) maior do que ao acaso), e quando igual à zero sugere ausência de 

autocorrelação espacial. Semelhantes a correlogramas, os resultados obtidos 

podem ser considerados descritores do padrão espacial contido nos dados, ou 

uma superfície de variação genética no espaço geográfico (paisagem genética) 

(DINIZ-FILHO & TELLES, 2002). Assim, a existência de autocorrelação espacial 

indica que valores obtidos em uma determinada localidade geográfica são 

dependentes do valor obtido em uma região geográfica vizinha (ODEN, 1984).  

Segundo DINIZ FILHO & TELLES (2002), em contraposição aos 

métodos de clusterização (UPGMA, neighbor joining) ou de componentes 

principais, entre outros, uma vantagem deste método é possibilitar a avaliação de 

continuidades genéticas em escala geográfica, a definição de múltiplas categorias 

ou a identificação de métodos de amostragem alternativa. O uso de 

correlogramas foi ressaltado também na retomada de cenários históricos na 

diferenciação entre populações (SOKAL & JACQUEZ, 1991). Uma vantagem é 

que além da descrição da variabilidade genética, possibilita inferências com 

relação a processos evolutivos como fluxo gênico, baseado no conhecimento em 
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qual distância as amostras podem ser consideradas independentes, com alta ou 

baixa relação (DINIZ-FILHO & TELLES, 2002). 

Contudo, embora o método de autocorrelação espacial tenha 

possibilitado a observação de padrões espaciais de variabilidade genética (com 

gráficos denominados correlogramas, distogramas, entre outros) não possibilita 

identificar localizações especificas onde ocorrem as descontinuidades genéticas 

(MANEL, 2003) e também possui limitações recorrentes aos métodos de análise 

genética como a dificuldade em distinguir e determinar os efeitos evolutivos que 

justificam os resultados encontrados (DINIZ & TELLES, 2002). 

 

 

2.4.1.3 Métodos de interpolação e algoritmo de Monmonier 

 

 

Os métodos de interpolação tem tido destaque nas análises genéticas 

espaciais pela facilidade das visualizações gráficas na descrição dos padrões de 

diversidade genética, sendo um artifício para que dados pontuais passem a 

apresentar a propriedade de continuidade, aproximando-se funções mais 

complexas de funções mais simples por meio de uma equação de ajuste. Com 

essa manobra, os resultados não são idênticos aos obtidos com a função original, 

sendo o ganho de simplicidade uma das principais justificativas para a adoção 

desse procedimento, no qual a função gráfica resultante passa obrigatoriamente 

pelos pontos ou coordenadas geográficas determinadas (locais de amostragem) 

(BARBUJANI, 2009; DALE & FORTIN, 2014).  

Muitas vezes uma grade quadriculada (Figura 1a) é sobreposta a um 

plano bidimensional que representa a área de estudo e que com o uso de dados 

de frequência alélica (distâncias genéticas) é possível inferir médias ajustadas 

para atribuir pesos ou valores em cada intersecção da grade quadriculada 

(BARBUJANI, 2000). De modo geral, os diferentes métodos que existem são 

utilizados para a obtenção de uma “superfície contínua” (Figura 1b), mapeada ou 

georreferenciada, que expressa a distribuição espacial da diversidade genética 

(MILLER et al.,2006b; IVETIC et al., 2008; IVETIC et al.; 2010).
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FIGURA 1 – Representação da rede de conectividade construída com base na 
triangulação de Delaunay (a) utilizada para a interpolação e 
geração de uma representação espacial (paisagem genética) com 
base na variabilidade de distâncias genéticas (b). a = linhas retas 
interligam coordenadas geográficas (locais de amostragem) que 
formam bordas, no qual cada vértice representa um local de 
amostragem; valores de distância genética são inferidos nos pontos 
médios (pontos brancos circunscritos) em cada borda da rede de 
conectividade calculada como a proporção média de diferenças 
genéticas (par a par) entre indivíduos de diferentes locais de 
amostragem; a grade quadriculada sobreposta na rede de 
conectividade representa coordenadas espaciais onde também são 
inferidos valores de distância genética, diferentes, que são 
calculadas com uso de uma função de ponderação que é 
inversamente proporcional tanto às distâncias das interseções da 
grade quadriculada como das distâncias geográficas das 
coordenadas originais (que formaram a teia de conectividade). 
Fonte: MILLER et al. (2006b). 

 

 

Um procedimento de análise espacial que é semelhante aos métodos 

de interpolação, no sentido de revelar diferenças nas magnitudes de distância 

genética, é o método de regionalização dos locais em que a diferenciação 

genética é máxima, como o algoritmo de Monmonier (MONMONIER, 1973). Esse 

procedimento é definido como método de conexão ou de “vizinhança” em estudos 
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de geometria computacional que utiliza basicamente um conjunto de pontos em 

um plano bidimensional (MANNI et al., 2002). 

Embora similar ao método de interpolação, o algoritmo de Monmonier é 

útil para identificar localidades específicas em que existem descontinuidades ou 

interrupções abruptas no padrão espacial (onde taxas de mudança de frequência 

alélica são particularmente altas), o que foi relatado em populações reais (MANNI 

et al., 2002; PALMÉ et al., 2003) e em simulações (DUPANLOUP et al., 2002), 

revelando grande utilidade na identificação de regiões que delimitam populações 

com maior diferenciação genética, ou locais em que a restrição de fluxo gênico 

tenha sido mais significativa (PALMÉ et al., 2003). Isso ocorre em contraposição 

ao método de interpolação que geralmente considera a totalidade da paisagem, 

de maneira mais generalista (SIMONI et al., 1999; MILLER et al., 2005). Ambos 

os métodos atenuam limitações clássicas encontradas no uso de métodos de 

ordenação e escalonamento (PCA e MDSC) e métodos de clusterização como 

UPGMA (PALMÉ et al., 2003).  

O uso do algoritmo de Monmonier é precedido de artifícios de 

triangulação (como o método de Delaunay e outros métodos similares (BRASSEL 

& REIF, 1979; BROUNS et al., 2003)) que satisfazem a propriedade do “círculo 

vazio”, no qual a circunferência circunscrita de cada triângulo não contém nenhum 

dos pontos, garantindo que a triangulação resultante seja definida exclusivamente 

em função da localização geográfica das populações, que por sua vez permite a 

elaboração de redes de conectividade (MANNI & BARRAI, 2001; PALMÉ et al., 

2003). O método de Monmonier é utilizado a partir da triangulação de Delaunay, e 

é capaz de realizar tracejados que simulam bordas ou “barreiras” que se iniciam 

nos locais de maior distância genética (MONMONIER, 1973). Em termos gerais, o 

sentido de identificar populações mais dissimilares, separando-as a partir da 

identificação de “barreiras” ou descontinuidades genéticas com uso de 

procedimentos de interpolação e de polígonos tem auxiliado a compreensão da 

organização de indivíduos em clusters em uma perspectiva espacial (GUILLOT et 

al., 2009). 
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2.5 Algumas considerações e desafios em genética de populações e 

genética de paisagem 

 

 

Considerando um panorama geral caracterizado por uma miscelânea 

de tendências no uso de métodos e abordagens, alguns aspectos são relevantes 

em se tratando do estudo genético de populações. Uma importante consideração 

com relação ao exponencial desenvolvimento na área da biotecnologia, é que 

esta veio acompanhada de um maior volume de dados, caracterizada por 

informações amplas sobre o genoma (do inglês genome wide analysis), 

consequentemente, uma maior dificuldade em termos de manipular e armazenar 

a quantidade de informação e de utilizar os programas de análise (SKOLNICK & 

FETROW, 2000; LUIKART et al., 2003; LAFRAMBOISE, 2009; BOETTCHER et 

al., 2010).  

Outro desafio é relacionado a interpretações realizadas com o uso de 

marcadores moleculares que estão em desequilíbrio de ligação, ou que se 

encontram fixados, e que potencialmente estão envolvidos com deriva genética 

ou adaptação. Tem sido difícil desassociar ou discriminar o que é resultado de 

seleção e o que é resultado de deriva genética (GUILLOT et al., 2009). O critério 

de amostragem também tem sido discutido, sendo este outro desafio em estudos 

genéticos populacionais, o que envolve tanto o número e distribuições das 

amostras como a densidade em que as populações ocorrem em diferentes 

regiões geográficas, sendo necessário testar o efeito de realizar diferentes 

protocolos ou composições amostrais no estudo de padrões de variabilidade 

genética espacial (SCHWARTZ & McKELVEY, 2009), com destaque a 

compreensão de fenômenos de migração (BEERLI & PALCZEWSKI, 2010).   

Assim como a discussão sobre as melhores técnicas (métricas e não 

métricas) de estimar distâncias genéticas deixou de ser um ponto limitante ou 

uma prioridade (LESSA, 1990), no qual, de modo geral, estudos de genética de 

populações e genética de paisagem têm sido conduzidos estimando-se distâncias 

genéticas medidas par a par (LEGENDRE & FORTIN, 2010), a escolha e 

utilização dos diferentes tipos de marcadores moleculares também parece não ser 

o tópico mais relevante. Historicamente, analisar dados genéticos e dados 
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geográficos conjuntamente (modelos espacialmente explícitos), parece ser um 

dos principais assuntos no desenvolvimento das disciplinas relacionadas ao 

estudo de populações, considerando-se o desafio de “colocar a paisagem na 

genética de paisagem” (SORTER et al., 2007). Em termos práticos, como 

exemplo, métodos mais acurados possibilitaram melhorias na identificação de 

padrões de variabilidade genética, ou genômica, que auxiliam a definição de 

unidades de conservação (DINIZ-FILHO & TELLES, 2002). Essa tarefa tem sido 

associada ao uso de modelos mais realísticos que possam incorporar variáveis 

diversas na descrição do contexto no qual as populações estão inseridas, como 

as relações sociais (GUILLOT et al., 2009), aspectos ecológicos e culturais, e que 

possivelmente sejam mais ou tão informativas para o uso de distâncias 

geográficas na compreensão de processos como fluxo gênico e migração 

(DUPANLOUP et al., 2002).  

Muitos estudos ainda carecem de informação mais precisa sobre a 

biologia das populações, com escassez de modelos espécie-específico e de 

critérios para a escolha desses modelos, que atualmente são generalistas e tem 

caráter descritivo e não preditivo (GUILLOT et al., 2009). Segundo BALKENHOL 

et al. (2009), quatro desafios principais estão relacionados às perspectivas do 

desenvolvimento da linha de pesquisa em genética de paisagem: 1) escalas 

espaciais e temporais adequadas; 2) limitações de ordem analítica; 3) 

disseminação e expansão do foco dado a genética de paisagem; 4) educação e 

comunicação interdisciplinar.  

 

 
2.6 Conservação genética  

 

 

O termo “conservação genética” designa a caracterização, monitoração 

e preservação de espécies animais, vegetais e de microrganismos, muitas vezes 

em risco de extinção, em que um dos focos principais é a identificação de 

unidades onde as populações podem ser consideradas distintas, que podem 

apresentar singularidades adaptativas ou características diferenciadas 

(TABERLET et al., 2011; FRANKHAM, 2010a). Quando direcionada a espécies 
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domésticas, localmente adaptadas, tem sido utilizado o termos “conservação de 

recursos genéticos animais” ou “zoogenéticos” (SILVA et al., 2013a), tendo-se 

foco em aspectos genéticos, socioculturais, ecológicos, históricos e de interesse 

científico (RUANE, 1999; SIMIANER, 2003; GROENVELD et al., 2010; FAO, 

2007). 

No Brasil, a conservação de recursos zoogenéticos teve maior 

visibilidade a partir da criação de programas específicos voltados às raças locais, 

denominadas “crioulas” ou “naturalizadas brasileiras” (EGITO et al., 2002; 

MARIANTE & EGITO, 2002; MARIANTE et al., 2009), justificadas pelo patrimônio 

genético que representam e valor adaptativo que adquiriram, desde a chegada ao 

continente sul americano e da colonização e desbravamento do Brasil, entre os 

séculos XIII e XVI (PRIMO, 2000; PRIMO, 2004; SILVA et al., 2012).  

Ações de conservação de raças domésticas tiveram destaque no 

mundo todo, consequência de contextos de pós guerra, crises econômicas, falta 

de alimento (em escala global e local), e que pela consequência da revolução 

industrial e agropecuária existiu perda abrupta de diversidade genética em várias 

regiões do mundo, além da emergência de novas doenças e da preocupação com 

a vulnerabilidade dos rebanhos domésticos à diversas intempéries (DELGADO et 

al., 2000; DELGADO et al., 2005; ESQUINAS-ALCÁZAR, 2005; TABERLET et al., 

2007). A importância da conservação de recursos genéticos tem sido ressaltada 

também em função das mudanças e demandas de mercado e da preocupação 

com o desenvolvimento rural sustentável, em que há necessidade de material 

genético adaptado às diferentes situações em que a produção animal é praticada 

(SILVA et al., 2013b). 

Em conservação genética, de modo geral, é notória a ênfase em que 

existe na compreensão de eventos relacionados aos padrões de variabilidade 

genética, identificados ao nível molecular nas espécies. São eventos de migração 

(fluxo gênico), dispersão seguida de diferenciação entre populações (vicariância) 

e de isolamento, que podem muitas vezes gerar padrões de estruturação 

populacional (TEMPLETON et al., 1995; CASSENS et al., 2000; MILLER et al., 

2006a; MILLER et al., 2006b). Diversidade genética ou “biodiversidade” em 

termos de animais de interesse zootécnico é interpretada como um pré-requisito 

elementar para a realização de seleção e melhoramento (VILLANUEVA et al., 
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2010). Na conservação genética o interesse está voltado a acessar relações entre 

o tamanho da população e variações moleculares, no qual se assume que a 

diversidade traduz a maior probabilidade de aptidão (do inglês, fitness) ou 

adaptabilidade da população e dos indivíduos (OUBORG et al., 2010).  

Assim, a estratégia mais comum em conservação genética é tentar 

diminuir ancestralidade comum (co-ancestralidade) ou de evitar o acasalamento 

entre “indivíduos consanguíneos” (endogamia) (VILLANUEVA et al., 2010; 

GÓMEZ-ROMANO et al., 2013). Tradicionalmente, essa estratégia foi realizada 

com o uso de informação genealógica (do inglês, pedigree) fundamentados no 

conceito de “identidade por descendência” (FALCONER, 1987; WINDIG & 

ENGELSMA, 2010). A falta de informação sobre as populações fundadoras era 

compensada quando o intervalo de gerações entre eventos que implicaram na 

segregação de indivíduos da população fundadora era pequeno e quando os 

efetivos populacionais eram grandes. Segundo FERNÁNDEZ et al. (2012), 

atualmente essa limitação é contornada com uso de um número bastante grande 

de marcadores moleculares, com potencial de gerar resultados mais acurados 

(SUARA et al., 2013). De todo modo, TORO et al. (2014) ressaltam que tem 

existido equívocos ou confusão no uso do conceito “identidade por descendência” 

e de “identidade por estado” (do inglês, identical by state). Atualmente a 

probabilidade de dois alelos escolhidos ao acaso em uma população serem 

diferentes pode ser averiguada mediante a observação do material genético das 

populações fundadoras, mas esses autores destacam que o fato de indivíduos 

terem mutações iguais (observadas ao nível de marcador molecular) não é igual 

ao conceito originalmente proposto para determinar indivíduos idênticos por 

descendência (no nível de pedigree). 

Nos últimos 30 anos a conservação genética tem revelado a transição 

de estudos majoritariamente teóricos para aplicações práticas (OUBORG et al., 

2010). Em raças de interesse zootécnico tem sido reportados tentativas de 

detectar marcadores ou regiões do genoma que supostamente contém 

marcadores ligados a variações ambientais (COLLI et al., 2014; FENG-HUA et al., 

2014), sendo a genética de paisagem uma das tendências mais nítidas nessas 

abordagens (AJMONE-MARSEN et al., 2014). De modo geral, similaridades 

encontradas em animais de uma mesma raça têm sido atribuídas à endogamia e 
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entre raças distintas são interpretadas como ascendência comum, assumindo-se 

uma escala temporal remota (TORO et al., 2014).  

Uma tendência em conservação genética tem sido a identificação de 

indivíduos que contribuem mais na diferenciação e diversidade genética global da 

populacional (MEUWISSEN et al., 2001). Outra estratégia é a identificação de 

taxas de introgressão genética, advindas de outras raças (“exóticas”), em função 

de isso pode representar a perda de características singulares da população 

original (AMADOR et al., 2011). Muitas estratégias estão relacionadas ao fato de 

que em conservação genética as populações estão isoladas e são formadas por 

um número reduzido de indivíduos, que significa que a dinâmica populacional 

tende a sofrer forte influência dos efeitos de endogamia e deriva genética, 

atribuídos ao aumento das taxas de homozigose, a fixação de alelos deletérios e 

“perda” de alelos relacionados com adaptação ou aptidão (depreciação 

endogâmica e plasticidade fenotípica) (OUBORG et al., 2010; DE CARA et al., 

2013). OUBORG et al. (2010) argumenta que em longo prazo as populações 

podem se tornar exacerbadamente diferentes das demais, em termos de 

adaptação a determinada circunstância, comum inundação. 

Em plena era genômica existem ainda muitos desafios e algumas 

limitações persistem em termos de operacionalizar as informações e realizar a 

gestão das populações (ALLENDORF et al., 2010; FRANKHAM, 2010b). TORO et 

al. (2014) discutem que a seleção de indivíduos com base em critérios de maior 

diferenciação genética pode implicar na escolha de animais com maior número de 

alelos deletérios (que possuem menor pressão de seleção ao longo das 

gerações), ou ainda, em indivíduos que apresentam maiores taxas de 

introgressão. Por outro lado, priorizar a reprodução de indivíduos que possuem as 

menores taxas de introgressão pode repercutir em redução significativa de 

diversidade genética global (TORO et al., 2014). Com variações acentuadas nas 

condições ambientais o potencial adaptativo (plasticidade fenotípica) é 

interessante e desejável, mas a alta variância fenotípica em populações de 

tamanho reduzido poderá diminuir drasticamente respostas a pressões de 

seleção (PERTOLDI & BACH, 2007).  

Intervenções técnicas para promover fluxo gênico entre populações, a 

fim de evitar uma série de fenômenos genéticos indesejados, podem ter 
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consequências ruins, como a perda de aptidões adaptativas por consequência da 

depressão exogâmica (FRANKHAM, 2010a). Neste contexto tem sido 

recomendado o uso de estratégias e critérios de seleção de indivíduos que 

permitam priorizar a manutenção de diversidade genética sem que haja perda de 

características de interesse adaptativo ou reprodutivo (DE CARA et al., 2011; 

MEUWISSEN et al., 2001), num ideal de estabelecer um mínimo de indivíduos 

que contribuirão para a formação da progênie, de limitar uma determinada 

quantidade de descendentes oriundos de determinado criador (população) ou de 

limitar a contribuição de indivíduos com ancestralidade dissimilar (WELLMAN et 

al., 2012; TORO et al., 2014). De todo modo, embora critérios de seleção possam 

repercutir em mudanças em curto espaço de tempo (MEUWISSEN et al., 2013) a 

utilidade e eficiência dos diferentes critérios dependem da diversidade genética 

existente (AMADOR et al., 2012).  

É interessante observar que embora muitos conceitos (depressão 

exogâmica, por exemplo) sejam temas centrais em conservação genética, as 

causas e mecanismos envolvidos não são conhecidos com detalhe 

(CHARLESWORTH & WILLIS, 2009). Admite-se que existe pouco conhecimento 

específico sobre as consequências da perda de variabilidade genética em longo 

prazo (FRANKHAM, 2010a). Contudo, VRIJENHOECK (1994), se referindo à 

diversidade genética em populações naturais e FRANKHAM (2010a), à depressão 

por exogamia, assumem que existiram certos exageros e supervalorização da 

ideia e da importância dado a “endogamia” e “deriva genética”, com “medos em 

demasia”. 

Segundo OUBORG et al. (2014) quatro questões principais carecem de 

explicação em conservação genética: 1) compreender até que ponto que as 

magnitudes de diversidade genética são importantes em populações formadas 

por poucos indivíduos; 2) compreender os mecanismos relacionados entre 

variabilidade genética e adaptação; 3) saber como e em até que extensão que 

efeitos genéticos e ambientais interagem em função de variabilidade genética e 

adaptação (interação genótipo-ambiente); 4) Como que endogamia e deriva 

genética afetam a atividade de genes.  Segundo FRANKHAM (2010a) um dos 

principais desafios na conservação é a atribuição de diversidade genética a 
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alguma característica adaptativa, bem como o desenvolvimento de métodos de 

predição de riscos. 

 

 

2.6.1 Bovinos Pantaneiro  

 

 

O bovino Pantaneiro é considerado como patrimônio vivo do Estado do 

Mato Grosso desde 2010 e encontra-se distribuído também no Estados do Mato 

Grosso do Sul, denominados muitas vezes de bovinos “Tucura” ou “Cuiabano” 

(JULIANO et al., 2007). Após alguns séculos da introdução desses animais no 

território brasileiro, atualmente eles são considerados como o único grupo bovino 

de origem europeia (Bos taurus) que se adaptou ao ecossistema de planícies 

inundáveis no extremo oeste brasileiro, denominado Pantanal (MAZZA et al., 

1992; MARQUES JUNIOR et al., 2012). Um breve histórico do surgimento dos 

bovinos Pantaneiro, de cruzamentos e miscigenações que existiram e de alguns 

esforços e pesquisas realizados em prol da caracterização e conservação desses 

bovinos foi reportado por Issa et al. (2006) e Marques Júnior et al. (2012). 

Existem características nesses bovinos que são atreladas a raças 

tradicionais da Espanha e Portugal, como ocorre em rebanhos localmente 

adaptados na Bolívia e Colômbia, onde ocorreram processos de colonização 

similares (MAZZA et al., 1992a, MAZZA et al., 1992b). Com a introdução de 

bovinos zebuínos (Bos indicus) no ecossistema pantanal na década de 1930, 

produtores rurais realizaram cruzamentos indiscriminados e absorventes entre 

estes dois grupos genéticos. Ressalta-se o fato que os ganhos genéticos oriundos 

deste tipo de cruzamento (resultado de heterose ou “vigor híbrido”) foi atribuída 

somente aos bovinos zebuínos, sendo que a contribuição do gado Pantaneiro não 

foi valorizada da mesma maneira (SERENO et al., 2002).  

O primeiro núcleo de conservação “in situ” foi criado em 1984, 

localizado na fazenda Nhumirim, propriedade da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), sub-região da Nhecolândia, no município de Corumbá, 

Mato Grosso do Sul. Segundo Marques Junior et al. (2012) existem quatro 

criatórios, ou núcleos de criação e conservação ‘‘in situ’’. Três núcleos estão 
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localizados no Estado do Mato Grosso do Sul nos municípios de Aquidauana, 

Corumbá e Rochedo, sendo que o rebanho de Rochedo é constituído pelos 

animais que estavam sendo mantidos no município de Rio Negro. Mais 

recentemente, um novo núcleo está sendo caracterizado, com a introdução de 

touros advindos de outras propriedades rurais, localizado no município de Guia 

Lopes da Laguna, Mato Grosso do Sul. No Estado do Mato Grosso, existe um 

criatório no município de Poconé, pertencente a um produtor rural, e que 

configura um exemplo clássico de conservação on farm (SILVA et al., 2013a). 

Apesar de muito esforço, a população de bovinos Pantaneiro ainda 

encontra-se em risco de extinção (MARQUES JÚNIOR et al., 2012), estimando-se 

que atualmente existem cerca de 500 exemplares (FUNDECT, 2014). Raças 

bovinas que provavelmente tiveram maior contribuição na formação do bovino 

Pantaneiro, em comum ou não aos bovinos Curraleiro Pé-duro, foram revisados 

por BRITO (2012). Descrições dos sistemas de produção de bovinos Pantaneiro 

foram revisados por GUIMARÃES (2011) e alguns índices produtivos e aspectos 

sanitários podem ser encontrados em JULIANO et al. (2007) e JULIANO et al. 

(2011). Contextos produtivos e mercadológicos em que a raça Pantaneiro 

apresenta maior potencial foram reportados por FELIX et al. (2013).  

O ecossistema Pantanal abrange regiões importantes na produção de 

carne bovina. Peculiaridades edafoclimáticas e da produção de bovinos nessa 

região foram revisadas por BRITO (2012), em que produtores rurais criam alguns 

bovinos, geralmente mestiços, para a produção de leite destinada ao consumo de 

moradores e funcionários de propriedades rurais.  

Segundo LARA et al. (2002), o bovino Pantaneiro poderia ser 

considerado uma raça de dupla aptidão já que análises da β-caseína (relacionada 

com a produção e composição de leite bovino) apontaram alta variabilidade 

genética mediante análises de DNA, com frequências alélicas em posição 

intermediária entre as frequências observadas para as raças de origem europeia 

(Bos taurus) e indiana (Bos indicus). De todo modo observa-se limitada 

associação de dados genéticos e fenotipicos na literatura envolvendo bovinos 

Pantaneiro. Atualmente tem sido dado ênfase ao uso de bovinos Pantaneiro em 

cruzamentos para a geração de animais mestiços destinado ao abate (F1) 

(MARQUES JUNIOR et al., 2012), com foco também na produção de leite 
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(FUNDECT, 2014). Ressalta-se o fato de que estes animais ainda não passaram 

por um processo significativo de melhoramento genético e que bovinos 

Pantaneiro ainda não foram oficialmente reconhecidos como raça de interesse 

zootécnico pelo governo brasileiro, ao contrário dos bovinos Curraleiro Pé-Duro 

(SILVA et al., 2013c).  

O reconhecimento da raça Pantaneiro poderia promover a maior 

utilização desses bovinos na pecuária nacional, com ênfase no desenvolvimento 

local. Até o presente momento, a influência materna e paterna de genes zebuínos 

nos bovinos Pantaneiro foi constatado mediante análises de DNA mitocondrial 

(mtDNA) e do cromossomo Y (ISSA et al., 2006), sendo a introgressão com 

zebuínos também reportada por EGITO et al. (2007) e SERRANO et al. (2004). 

Além de indícios de miscigenação com bovinos zebuínos, SERRANO et al. (2004) 

e EGITO et al. (2007) reportaram que bovinos Pantaneiro poderiam ser 

considerados um grupo genético distinto do Curraleiro Pé-Duro, com base em 

marcadores RAPD e marcadores microssatélites, respectivamente. Passado 

alguns anos, ressalta-se que nenhum estudo desta natureza foi realizado 

considerando-se uma abordagem genômica desses animais. Possivelmente, a 

semelhança fenotípica entre bovinos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro, e indícios 

de ancestralidade comum, ainda geram alguma dúvida sobre a diferenciação 

entre esses dois grupos genéticos. É provável que a sobreposição dos 

diagnósticos genéticos previamente reportados com novas análises (genômicas) 

subsidiem e otimizem tomadas de decisão ligadas à oficialização da raça 

Pantaneiro no âmbito da produção animal.  

Considerando que rebanhos assistidos por instituições de pesquisa e 

rebanhos particulares podem estar sujeitos a diferentes critérios ou objetivos de 

seleção (SILVA et al., 2013a), é oportuno que a identificação de novos rebanhos 

Pantaneiro seja acompanhada de análises genéticas e fenotípicas para auxiliar o 

registro desses animais junto à associação de criadores, para delinear a troca 

sistemática de material genético entre criatórios e compreender padrões de 

dissimilaridade e estruturação genética populacional. 
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2.6.2 A raça bovina Curraleiro Pé-Duro  

 

 

O bovino Curraleiro Pé-Duro é o gado típico dos sertões do Brasil e 

provém da união de raças portuguesas e espanholas, que se estabeleceu no 

Brasil em meio a regimes de criação super-extensivos, com um mínimo de 

cuidado sanitário e alimentar, resultando em animais extremamente rústicos, 

embora dóceis, existindo relatos de que produzem carne de sabor e qualidade 

diferenciada (VIANNA, 1927; CARVALHO & AMORIM, 1989; FELIX et al., 2013). 

Atualmente, o gado Curraleiro Pé-Duro está distribuído principalmente 

nos Estados do Piauí, Tocantins e Goiás, existindo alguns criadouros no 

Maranhão, Pará, Bahia, Paraíba e Ceará (FIORAVANTI et al., 2011; SALLES et 

al., 2013). Estima-se que existam mais de 5.000 animais dessa raça, com 

distribuição não homogênea, havendo regiões com maior aglutinação de 

criadores. Com raras exceções, esses bovinos são criados em sistemas de 

pecuária extensivos e com baixa tecnificação, sendo os animais utilizados 

principalmente em atividades de tração, comercialização de carne e para 

consumo local (FIORAVANTI et al., 2008a; FIORAVANTI et al., 2008b).  

Diversas instituições como a EMBRAPA, Universidade Federal de 

Goiás (UFG), Associação Brasileira dos Criadores de bovinos Curraleiro Pé-Duro 

(ABCPD) (http://www.abcpd.com.br/), Ministério da Integração Nacional, entre 

outros, estão trabalhando em atividades que objetivam a conservação e maior 

utilização do bovino Curraleiro Pé-Duro. Destaca-se a criação da “Rede Goiana 

de Pesquisa para Estudo e Utilização do Gado Curraleiro” e a “Rede 

Caracterização, Conservação e Uso das Raças Bovinas Locais Brasileiras: 

Curraleiro e Pantaneiro”. Existem núcleos de conservação desta raça no Estado 

do Piauí (EMBRAPA Meio-Norte) (SILVA FILHO et al., 2014), uma estação 

experimental de estudos desta raça no Distrito Federal e um núcleo de criação na 

comunidade Kalunga (Goiás) (FIORAVANTI et al., 2008a; 2008b). Com o 

reconhecimento da raça em 2012, bovinos antes denominados “Curraleiro” no 

centro oeste do Brasil e no Estado de Tocantins, e “Pé-Duro” no nordeste do 

Brasil, foram denominados “Curraleiro Pé-Duro”. Essa decisão foi consequência 

de diversas negociações e eventos, descritos por SILVA et al. (2013c), que 
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oportunizaram perspectivas novas e favoráveis para o desenvolvimento e 

utilização destes bovinos.  

Os criadores de gado Curraleiro Pé-Duro são extremamente ligados ao 

ambiente rural e a maioria detém esses animais há mais de 20 anos, sendo 

criados pelo tradicionalismo envolvido, pela fonte de alimento e renda 

(FIORAVANTI et al., 2008a; 2008b). Em 2011 e 2013 foram reportados os 

primeiros censos populacionais desses animais (FIORAVANTI et al., 2011; 

SALLES et al., 2013), com o objetivo de averiguar o risco de extinção e cadastrar 

os rebanhos e respectivos criadores. Recentemente, tem sido abordados 

aspectos referentes às características fenotípicas, bioquímicas epidemiológicas e 

sanitárias, assim como dados de caracterização imunológica e de tolerância ao 

calor (CARVALHO et al., 2013; LOBO, 2009; JULIANO et al., 2014; BIANCHINI et 

al., 2006; McMANUS et al., 2011).  

Segundo EGITO (2007), a raça Curraleiro Pé-Duro, quando comparada 

às demais raças locais brasileiras, é a que apresenta índices de heterozigosidade 

mais baixos, o que reflete a necessidade de um programa para acasalamento 

sistemático e de estratégias de evitar fenômenos como de deriva genética. 

Entretanto, para que estratégias de troca de material genético sejam assertivas, 

assim como outras atividades ligadas à conservação desses bovinos, é 

importante que a diferenciação genética entre rebanhos localizados nos diferentes 

ecossistemas do país seja compreendida. 

É provável que a influência de instituições de pesquisa nos rebanhos 

Curraleiro Pé-Duro foi maior no Estado do Piauí (Embrapa Meio Norte, entre 

outros) do que no Estado de Goiás e Tocantins. Embora exista a Embrapa 

Cenargen no Distrito Federal, esta unidade atende demandas nacionais, oriundas 

de muitas sedes da empresa, com ausência de uma unidade destinada a assistir 

rebanhos de raças locais no centro oeste brasileiro. No Estado do Piauí o grau de 

organização, infraestrutura e de consultoria realizada nos rebanhos, junto a 

associação de criadores, foi, historicamente, maior do que aquela do centro oeste 

do Brasil (SILVA et al., 2013a). É possível que estes fatores tenham influenciado 

o padrão de variabilidade e diferenciação genética entre rebanhos, bem como os 

níveis de introgressão com outras raças bovinas. O grau de interação entre 



47 

 

  

grupos de criadores pode estar relacionado com níveis de diferenciação genética 

entre as populações bovinas.  

O fato de que a inseminação artificial é pouco difundida nos rebanhos 

Curraleiro Pé-Duro, prevalecendo o manejo de caráter tradicional, gera uma 

hipótese de que a diferenciação genética entre rebanhos possa ser explicada pela 

maior distância geográfica entre populações, em função do maior isolamento 

reprodutivo. Assim, distâncias geográficas seriam possíveis parâmetros para 

auxiliar a gestão dos rebanhos, em termos de planejar a troca de material 

genético entre criatórios, de realizar maiores amostragens, entre outros.   
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 

Avaliar padrões de diferenciação e de diversidade genética em bovinos 

Pantaneiros e Curraleiro Pé-Duro  

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

 Investigar padrões de diferenciação genética entre bovinos Pantaneiros e 

Curraleiro Pé-Duro criados em regiões distintas do país; 

 Identificar rebanhos mais dissimilares geneticamente e a contribuição 

desses rebanhos na variabilidade genética da população; 

 Testar o uso de distâncias geográficas e abordagens geoespaciais na 

avaliação da diversidade genética; 

 Auxiliar a reconstrução de eventos de miscigenação entre populações que 

deram origem aos atuais rebanhos;  

 Subsidiar o delineamento de amostragens, a identificação de possíveis 

grupos experimentais e de estratégias para a conservação de bovinos 

Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro. 
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CAPÍTULO II - VARIABILIDADE E DIFERENCIAÇÃO DE BOVINOS 
PANTANEIRO E CURRALEIRO PÉ-DURO MEDIANTE INFERÊNCIA 
BAYESIANA, ANÁLISE MULTIVARIADA E IDENTIFICAÇÃO DE 
DESCONTINUIDADES GENÉTICAS A PARTIR DE MUTAÇÕES DE BASE 
ÚNICA (SNP)  

 

 

Resumo 
No presente estudo bovinos Pantaneiros e Curraleiro Pé-Duro de diferentes 
regiões do Brasil foram amostrados e genotipados com uso do SNP chip 50K. 
Foram realizadas análises multivariadas a fim de verificar padrões de similaridade 
entre genótipos Curraleiro Pé-Duro e Pantaneiro e inferências bayesianas para 
verificar ancestralidade comum. Assinaturas de seleção foram identificadas para 
diferenciar grupos de genótipos a partir de estimativas de Fst e descontinuidades 
genéticas foram investigadas com uso de estatística espacial. As análises foram 
realizadas mediante a comparação de grupos de genótipos estabelecidos com 
dois critério distintos. No primeiro, adotou-se um critério geopolítico para formar 
quatro grupos (bovinos Pantaneiro (PTN), Curraleiro Pé-Duro do Estado de Goiás 
(CPD-GO), Tocantins (CPD-TO) e Piauí (CPD-PI)). Em seguida, utilizou-se um 
segundo critério, baseado em ancestralidade comum, para formar quatro grupos 
de genótipos, definidos como populações genéticas PG1, PG2, PG3 e PG4. As 
diferentes comparações ente grupos de genótipos deu origem a duas situações 
distintas, que foram utilizadas para compreender a metapopulação analisada com 
uso de diferentes métodos de análise. Genótipos Nelore e Gir (Bos indicus) foram 
incorporados a fim de verificar ancestralidade comum e possíveis interferências 
de genótipos zebuínos no padrão de variabilidade genética nos bovinos locais 
(Bos taurus). A população de bovinos Pantaneiro apresentou-se distinta da 
população formada por genótipos Curraleiro Pé-Duro, embora exista 
ancestralidade comum e indícios de fluxo gênico entre as duas populações. Um 
padrão assimétrico de diferenciação e fluxo gênico foi observado na 
metapopulação, de modo que o critério geopolítico adotado não expressa, 
necessariamente, o padrão de maior similaridade ou dissimilaridade genética. 
Recomenda-se que o governo brasileiro reconheça os bovinos Pantaneiros como 
raça, sendo eles geneticamente diferentes de bovinos Curraleiro Pé-Duro, 
ressaltando-se o fato de que o padrão de variabilidade inter e intra racial nas duas 
raças locais não foi explicada pela influência de bovinos Nelore e Gir. É 
aconselhável a implementação de um sistema integrado de registro fenotípico, 
produtivo e genealógico para que o padrão de diferenciação genômico seja 
associado a informações ligadas à produção e desenvolvimento estratégico dos 
rebanhos.  
 
Palavras-chave: Fst, genética de populações, Monmonier, raça local, SNP 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A maioria dos bovinos Pantaneiro são criados por instituições ligadas à 

pesquisa agropecuária, no Estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esses 

bovinos têm tido destaque em função do pequeno efetivo populacional (risco de 

extinção), pelo patrimônio que representam, e pelas características adaptativas 

que possuem no ecossistema de planícies inundáveis, denominado Pantanal 

(MARQUES JÚNIOR et al., 2012). Bovinos Pantaneiro ainda não foram 

reconhecidos como raça de interesse zootécnico pelo governo brasileiro, diferente 

dos bovinos Curraleiro Pé-Duro, cujos primeiros censos populacionais são 

recentes (FIORAVANTI et al., 2011; SALLES et al., 2013), e o reconhecimento 

racial ocorreu em 2012 por meio de uma portaria do Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento.  

As semelhanças fenotípicas observadas entre bovinos Curraleiro Pé-

Duro e Pantaneiro são notáveis, o que torna a diferenciação entre os dois grupos 

(ambos Bos taurus) difícil. Apesar disso, os dois grupos são considerados 

distintos, inicialmente em função de alguns aspectos históricos e ecológicos, e, 

mais tarde, por análises de DNA com uso de marcadores RAPD (SERRANO et 

al., 2004) e marcadores microssatélites (EGITO et al., 2007). Ressalta-se que 

estudos genéticos em ambas as raças nunca foram realizados com análises 

amplas do genoma bovino. Além disso, nenhum estudo comparou padrões de 

similaridade/dissimilaridade entre rebanhos de bovinos Pantaneiro e Curraleiro 

Pé-Duro de diferentes regiões geográficas do país. Recentemente, foi reportado 

um estudo sobre a diversidade genética restrita ao rebanho de conservação in 

situ de bovinos Curraleiro Pé-Duro localizado no Estado do Piauí, também com o 

uso de marcadores microssatélites (SILVA FILHO et al., 2014). 

A disponibilidade atual de milhares de marcadores referentes ao 

genoma bovino (HAPMAP GROUP, 2009), embutidos em chips de genotipagem, 

têm possibilitado análises genéticas bastante informativas (TASSEL et al., 2008; 

TOKARSKA et al., 2009) e compensado amostragens relativamente pequenas em 

estudos genéticos populacionais de diversas espécies (WILLING et al., 2012). Em 

paralelo, avanços tem sido observados nas áreas de bioinformática e genética 

quantitativa, contribuindo sinergicamente para o estudo de espécies domésticas 
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localmente adaptadas (TORO et al., 2014). O contexto atual da era genômica é 

favorável para testar a subjetividade de critérios de classificação de animais 

ligados à cultura local, linguística ou aspectos ecológicos (DAVIES et al., 1999; 

PRITCHARD et al., 2000). Destacam-se técnicas para a identificação de 

ancestralidade comum (CORNUET et al., 1999. PRITCHARD et al., 2000; 

ROSENBERG et al., 2001; HOLSINGER & WIER, 2009) e o uso de índices para 

inferir proporções de diversidade e diferenciação genética entre populações e 

indivíduos (WRIGHT, 1949; JOOST et al., 2008; BAHTIA et al., 2013; 

HOLSINGER & WEIR, 2009). Informação sobre o endereço cromossomal dos 

marcadores moleculares embutidos nos chips de genotipagem tem possibilitado a 

identificação de regiões genômicas de maior diversidade ou de diferenciação 

genética entre populações domésticas (ANDERSSON et al., 2012), denominadas 

“assinaturas de seleção” (MORADI et al., 2012). Essas assinaturas revelam 

padrões não aleatórios de variabilidade, possivelmente relacionados a aspectos 

fisiológicos ou reprodutivos (RAMEY et al., 2013) e a genes ligados a composição 

da carcaça ou a padrões raciais (ZHANG et al., 2012; WILKINSON et al., 2013). 

Os padrões de similaridade e diferenciação genética tem sido utilizados também 

para identificar indícios de seleção e de miscigenação entre populações 

domésticas de diferentes regiões geográficas (KIJAS et al., 2012). A genética de 

paisagem, do inglês “Landscape genetics”, combina genética de populações, 

ecologia e estatística espacial (MANEL et al., 2003) e tem possibilitado investigar 

a relação de aspectos geográficos com a diferenciação genética entre populações 

(HOLDEREGGER & WAGNER, 2006; EPPS et al., 2007) sob a ótica da 

conservação de populações localmente adaptadas (COLLI et al., 2014). Nesta 

abordagem, o objetivo tem sido identificar regiões geográficas específicas que 

contenham indivíduos com frequências alélicas discrepantes (MONMONIER, 

1973;  DUPANLOUP et al. 2002; MANNI et al. 2002; PALMÉ et al. 2003), 

normalmente atribuídas a fatores geográficos, sociais ou culturais (GUILLOT et 

al., 2009). Este tipo de informação pode auxiliar o manejo sustentável das 

populações com a preservação de diversidade genética.   

É importante que o desenvolvimento de ações ligadas à conservação e 

maior utilização de bovinos Curraleiro Pé-Duro e Pantaneiro sejam amparadas 

por diagnósticos em relação a padrões de diversidade genômica. Já existe 
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interesse em utilizar biotécnicas da reprodução em prol do manejo desses 

bovinos no Brasil (TEIXEIRA et al., 2013; MONTESINOS et al., 2014). Ressalta-

se que critérios que são baseados em padrões de similaridade/dissimilaridade 

genômica podem repercutir em diferentes percepções para o manejo e gestão 

estratégica da metapopulação.  

Com base nos resultados reportados por SERRANO et al. (2004) e 

EGITO et al. (2007) existe a hipótese de que a variabilidade genética de bovinos 

Pantaneiro e de bovinos Curraleiro Pé-Duro seja explicada por diferentes graus 

de introgressão genética com bovinos zebuínos (Bos indicus). Nos últimos anos, 

mais especificamente para os bovinos Curraleiro Pé-Duro, novos criadores foram 

identificados, sendo constatado que muitos rebanhos são resultado da 

“garimpagem” desses criadores por novos exemplares, com a colaboração de 

outros entusiastas, instituições e colecionadores desse tipo de gado. Nesse 

processo, verificou-se que, para a maioria dos rebanhos, há dificuldade em 

determinar a origem dos animais, bem como de obter informações mais 

específicas, como de genealogia. Não se sabe, por exemplo, quais são os 

rebanhos que mais contribuem na diversidade genética desses bovinos em um 

contexto sugestivo de vulnerabilidade e risco de extinção. 

Assim, objetivou-se neste estudo uma melhor compreensão da 

variabilidade genômica de bovinos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro, com vistas 

aos padrões de diferenciação entre grupos formados por esses bovinos, o que 

pode auxiliar o processo de caracterização, conservação e utilização sustentável 

desses recursos genéticos brasileiros.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Coletas de sangue de bovinos Pantaneiro (PTN) (n=38) e Curraleiro 

Pé-Duro (n=126) foram realizadas em 21 municípios brasileiros, oriundos de 

quatro criatórios de bovinos Pantaneiro e 20 criatórios de Curraleiro Pé-Duro,  

totalizando 24 rebanhos (Tabela 1) distribuídos nas regiões centro-oeste, norte e 

nordeste do Brasil. Amostras de bovinos Pantaneiro (PTN) foram obtidas por meio 

de visitas técnicas em criadouros e também se acessando um banco de sangue 

pertencente à EMBRAPA Pantanal. As amostras de bovinos Curraleiro Pé-Duro 

foram obtidas mediante agendamento com criadores, sendo a maioria dos 

rebanhos selecionado segundo um censo populacional reportado por 

FIORAVANTI et al. (2011) (Anexo I). No momento que antecedia as coletas de 

sangue, em cada fazenda, junto à presença de criadores ou funcionários, 

priorizou-se a seleção de animais com padrão racial satisfatório “sem indícios de 

características de bovinos zebuínos Bos indicus” (orelhas compridas e barbela 

protuberante, por exemplo) avaliados visualmente. Na organização da totalidade 

das amostras, estas foram classificadas em quatro grupos regionais, segundo um 

critério geopolítico. O primeiro grupo foi constituído por genótipos Pantaneiro 

(PTN), representando uma extremidade sudoeste da área geográfica de estudo, 

seguido de um grupo de genótipos Curraleiro Pé-Duro do Estado de Goiás (CPD-

GO) e um grupo do Estado de Tocantins (CPD-TO), que foram regiões 

geográficas centrais da área de estudo. Um último grupo foi constituído por 

genótipos Curraleiro Pé-Duro do Estado do Piauí (CPD-PI), localizado na 

extremidade nordeste da região de estudo (Tabela 1). A seleção dos animais para 

genotipagem foi realizada a partir de 1226 amostras. Realizou-se um sorteio que 

garantisse a amostragem de ao menos um animal macho em cada fazenda 

(rebanho), visto que a maioria das amostras era proveniente de fêmeas. A média 

de amostras por fazenda foi 7, totalizando 164 amostras (Tabela1). 
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TABELA 1 – Coordenadas geográficas dos municípios e contingente amostral dos 

grupos regionais criados segundo um critério geopolítico de classificação 
de bovinos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro 

Genótipos  Estados Municípios Longitude Latitude (n) 

Curraleiro 

Pé-Duro 

 (n=126) 

C
P

D
-G

O
 

Goiás 

(n=56) 

Água Fria de Goiás -47,7954 -14,9065 07 

Campestre de Goiás -49,7000 -16,7875 07 

Cavalcante -47,6961 -13,6352 07 

Mimoso de Goiás -48,3084 -15,0171 07 

Monte Alegre de Goiás -46,9234 -13,2946 07 

Pilar de Goiás -49,5216 -14,5872 07 

Pirenópolis -49,0113 -15,8089 07 

Planaltina -47,7518 -15,2834 07 

      

C
P

D
-T

O
 

Tocantins 

(n=27) 

Chapada da Natividade -47,8462 -11,5420 07 

Guaraí -48,4415 -8,7391 07 

Porto Nacional -48,4966 -10,5442 06 

Sucupira -48,8351 -12,1135 06 

C
P

D
-P

I 

Piauí 

(n=43) 

 

Campo Maior* -42,1456 -4,8775 17 

Elesbão Veloso -42,1903 -6,1874 07 

Oeiras -42,1649 -6,9667 07 

Palmeirais -42,9565 -5,8825 06 

São João do Piauí -42,2500 -8,3248 06 

       

Pantaneiro 
(n=38) 

P
T

N
 

Mato Grosso 
do sul (n=26)  

Corumbá -56,7237 -18,7311 07 

Aquidauana -55,8633 -19,7557 07 

Rochedo -54,7055 -19,9519 12 

    

 
Mato Grosso 

(n=12) 
Poconé -56,9489 -16,7847 12 

Total      164 

*Representa a coordenada central da sede municipal, onde foram realizadas amostragens 
em quatro fazendas (rebanhos) diferentes. 

 
 

O DNA foi extraído a partir de amostras de sangue com uso de um 

protocolo comercial (Axygen, CA, EUA), purificado em colunas (Macherey-Nagel, 

Duren, Alemanha). As genotipagens foram efetuadas utilizando-se o chip SNP 

50k (Ilumina, San Diego, EUA). A análise dos dados foi precedida de controles de 

qualidade para a retirada de possíveis anormalidades utilizando-se a função 
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check.marker no programa genABEL (AULCHENKO et al., 2007) em ambiente R 

(R CORE TEAM, 2013), deletando-se marcadores monomórficos (frequência do 

alelo mínimo abaixo de 0,01), os marcadores que não apresentaram endereço 

cromossomal, e marcadores que não se encontravam em pelo menos 95% da 

população, totalizando 51843 marcadores. Com estes marcadores, em ambiente 

R e com uso do pacote genABEL, foram realizadas análises de escalonamento 

multidimensional clássico e de componentes principais, plotando-se os 

eigenvalores referentes aos dois primeiros componentes, utilizando-se as funções 

cmdscale e pcs. Com auxílio da função kmeans (estipulando-se quatro clusters) a 

análise multivariada foi utilizada para testar a dissimilaridade genética entre 

genótipos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro e para verificar o padrão de 

agrupamento dos genótipos tendo-se como base o critério geopolítico adotado 

(PTN, CPD-GO, CPD-TO, CPD-PI).  

Ordenando-se os marcadores com base no endereço cromossomal, 

um a cada dez marcadores foram eleitos a partir de um procedimento de 

“afinamento” semelhante a WILKINSON et al. (2013), originando um banco de 

dados menor e representativo de todos os cromossomos, que neste caso 

representou cerca de 10% dos marcadores que passaram no controle de 

qualidade. Este procedimento resultou em 4931 marcadores SNP, semelhante ao 

número utilizado em McKAY et al., (2008) e SELDIN et al. (2006), sendo esta uma 

representação generalista do genoma, com pequena interferência da proximidade 

entre os loci (desequilíbrio de ligação). Com estes marcadores foram realizadas 

análises Bayesianas utilizando-se o programa Structure versão 2.3.4 

(PRITCHARD et al., 2000), adotando-se o modelo admixture, no qual a origem 

dos alelos é independente, assumindo existência de correlação entre as 

frequências alélicas (FALUSH et al., 2003). Nessa análise foram determinadas 

40000 iterações, 20000 de descarte inicial (burning period) e 100 como intervalo 

de amostragem (thining interval). Este programa foi utilizado, primeiramente, para 

a identificação de ancestralidade comum entre todos os genótipos, organizados 

em quatro grupos (PTN, CPD-GO, CPD-TO, CPD-PI), assumindo-se k=4. Em 

seguida, os genótipos foram mais uma vez organizados em quatro grupos, desta 

vez com base em ancestralidade comum. Este procedimento foi realizado com 

uso da opção sort by Q do software. Assim, os quatro grupos de genótipos 
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formados a partir de máxima ancestralidade comum e denominados de 

“populações genéticas”, definidos como PG1, PG2, PG3, PG4. Para verificar o 

quanto as quatro populações genéticas divergiam em termos de ancestralidade 

comum, testou-se o poder dos clusters (k=4) em discriminar as quatro populações 

com uso do programa Baps versão 6.0 (CORANDER et al., 2013). Neste 

procedimento o modelo (admixture) e parâmetros utilizados foram semelhantes 

aos utilizados do programa Structure. A organização dos genótipos em quatro 

grupos regionais (PTN, CPD-GO, CPD-TO, CPD-PI) e quatro populações 

genéticas (PG1, PG2, PG3, PG4) deu origem a duas situações, que foram 

utilizadas e comparadas para maior compreensão da metapopulação analisada. 

Utilizando-se 51843 SNPs, foram calculados valores de Fst par a par 

(WRIGHT, 1931) a fim de verificar padrões e magnitudes de diferenciação 

genética. Valores de Fst foram estimados para cada SNP, definidos “Fst-SNP”, 

que deram origem a uma média global de Fst em cada comparação entre grupos 

regionais (PTN, CPD-GO, CPD-TO, CPD-PI) e populações genéticas (PG1, PG2, 

PG3, PG4). Em cada comparação, identificaram-se as regiões genômicas de 

maior diferenciação, por meio do método sliding window (WILKINSON et al., 

2013) para estimar valores de Fst. Neste método, um intervalo de SNPs, 

ordenados conforme o endereço cromossomal, foi denominado de “janela”, 

utilizada para atenuar a grande variabilidade e o caráter estocástico de variação 

entre loci. Neste procedimento a primeira janela em cada cromossomo foi 

centralizada na sétima posição cromossomal (SNP position) e a última janela de 

cada cromossomo centralizada na sétima posição que antecede o fim do mesmo 

cromossomo (WILKINSON et al., 2013). As respectivas janelas são formadas a 

partir do segundo marcador da janela anterior e o penúltimo marcador da janela 

subsequente, sendo cada janela composta por 15 SNPs consecutivos. Assim, o 

somatório dos valores individuais de cada marcador (Fst-SNP), contidos dentro de 

uma mesma janela, deu origem a uma média, denominada aqui de “Fst-janela”. 

Para identificar regiões genômicas de maior diferenciação nas comparações entre 

grupos regionais e populações genéticas, respectivas a cada cromossomo 

separadamente, os sete primeiros e os sete últimos marcadores de cada 

cromossomo foram excluídos (WILKINSON et al., 2013) (total de 420 

marcadores), resultando em 51423 marcadores. As janelas que apresentaram 
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valores de Fst-janela acima de 99% na distribuição empírica dos valores de Fst-

janela, foram consideradas as regiões acima do padrão (outliers), de maior 

importância na diferenciação genômica.  

Estimativas de heterozigosidade esperada (He) e observada (Ho) 

foram calculadas para o conjunto total de genótipos, para cada grupo genético 

separadamente (PTN e CPD), para cada grupo regional e cada população 

genética, com auxílio do programa Plink (PURCELL et al., 2007) e o comando 

Hardy, identificando-se SNPs em desequilíbrio de ligação (P≤0,001) segundo o 

teorema de Hardy-Weinberg, SNPs sem “fundador” ou que continham apenas um 

alelo, para serem excluídos do banco de dados. Médias de valores de He e Ho 

foram calculadas no programa SAS (SAS, versão 9.0, Carey, North Carolina, 

EUA).  

A identificação de descontinuidades genéticas foi realizada por meio de 

estimativas de distância genética medidas entre todos os pares de genótipos 

(MONMONIER, 1973), utilizando-se o programa Alleles in Space (MILLER, 2005) 

e o mesmo banco de dados utilizados na análise Bayesiana (4931 SNPs). Um 

plano esquemático bidimensional, marcando com pontos os municípios de 

amostragem, foi utilizado para ligar os locais de amostragem por meio de linhas 

retas, utilizando-se o método de triangulações de Delaunay (WATSON, 1992; 

BROUNS et al., 2003), dando origem a uma teia de conectividade bidimensional. 

Para espacializar os municípios em um plano bidimensional, coordenadas latitude 

e longitude foram transformadas em coordenadas UTM. Em seguida, uma matriz 

de distâncias genéticas foi construída, computando-se todos os pontos de 

amostragem, cujos valores foram embutidos à teia de conectividade. 

Subsequentemente, o algoritmo procedeu seguindo três etapas: 1) identificação 

da maior distância genética entre dois pontos geográficos de amostragem 

quaisquer, ligadas por meio da teia de conectividade, que possibilitou um ponto 

de partida para simular um tracejado inicial (segmento de “barreira” ou região de 

maior diferenciação genética) na teia de conectividade; 2) persistência do 

tracejado inicial na mesma direção da etapa anterior até que o tracejado “se 

depare” com uma borda externa da teia de conectividade ou um tracejado interno 

previamente definido como segmento de “barreira”. No caso de existir distâncias 

genéticas idênticas, o tracejado foi movido em ambas as direções (ramificação); 
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3) desenho dos segmentos (tracejados) subsequentes, com direção contrária 

daquela cursada na segunda etapa. Nesta terceira etapa, o tracejado procedeu 

até que o segmento em curso “se deparou” com uma borda externa da teia, uma 

borda interna da teia, ou um segmento interno do tracejado construído na primeira 

ou segunda etapa. Para cada n “barreiras” ou descontinuidades tracejadas a 

análise recomeçou n vezes, sendo que no início de cada iteração (etapa 1) a 

maior distância genética entre dois pontos geográficos, ainda não utilizado para a 

realização de um tracejado, foi utilizada para iniciar o algoritmo (detalhes vide 

DUPANLOUP et al., 2002; MANEL et al., 2003). Na estimativa de distâncias 

genéticas utilizaram-se dois critérios de distância, sendo o primeiro baseado nas 

distâncias simples, e o segundo em distâncias residuais (derivada a partir da 

regressão linear de todas as distâncias genéticas (par a par)) com as distâncias 

geográficas (MANNI et al., 2004).  

Genótipos de bovinos da raça Nelore (n=21) e Gir (n=24) (ambos Bos 

indicus) foram incorporadas ao banco de dados para verificar se a variabilidade 

encontrada nos grupos regionais e populações genéticas poderia ser explicada 

por diferentes taxas de introgressão genética com bovinos zebuínos. Neste 

procedimento foi utilizado os mesmos marcadores utilizados na análise Bayesiana 

e espacial (4931 SNPs), e também outros conjuntos de SNPs contendo até 48854 

marcadores. Nas análises conjuntas de genótipos Bos taurus e Bos indicus, a 

identificação do número mais provável de populações (K) foi estimada por meio 

da metodologia proposta por EVANNO et al. (2005), no qual foram criadas no 

mínimo 10 réplicas para cada K com auxílio do programa Structure Harvester 

(EARL & VONHOLDT, 2012) utilizando-se os quatro parâmetros: L(K), que traduz 

a média dos valores de Ln P(D) (verossimilhança média), com valores de 

variância para sucessivos valores de K; L’K, sendo esta a taxa de mudança da 

função de verossimilhança, considerando sucessivos valores de K, calculada 

como (L’(K) = L(K) – L(K-1)); L’’K, sendo esta a taxa de mudança da função de 

verossimilhança de segunda ordem de L(K) em relação a K, calculada como 

|L’’(K)| = |L’(k+1) - L’K|; ΔK, que representa a moda de K, por meio da média de 

valores absolutos de L´´(K) obtidos com uso de n réplicas para cada K, dividido 

pelo desvio padrão de L(K), calculada como: ΔK = m(|L’’K|)/s|L(K)|. Além de 

análises utilizando o valor mais provável de K a identificação de ancestralidade 
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comum e estrutura populacional de genótipos Bos taurus em conjunto com Bos 

indicus foi realizada com diferentes valores de K. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.1 Análise multivariada da variabilidade genômica de bovinos Pantaneiro e 

Curraleiro Pé-Duro 

 

 

Os dois primeiros vetores, ou componentes principais, revelaram uma 

clara distinção entre genótipos PTN e Curraleiro Pé-Duro, com algumas exceções 

(Figura 1). Este resultado está de acordo com resultados apresentados por 

SERRANO et al. (2004) e também EGITO et al. (2007), que revelaram que 

embora existam ancestrais comuns entre bovinos Pantaneiros e Curraleiro Pé-

Duro, os grupos são distintos. Um total de 10 componentes principais explicaram 

13% da variabilidade total, sugerindo fraca estrutura populacional, que aqui pode 

ser justificado pelo fato de existirem apenas dois grupos genéticos distintos. 

 

 
FIGURA 1 – Representação bidimensional dos dois primeiros 

componentes principais considerando genótipos 
Pantaneiro (azul) (n=38) e Curraleiro Pé-Duro 
(vermelho) (n=126). 
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Observou-se que dentre os genótipos Curraleiro Pé-Duro existiu um 

alongamento da dispersão no sentido negativo do eixo Y que é representada por 

alguns genótipos do grupo regional CPD-GO e um pequeno agrupamento nos 

valores maiores e positivos do eixo Y representados por alguns genótipos do 

grupo regional CPD-TO. As dispersões bidimensionais que possibilitam 

comparações entre grupos regionais são apresentadas na Figura 2.  

 

 
FIGURA 2 - Representação bidimensional da variabilidade de genótipos 

Pantaneiro (PTN) e Curraleiro Pé-Duro do Estado de Goiás 
(CPD-GO), Tocantins (CPD-TO) e Piauí (CPD-PI) utilizando-
se os dois primeiros componentes principais. Genótipos 
Pantaneiro são representados em coloração verde clara (a); 
azul escuro (b) e rosa (c); O padrão de dispersão dos 
genótipos de cada grupo regional é semelhante nas diferentes 
comparações realizadas.  
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O pequeno contingente de genótipos Curraleiro Pé-Duro que 

apresentaram confluência com genótipos PTN no plano bidimensional (Figura1) 

foram genótipos do grupo CPD-PI (Figura 2c), que é o grupo regional 

geograficamente mais distante do grupo PTN. Embora o grupo regional CPD-GO 

seja geograficamente mais próximo do grupo PTN, seguido de CPD-TO, estes 

grupos apresentaram-se totalmente segregados dos genótipos PTN na análise 

multivariada. O fato de os grupos CPD-GO e CPD-TO serem mais dissimilares 

aos genótipos do grupo PTN, comparado a alguns genótipos do grupo CPD-PI, 

sugere existência de viés em termos da relação entre distância genética e 

distância geográfica. É possível que algum mecanismo geofísico ou sociopolítico 

tenha exercido interferência no processo de fluxo gênico entre os grupos 

regionais. Maior assistência técnica nos grupos regionais PTN e CPD-PI em 

comparação aos outros grupos, inclusive com maior consolidação das respectivas 

associações de criadores, podem ter tido um efeito sobre isso. Uma hipótese é 

que pode ter existido troca de material genético entre unidades de pesquisa que 

vem trabalhando com ambos os grupos genéticos há algumas décadas ou que 

alguns rebanhos destas duas regiões tiveram introgressão genética com outras 

raças de maneira similar. Isso deverá ser testado futuramente.  

Observou-se que o grupo CPD-GO é dividido em dois subgrupos 

(Figura 2a, 2d, 2e), sendo o segundo grupo representado por um prolongamento 

da dispersão na direção negativa do eixo y. Esse tipo de padrão sugere um maior 

grau de interação entre determinados criadores, com maior intercâmbio de 

exemplares bovinos do que entre outras populações do grupo CPD-GO.  

Em termos do padrão de agrupamento, o grupo regional CPD-TO 

(Figura 2b, 2d, 2f) e CPD-PI (Figura 2c, 2e, 2f) apresentaram as menores 

dispersões intra-grupo. Foi possível identificar um padrão de agrupamento 

característico para cada grupo regional, embora tenham sido observadas 

confluências sempre que grupos de genótipos Curraleiro Pé-Duro foram 

comparados entre si (Figura 2d, 2e, 2f). Em termos práticos, isso significa que um 

critério geopolítico permite a diferenciação de apenas uma parte dos genótipos, 

enquanto que outra parte aponta o viés desse critério (interpretado como 

sobreposições e proximidades no plano bidimensional nas comparações entre 

grupos regionais). O critério geopolítico foi acurado para distinguir genótipos PTN 
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de genótipos Curraleiro Pé-Duro, com algumas exceções de genótipos do grupo 

CPD-PI no plano bidimensional utilizado. No grupo PTN o padrão de agrupamento 

revelou maior dispersão do que o grupo CPD-TO e CPD-PI, comparável com a 

maior dispersão do grupo CPD-GO, possíveis indicativos da existência de 

agrupamentos menores em ambos os grupos regionais (Figura 2a). 

Com a representação dos dois vetores mais importantes na explicação 

da variabilidade genômica entre indivíduos, e a determinação arbitraria de quatro 

clusters (kmeans clustering) (Figura 3a) foi possível observar a existência de 

subagrupamento na população Pantaneira (Figura 3b), no qual indivíduos deste 

grupo genético foram alocados em dois clusters diferentes. 

 

 

 
FIGURA 3 – Representação gráfica bidimensional dos dois vetores principais no 

estudo de variabilidade genômica de bovinos Pantaneiro e Curraleiro 
Pé-Duro determinando-se arbitrariamente quatro clusters. Os 
genótipos Pantaneiro identificados com coloração bordô (b) são os 
indivíduos alocados no cluster 3 em coloração verde (a). Os 
genótipos identificados com coloração rosa (b) são os indivíduos 
Pantaneiro alocados no cluster 4 em cor amarelo (a). 

 

 
Na Figura 3a os genótipos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro são 

alocados em quatro clusters distintos e na Figura 3b observa-se que os indivíduos 

Pantaneiros são alocados em dois clusters diferentes (cluster 3 e cluster 4), sendo 

o cluster 4 formado, majoritariamente, por genótipos CPD-PI. Na figura 3b é 
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possível identificar um indivíduo do grupo CPD-PI junto aos Pantaneiros alocados 

no cluster 3. 

 

  

3.2. Estrutura populacional de genótipos Pantaneiros e Curraleiro Pé-Duro 

com uso de metodologia Bayesiana determinando-se arbitrariamente K=4 

 

 

Utilizando o critério geopolítico, percentuais de alocação dos genótipos 

em quatro clusters com uso de inferência Bayesiana revelaram a existência de 

ancestralidade comum entre genótipos dos quatro grupos regionais (Figura 4a). 

Os genótipos Pantaneiros tem maior proporção de alocação em um determinado 

cluster (cor vermelha, Figura 4a), embora que um percentual do genoma de 

genótipos Curraleiro Pé-Duro seja alocado neste mesmo cluster. Nesta Figura, 

em termos de percentual de alocação, um determinado cluster (cor verde, Figura 

4a) é mais representativo para determinados genótipos do grupo CPD-GO e outro 

cluster (cor azul, Figura 4a) é representativo apenas para uma parte dos 

genótipos do grupo CPD-TO, respectivamente, sendo ambos esses clusters 

pouco representativos para os grupos regionais PTN e CPD-PI (Figura 4a).  

De acordo com os percentuais de alocação foram determinados quatro 

grupos de ancestralidade comum mais evidente (opção sort by Q no Structure), 

definidas como “populações genéticas” (PG1, PG2, PG3, PG4) (Figura 4b), que 

podem ser comparadas com os grupos formados com base em um critério 

geopolítico (Figura 4a e Tabela 1). A quantidade de genótipos de cada grupo 

regional classificados em cada população genética pode ser observada na Tabela 

2. 
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FIGURA 4 – Percentuais de alocação de genótipos Pantaneiros e Curraleiro Pé-

Duro determinando-se quatro clusters. a= genótipos organizados 
com base em um critério geopolítico b= grupos de maior 

ancestralidade comum denominados aqui “populações genéticas” 
(PG1, PG2, PG3, PG4). Linhas coloridas verticais representam 
genótipos, lado a lado; linhas verticais pretas dividem grupos 
regionais. PTN = genótipos Pantaneiro; CPD-GO = Curraleiro Pé-
Duro criado no Estado de Goiás; CPD-TO: Curraleiro Pé-Duro de 
Tocantins; CPD-PI = Curraleiro Pé-Duro do Piauí. 
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TABELA 2 - Classificação de genótipos Pantaneiros (PTN), Curraleiro Pé-Duro de 
Goiás (CPD-GO), Tocantins (CPD-TO), Piauí (CPD-PI) em quatro 
populações genéticas (PG) utilizando-se percentuais de classificação 
genômica obtidos inferindo-se quatro clusters com metodologia 
Bayesiana 

 PTN CPD-GO CPD-TO CPD-PI n 

PG1 25 (96%)  01 (4%) - - 26 

PG2 - 16 (100%)   16 

PG3 - - 07 (100%) - 07 

PG4 13 (11%) 39 (34%) 20 (17%) 43 (38%) 115 

      

 38 56 27 43 164 

PG1, PG2, PG3, PG4, vide Figura 4b; n= número de genótipos 

 

 

A maioria dos genótipos da primeira população genética (PG1) foi 

constituída por genótipos PTN (96%), com exceção de um único genótipo do 

grupo CPD-GO (4%). Essa população (PG1) foi constituída por 66% (25/38) dos 

genótipos Pantaneiros amostrados no estudo. A segunda população genética 

(PG2) foi constituída exclusivamente por genótipos CPD-GO e a terceira 

população (PG3) exclusivamente por genótipos CPD-TO, sendo estas as 

menores populações, somando juntas 14% (23/164) dos genótipos analisados. A 

quarta população genética (PG4) foi a maior sendo constituída por genótipos de 

todos os grupos regionais, com 70% (115/164) do total dos genótipos analisados, 

que correspondem a 34% (13/38) dos genótipos PTN, 70% (39/56) dos genótipos 

CPD-GO, 74% (20/27) dos genótipos CPD-TO e 100% (43/43) dos genótipos 

CPD-PI.  A contribuição dos genótipos de cada grupo regional na formação das 

quatro populações genéticas (PG) (Tabela 2) é consistente com os padrões de 

variabilidade observados anteriormente na análise multivariada (Figuras 2 e 3). 

Percentuais de alocação dos genótipos em quatro clusters no 

programa Baps foram bastante similares ao do programa Structure (dados não 

demonstrados), ambos sugerindo que a formação de quatro grupos com base em 

ancestralidade comum (PG1, PG2, PG3, PG4) resulta em grande poder 

discriminatório entre grupos, maior que no critério geopolítico. Apenas um 

pequeno percentual do genoma de cada população genética é compartilhado 

entre as demais populações (PG), sendo que os percentuais de alocação foram 
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de 90% no cluster 1, 89% no cluster 2, 87% no cluster 3 e 92% no cluster 4, 

respectivamente (Figura 5). É possível inferir que cada população genética (PG) 

possui uma “identidade genômica” particular. 

 

 

 
FIGURA 5- Poder discriminatório dos clusters inferidos com 

base nas estimativas de ascendência comum 
entre genótipos Pantaneiros e Curraleiro Pé-Duro, 
determinando-se quatro clusters.  Os valores 
demonstrados revelam o percentual do genoma 
de cada cluster que não é compartilhado entre os 
demais clusters. Gráfico gerado com uso da 
opção Gene flow, programa Baps 6.0. 
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3.3 Estimativas de diferenciação (Fst) entre grupos regionais e populações 

genéticas  

 

 

As médias globais de Fst nas comparações entre grupos regionais 

foram de 0,07 (PTN x CPD-GO), 0,09 (PTN x CPD-TO), 0,05 (PTN x CPD-PI), 

0,06 (CPD-GO x CPD-TO), 0,05 (CPD-GO x CPD-PI) e 0,06 (CPD-TO x CPD-PI) 

(Tabela 3 e Figura 6).  

 

 
TABELA 3 – Estimativas de Fst médios na comparação entre grupos regionais 

formados a partir de um critério geopolítico e entre populações 
genéticas formadas a partir de ancestralidade comum  

Grupos regionais 

PTN 

X 

CPD-GO 

PTN 

x 

CPD-TO 

PTN 

X 

CPD-PI 

CPD-GO 

X 

CPD-TO 

CPD-GO 

X 

CPD-PI 

CPD-TO 

X 

CPD-PI Fst médio 

0,07 0,09 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 

Populações genéticas 

PG1 

X 

PG2 

PG1 

X 

PG3 

PG1 

X 

PG4 

PG2 

X 

PG3 

PG2 

X 

PG4 

PG3 

X 

PG4 Fst médio 

0,15 0,22 0,07 0,25 0,11 0,19 0,14 

PTN, CPD-GO, CPD-TO, CPD-PI vide Tabela 2 e Figura 4. 

 

 

Nas comparações entre grupos regionais os picos significativos 

apresentaram valores maiores de Fst na comparação entre PTN e CPD-TO, com 

três picos com valores maiores que 0,20, localizados nos cromossomos 1, 13 e 14 

(Figura 6). Isso sugere o menor fluxo gênico (maior diferenciação genética) entre 

as comparações de grupos regionais, no qual picos com valores maiores que 0,15 

foram observados somente nas comparações envolvendo o grupo PTN (Figura 6).  
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FIGURA 6 - Regiões genômicas de maior diferenciação entre genótipos 
Pantaneiro (PTN) e Curraleiro Pé-Duro do Estado de Goiás (CPD-
GO), Tocantins (CPD-TO) e Piauí (CPD-PI) com o uso de 51423 
SNPs. A linha horizontal preta indica a média global das 
estimativas de Fst em cada comparação. A linha horizontal 
tracejada indica os picos significativos (que apresentaram valores 
maiores que 99% na distribuição empírica de valores de Fst-
janela). As cores cinza, azul e vermelho, separam 30 
cromossomos (Crom), lado a lado, em ordem crescente. Os picos 
representam valores médios de Fst em cada janela formada por 
15 SNPs ordenados lado a lado. As siglas que representam os 
grupos comparados são ilustradas na Tabela 2 e Figura 4. 
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Nenhuma comparação entre grupos de genótipos de Curraleiro Pé-

Duro (Figura 7) foi maior do que comparações envolvendo o grupo PTN (Figura 

6). Isso é consistente com o fato de bovinos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro 

serem considerados grupos genéticos distintos (SERRANO et al., 2004; EGITO et 

al., 2007). Semelhante ao resultado obtido pela análise multivariada, a menor 

diferença na comparação entre genótipos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro foi 

observada entre genótipos PTN e CPD-PI (Figura 6).  

 

 

FIGURA 6 - Regiões genômicas de maior diferenciação entre genótipos Curraleiro 
Pé-Duro do Estado de Goiás (CPD-GO), Tocantins (CPD-TO) e Piauí 
(CPD-PI) com o uso de 51423 SNPs. A linha horizontal preta indica a 
média global das estimativas de Fst em cada comparação. A linha 
horizontal tracejada indica os picos significativos (que apresentaram 
valores maiores que 99% na distribuição empírica de valores de Fst-
janela). As cores cinza, azul e vermelho, separam 30 cromossomos, 
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lado a lado, em ordem crescente. Os picos representam valores 
médios de Fst em cada janela formada por 15 SNPs ordenados lado a 
lado. As siglas que representam os grupos comparados são ilustradas 
na Tabela 2 e Figura 4. 

 

 

Nas comparações entre grupos de genótipos Curraleiro Pé-Duro os 

valores médios de Fst foram maiores nas comparações que envolveram o grupo 

CPD-TO, com picos significativos contendo valores maiores que 0,1 em ambos os 

casos ((CPD-GO x CPD-TO) e (CPD-TO x CPD-PI)) (Figura 7). 

Embora menores, picos significativos também foram observados na 

comparação entre genótipos CPD-GO e CPD-PI, sendo todos menores que 1,0 

(Figura 7). É difícil justificar os resultados em função da falta de dados acerca da 

formação dos rebanhos. De todo modo, é provável que a maior diferenciação 

entre genótipos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro seja consequência de isolamento 

reprodutivo entre os dois grupos genéticos, sendo os valores mais baixos de Fst 

nas comparações entre grupos formados por Curraleiro Pé-Duro um possível 

resultado da “garimpagem” realizada por criadores e entusiastas em regiões 

geográficas distantes ou circunvizinhas, em busca de maior número de 

exemplares bovinos. Menor diferenciação genética entre grupos formados por 

genótipos Curraleiro Pé-Duro sugere que a decisão recentemente tomada pelo 

governo brasileiro de considerar os bovinos locais do centro-oeste e do nordeste 

do Brasil como uma única raça tenha sido assertiva. 

Com relação às comparações entre populações genéticas, formadas a 

partir de ancestralidade comum (PG1, PG2, PG3, PG4), de modo geral, os 

valores de Fst foram maiores (0,15 (PG1 x PG2), 0,22 (PG1 x PG3), 0,07 (PG1 x 

PG4), 0,25 (PG2 x PG3), 0,11 (PG2 x PG4), 0,19 (PG3 x PG4)) (Tabela 3 e 

Figura 8). Maior magnitude dos picos foi observado nas comparações entre PG1 

e PG3 (picos > 0,4), nos cromossomos 1, 6, 8, 20, 24 e 26 (Figura 8).  A análise 

entre PG2 x PG4 revelou os picos significativos de menor magnitude em relação a 

todas as comparações entre populações genéticas (Figura 8), sendo todos 

menores que 0,16. 
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FIGURA 8 – Regiões genômicas de maior diferenciação considerando a 

comparação de quatro populações formadas com base em 
ancestralidade comum com o uso de 51423 SNPs. O 
significado das linhas horizontais pretas e tracejadas vide 
legenda da Figura 6 e Figura 7. Crom = cromossomo. 
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O valor médio de Fst (Fst global) considerando as populações 

genéticas analisadas (PG1, PG2, PG3, PG4) foi maior (0,14) do que na 

comparação entre grupos regionais (PTN, CPD-GO, CPD-TO, CPD-PI) (0,06) 

(Figura 9). Na comparação entre populações genéticas os picos significativos de 

Fst global variaram entre 0,175 e 0,20 e nos grupos regionais entre 0,07 e 0,12 

(Figura 9). 

 

 

 
FIGURA 9 – Regiões genômicas de maior diferenciação considerando todos os 

grupos regionais de genótipos Pantaneiros e Curraleiro Pé-Duro 
(PTN, CPD-GO, CPD-TO, CPD-PI) e de populações inferidas com 
o método Bayesiano (PG1, PG2, PG3, PG4) com o uso de 51423 
SNPs. A linha horizontal preta indica a média das estimativas de 
Fst (Fst global). Picos acima da linha horizontal tracejada são 
considerados picos significativos (acima de 99% na distribuição 
empírica de valores de Fst-janela). As cores cinza, azul e 
vermelho, separam os 30 cromossomos, lado a lado, em ordem 
crescente. Os picos representam valores médios de Fst em cada 
janela formada por 15 SNPs ordenados lado a lado. As siglas que 
representam os grupos regionais e populações são ilustradas na 
Figura 4. 
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O número de picos significativos (acima de 99% da distribuição de 

valores empíricos de Fst-janela) foi semelhante nas comparações entre grupos 

regionais e populações genéticas, variando entre 38 e 41. Contudo, ao observar 

os “padrões de diferenciação genômica ” (MORADI et al., 2012) verificou-se que 

em algumas comparações existe um menor número de picos significativos 

(regiões genômicas e cromossomos), enquanto que em outras comparações o 

número de picos significativos é muito maior (Figura 6, 7 e 8). Na comparação 

PG2 x PG3 e PG2 x PG4, e também nas comparações entre CPD-GO x CPD-TO, 

CPD-GO x CPD-PI e CPD-TO x CPD-PI a diferenciação genética se explica por 

diferenças generalizadas em termos dos marcadores utilizados, o que sugere um 

padrão aleatório. Ressalta-se que este não é o caso quando as comparações 

contrastaram genótipos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro (PTN x CDP-GO, PTN x 

CPD-TO, PTN x CPD-PI) (Figura 6). Considerando que PG1 é representativo de 

genótipos Pantaneiro, o padrão não aleatório também foi observado em PG1 x 

PG2, PG1 x PG3 e PG1 x PG4 (Figura 8). Assim, é provável que seja possível 

trabalhar com determinados marcadores moleculares e cromossomos para 

diferenciar geneticamente alguns grupos de genótipos, com destaque à 

diferenciação genômica de bovinos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro.  

Nesse âmbito, a incorporação de dados fenotípicos auxiliaria na 

compreensão da diferenciação genômica associada a indicadores de 

produtividade (identificação de genes e regiões cromossômicas ligadas a 

características de interesse econômico (Quantitative Trait Loci – QTL) (RAMEY et 

al., 2013)),  padrões raciais (como coloração de pelagem (KIJAS et al., 2012; 

WILKINSON et al., 2013)) e  tolerância ao calor (COLLI et al., 2014). Com maior 

monitoração dos rebanhos, diferentes pressões de seleção poderão ser 

consideradas (FENG-HUA et al., 2014), sendo as abordagens baseadas no fato 

de que marcadores adjacentes tendem a sofrer efeito “carona” (em inglês, Hitch-

hiking effect) (SMITH & HAIGH, 1974), que revelam picos de diferenciação 

ligados a regiões genômicas possivelmente sob seleção. A falta de dados 

genealógicos e fenotípicos limitam estudos de diferenciação genômica (STELLA 

et al., 2010), sendo esses dados importantes para validar e contextualizar 

algumas das assinaturas de seleção identificadas (ZHANG et al., 2012; MORADI 

et al., 2012). Outra implicação e desafio, relacionado com a falta de informações 
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sobre os rebanhos, será discriminar o que foi resultado de eventos demográficos 

do que foi resultado de seleção (MacEACHERN et al., 2009). 

 

 

3.4 Estimativas de Heterozigosidade 

 

 

As estimativas de heterozigosidade apresentaram-se baixas dentro dos 

quatro grupos regionais (Tabela 4) (Anexo II), comparáveis a valores reportados 

entre diferentes raças bovinas (Bos taurus) (LIN et al., 2010).  

 

 
TABELA 4 - Valores de heterozigoside esperada (He) e observada (Ho) em 

diferentes grupos regionais e em populações genéticas formadas a 
partir de ancestralidade comum  

 N He DP Ho DP 

Grupos Regionais      

PTN 38 0,331 (0,15) 0,335 (0,17) 

CPD-GO 56 0,322 (0,16) 0,310 (0,16) 

CPD-TO 27 0,335 (0,15) 0,313 (0,16) 

CPD-PI 43 0,328 (0,15) 0,323 (0,17) 

População CPD      

(CPD-GO)+(CPD-TO)+(CPD-PI) 126 0,318 (0,16) 0,299 (0,16) 

População total      

(PTN)+(CPD-GO)+ 

(CPD-TO)+(CPD-PI) 

164 0,318 (0,16) 0,299 (0,16) 

Populações genéticas      

PG1 26 0,334 (0,15) 0,345 (0,18) 

PG2 16 0,327 (0,15) 0,341 (0,18) 

PG3 07 0,355 (0,13) 0,423 (0,22) 

PG4 115 0,319 (0,16) 0,305 (0,16) 

Siglas vide Tabela 2 e Figura 4. DP=desvio padrão.Gráficos nos anexos II, III e IV. 
Médias de He e Ho são diferentes (P<0,0001) pelo teste Tukey em todos os grupos 
regionais e populações genéticas.   
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Com exceção do grupo PTN, a heterozigosidade observada foi menor 

que a esperada (Tabela 4) (Anexo II), o que sugere a existência de 

acasalamentos não aleatórios na maioria dos grupos regionais (UZZAMAN et al., 

2014). É possível que o trabalho realizado pela EMBRAPA Pantanal seja reflexo 

desse resultado, considerando o histórico mais pujante no que diz respeito a 

intervenções técnicas no processo de preservação de bovinos Pantaneiro 

comparado a situação dos bovinos Curraleiro Pé-Duro. No Estado de Goiás e 

Tocantins não existe uma unidade de pesquisa e extensão voltada à conservação 

de bovinos locais, e embora a EMBRAPA Cenargen esteja localizada na região 

do grupo CPD-GO, esta unidade trabalha em âmbito nacional, e não local como 

as demais unidades de pesquisa desta empresa.  

De modo geral, os valores de heterozigosidade observada (Ho) foram 

maiores nas populações genéticas do que nos grupos regionais (Tabela 4) 

(Anexos II e III) e a heterozigosidade observada foi maior que a esperada nas 

populações genéticas (PG1, PG2, PG3, PG4). É provavelmente que isso seja 

consequência da contribuição de um maior número de reprodutores na formação 

destes grupos (KIJAS et al., 2012). Valores de heterozigosidade podem estar 

diretamente relacionados ao efeito fundador ou processos de seleção e restrição 

ao fluxo gênico diferenciados, que repercutem no maior isolamento de algumas 

populações e que sugere a existência de descontinuidades genéticas 

(BARBUJANI et al., 2000).  

  

 

3.5 Identificação de descontinuidades genéticas  

 

 

As descontinuidades genéticas podem ser interpretadas como a 

delimitação de regiões geográficas em que as diferenças genéticas são maiores, 

que existe mudança abrupta na frequência alélica ou discrepância na distância 

genética espacial (MANNI & BARRAI, 2001; MANEL, 2003). É possível ordenar a 

importância de cada “barreira” ou descontinuidade genética identificada 

(DUPANLOUP et al., 2002).  
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Assim, verificou-se que um determinado rebanho do grupo CPD-TO foi 

circunscrito espacialmente pela descontinuidade genética (“barreira”) de maior 

magnitude (B1, Figura 9a). Isso sugere que no grupo CPD-TO existe um rebanho 

responsável pela maior quebra de gradiente em termos de distância genética 

medida par a par (MONMONIER et al., 1973). Curiosamente, os genótipos que 

constituíram este rebanho, circunscrito pela primeira descontinuidade genética, 

são os mesmos que compuseram a população PG3 (Figura 4), segundo a análise 

Bayesiana realizada no software Structure. 

 

 

FIGURA 9 – Representação bidimensional e georreferenciada da teia de 
conectividade que interliga os municípios em que ocorreram 
amostragens de bovinos Pantaneiros e Curraleiro Pé-Duro com 
a identificação das principais descontinuidades genéticas. Os 
vértices dos triângulos representam os municípios de coleta e as 
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linhas cinza interligam esses locais. Em ordem decrescente de 
importância, as descontinuidades genéticas ou “barreiras” (B) 
são diferenciadas de acordo com a cor, sendo elas de cor azul 
(a) (B1), verde (b) (B2), azul-claro (c) (B3), bordô (c) (B4), 
vermelho (d) (B5). O gráfico tem escala real quando as linhas 

perpendiculares no canto inferior esquerdo de cada teia 
possuem comprimentos idênticos. 

 
 

Em ordem decrescente, outras descontinuidades genéticas foram 

identificadas. A segunda descontinuidade (B2, Figura 9b) revelou uma região 

relacionada a outro rebanho do grupo CPD-TO, e a terceira descontinuidade (B3) 

foi formada por uma linha reta que divide o grupo PTN em dois subgrupos (Figura 

9c). A primeira descontinuidade (B1) e a terceira (B3), juntas, dividem a área 

estudada em duas metades, no sentido sudoeste-nordeste. A quarta 

descontinuidade (B4, Figura 9c) revela a existência de três fazendas do grupo 

CPD-GO, que provavelmente tiveram maior fluxo gênico entre si, mas que 

estiveram mais fortemente isoladas em relação aos demais rebanhos (fazendas) 

vizinhos. Esse resultado é comparável com a existência da população genética 

PG2 (Figura 4) e com a dispersão dos indivíduos do grupo CPD-GO na análise 

multivariada (Figura 2). Com a identificação de uma quinta descontinuidade (B5, 

Figura 9d) observou-se que uma população do grupo CPD-PI esteve mais isolada 

neste grupo regional (restrição ao fluxo gênico). Esse resultado pode contribuir na 

identificação de estratégias para a troca de material genético entre criadores 

circunvizinhos e trocas realizadas com o rebanho institucional de conservação 

(Embrapa Meio Norte), como mecanismo de reduzir os níveis de 

consanguinidade, reportados em SILVA FILHO et al. (2014). 

O padrão de diferenciação observado mediante as descontinuidades 

genéticas revela um possível viés do critério geopolítico para dividir os genótipos. 

Verificou-se que maiores distâncias genéticas não são justificadas pelo fato de 

existir duas extremidades geográficas (sudeste-nordeste), e sim, por existirem 

“ilhas”, ou rebanhos mais fortemente isolados que outros, no qual rebanhos da 

região central da área de estudo explicam grande parte das descontinuidades 

genéticas observadas. Considerando a metapopulação analisada, é possível que 

a formação de algumas dessas ilhas tenha ocorrido independente de distâncias 

geográficas. Os padrões observados também foram pouco consistentes com a 
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ideia de que existiria grande efeito de características do revelo (planaltos ou 

chapadas), tendo-se como base um mapa de altimetria (dados não 

demonstrados). Embora que associar características topográficas seja comum em 

estudos de conservação (PALMÉ et al., 2013), é provável que este critério seja 

mais informativo para espécies vegetais nativas do que para bovinos domésticos, 

em função de aspectos ligados à reprodução, deslocamento e tolerância 

(resiliência) das espécies em diferentes ambientes. Talvez fatores 

antropocêntricos, como o grau de relação entre criadores, seja mais efetivo na 

diferenciação entre populações de bovinos locais do que as características do 

relevo ou qualquer outro fator geográfico, o que poderá vir a ser testado.  

Em um modelo de isolamento por distância, assume-se que as 

distâncias genéticas entre indivíduos são inversamente proporcionais à 

intensidade de fluxo gênico (WRIGHT, 1943), sendo a diferenciação entre 

populações mais acurada nas regiões que não apresentam descontinuidades 

genéticas (MANNI et al., 2002). Assim, como exemplo, maior adequação ao 

modelo de isolamento por distância existiria nas comparações entre três 

populações de PTN com os cinco rebanhos de genótipos CPD-GO que não foram 

circunscritos pela barreira B4 (Figura 9c). Em contraposição, maior viés ao 

modelo de isolamento por distância existiria nas comparações que envolvem o 

rebanho de genótipos CPD-TO, espacialmente circunscrito pela primeira 

descontinuidade genética (Figura 9a).   

As análises espaciais têm influência do desenho amostral e a acurácia 

é diretamente proporcional a maior uniformidade na distribuição dos locais de 

coleta e no contingente amostral (ROLLINS et al., 2006; IVETIC et al., 2010). 

Assim, o fato de não existirem amostragens nos Estados do Maranhão, Pará e 

regiões mais centrais do Estado do Mato Grosso limita comparações entre os 

grupos PTN e CPD-PI na utilização do logaritmo de Monmonier, em função de 

que as “barreiras” são traçadas no plano bidimensional segundo as regiões 

adjacentes da teia de conectividade. De todo modo, os resultados podem ser 

utilizados para orientar amostragens futuras e foram suficientes para um 

diagnóstico acerca da diferenciação dos rebanhos analisados.  

Novas pesquisas poderão identificar a dependência espacial de loci 

úteis para diferenciar grupos regionais de genótipos ou populações genéticas 
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(COLLI et al., 2014). Uma abordagem com base em haplótipos (KIJAS ET AL., 

2012) ou o uso restrito de animais machos ou fêmeas (COULON et al., 2004) 

também poderá ser realizada a fim de comparar os resultados e testar possíveis 

vieses (DUPANLOUP et al., 2002). Outra perspectiva seria realizar as análises 

espaciais com uso dos coeficientes de alocação identificados com o programa 

Structure (MURPHY et al., 2008), dando-se ênfase a marcadores ou regiões 

genômicas que estão sob seleção (GUILLOT et al., 2009) concomitante ao uso de 

informações fenotípicas dos genótipos. Métodos espaciais de escalonamento 

multidimensional e de componentes principais também poderão ser testados 

(LALOE et al., 2010). Mais importante que o método em si, faz-se necessário 

fomentar a coleta de informações adicionais sobre os rebanhos e as gerações 

subsequentes para que a compreensão do padrão espacial de diferenciação 

genética possa contribuir também em tópicos ligados à produção animal, como da 

interação genótipo-ambiente (OLESEN et al., 2000), a identificação de “fenótipos 

moleculares” ou mutações de referência ligadas a determinadas linhagens ou 

fenótipos de interesse (PAZ et al., 2004). De todo modo, é fato que ainda exista 

limitação em pesquisas que interpretam dados geográficos e genéticos 

conjuntamente, considerando-se marcadores moleculares neutros ou sob seleção 

(GUILLOT et al., 2009). 

 

 

3.6 Estimativas de ancestralidade comum entre bovinos zebuínos (Nelore e 

Gir) e bovinos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro 

 

 

Considerando os genótipos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro (Bos 

taurus) em conjunto com genótipos zebuínos (Nelore e Gir) (Bos indicus), o 

número mais provável de populações (K) foi K=2, sendo os percentuais de 

ancestralidade comum entre estes dois grupos bastante baixos. Com K=2 

observou-se que apenas três indivíduos (dois do grupo PTN e um do grupo CPD-

PI) apresentaram algum percentual de alocação no mesmo cluster que genótipos 

Nelore e Gir , sendo 0,036, 0,004 e 0,014, respectivamente (Figura 10). 
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FIGURA 10 - Percentuais de alocação de genótipos Pantaneiros (PTN), Curraleiro 
Pé-Duro do Estado de Goiás (CPD-GO), Tocantins (CPD-TO), 
Piauí (CPD-PI), Nelore (NEL) e Gir (GIR) determinando-se 
diferentes valores de K. Linhas coloridas verticais representam 
genótipos, lado a lado; linhas verticais pretas dividem grupos 
regionais e bovinos localmente adaptados e duas raças zebuínas. 
O número mais provável de K foi 2. O critério de controle qualidade 
dos SNPs utilizados nas raças zebuínas (NEL e GIR) foi igual ao 
utilizado nas raças Pantaneiro e Curraleiro Pé -Duro.  

 

 

Determinando-se K=3 um genótipo Pantaneiro (PTN) e um genótipo 

Curraleiro Pé-Duro do Estado do Piauí (CPD-PI) apresentaram coeficientes de 

alocação de 0,015 e 0,002 no mesmo cluster que os genótipos zebuínos Nelore 

(NEL) e Gir (Figura 10). Mesmo considerando valores de k até 10, não foram 

observados percentuais de alocação acima de 0,004 entre genótipos Bos taurus e 

Bos indicus (Figura 10). Assim, os resultados apontam que a variabilidade 
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encontrada nos rebanhos Pantaneiros e nos rebanhos de Curraleiro Pé-Duro, 

mediante diferentes metodologias, não se justifica pela miscigenação com 

bovinos Nelore e Gir. Esse resultado contrasta com os apresentados por EGITO 

et al., (2007) referente a análise de DNA com uso de 22 marcadores 

microssatélites, no qual os percentuais de ancestralidade comum entre genótipos 

Nelore e Gir com genótipos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro foram maiores. É 

diferente também dos resultados reportados por SERRANO et al. (2004), que 

utilizaram marcadores RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) e revelaram 

maior influência zebuína no bovino Pantaneiro do que no Curraleiro Pé-Duro. De 

todo modo, a comparação entre esses experimentos é limitada, como já reportado 

por EGITO et al. (2007) referindo-se aos resultados de SERRANO et al. (2004). 

Embora a diferença entre resultados possa ser indício de que acasalamentos 

indiscriminados entre esses dois tipos de bovinos tenha diminuído nos últimos 

anos, é possível que essa diferença tenha ocorrido em função do critério de 

amostragem no presente estudo, em que animais sem indícios fenotípicos de 

gado zebuíno foram priorizados na ocasião da amostragem. Assim, a inexistência 

de introgressão zebuína nas duas raças locais analisadas, observada no presente 

estudo, não deve ser interpretada como ausência desse tipo de introgressão na 

formação remota dos rebanhos locais nem em risco diminuto de miscigenação 

indiscriminados nos criatórios. É provável que o resultado não esteja relacionado 

com o conjunto de marcadores embutidos no SNP chip utilizado, em função de 

que os marcadores eram polimórficos. 

A introgressão zebuína no genoma de raças localmente adaptadas 

(Bos taurus) é muitas vezes útil na construção filogenética das raças locais e 

utilizada como um parâmetro para identificar riscos de extinção (GAUTIER & 

NAVES, 2011). Métodos analíticos que não sejam baseados somente em 

proporções médias do genoma poderão ser testados para identificar loci 

específicos que discriminem genótipos zebuínos de genótipos Bos taurus. Esta 

característica do modelo admixture utilizado pode ser um ponto limitante 

(CORANDER et al., 2008). O número de marcadores SNP utilizados também não 

influenciou o resultado de ancestralidade comum entre genótipos Bos taurus e 

Bos indicus (foram testados o uso de até 48854 SNPs (dados não 

demonstrados)).  
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Com K=3 e K=4 foi possível verificar resultados similares aos obtidos 

com a análise multivariada, no qual a alocação de genótipos de um determinados 

rebanhos do grupo CPD-PI ocorreu no mesmo cluster que genótipos do grupo 

PTN (Figura 10). A complementaridade entre estes dois métodos já foi reportada 

por LIN et al. (2010) no estudo de bovinos taurinos e zebuínos com uso de 

marcadores SNP, sendo esta congruência importante para permitir maior 

extrapolação dos resultados, além de compensar limitações do uso restrito de 

métodos de ordenação (LESSA, 1990). Adicionalmente, com K=5, K=7, K=8, K=9, 

e K=10 observou-se um cluster específico para genótipos de um determinado 

rebanho do grupo CPD-TO, o que corrobora com a identificação da maior 

descontinuidade genética (B1) observada na análise espacial (Figura 9a), e 

também com maiores valores de heterozigosidade do grupo CPD-TO (Tabela 4). 

Em suma, o uso do algoritmo de Monmonier auxiliou a definição de regiões 

geográficas e de rebanhos em que as diferenças genéticas foram maiores. Já o 

método de ordenação (escalonamento multidimensional) e o método Bayesiano, 

principalmente, possibilitaram melhor compreensão das variabilidades em escala 

individual.  

Ressalta-se que os genótipos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro 

apresentaram maior variabilidade no padrão de alocação nos clusters inferidos, 

enquanto que genótipos Nelore e Gir foram alocados sempre em um mesmo 

cluster (com exceção de K=9) (Figura 10). É provável que isso esteja ligado ao 

fato de que raças zebuínas tendem a ser menos distintas entre si do que 

comparações entre raças taurinas (LIN et al., 2010).  

A construção filogenética das raças locais brasileiras poderá ser 

realizada mediante cooperação internacional, como exemplo da Rede Ibero-

Americana de Conservação da Biodiversidade dos Animais Domésticos Locais 

para o Desenvolvimento Sustentável (RED CONBIAND), unindo-se amostras 

provenientes das principais raças que deram origem aos bovinos locais 

brasileiros. Assim, recomenda-se que análises subsequentes sejam realizadas 

com zebuínos africanos e que raças taurinas da região ibérica da Europa sejam 

incorporadas, como argumentado por EGITO et al. (2007). O resgate histórico de 

dados que possam auxiliar a compreensão de introgressão com gado zebuíno é 

difícil. Uma possível abordagem poderia ser realizada com o uso de dados 
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históricos, para identificar as rotas em que sistemas extensivos de pastoreio 

foram desenvolvidos e os processos de abertura de fronteiras agrícolas 

(HANOTTE et al., 2002). 

 



102 

 

  

4 CONCLUSÕES 

 

 

Bovinos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro podem ser discriminados 

geneticamente em grupos distintos, embora existam evidências de ancestralidade 

comum e fluxo gênico entre alguns genótipos destes grupos.  

Existem indícios de seleção e existência de alguns rebanhos mais 

dissimilares que outros, dando origem a subagrupamentos e descontinuidades 

genéticas diversas na metapopulação analisada. Assim, o agrupamento de 

indivíduos com base em um critério regional (geopolítico) torna-se limitado para 

explicar padrões de similaridade e diferenciação genética na análise de bovinos 

Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro de diferentes regiões geográficas.  

A coleta de dados fenotípicos e produtivos, e o registro genealógico 

nos criatórios de bovinos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro deverão ser 

incentivados a fim de que o padrão de diversidade e diferenciação genômica seja 

mais bem compreendida e apropriada em prol da preservação e utilização desses 

bovinos. 
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ANEXO I 
 
 

ANEXO I - Censo populacional de bovinos Curraleiro Pé-Duro reportado em 2011 
e amostragem referente ao banco de sangue de bovinos Curraleiro 
Pé-Duro alocados na Escola de Veterinária e Zootecnica da 
Universidade Federal de Goiás (EVZ-UFG), de onde foram escolhidos 
164 amostras para genotipagem. Em Fioravanti (2011) são reportados 
3692 animais e o banco de sangue é formado por 1226 amostras. 
Mapa elaborado como cortesia por Guilherme de Oliveira (ICB/UFG). 
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ANEXO II 
 
 

ANEXO II - Estimativas de heterozigosidade esperada (He) e observada (Ho) em 
grupos regionais de bovinos Pantaneiros (PTN) e Curraleiro Pé-Duro 
do Estado de Goiás (CPD-GO), Tocantins (CPD-TO) e Piauí (CPD-
PI). 
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ANEXO III 
 
 

ANEXO III - Estimativas de heterozigosidade esperada (He) e observada (Ho) em 
populações genéticas formadas com base em ancestralidade comum. 
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CAPÍTULO III - USO DE MUTAÇÕES DE BASE ÚNICA (SNP) NO ESTUDO DA 
ESTRUTURA POPULACIONAL, DE PADRÕES DE DEPENDÊNCIA E 
VARIABILIDADE GENÉTICA ESPACIAL EM BOVINOS PANTANEIRO E 
CURRALEIRO PÉ-DURO  

 

 
Resumo 

É provável que fatores geográficos e antrópicos, relacionados com a história da 
criação de gado Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro no Brasil, tenham influenciado o 
padrão de diversidade genética dessas populações bovinas. Objetivou-se neste 
estudo investigar subestruturação populacional e padrões geoespaciais de 
variabilidade genética, utilizando-se diferentes abordagens analíticas. Uma 
composição amostral (CA1) foi formada por genótipos de 164 indivíduos oriundos 
de quatro rebanhos de bovinos Pantaneiro (PTN) (n=38) e 20 de Curraleiro Pé-
Duro (CPD) (n=126). Assim, os genótipos foram identificados segundo quatro 
grupos regionais (PTN, CPD-GO, CPD-TO, CPD-PI), sendo as genotipagens 
realizadas a partir do DNA utilizando-se o beadchip 50k da Ilumina. Foram 
utilizados um banco de dados contendo 48854 marcadores SNP e outro contendo 
4931 marcadores, representativos de todos os cromossomos da espécie, gerados 
em ambiente R no pacote GenABEL. A análise de estrutura populacional e a 
identificação dos rebanhos mais dissimilares (menor ancestralidade comum) em 
cada grupo regional foi realizada mediante inferência Bayesiana no programa 
Structure e com estimativas de coeficientes de endogamia, realizadas em 
ambiente R. A subtração dos rebanhos mais dissimilares deu origem a três 
composições amostrais diferentes (CA 2, CA 3, CA 4). Distâncias genéticas entre os 
grupos regionais e entre as composições amostrais foram estimadas com o 
programa Alleles in Space, realizando-se testes de médias no programa SAS. 
Análises espaciais foram efetuadas, primeiramente, com análises de 
autocorrelação e testes de Mantel, a fim de testar o uso de distâncias geográficas 
na compreensão da variabilidade genética. Em seguida, foram realizados 
procedimentos de interpolação das distâncias genéticas, possibilitando 
representações geoespaciais da variabilidade genética, com uso do programa 
Alleles in Space. Foi possível identificar os rebanhos e regiões geográficas de 
maior diferença genética, verificando-se que bovinos Pantaneiro e Curraleiro Pé-
Duro são grupos distintos e que existem rebanhos de maior dissimilaridade 
genética em todos os grupos regionais. Na população de bovinos Curraleiro Pé-
Duro tiveram destaque alguns rebanhos oriundos do Estado de Goiás e um do 
Estado de Tocantins. A contribuição dos rebanhos mais dissimilares é significativa 
e importante para a maior diversidade genética da população, mas esses 
rebanhos não determinam o padrão geral de variabilidade genética espacial, 
sendo que a interpretação semelhante, independente da composição amostral 
que foi testada. Os resultados subsidiam estudos filogenéticos, planejamentos 
participativos, auxiliam a troca de material genético entre fazendas, além de 
possibilitar a identificação de grupos experimentais e o delineamento de maiores 
amostragens. 
 
Palavras-chave: conservação in situ; genética de paisagem; genética geográfica; 
interpolação, vicariância 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A utilização de raças localmente adaptadas tem sido contextualizada 

no âmbito das mudanças climáticas, da vulnerabilidade das criações frente às 

novas epidemias e no discurso do desenvolvimento rural sustentável 

(ESQUINAS-ALCAZAR, 2005; TABERLET et al., 2007; DELGADO, 2000; 

DELGADO et al., 2005; SILVA et al., 2013a), com ênfase para a conservação da 

diversidade genética em função de pequenos efetivos populacionais.  

Diversos métodos tem sido utilizados em estudos genéticos de 

populações, como a estimativa de distâncias genéticas entre indivíduos medidas 

par a par (LEGENDRE & FORTIN, 2010) ou abordagens Bayesianas que 

possibilitam avaliar níveis mais prováveis de estruturação populacional e 

incorporar informações sobre os indivíduos sem que isso influencie 

arbritariamente o agrupamento dos genótipos (PRITCHARD et al., 2000; 

CORANDER et al., 2003; CORANDER et al., 2006). A abordagem Bayesiana tem 

sido utilizada como instrumento de investigação forense (MANEL et al., 2002), 

com ampla utilização em estudos de raças localmente adaptadas (CAÑÓN et al., 

2006; FERREIRA et al., 2014).  

A customização de chips contendo milhares de marcadores moleculares de 

base única (SNPs  - single nucleotide polymorphisms) é um exemplo do avanço 

que tem acontecido na área molecular. Esse tipo de tecnologia possibilita maior 

acurácia e detalhe em estudos genéticos populacionais (BOVINE GENOME 

SEQUENCING AND ANALYSIS CONSORTIUM, 2009; CAETANO et al., 2009) e 

configura a transição da conservação genética para a conservação genômica 

(OUBORG et al., 2010). Essa transição tem ocorrido em paralelo aos avanços nos 

sistemas de informação geográfica, sendo que o georreferenciamento tem 

auxiliado estudos genéticos em rebanhos domésticos (JOOST et al., 2010) e 

oportunizado o uso conjunto de abordagens da genética de populações e da 

ecologia (MANEL et al., 2003; DINIZ-FILHO et al., 2008). 

O uso de metodologias geoespaciais em genética de populações tem 

sido justificado pelo fato de que aspectos geográficos podem interferir na 

dispersão de genes e na diferenciação genética entre populações (SLATKIN & 
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ARTER 1991; SOKAL, 1979; COLLI et al., 2014). Assim, é uma abordagem útil 

para identificar variedades locais (BARBUJANI, 2000; DINIZ-FILHO & TELLES, 

2002), regiões geográficas contendo genótipos de maior diferenciação (GUILLOT 

et al., 2009; CHAN et al., 2011) e investigar padrões de similaridade genética para 

auxiliar o estabelecimento de unidades de conservação (MORITZ, 1994). Tem 

também sido utilizada para delinear amostragens representativas (KYNDT et al., 

2009), estimar riscos de extinção e estratégias de conservação em raças 

domésticas (RUIZ-GARCIA & JORDANA, 2000), sendo caracterizada como um 

instrumento prático para auxiliar a gestão sustentável de recursos genéticos. 

Bovinos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro (Bos taurus) são oriundos do 

contexto da colonização do Brasil (MARIANTE & EGITO, 2002) e de processos 

históricos de interiorização da pecuária no território brasileiro (SILVA et al., 2012). 

Mais de 500 anos após a colonização do Brasil estes bovinos apresentam indícios 

de adaptação ao clima tropical (BIANCHINI et al., 2006; MCMANUS et al., 2011), 

sendo a rusticidade um potencial a ser melhor aproveitado na pecuária nacional, 

como em cruzamentos inter-raciais para explorar vigor híbrido (CARVALHO et al., 

2012). Os primeiros censos populacionais de bovinos Curraleiro Pé-Duro são 

recentes (FIORAVANTI et al., 2011; SALLES et al., 2013) e, junto com diferentes 

estratégias de caracterização racial e negociação com o governo (SILVA et al., 

2013b) auxiliaram no reconhecimento desses bovinos como raça de interesse 

zootécnico em 2012, por meio de uma portaria do Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento. Embora o número de estudos seja maior nos bovinos 

Pantaneiro, estes ainda não foram reconhecidos neste mesmo âmbito.  

Bovinos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro são fenotipicamente 

parecidos, mas são definidos como grupos genéticos distintos (SERRANO et 

al.,2004; EGITO et al., 2007). Essa diferença nunca foi testada sob a ótica 

genômica. Além disso, não existe informação sobre as diferenças entre rebanhos 

de uma mesma região ou de regiões geográficas distintas. Uma hipótese é que a 

distância geográfica entre os criatórios seja indicativo de maior diferenciação 

genética. Assim, dados geográficos poderiam servir de critério para  a gestão da 

diversidade genética. De todo modo, diversos aspectos podem interferir no fluxo 

de genes e na diferenciação entre populações (CORANDER et al., 2006; 
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EVANNO et al., 2005) sendo necessário avaliar alguns parâmetros geográficos ao 

mesmo tempo em que se deseja compreender padrões de diversidade genética.  

Assim, esse estudo foi realizado a fim de investigar diferenças 

genéticas entre rebanhos de bovinos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro e verificar a 

contribuição dos diferentes rebanhos na variabilidade genética da população para 

identificar possíveis grupos experimentais, nortear o delineamento de novas 

amostragens e identificar possíveis estratégias para a utilização e conservação de 

bovinos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram amostrados 164 bovinos em 24 fazendas, georreferenciados 

segundo sua localização geográfica, dando origem a quatro grupos regionais: 

Pantaneiros (PTN), Curraleiro Pé-Duro do Estado de Goiás (CPD-GO), Curraleiro 

Pé-Duro de Tocantins (CPD-TO) e Piauí (CPD-PI) (Tabela 1). 

 
TABELA 1 – Coordenadas geográficas dos municípios, grupos regionais e 

contingente amostral no estudo de bovinos Pantaneiro e Curraleiro 
Pé-Duro 

Genótipos  Estados Municípios Longitude Latitude (n) 

Curraleiro 

Pé-Duro 

 (n=126) 

C
P

D
-G

O
 

Goiás 

(n=56) 

Água Fria de Goiás -47,7954 -14,9065 07 

Campestre de Goiás -49,7000 -16,7875 07 

Cavalcante -47,6961 -13,6352 07 

Mimoso de Goiás -48,3084 -15,0171 07 

Monte Alegre de Goiás -46,9234 -13,2946 07 

Pilar de Goiás -49,5216 -14,5872 07 

Pirenópolis -49,0113 -15,8089 07 

Planaltina -47,7518 -15,2834 07 

      

C
P

D
-T

O
 

Tocantins 

(n=27) 

Chapada da Natividade -47,8462 -11,5420 07 

Guaraí -48,4415 -8,7391 07 

Porto Nacional -48,4966 -10,5442 06 

Sucupira -48,8351 -12,1135 06 

C
P

D
-P

I 

Piauí 

(n=43) 

 

Campo Maior* -42,1456 -4,8775 17 

Elesbão Veloso -42,1903 -6,1874 07 

Oeiras -42,1649 -6,9667 07 

Palmeirais -42,9565 -5,8825 06 

São João do Piauí -42,2500 -8,3248 06 

       

Pantaneiro 
(n=38) 

P
T

N
 

Mato 
Grosso do 
sul (n=26)  

Corumbá -56,7237 -18,7311 07 

Aquidauana -55,8633 -19,7557 07 

Rochedo -54,7055 -19,9519 12 

    

 

Mato 
Grosso 

(n=12) 

Poconé -56,9489 -16,7847 12 

Total      164 

*Representa a coordenada central da sede municipal, onde foram realizadas amostragens em quatro 
fazendas (populações) diferentes. 
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A seleção de 20 rebanhos para amostragem de bovinos Curraleiro Pé-

Duro foi realizada seguindo um censo populacional reportado por FIORAVANTI et 

al. (2011). As amostras de bovinos Pantaneiros foram provenientes de quatro 

rebanhos, amostrados em unidades da EMBRAPA Pantanal (Corumbá-MS), em 

universidade parceira (UEMS (Aquidauana-MT)) e de dois criadores parceiros 

(Rochedo-MS e Poconé-MT). O critério de amostragem adotado priorizou, quando 

possível, animais com melhor padrão racial, indivíduos sem evidências fenotípicas 

de miscigenação com bovinos zebuínos (Bos indicus). DNA foi extraído a partir de 

amostras de sangue com uso de um protocolo comercial (Axygen, CA, EUA), 

purificado em colunas (Macherey-Nagel, Duren, Alemanha).  

Foram analisadas amostras coletadas em 21 municípios do Brasil, 

distribuídos em cinco Estados do país (Tabela 1). As genotipagens foram 

efetuadas utilizando-se um chip denso contendo sondas para mutações de base 

única (SNP 50k) (Ilumina, San Diego, EUA). A eleição dos marcadores (SNPs) 

para a análise foi realizada a fim de obter-se uma representação generalista do 

genoma, com pequena interferência da proximidade entre os loci (desequilíbrio de 

ligação), considerando todos os cromossomos.  

A partir de 54609 marcadores, controles de qualidade foram realizados 

para a deleção de possíveis anormalidades utilizando-se a função check.maker 

no programa GenABEL (AULCHENKO et al., 2007) em ambiente R (R CORE 

TEAM). Foram deletados os marcadores monomórficos (com frequência do alelo 

mínimo abaixo de 0,01), os marcadores que não apresentaram endereço 

cromossomal, e marcadores que não se encontravam em pelo menos 95% da 

população. Correções para o cromossomo sexual foram realizadas utilizando a 

função Xfix (deleção de machos heterozigotos para o cromossomo X), obtendo-se 

48854 marcadores. Com este banco de dados, no programa GenABEL 

(AULCHENKO et al., 2007), valores de endogamia na população formada por 

genótipos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro foram obtidas a partir da diagonal da 

matriz de parentesco (idênticos por Estado). Em seguida, um a cada dez 

marcadores foram eleitos a partir de um procedimento de “afinamento”, como em 

WILKINSON et al., (2013), para compor um banco de dados menor (em função de 

capacidade computacional), ainda que representativo de todos os cromossomos, 
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que neste caso representou cerca de 10% (4931 SNPs) dos marcadores julgados 

viáveis.  

Assim, uma análise de autocorrelação espacial foi realizada utilizando-

se o georreferenciamento dos municípios (Tabela 1, Figura 1), com uso de 

sistema de coordenadas cartesiano bidimensional (UTM), um transecto de 1750 

km, classes de distância geográfica, e estimativas de distância genética, medidas 

par a par utilizando-se o programa Alleles in Space (MILLER, 2005). Classes de 

distância geográfica foram criadas com magnitudes diferentes para maximizar a 

similaridade no número de combinações entre genótipos e tornar o erro dos 

coeficientes mais similar (DINIZ-FILHO & TELLES, 2002). Com o mesmo 

programa foram estimadas distâncias genéticas medidas, par a par, no qual a 

distância genética entre genótipos i e j foi calculada segundo a fórmula 1: 
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em que qk é o número de alelos diferentes no locus k, n é o número total de loci 

no banco de dados, e pil e pjl são as frequências relativas do alelo l nos genótipos 

i e j, respectivamente. Este método é aplicado para os pares de genótipos, ao 

invés de pares de populações, sendo atribuído um valor igual a 0 quando os 

genótipos são idênticos, e valor igual a 1 quando dois genótipos são 

completamente dissimilares. Um exemplo de distância genética entre indivíduos 

homozigotos e heterozigotos para um determinado marcador de base única (SNP) 

é ilustrada no Anexo I. 

 



119 

 

  

 
FIGURA 1 - Municípios visitados para amostragem de gado Pantaneiro (Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul) e Curraleiro Pé-Duro (Goiás, 
Tocantins e Piauí). A linha vermelha liga pontos de coleta. Nome 
dos municípios vide Tabela 1. 

 

 

O procedimento realizado para investigar padrões de estrutura genética 

espacial e dependência entre amostras (autocorrelação espacial) foi semelhante a 

MILLER et al., (2006a) e DEGEN (2000), com uso de um distograma (onde o eixo 

X corresponde a distâncias genéticas e o eixo Y correspondente a distâncias 

geográficas) e onde se verificou relações entre distância genética média e as 

classes de distância geográfica. Estimativas de autocorrelação espacial foram 

realizadas calculando-se a estatística Ay para cada y=1 e z classes de distância 

especificadas, seguindo a fórmula 2: 
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Ay = ∑∑ (Dij wyij)/ ∑∑ wyij 

 

 

na qual n é o número de genótipos e Dij é a distância genética entre observações 

i e j. Neste modelo, elementos da matriz binária, wyij, recebem valor igual a 1 

quando a distância geográfica entre observações i e j estiverem dentro do 

intervalo especificado para a classe de distância y. Em casos contrários, os 

elementos da matriz binária são pontuados com valor zero. Ay é interpretado 

como a distância genética média entre pares de genótipos que se encontram 

dentro do intervalo, ou classe, de distância y. Assim, Ay é a medida de 

autocorrelação, quantificada como a distância genética média entre pares de 

genótipos que foram agrupados na mesma classe de distância (y). Ay tem valor 

igual a zero quando todos os genótipos dentro de uma classe de distância y são 

similares (idênticos) ou valor igual a 1 quando todos os genótipos dentro de uma 

classe de distância y são dissimilares. O método para obtenção de valores de P 

(p-values) para cada classe de distância é realizado aleatoriamente, sendo o valor 

de P complementado por meio de um teste global, que considera conjuntamente 

todos os marcadores moleculares utilizados (4931 SNPs) e quantifica a 

heterogeneidade dos valores de Ay entre as classes de distância. Assim, se os 

valores de Ay são significativamente pequenos ou grandes, com base em um 

valor esperado, é provável que a variabilidade de Ay entre as classes de 

distâncias excederá o esperado. O valor de V expressa a magnitude geral do 

distograma e é calculado segundo a fórmula 3: 

 

 

V = √(∑ (Ay - D)2)/ z 

 

n   n 
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no qual  é a média de todas as distâncias genéticas (par a par) para os n 

genótipos considerados. A significância de V é calculada alocando-se 

aleatoriamente os genótipos dentre os pontos geográficos e calculando-se 

VRND=V, que possibilita uma estimativa de P em cada teste. Diferentes números 

de classes foram estabelecidos como caráter exploratório (5, 8, 15 e 25), 

utilizando-se duas opções do software, sendo a construção das classes realizada 

com distâncias iguais e número de observações diferentes, ou com distâncias 

diferentes e número de observações similares. O número de réplicas estabelecido 

foi 1000, utilizadas para identificar classes de distância que apresentaram médias 

maiores ou menores do que valores ao acaso. Em função de haver um número 

menor de genótipos nas quatro fazendas localizadas em Campo Maior (Piauí), 

foram consideradas análises tanto com quatro como também um único ponto 

geográfico, simulando-se um arranjo entre às quatro fazendas. 

Foram estimadas distâncias genéticas medidas, par a par, entre os 

genótipos de cada grupo regional (PTN, CPD-GO, CPD-TO, CPD-PI), 

comparadas por meio das médias de suas respectivas distâncias genéticas, que 

foram estimadas com uso do software Alleles in Space (MILLER, 2005) (fórmula 

1). Foram realizadas análises de estrutura populacional (PRITCHARD et al., 

2000) com uso do programa Structure versão 2.3.4, identificando-se as fazendas 

mais dissimilares em cada grupo regional, separadamente. Esse procedimento foi 

realizado identificando-se o número mais provável de populações (clusters) em 

cada grupo regional (PTN, CPD-GO, CPD-TO, CPD-PI) por meio da metodologia 

proposta por EVANNO et al. (2005), realizando-se a alocação dos genótipos em 

clusters com base nas probabilidades posteriores referentes à equação de 

máxima verossimilhança do programa Structure, adotando-se o modelo Admixture 

e utilizando-se as representações gráficas Barplot e Triangle Plot (PRITCHARD et 

al., 2000). Não foi considerado nenhum processo específico de mutação 

sistemática, assumindo independência entre a origem dos alelos e existência de 

correlação entre frequências alélicas nas populações (FALUSH et al., 2003). No 

caso de existir alguma(s) fazenda(s) que continha(m) a maioria dos genótipos 

alocados em clusters poucos representativos (%) aos demais genótipos, em cada 

grupo regional, estas foram subtraídas da composição amostral inicial (CA 1) 

(Tabela 1). Assim, pares ou conjuntos maiores de fazendas foram retiradas da 
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análise dando origem a três composições amostrais menores (CA 2, CA 3, CA 4) 

(ver resultados). Além das análises de estrutura populacional nos grupos 

regionais foi realizada uma análise de estrutura populacional exclusiva a 

genótipos Curraleiro Pé-Duro (CPD-GO, CPD-TO, CPD-PI), utilizando-se a opção 

“sort by Q” no software Structure para simular um rearranjo dos indivíduos 

genotipados com base em ancestralidade comum para formar populações mais 

homogêneas de genótipos Curraleiro Pé-Duro. Uma análise de estrutura 

populacional também foi realizada considerando os dois grupos regionais 

extremos (PTN e CPD-PI).  

A identificação do número mais provável de clusters (K) em cada 

análise foi realizada com auxílio do programa Structure Harvester (EARL & 

VONHOLDT, 2012) utilizando-se os quatro parâmetros: L(K), que traduz a média 

dos valores de Ln P(D) (verossimilhança média), com valores de variância para 

sucessivos valores de K; L’K, sendo esta a taxa de mudança da função de 

verossimilhança, considerando sucessivos valores de K, calculada como (L’(K) = 

L(K)– L(K-1)); L’’K, sendo esta a taxa de mudança da função de verossimilhança 

de segunda ordem de L(K) em relação a K, calculada como |L’’(K) | = |L’(k+1)-L’K|; 

ΔK, que representa a moda de K, por meio da média de valores absolutos de 

L´´(K) obtidos com uso de n réplicas para cada K, dividido pelo desvio padrão de 

L(K), calculada como: ΔK = m(|L’’K|)/s|L(K) |.  

Em todas as análises de estrutura populacional foram criadas no 

mínimo 10 réplicas para cada K, determinando-se 40000 iterações, 20000 de 

descarte inicial (burning period) e 100 como intervalo de amostragem (thining 

interval). Estimativas de distância entre os clusters inferidos também foram 

realizadas com uso da ferramenta tree plot (FELSENSTEIN, 2005) com uso do 

algoritmo neighbor joining (net nucleotide distance) (SAITOU & NEI, 1987), que 

são opções internalizadas no programa Structure. 

Médias de distância genética entre grupos regionais e entre diferentes 

composições amostrais (CA), obtidas no programa Alleles in Space foram 

comparadas a partir de análises de variância (ANOVA) (P<0,0001), seguidas pelo 

teste de média de Tukey-Kramer (P<0,0001), no qual as médias foram ajustadas 

pelo método dos quadrados mínimos (SAS, versão 9.0, Carey, North Carolina, 

EUA). 
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Estimativas de correlação entre distâncias genéticas (DGen) e distâncias 

geográficas (DGeo) (matrizes G e D), medida aos pares, (teste de Mantel), foram 

realizadas utilizando-se 1000 réplicas, randomizando-se linhas e colunas (linhas e 

colunas aleatórias), no qual o número de comparações é dado por: 
 

2

1 nn 
, onde 

n é o número de genótipos analisados. As análises foram realizadas considerando 

as diferentes composições amostrais (CA), utilizando distâncias com 

transformações logarítmicas de DGen e DGeo (rm(log)*), transformações somente de 

DGeo (rm(log)**) e distâncias genéticas e geográficas simples (rm). Em casos em que 

genótipos foram amostrados em uma mesma fazenda (população), utilizou-se 

distâncias geográficas transformadas com valores derivados a partir da menor 

distância geográfica diferente de zero, calculadas no programa Alleles in Space 

(MILLER, 2005).  

Uma análise de interpolação de distâncias genéticas em escala 

espacial foi realizada após a representação dos locais de amostragem em um 

plano bidimensional e a construção de uma teia de conectividade, ligando todos 

os pontos (locais de amostragem) com uso de linhas retas. A construção da teia 

de conectividade para representar a superfície espacial foi calculada utilizando-se 

dois métodos: 1) com o uso de pontos médios de distâncias medidas par a par, 

entre todas as observações; 2) a partir dos pontos médios gerados por 

triangulações de Delaunay (MILLER, 2005; MILLER et al 2006b). Na construção 

da teia de conectividade, as linhas unem os pontos referentes às reais 

coordenadas geográficas dos locais de amostragem (Xi e Yi), e no ponto médio de 

cada linha (n) é atribuído um valor de distância genética (Zi), calculada como a 

proporção média de diferenças genéticas (par a par) entre indivíduos de 

diferentes locais de amostragem. Para o procedimento de interpolação, foi 

realizada a sobreposição de uma grade quadriculada (com espaçamento uniforme 

(50x50)) junto à teia de conectividade. A grade quadriculada é georreferenciada e 

possui eixos x e y, no qual cada coordenada (2500) recebe um valor de distância 

genética (z), obtida a partir de cada i=1 e n distâncias genéticas Zi, atribuída à teia 

de conectividade de acordo com a fórmula:  
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em que Wi é a função de medição (ponderação) atribuída para cada Zi, que é 

inversamente proporcional tanto à distância geográfica da grade quadriculada (x, 

y) como às coordenadas geográficas originais (Xi Yi). A função de ponderação Wi  

é calculada segundo a fórmula: 

 

 

    222
a

iii yYxXW  , quando yYxX ii  ,  

1iW , quando yYxX ii  ,  

 

em que “a” é um parâmetro que mede a magnitude da distância (denominado =1 

nas análises deste estudo).  

Após a interpolação, representações tridimensionais da superfície 

foram reveladas, onde X e Y são coordenadas que correspondem a localizações 

geográficas na grade quadriculada, e a altura e picos da superfície (Z) traduzem 

as distâncias genéticas. As alturas de picos são interpretadas como resultado da 

interpolação das distâncias genéticas (pontos médios entre dois pontos 

geográficos), sendo que no caso da análise de interpolação e geração da 

representação tridimensional utilizaram-se distâncias genéticas simples, 

transformadas e também residuais, para cada representação gráfica, conforme 

MANNI et al., (2004). Estas são as mesmas distâncias utilizadas nos testes de 

Mantel. A estimativa de valores de Z, mediante o procedimento de interpolação, 

para todas as coordenadas tabuladas, serviu para a obtenção valores 

regularmente espaçados e passíveis de serem representados na superfície 



125 

 

  

tridimensional. O procedimento de interpolação simples foi realizado mediante 

interpolação ponderada na distância inversa, segundo WATSON (1992) e 

WATSON & PHILLIPS (1985). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

3.1 Dependência (autocorrelação) ou independência espacial entre 

genótipos  

 

 

O intersecto dos distogramas indica a distância geográfica em que 

comparações entre genótipos revelam médias de distância genética iguais 

(independência espacial) ou diferentes (autocorrelação espacial) da média 

populacional (DINIZ-FILHO & TELLES, 2002). Verificou-se que independente do 

número de classes de distância utilizado, a maioria das classes apresentaram 

valores de distância genética diferentes de valores ao acaso (P<0,001). Embora a 

escolha de alguns rebanhos (amostragem) pudesse influenciar o resultado 

(SCHWARTZ & McKELVIN, 2009; DINIZ-FILHO et al., 2012), o mesmo tipo de 

padrão de autocorrelação foi observado considerando-se bovinos Pantaneiros e 

Curraleiro Pé-Duro separadamente, e também em casos em que alguns rebanhos 

foram retirados aleatoriamente da análise (dados não demonstrados).  

De modo geral, observou-se maior efeito de autocorrelação nas 

menores classes de distância (± 290 km), no qual genótipos apresentam maior 

similaridade genética entre si do que a média geral da população (Figura 2). Com 

distâncias geográficas maiores que 290 km o padrão de dependência espacial 

apresentou caráter aleatório (Anexos II, III, IV, V). Com uso de 15 e 25 classes de 

distância (Anexo IV e Anexo V) observou-se discretas variações em torno da 

média (Figura 2). Assim, com distâncias geográficas maiores que 290 Km torna-

se limitado atribuir distâncias geográficas a distâncias genéticas em função que 

não existiu um ponto de transição nítido em que os coeficientes deixam de 

apresentar valores significativamente menores e passam a ter valores acima da 

media da população (CLARK & RICHARDSON, 2002). Com o uso de um maior 

número de classes de distância geográfica foi mais fácil descartar a hipótese de 

existir variação clinal (HUXLEY, 1938), sendo possível apenas observar um 

padrão de intermitência nas médias de distância genética (Anexo IV e Anexo V). 

Portanto, caracterizou-se um padrão de estabilização (DINIZ-FILHO & TELLES, 
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2002), o que sugere em alguns intervalos de distância geográfica existem grupos 

de vizinhança distintos ou estruturas de parentesco (SOARES et al., 2008). Com 

os indícios de isolamento genético moderado em função de distância (WRIGHT, 

1943), a população não se apresenta homogênea (panmítica), o que sugere que 

amostragens restritas a determinadas regiões geográficas podem não ser 

representativas à metapopulação (KYNDT et al., 2009). Essa interpretação é 

válida também para situações em que genótipos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro 

foram analisados separadamente. Assim, a obtenção de um pool genético 

heterogêneo e representativo da população depende de amostragens realizadas 

em diferentes intervalos de distância (diversos rebanhos), sendo interessante que 

especificidades de cada genótipo e rebanho sejam avaliadas individualmente 

(DINIZ-FILHO & TELLES, 2002). Segundo o padrão de autocorrelação observado, 

miscigenações (introgressão) ou a dizimação de algum(s) rebanho(s) pode 

repercutir em perdas irreparáveis em termos de diversidade genética (RUIZ-

GARCIA & JORDANA, 2000). É aconselhável que o delineamento de estratégias 

para aumentar o tamanho efetivo dessas populações bovinas ou de criar grupos 

de experimentação diversifiquem e especifiquem a origem (rebanho) do material 

genético utilizado. 

É provável que o padrão de autocorrelação esteja associado ao manejo 

reprodutivo e a variações entre interesses, objetivos e na relação entre criadores, 

que não são fatores diretamente relacionadas a variáveis geográficas 

(BARBUJANI, 2000). O processo estocástico da evolução genética (EPPERSON, 

1993) ou um “efeito fundador” combinado com a prevalência de acasalamentos 

entre animais de um mesmo rebanho também são prováveis fatores de influência. 

É provável que as discretas variações em torno da média geral de distância 

genética (Ay) estejam associadas ao fato de ter existido pequena intervenção 

técnica/tecnológica e a prática de um manejo tradicional na maioria dos criatórios 

amostrados (pequena utilização de técnicas de seleção ou biotecnicas de 

disseminação de material genético), semelhante a situação reportada por 

FIORAVANTI et al. (2008) e FIORAVANTI et al. (2011). Desvios sutis em torno da 

média são prováveis indícios de vicariância recente (MILLER et al 2006b), o que 

sugere pequeno efeito da dinâmica de dispersão e agrupamento dos animais nos 

atuais rebanhos, com moderada diferenciação genética e estruturação espacial. 
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FIGURA 2 – Distogramas de autocorrelação espacial de genótipos Pantaneiro 

e Curraleiro Pé-Duro amostrados em cinco Estados do Brasil. 
Ay= distância genética média entre pares de genótipos 
classificados dentro da classe de distância y; z= número de 
classes de distância; Linha tracejada horizontal representa a 
média geral de Ay considerando 4931 marcadores SNPs, 164 
genótipos e 24 rebanhos provenientes de 21 municípios. 

 

 

A comparação entre distâncias geográficas entre as sedes municipais 

(Anexo VI) auxiliou na compreensão de situações em que as amostras podem ser 

consideradas “pseudorréplicas” (DINIZ-FILHO & TELLES, 2002). Essa informação 

possibilita inferências sobre o risco de amostrar animais mais similares para o 

delineamento de amostragens futuras e a criação de grupos experimentais. De 

210 comparações, 20,5% (43) dos municípios amostrados encontraram-se 

separados por menos de 300 km (Anexo VI), sendo este um parâmetro ad hoc do 

risco de pseudorreplicação na metapopulação analisada. Contudo, é mais 

conservativo inferir que genótipos mais próximos entre si tendem a ser mais 

similares, embora que maiores distâncias geográficas nem sempre significam 

maiores diferenças genéticas (RUIZ-GARCIA & JORDANA, 2000). 
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Ressalta-se que atribuir padrões de autocorrelação espacial a 

“processos” ou “fenômenos genéticos” é difícil (MEIRMANS, 2012). Definir 

unidades de conservação em que a diferenciação genética é significativa também 

é complicado e muitas vezes controverso (MORITZ, 1994; PAETKAU, 1999). 

Mesmo em casos em existe maior homogeneidade entre populações, alguns 

defendem que as populações devam ser manejadas separadamente, em função 

que nas fases iniciais de isolamento as diferenciações podem ainda ser 

imperceptíveis (PAETKAU, 1999). Em tese, processos sistematizados de 

intercâmbio genético ou reprodução assistida, frequentes na bovinocultura, 

tendem a diminuir ou diluir o processo de diferenciação entre as populações e 

isso deverá ser debatido em termos das intervenções que poderão ser delineadas 

para a conservação e utilização desses bovinos. Existem inúmeras situações de 

desencontro com o modelo de ilha, como diferenças entre tamanhos amostrais, 

possibilidade de existir seleção e fluxo gênico assimétrico (LATTER et al., 1973), 

que deverão ser levadas em consideração. O uso de linhas retas entre os 

municípios de amostragem poderá ser repensado, sendo possível incorporar 

métodos mais informativos e interativos. Uma perspectiva nas estimativas de 

autocorrelação é a utilização de dados produtivos e parâmetros genéticos 

(STOPHER et al., 2012).  

 

 

3.2 Estatísticas descritivas das estimativas de distâncias genéticas, teste de 

médias e análise de variância em grupos regionais 

 

 

Observou-se diferença significativa (P<0,05) em todas as 

comparações de distância genética média que envolveram o grupo regional de 

Tocantins (CPD-TO), e não significativas (P>0,05) nas comparações realizadas 

entre os demais grupos regionais (Tabela 2). As distâncias genéticas médias 

(DG  em grupos regionais de genótipos são apresentadas na Tabela 3, sendo 

maior no grupo CPD-TO, o que sugere que este seja o grupo regional mais 

discrepante geneticamente.   
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TABELA 2 – Diferença entre médias de distância genética entre grupos de 
genótipos Pantaneiros (PTN), Curraleiro Pé-Duro do Estado de 
Goiás (CPD-GO), Tocantins (CPD-TO), e Piauí (CPD-PI), 
formados a partir de quatro regiões geográficas  

Comparação 
entre grupos 

Diferença 
entre grupos 

Intervalo de confiança P 

PTN x CPD-GO -0,0012801 -0,0034030 0,0008428 ns 

PTN x CPD-TO -0,0067771 -0,0098253 -0,0037289 * 

PTN x CPD-PI -0,0008721 -0,0032179 0,0014738 ns 

CPD-GO x CPD-TO -0,0054970 -0,0082555 -0,0027384 * 

CPDGO x CPD-PI 0,0004081 -0,0015468 0,0023629 ns 

CPDTO x CPD-PI 0,0059050 0,0029714 0,0088386 * 

*P<0,05; ns=P>0,05 

 

 

TABELA 3 – Distância genética média (DG e estatística descritiva de cada 

grupo regional de genótipos Pantaneiros (PTN), Curraleiro Pé-Duro 
do Estado de Goiás (CPD-GO), Tocantins (CPD-TO), e Piauí 
(CPD-PI) 

Grupo N DG  Mínima Máxima CV DP VAR 

PTN 38 0,16383548 0,002 0,22 13,54 0,02 0,0004 

CPD-GO 56 0,16511558 0,06 0,20 9,40 0,01 0,0002 

CPD-TO 27 0,17061254 0,08 0,22 15.86 0,02 0,0007 

CPD-PI 43 0,16470753 0,08 0,20 8,37 0,01 0,0002 

N=quantidade de genótipos; CV=coeficiente de variação. DP=desvio 
padrão; VAR=variância 

 

 

3.3 Identificação dos rebanhos mais dissimilares em cada grupo regional 

com base em ancestralidade comum e endogamia 

 

 

A identificação dos rebanhos mais dissimilares em cada grupo 

regional foi realizada mediante a observação do padrão de alocação dos 

genótipos nos clusters inferidos (Figura 3). Esse tipo de informação pode 

auxiliar a identificação dos grupos que mais contribuem na diversidade 
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genética, auxiliar na caracterização populacional e na busca de estratégias 

para a conservação de raças.  

Foram identificadas seis prováveis populações (K=6) no grupo 

PTN, e nos demais grupos, separadamente, foram identificados a existência 

de duas populações genéticas (K=2) (Figura 3). Os valores de alocação dos 

genótipos em cada cluster traduzem a proporção de ancestralidade de cada 

genótipo em cada cluster inferido (K). Ou melhor, cada genótipo possui um 

percentual de herança genômica de ancestrais da população K. Com base no 

padrão de alocação dos genótipos nos clusters inferidos, destacou-se no 

grupo PTN a existência de um rebanho mais dissimilar. No grupo CPD-TO, 

dentre os quatro rebanhos amostrados, um deles apresentou genótipos de 

ancestralidade discrepante (Figura 3). Possivelmente, isso é consequência do 

maior isolamento deste rebanho ou da adoção de um critério ou objetivo de 

seleção diferente. No grupo regional CPD-PI um determinado rebanho teve 

destaque em função do padrão de alocação dos genótipos (Figura 3). No 

grupo CPD-GO observou-se que até três rebanhos apresentaram genótipos 

com alocações mais dissimilares do que a maioria (Figura 3). É provável que 

os criadores destes três rebanhos tenham trocado exemplares bovinos. Uma 

possibilidade, em termos práticos, seria propor que existisse indicadores 

acerca de grupos de criadores que possuem material genético mais parecido 

ou mais dissimilar entre si, o que facilitaria o delineamento de pesquisas 

futuras, a troca de material genético entre criadores e até a compra e venda 

de exemplares.  
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FIGURA 3 - Probabilidades posteriores representadas pela proporção de 
alocação dos genótipos em clusters inferidos. As fazendas são 
dividias por linhas pretas verticais e as setas ( ) indicam os 
rebanhos (fazendas) subtraídas em cada grupo regional. 
Genótipos são representados por colunas verticais coloridas; 
PTN (n=38); CPD-GO (n=56); CPD-TO (n=27); CPD-PI (n=43) 
(Tabela 1). 
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Coeficientes de endogamia, obtidos considerando todos os genótipos 

de modo conjunto, variaram entre -0,11 e 0,33, sendo a média 0,06 e o desvio 

padrão 0,08. Observou-se grande variabilidade dos coeficientes entre os 

genótipos de grupos regionais distintos, e variabilidade entre a maioria dos 

genótipos dentro de um mesmo rebanho (Figura 4).  

 

 

 

FIGURA 4 – Coeficientes de endogamia de genótipos Pantaneiro e Curraleiro Pé-
Duro analisados conjuntamente. Rebanhos que foram subtraídos da 
análise, em cada grupo regional, são circunscritos pela linha 
tracejada. PTN (n=38); CPD-GO (n=56); CPD-TO (n=27); CPD-PI 
(n=43) (Tabela 1). 

 

Os rebanhos identificados como os mais dissimilares na estimativa de 

ancestralidade comum mediante inferência Bayesiana (Figura 3) foram os 
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rebanhos que apresentaram valores mais discrepantes dos coeficientes de 

endogamia dentro de cada grupo regional (Figura 4). Assim, os dois métodos 

utilizados e os dois conjuntos de marcadores utilizados resultaram na 

identificação das mesmos rebanhos de maior dissimilaridade em cada grupo 

regional. Observou-se que o rebanho mais dissimilar do grupo PTN, segundo 

ancestralidade comum (Figura 3) foi o único rebanho que apresentou média de 

endogamia com valor negativo (Figura 4). Como resultado dos padrões de 

ancestralidade comum e valores de endogamia, um rebanho do grupo PTN, CPD-

TO e CPD-PI e três rebanhos do grupo CPD-GO foram identificados como os 

mais dissimilares em cada grupo regional (Figura 3, Figura 4). 

 

 

3.4 Estrutura populacional de genótipos Curraleiro Pé-Duro na identificação 

dos rebanhos mais dissimilares 

 

 

Com análises restritas a genótipos Curraleiro Pé-Duro (CPD-GO; CPD-

TO; CPD-PI) o número mais provável de populações foi K=3 (Figura 5a). O 

mesmo rebanho do grupo CPD-TO identificado como o mais dissimilar na análise 

restrita a genótipos CPD-TO (Figura 3) teve destaque, sendo estes alocados no 

cluster 1 (coloração vermelha) (Figuras 5b, c, d,). O cluster 2 (verde) é o maior, 

representativo para a maioria dos genótipos (Figura 5b,c,d). No cluster 3 (azul) 

observou-se mais uma vez que o grupo CPD-GO possui um subagrupamento 

peculiar, formado por genótipos de até três rebanhos (Figura 5d). Essa análise, 

restrita a genótipos Curraleiro Pé-Duro, revelou que os grupos CPD-GO e CPD-

TO contêm rebanhos mais dissimilares em termos de ancestralidade, comparados 

ao grupo CPD-PI, sendo esses rebanhos identificados por setas (Figura 3 (CPD-

GO; CPD-TO) ou circunscritas (Figura 4). Valores de alocação dos genótipos 

considerando k=3 são apresentados no Anexo VII. O resultado é consistente com 

a ordem de importância das “barreiras” (descontinuidades genéticas) e o padrão 

de ilhas identificado no capítulo anterior desta tese, sendo aqui possível 

discriminar os rebanhos mais dissimilares (Figura 5d). Os genótipos Curraleiro 

Pé-Duro foram organizados em três populações segundo ancestralidade comum 
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(opção “sort by Q” no Structure) observando-se que três grupos de maior 

ancestralidade comum entre si (Figura 5c). Assim, estrutura populacional nos 

bovinos Curraleiro Pé-Duro se resume a existência de um grande grupo de 

genótipos com maior ancestralidade comum, um subgrupo formado por três 

rebanhos do grupos CPD-GO, e de um rebanho de maior dissimilaridade do 

Estado de Tocantins (CPD-TO), sendo eles definidos como, “RGC”, “RDP”e 

“RSN”, respectivamente (Figura 5c). 
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FIGURA 5 – Estimativa de K e estrutura populacional de 126 genótipos 
Curraleiro Pé-Duro nos Estados de Goiás (n=56), Tocantins 
(n=27) e Piauí (n=38) determinando-se k=3; a: estimativa de K 
com base em ΔK; b: representação das populações genéticas 
(clusters) no “triangle plot”; c: simulação de três populações 
genéticas com base no percentual de alocação, formadas por 
um rebanho do Estado de Tocantins (RSN), três rebanhos do 
Estado de Goiás (RDP) e dezesseis rebanhos dos três grupos 
regionais (RGC) (opção “sort by Q” no programa Structure); d: 

percetuais de alocação no barplot, no qual as setas ( ) 
indicam as fazendas subtraídas do grupo CPD-GO e CPD-TO 
para  formar a composição amostral CA 3.  

 

 

Este resultado está provavelmente associado a maior troca de material 

genético entre criadores de alguns rebanhos, maior isolamento ou um critério de 

seleção diferente adotado em determinado rebanho do Estado do Tocantins. De 

todo modo, interpretações desses resultados devem ser feitas com cautela  

(CORANDER et al., 2003; FALUSH et al, 2007; PRITCHARD et al., 2010), e 

utilizados para nortear investigações genéticas subsequentes, amostragens 

futuras e a coleta de dados fenotípicos.  

 

 

3.5 Estrutura populacional de genótipos Pantaneiro na identificação dos 

rebanhos mais dissimilares 

 

 

Uma análise restrita a genótipos Pantaneiro (PTN) revelou maior 

número de prováveis populações e maior heterogeneidade nos valores de 

ancestralidade comum (“mixed ancestry”) (FALUSH et al., (2007) (Figura 3 

(PTN)). No grupo Pantaneiro, foram identificadas seis prováveis populações (k=6 

((ΔK =69,9)), embora que as probabilidades também tenham sido altas com K=2 

(ΔK=34,3) e K=3 (ΔK=30,2) (Anexo VIII). Os coeficientes de alocação dos 

genótipos em seis clusters são apresentado no  Anexo X e probabilidades 

posteriores assumindo-se k=2 e k=3 são apresentadas no Anexo IX. 

Independente desses valores de k, o rebanho mais dissimilar foi sempre o 

mesmo, identificados com uma seta (Figura 3 (PTN)) ou circunscrito (Figura 4). 
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3.6 Estrutura populacional de genótipos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro do 

Estado do Piauí na identificação dos rebanhos mais dissimilares 

 

 

Uma análise restrita a genótipos das duas extremidades da área de 

estudo (PTN e CPD-PI) resultou na comparação entre quatro rebanhos de 

genótipos Pantaneiro e oito rebanhos de Curraleiro Pé-Duro do Estado do Piauí. 

Observou-se sete prováveis populações (K=7 (ΔK=96,9)) (Anexo XI). A estrutura 

populacional foi avaliada assumindo-se sete e também duas populações (k=2 

(ΔK=31,2)) (Anexo XII). Os coeficientes de alocação com k=7 são apresentados 

no Anexo XIIb. Com k=2 a interpretação gerada foi que um rebanho do grupo PTN 

tem ancestralidade comum com rebanhos do grupo CPD-PI (Figura 12a), similar 

aos resultados da análise multivariada apresentados no capítulo anterior desta 

tese. De todo modo, o pico na estimativa da moda de K foi bastante proeminente 

com k=7 (Anexo XIII), sendo provável que a interpretação mais assertiva seja de 

que o grupo PTN possui um rebanho de maior dissimilaridade intra-grupo (Figura 

3 (PTN), Anexo IX) e que o grupo CPD-PI possui três rebanhos de maior 

dissimilaridade intra-grupo (Anexo XIIb (cluster de cor azul e de cor amarelo), sem 

que isso signifique que existiu troca de material genético entre alguns rebanhos 

de Curraleiro Pé-Duro do Estado do Piauí com rebanhos Pantaneiro. É possível 

que nos rebanhos mais dissimilares do grupo PTN e CPD-PI tenha ocorrido o 

mesmo tipo de introgressão genética, o que deverá ser testado futuramente. 

Ordenando-se os genótipos com base em sete clusters (utilizando-se a opção 

“sort by Q” no programa Structure), e simulando-se a formação de 7 populações, 

apenas 3 genótipos PTN foram agrupados junto com genótipos CPD-PI (dados 

não demonstrados). Isso sugere pequena confluência e bom poder discriminatório 

entre genótipos das duas regiões extremas assumindo-se k=7 (Anexo XIIb, Anexo 

XIII) e maior confundimento na discriminação de genótipos desses grupos 

assumindo-se k=2 (Anexo XIIa).  

Em termos gerais, a utilização de coeficientes de endogamia e de 

ancestralidade comum possibilitaram a identificação da estrutura populacional ao 

nível populacional, inter e intrarracial e entre grupos de duas regiões extremas. 
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Ressalta-se que em todos os casos, mesmo assumindo-se diferentes valores de 

K, os rebanhos considerados os mais dissimilares foram os mesmos.  

A distância genética entre os clusters inferidos para realizar algumas 

das análises de estrutura populacional e diferenciação entre rebanhos são 

apresentados em forma de treeplot (Anexo XIV), que embora sejam comparáveis 

aos padrões previamente observados, contribuíram pouco para interpretações 

adicionais.  

 

 

3.7 Definição de composições amostrais distintas mediante subtração dos 

rebanhos de menor ancestralidade comum 

 

 

A discriminação de rebanhos mais dissimilares pode auxiliar a 

compreensão da diversidade genética populacional, verificando-se implicações da 

contribuição, ou não, desses rebanhos na caracterização do padrão espacial de 

variabilidade genética. Observou-se que a subtração dos rebanhos mais 

dissimilares, alternadamente, resultou em três novos subconjuntos de rebanhos 

(composições amostrais (CA2, CA3, CA4)), a partir da composição amostral 

original (CA1). A composição amostral CA2 foi formada a partir da retirada de um 

rebanho do grupo PTN e um do grupo CPD-PI (Figura 3; Figura 4, Anexo IX, 

Figura 12b). A composição CA3 foi realizada retirando-se três rebanhos do grupo 

CPD-GO e um do grupo CPD-TO (Figura 3, Figura 4, Figura 5), e CA4 formado 

pela retirada de seis rebanhos subtraídos para formar CA2 e CA3 (todos os 

rebanhos indicados por uma seta na Figura 3, Figura 4, Figura, Anexo IX e Anexo 

XIIb, ou circunscritos na Figura 4).  

Das seis comparações realizadas entre diferentes composições 

amostrais, apenas uma (CA2 x CA4) revelou média de distância genética não 

significativa (P>0,05) (Tabela 6). 
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TABELA 6 – Comparativo entre médias de distância genética em 
composições amostrais (CA) de genótipos Pantaneiros 
(PTN) e Curraleiro Pé-Duro de três regiões geográficas 

Comparações 
entre CA 

Diferença 
entre médias 

Intervalos de Confiança P 

(CA 1 - CA 2) 0,0015979 0,0010754 0,0021203 *** 

(CA 1 - CA 3) 0,0036488 0,0030526 0,0042450 *** 

(CA 1 - CA 4) 0,0016037 0,0010615 0,0021459 *** 

(CA 2 - CA 3) 0,0020509 0,0014273 0,0026746 *** 

(CA 2 - CA 4) 0,0000058 -0,0005665 0,0005781 ns 

(CA4 - CA 3) 0,0020451 0,0014048 0,0026855 *** 

***=P<0,05; ns=P>0,05. Estatística descritiva de CA 1, CA 2, CA 3, CA 4 
vide Tabela 7. 

 

 

A subtração dos rebanhos mais dissimilares repercutiu em perda 

significativa (P<0,0001) de diversidade genética. Esse resultado é comparável às 

interpretações geradas pela análise de autocorrelação, em que embora sutil, é 

provável que os diferentes rebanhos possuam contribuição específica na 

diversidade genética global da população analisada. As médias de distância 

genética em cada composição amostral são apresentadas na Tabela 7.  

 

 

TABELA 7 – Estatística descritiva e média de distâncias genéticas simples ) de 

genótipos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro agrupados em 
diferentes composições amostrais (CA) 

CA M N  Mínima Máxima CV DP VAR 

CA 1 24 164 0,17377499 0,002 0,23 7,89 0,01 0,0002 

CA 2 22 145 0,17217713 0,002 0,21 7,99 0,01 0,0001 

CA 3 20 136 0,17012618 0,0002 0,21 7,78 0,01 0,0001 

CA 4 18 117 0,17217132 0,002 0,23 8,12 0,01 0,0001 

N=quantidade de genótipos; M=municípios; CV=coeficiente de variação. 
DP=desvio padrão; VAR=variância.  
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3.8 Estimativas de correlação entre distâncias genéticas e geográficas 

(Teste de Mantel)  

 

 

As matrizes de distância geográfica (com uso de distâncias simples ou 

distâncias transformadas) apresentaram correlação de 0,72, e a correlação entre 

matrizes de distância genética (distâncias simples e distâncias transformadas) foi 

0,45. De modo geral, as transformações logarítmicas das distâncias (geográficas 

e genéticas) resultaram em estimativas de correlação maiores (Tabela 8).  

 

 

TABELA 8- Correlações* entre distâncias genéticas e geográficas (Teste simples 
de Mantel) em bovinos Curraleiro Pé-Duro e Pantaneiro com uso de 
diferentes composições amostrais (CA)  

C(A) N M rm (R2) rm(log)* (R2) rm(log)** (R2) 

CA1 164 24 0,23 (0,05) 0,39 (0,15) 0,41 (0,17) 

CA 2 145 22 0,25 (0,06) 0,41 (0,17) 0,44 (0,19) 

CA 3 136 20 0,28 (0,11) 0,38 (0,23) 0,43 (0,07) 

CA 4 117 18 0,33 (0,07) 0,48 (0,14) 0,40 (0,17) 
*P<0,001; n= genótipos; M= municípios; R2 = coeficiente de determinação; rm 
= correlação entre distâncias genéticas simples (DGen) e distâncias 
geográficas (Dgeo) simples; rm(log)*

 = log de DGeo e Dgen; rm(log)**
 =  log de DGeo. 

Foram utilizadas 1000 réplicas. 

 

 
Com a subtração dos rebanhos mais dissimilares da composição 

amostral inicial (CA1), para a  formação de diferentes composições amostrais 

(CA2, CA3, CA4), observou-se que as estimativas de correlação aumentaram 

(Tabela 8). O maior valor de correlação entre distâncias genéticas e geográficas 

foi 0,48 (Tabela 8), o que sugere que no máximo 23% (0,482) da diversidade 

genética pode ser explicada ou atribuída a distâncias geográficas. Contudo, as 

estimativas de correlação foram moderadas a baixas, com valores de coeficientes 

de determinação pequenos (todos menores que 0,24) (Tabela 8). Isso sugere 

aleatoriedade e discreta dependência espacial entre os genótipos, em qualquer 

composição amostral testada. Embora seja possível assumir um caráter 

predominantemente linear na composição amostral original (CA 1)((Figura 6a), 
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indício de uma tendência a distâncias genéticas e geográficas serem diretamente 

proporcionais, e que a população esteja sob um processo de isolamento por 

distância (GUILLOT et al., 2009), (rejeitando-se a suposição de panmixia), 

observou-se grande variabilidade genética na comparação entre pares de 

genótipos oriundos de uma mesma coordenada geográfica (Figura 6a). Esse 

resultado é consistente com o padrão de variabilidade intra-rebanho observada na 

maioria das fazendas e grupos regionais por meio da estimativa de coeficientes de 

endogamia na população (Figura 4).  

 

 

 
FIGURA 6 – Distribuição predominantemente linear referente ao teste simples de 

Mantel, utilizando-se a composição amostral original (CA 1) (Tabela 
1, Figura 1); a= distâncias simples (rm) (metros); b= distâncias 
transformadas (rm(log)*); c= transformação apenas da distância 
geográfica (rm(log)**). 

 

 

3.9 Variabilidade genética espacial em diferentes composições amostrais 

mediante a interpolação das distâncias genéticas 
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Os locais de amostragem apresentados em um plano bidimensional 

(cujos pontos são inseridos nas coordenadas Xi e Yi) e a teia de conectividade na 

qual foram inseridos valores de distância genética (Zi ) nos pontos médios de cada 

linha de conexão, par a par são apresentados na Figura 7a e Figura 7b, 

respectivamente.  

 

 

 
FIGURA 7 - Representação bidimensional das localizações de amostragem (a) e 

da teia de conectividade que interliga todos os locais de 
amostragem em coordenadas geográficas Xi e Yi; a linha vermelha 
representa um polígono que liga os locais de amostragem mais 
periféricos na região estudada; b= teia de conectividade, onde 
distâncias genéticas (Zi) são inferidas no ponto médio de cada linha 
(n) (todas as observações. 

 

 

Com uso de distâncias simples e a teia de conectividade apresentada 

na Figura 7b, a representação tridimensional da paisagem genética foi marcada 

pela existência de um declive da superfície no sentido nordeste (CPD-PI) (Figura 

8a), e um pico bastante proeminente no extremo sudoeste (grupo regional PTN) 

(Figura 8a,b). Isso é indício de mudanças no padrão de distância genética 

(descontinuidade) nessas duas regiões extremas. Nas regiões centrais observou-

se um maior número de picos, com destaque à região do grupo CPD-GO (Figura 

8a,b). Um pico proeminente foi observado na região do grupo CPD-TO e outro na 

região do grupo CPD-PI (Figura 8a). Os resultados são consistentes com aqueles 

obtidos nas análises bayesianas apresentadas anteriormente e indicam maior 

peculiaridade de alguns rebanhos nos grupos CPD-GO,  CPD-TO e CPD-PI, com 
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notável diferença do padrão espacial observado no grupo Pantaneiro, consistente 

com o fato de ser considerado um grupo genético distinto (SERRANO et al., 2004; 

EGITO et al., 2007).  

Considerando a raça Curraleiro Pé-Duro, em termos gerais, é possível 

que os grupos regionais CPD-GO e CPD-TO tenham apresentado rebanhos de 

maior dissimilaridade (consistente com resultados apresentados na Figura 5d), 

em função de que nessas duas regiões nunca existiu uma associação de 

criadores ou instituição de pesquisa mais ativas, como no caso do grupo PTN e 

CPD-PI que foram assistidos pela EMBRAPA Pantanal e EMBRAPA Meio Norte 

(com participação de associações de criadores nesses dois casos). É possível 

que dados sobre o grau de interação do proprietário do rebanho mais dissimilar 

do Estado do Piauí (Figura 8a, Anexo XIIb) com outros criadores desta região e 

informações sobre os objetivos e critérios de seleção referente aos rebanhos mais 

dissimilares do grupo CPD-GO e CPD-TO (Figura 5d, Figura 8a,b) auxiliem a 

compreensão dos resultados genéticos. Ressalta-se a importância desses 

rebanhos na magnitude de variabilidade genética. 

 



144 

 

  

 
FIGURA 8 – Representação espacial com perspectiva leste-oeste (a) e 

oeste-leste (b) das magnitudes de distância genética de 
genótipos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro amostrados em 
24 fazendas (CA 1) das regiões centro-oeste, norte e 
nordeste do Brasil. As setas ( ) indicam as regiões de maior 
distância genética nos grupos CPD-TO e CPD-PI (a) e no 
grupo CPD-GO (b), associadas às fazendas subtraídas para 
a formação das diferentes composições amostrais. A teia de 
conectividade utilizada é apresentada na Figura 7b.  

 

 
De modo geral, o uso de distâncias genéticas simples revelou menores 

declives de superfície (Figura 8a, b) comparados ao uso de distâncias genéticas 

residuais (Figura 9 (CA1)), embora a interpretação seja semelhante.  
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FIGURA 9 – Perspectiva leste-oeste da representação gráfica espacial 

das magnitudes de distância genética entre genótipos 
Curraleiro Pé-Duro e Pantaneiro de diferentes regiões do 
Brasil. Distâncias genéticas residuais são representadas 
pela altitude e picos da superfície (eixo Z) localizados em 
coordenadas geográficas nos eixos X e Y que representa a 
área de estudo. A teia de conectividade utilizada é 
apresentada na Figura 7b. 

 

 

Neste caso, também se observa um maior número de picos na região 

central (CPD-GO) (Figura 9 (CA1), um declive gradual da superfície no sentido 

nordeste (CPD-PI) e um pico proeminente no extremo sudeste (PTN). Contudo, a 

superfície, de modo geral, apresentou-se mais inclinada, sendo mais alta no 

segmento referente ao grupo CPD-GO (Figura 9 (CA1)). Com a retirada dos 

rebanhos de maior dissimilaridade nas regiões extremas (CA2) o declive de 

superfície no sentido nordeste torna-se mais evidente (Figura 9 (CA2)), com maior 

ênfase à peculiaridade existente em alguns rebanhos do grupo CPD-GO. Esse 
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resultado é comparável com as maiores estimativas de correlação em CA 2 

comparadas a CA 1 no teste de Mantel (Tabela 8). No caso de manter os 

rebanhos dos extremos e subtrair rebanhos da região central (CA 3) esse declive 

foi atenuado, o número de picos foi reduzido e os picos apresentaram maior 

distribuição, embora a interpretação tenha sido semelhante (Figura 9 (CA3)). O 

declive da superfície se tornou mais discreto quando foram retirados rebanhos de 

todas as regiões estudadas (CA 4), indício de redução da magnitude de distâncias 

genéticas (Figura 9 (CA4)), ainda que  o padrão de variabilidade espacial tenha 

sido semelhante à amostragem inicial (CA 1) (Figura 9 (CA1)). O procedimento de 

retirada dos rebanhos de menor ancestralidade comum indicou sensibilidade e 

poder qualitativo do método espacial utilizado. O padrão espacial observado, de 

modo geral, não é justificado nem influenciado substancialmente pela existência 

de algun(s) rebanho(s) de maior dissimilaridade. 

A estrutura tridimensional da paisagem genética obtida por meio do  

coeficiente das distâncias genéticas simples e distâncias geográficas simples 

(Dgen/Dgeo) (pseudoslopes) (Figura 10a) ou com o coeficiente obtido após a 

transformação logarítmica dessas duas distâncias (Figura 10b) gerou 

interpretações semelhantes no sentido de que na região central existe um padrão 

espacial diferente do que nas regiões extremas (sudoeste (PTN) e nordeste 

(CPD-PI) (Figura 10a,b).Com a transformação logarítmica das distâncias essa 

característica tem destaque por meio da concavidade da superfície na região 

central (Figura 10b (CA 1, CA 3, CA 4)). A interpretação da paisagem genética com 

uso de pseudoslopes foi caracterizada por dois picos proeminentes, com menor 

detalhe qualitativo do restante da superfície, justificado, provavelmente, pela 

existência de distâncias genéticas grandes entre indivíduos localizados em 

regiões próximas (MILLER, 2005). É possível que isso explique também os 

valores baixos ou moderados das estimativas de correlação no teste de Mantel 

(Figura 8). 
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FIGURA 10 – Representação tridimensional do padrão de variabilidade e 

magnitude de distâncias genéticas utilizando 
pseudoslopes e pseudoslopes com transformação 
logarítmica dos valores utilizados para a representação 
dos picos no eixo Z junto às coordenadas do eixo X e Y. A 
teia de conectividade utilizada é apresentada na Figura 7b. 
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Embora que o pequeno contingente amostral e o restrito número de 

locais de coleta sugira que a superfície espacial seja calculada com uso de uma 

teia de conectividade que considera pontos médios de distâncias par a par entre 

todas as observações (MILLER et al., 2006b; IVETIC et al., 2008), apresentada na 

Figura 7b, o uso de uma teia de conectividade calculada com triangulações de 

Delaunay (Figura 11d). gerou interpretações semelhantes.(Figura 11a,b,c). Neste 

caso, o número de picos observados foram menores (Figura 11a,b,c), com 

destaque para a existência de um platô central (Figura 11c). 

 

 

 
FIGURA 11 - Representação da variabilidade espacial de distâncias genéticas 

simples com uso de uma teia de conectividade formada a partir 
da triangulação de Delaunay. d= cada vértice da teia de 
conectividade representa um local de amostragem. CA 1 = 
composição amostral vide Tabela 1. 

 

 

Estudos subsequentes poderão testar alternativas ao teste de Mantel 

(LEGENDRE & FORTIN, 2010), que embora útil no estudo espacial de 
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populações (DINIZ-FILHO et al., 2013) apresentam limitações (CUSHMAN & 

LANDGUTH, 2010; GUILLOT & ROUSSET, 2013), bem como testar alternativas 

ao uso de linhas retas em plano bidimensional (DORMANN et al., 2007).  

Os resultados deste estudo sugerem a existência de grupos de 

genótipos de maior ou menor similaridade genética, sendo o padrão espacial das 

distâncias genéticas heterogêneo. Assim, recomenda-se que pesquisas 

subsequentes, como de filogenia, sejam realizadas com uso de amostras 

provenientes de diferentes regiões e rebanhos, principalmente no caso da raça 

Curraleiro Pé-Duro. Como ressaltado em CORNUET et al. (1999) e MANEL et al. 

(2002) um maior número de amostras, de um maior número de rebanhos, poderá 

dar maior confiabilidade ao estudo das populações, o que pode possibilitar a 

rastreabilidade e georreferenciamento de genótipos com base na informação do 

genoma. Uma perspectiva para o uso de análises geoespaciais no estudo de 

bovinos locais no Brasil será a coleta de dados sobre a diversidade morfológica e 

morfométricas nos diferentes rebanhos e de dados produtivos (rendimento de 

carcaça, produção de leite, tolerância ao calor) para testar e comparar padrões de 

similaridade genética e possíveis graus de introgressão com outras raças bovinas.  
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4 CONCLUSÕES 

 

 

Embora existam indícios de discreta ancestralidade comum entre 

genótipos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro, estes dois grupos são distintos.  

A utilização restrita de distâncias geográficas como um critério para 

explicar variabilidade genética apresentou-se limitada, embora a tendência seja 

que genótipos localizados em distâncias menores que 290 km sejam mais 

similares entre si.  

Os rebanhos de maior dissimilaridade não modificam substancialmente 

o padrão espacial de variabilidade genética, mas contribuem de maneira 

significativa para a maior diversidade genética da população analisada.  

Os resultados poderão ser utilizados em estudos filogenéticos, em 

planejamentos participativos e como parâmetro para a troca de material genético 

entre criatórios, tendo em vista que subsidiam o delineamento de novas 

amostragens, possibilitam a identificação de grupos experimentais e a 

identificação de padrões de similaridade genética.  

Recomenda-se a coleta de dados fenotípicos e produtivos para 

compreender o significado zootécnico da estruturação populacional identificada. 
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ANEXO I 
 
 

ANEXO I - Possíveis valores de distância genética (Dij) entre indivíduos 
homo e heterozigotos considerando um determinado SNP 
contendo três alelos diferentes (A, G, C). 

Indivíduo i Indivíduo j Dij 

AA AA 0 

AG AG 0 

AA AG 0,293 

AG AC 0,5 

AA GG 1 
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ANEXO II 

 
 
ANEXO II - Distância genética média, limites de distância geográfica (km), número 

de combinações intra-classe e significância dos coeficientes 
determinando-se cinco classes de distância na análise de 
autocorrelação espacial em bovinos Pantaneiros e Curraleiro Pé-
Duro. 

Classes 
Limite 1 

(km) 

Limite 2 

(km) 
Ay N 

Cauda 
superior 

 (P) 

Cauda 
inferior 

 (P) 

1 0 284 0,1636 2636 ns *** 

2 284 535 0,1751 2683 ** ns 

3 535 791 0,1770 2680 *** ns 

4 791 1115 0,1782 2664 *** ns 

5 1115 1685 0,1745 2703 ns ns 

P=nível de significância; *= P<0,05; **= P≤0,01; ***P ≤0,001; ns= P>0,05. 
Distograma completo: v=0,005. Ay= distância genética média entre pares de 
genótipos classificados dentro da classe de distância y; N= conexões par a par 
em cada classe de distância. 
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ANEXO III 

 

 
ANEXO III – Distância genética média (Ay), limites de distância geográfica (km), 

número de combinações intra-classe e significância dos coeficientes 
determinando-se oito classes de distância na análise de 
autocorrelação espacial em bovinos Pantaneiros e Curraleiro Pé-
Duro. 

Classes 
Limite 1 

(km) 

Limite 2 

(km) 
Ay N 

Cauda 
superior 

 (P) 

Cauda 
inferior 

 (P) 

1 0 183 0,1595 1668 ns *** 

2 183 369 0,1740 1650 ns ns 

3 369 505 0,1745 1671 ns ns 

4 505 658 0,1764 1643 *** ns 

5 658 853 0,1769 1682 *** ns 

6 853 1042 0,1788 1689 *** ns 

7 1042 1242 0,1752 1642 ** ns 

8 1242 1684 0,1745 1721 ns ns 

P= nível de significância; **= P≤0,01; ***P ≤0,001; ns= P>0,05. Distograma 
completo: v=0,005. Ay= distância genética média entre pares de genótipos 
classificados dentro da classe de distância y; N= conexões par a par em cada 
classe de distância. 
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ANEXO IV 
 
 

ANEXO IV - Distância genética média, limites de distância geográfica (km), 
número de combinações intra-classe e significância dos 
coeficientes determinando-se 15 classes de distância na análise de 
autocorrelação espacial em bovinos Pantaneiros e Curraleiro Pé-
Duro. 

Classes 

Limite 1 

(km) 

Limite 2 

(km) Ay N 

Cauda 
superior 

(P) 

Cauda 
Inferior  

(P) 

1 0 115 0,1519 859 ns *** 

2 115 199 0,1690 907 ns *** 

3 199 283 0,1694 870 ns *** 

4 283 375 0,1775 906 *** ns 

5 375 461 0,1749 880 ns ns 

6 461 535 0,1731 897 ns ns 

7 535 600 0,1791 917 *** ns 

8 600 702 0,1770 858 *** ns 

9 702 790 0,1749 905 ns ns 

10 790 900 0,1821 910 *** ns 

11 900 1002 0,1759 870 ** ns 

12 1002 1114 0,1764 884 *** ns 

13 1114 1228 0,1748 912 ns ns 

14 1228 1414 0,1725 878 ns ns 

15 1414 1684 0,1762 913 * ns 

P= nível de significância; *= P<0,05; **= P≤0,01; ***P≤0,001; ns= P>0,05. 
Distograma completo: v=0,006; Ay= distância genética média entre pares de 
genótipos classificados dentro da classe de distância y; N= conexões par a par 
em cada classe de distância. 
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ANEXO V 

 
ANEXO V – Distância genética média, limites de distância geográfica (km), 

número de combinações intra-classe e significância dos 
coeficientes determinando-se 25 classes de distância na análise 
de autocorrelação espacial em bovinos Pantaneiros e Curraleiro 
Pé-Duro. 

Classes 

Limite 1 

(km) 

Limite 2 

(km) Ay N 

Cauda 
superior 

(P) 

Cauda 
inferior  

(P) 

1 0 16 0,1428 525 ns *** 

2 16 131 0,1655 537 ns *** 

3 131 160 0,1684 525 ns *** 

4 160 234 0,1748 529 ns ns 

5 234 284 0,1661 520 ns *** 

6 284 349 0,1805 490 *** ns 

7 349 410 0,1748 592 ns ns 

8 410 457 0,1758 536 * ns 

9 457 485 0,1731 546 ns ns 

10 485 535 0,1720 519 ns ns 

11 535 575 0,1791 553 *** ns 

12 575 636 0,1773 528 *** ns 

13 636 680 0,1781 505 *** ns 

14 680 741 0,1772 534 ** ns 

15 741 791 0,1736 560 ns ns 

16 791 863 0,1826 462 *** ns 

17 863 931 0,1797 588 *** ns 

18 931 978 0,1760 539 * ns 

19 978 1056 0,1760 515 * ns 

20 1056 1115 0,1772 560 *** ns 

21 1115 1182 0,1759 525 * ns 

22 1182 1255 0,1741 541 ns ns 

23 1255 1343 0,1722 547 ns ns 

24 1343 1538 0,1772 534 ** ns 

25 1538 1685 0,1736 556 ns ns 

P= nível de significância; *= P<0,05; **= P≤0,01; ***P ≤0,001; ns= P>0,05. 
Distograma completo: v= 0,007; Ay= distância genética média entre pares de 
genótipos classificados dentro da classe de distância y; N= conexões par a par 
em cada classe de distância. 
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ANEXO VI 
ANEXO VI– Distância em quilômetros entre as sedes municipais representando locais de coletas de amostras de bovinos Pantaneiros no Estado do 

Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS) e Curraleiro Pé-Duro no Estado de Goiás (GO), Tocantins (TO) e Piauí (PI).  
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GO 

Água Fria de Goiás                       

Campestre de Goiás 283,6                      

Cavalcante 136,0 406,4                     

Mimoso de Goiás 41,2 250,1 158,4                    

Monte Alegre de Goiás 213,8 490,5 85 241,1                   

Pilar de Goiás 194,6 221,4 252,4 155,8 333,8                  

Pirenópolis 158,3 127,7 278,8 122,8 362,8 137,5                 

Planaltina 54,8 265,5 183,8 73,3 254,9 224,4 150,8                

TO 

Chapada da Natividade 372,74 606,6 243,3 383 203,5 400,5 486,4 424,6               

Guaraí 685,12 886,4 560,9 689,3 519,7 666,2 777,9 738,6 318,8              

Porto Nacional 478,23 683,8 357,3 481,8 326,6 466,0 572,1 532,1 124,1 207,5             

Sucupira 355,18 533,3 258,5 350 264,7 313,5 426,9 409,9 139,3 353,0 154,4            

PI 

Campo Maior 1280,8 1554,7 1149,4 1307,8 1067,2 1366,2 1427,6 1317,6 970,3 829,0 947,3 1090,1           

Elesbão Veloso 1150,9 1428,8 1022,4 1179,9 938,7 1248,4 1301,2 1185,1 859,7 760,8 851,9 986,7 151,9          

Oeiras 1075,3 1355,4 949,2 1105,6 864,8 1180,8 1227,7 1107,6 799,3 731,2 802,3 930,3 242 91         

Palmeirais 1122,1 1394,6 990 1148,4 908,4 1205,1 1267,7 1160 809,1 679,1 788,1 929,6 161,2 105,1 155        

São João do Piauí 949,5 1232 828,2 981,9 743,2 1068 1104,6 978,4 702,8 691,4 725,5 839,2 390,4 238,7 147,9 278,2       

MS 

Corumbá 1140,9 879,2 1231,7 1100,8 1313,8 980 987,3 1137,5 1340,8 1496,8 1352,5 1212 2299,8 2198,6 2140,1 2140,1 2038,6      

Aquidauana 1042,9 762,5 1152,8 1005,9 1237,7 912,2 884,5 1028 1302,6 1506,2 1337,5 1187 2272,9 2159,4 2093 2111,7 1979,1 253,5    

Rochedo 933,7 653,1 1044,4 896,8 1129,3 805,3 775,3 918,5 1197,9 1409,1 1236,4 1084,8 2168,2 2053,3 1986,2 2007 1871,3 308 109,4    

MT Poconé 958,1 741,8 1022,2 916,8 1097,9 773,6 821,2 968,9 1087,2 1204,3 1079,5 951,2 2022,7 1931,5 1879,7 1865,5 1789,9 323,5 474,2 448,1   
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ANEXO VII 
 
 

ANEXO VII – Percentuais de alocação de genótipos Curraleiro Pé-Duro (CPD) 
amostrados em três grupos regionais e 20 fazendas com inferência 
de três clusters. 

  
 Rebanho Clusters inferidos para a alocação de 

genótipos 
no de 

genótipos 

  1 2 3  

C
P

D
-G

O
 

 *** 0,013 0,746 0,241 7 

* 0,009 0,761 0,231 7 

* 0,030 0,828 0,142 7 

 *** 0,006 0,100 0,895 7 

* 0,010 0,938 0,052 7 

 *** 0,012 0,092 0,896 7 

* 0,017 0,949 0,034 7 

* 0,003 0,980 0,017 7 

C
P

D
-T

O
 * 0,015 0,984 0,002 7 

* 0,008 0,988 0,004 7 

* 0,017 0,918 0,065 6 

 *** 0,908 0,089 0,003 7 

C
P

D
-P

I 

* 0,021 0,893 0,086 3 

* 0,015 0,912 0,072 4 

* 0,013 0,920 0,067 3 

* 0,027 0,943 0,031 7 

* 0,012 0,905 0,083 7 

*** 0,011 0,978 0,011 7 

* 0,013 0,985 0,003 6 

* 0,006 0,896 0,098 6 

*= a identidade das fazendas (rebanhos) é preservada e poderá ser revelada 
mediante solicitação à coordenadoria ligada a Rede12 da Rede Pro Centro 
Oeste (www.redeprocentrooeste.org.br/); ***= rebanhos  subtraídos em cada 
um dos dois grupos, vide Figura 3 e Figura 5. 

 

http://redeprocentrooeste.org.br/
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ANEXO VIII 

 

 

ANEXO VIII – Representação gráfica de ΔK realizado com 
uso do programa Structure Harvester (EARL 
& VONHOLDT, 2012) e metodologia de 
EVANNO et al. (2005) para identificar o 
número mais provável de K utilizando-se 
probabilidades posteriores obtidas no 
programa Structure (PRITCHARD et al., 
2000) e genótipos Pantaneiros (PTN) (n=38). 
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ANEXO IX 
 

 

ANEXO IX – Proporção de alocação de genótipos do grupo Pantaneiro (PTN) 
(n=38) com inferência de dois (a) (k=2) ou três clusters (b) (k=3). 
Genótipos são representados por linhas verticais coloridas e linhas 
verticais pretas dividem os genótipos de acordo com o rebanho de 
origem. O rebanhos subtraído do grupo PTN para a criação das 
composições amostrais CA 2 e CA 4 é indicado por uma seta ( ), 
semelhante ao rebanho identificado por uma seta no Anexo XIIa, 
XIIb, Figura 3 (PTN), e Figura 4 (PTN). 
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ANEXO X 

 
 
ANEXO X - Percentuais de alocação de genótipos com inferência em seis 

clusters utilizando-se amostras de quatro rebanhos de gado 
Pantaneiro (PTN). 

  Rebanho Clusters inferidos para alocação dos 
genótipos 

 

  1 2 3 4 5 6 No de 
genótipos 

P
T

N
 

* 0,010 0,088 0,004 0,490 0,250 0,159 7 

* 0,003 0,632 0,001 0,040 0,294 0,030 7 

* 0,006 0,074 0,002 0,204 0,302 0,411 12 

*** 0,301 0,004 0,336 0,011 0,346 0,002 12 

A representação gráfica do percentual de alocação é apresentada na Figura 
1; *= a identidade das fazendas (rebanho) é preservada; ***= criatório 
(rebanho) subtraído do grupo regional PTN em função da maior 
dissimilaridade genéica, vide Anexo IX, XIIa, XIIb, Figura 3 (PTN) e Figura 4 
(PTN). 
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ANEXO XI 
 
 

ANEXO XI – Representações gráficas realizadas segundo a 
metodologia de EVANNO et al., (2005) a fim de 
identificar o número mais provável de K utilizando-se 
probabilidades posteriores obtidas no programa 
Structure (PRITCHARD et al., 2000). Os gráficos 
foram realizados com uso do programa Structure 
Harvester (EARL & VONHOLDT, 2012) com grupos 
dos extremos geográficos (PTN e CPD-PI) (n=81) a 
partir de 4931 marcadores SNP. ΔK representa a 
média de valores absolutos de L´´(K) obtidos com 
uso de 11 réplicas para cada K, dividido pelo desvio 
padrão de L(K). 
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ANEXO XII 
 
 

ANEXO XII - Estrutura populacional de genótipos Pantaneiro (PTN) e 
Curraleiro Pé-Duro do Estado do Piauí (CPD-PI), 
determinando-se K=2 (a) e K=7 (b). Linhas verticais coloridas 
representam genótipos. Linhas verticais pretas separam 
genótipos de 4 fazendas (rebanhos) do grupo PTN (n=38) e 8 
fazendas do grupo CPD-PI (n=43). As setas ( ) indicam dois 
rebanhos que foram subtraídos da análise para a formação da 
composição amostral CA 2, sendo os mesmos rebanhos 
indicados na Figura 3, Figura 4 e Anexo IX (PTN).  
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ANEXO XIII 

 

 

ANEXO XIII - Percentuais de alocação de genótipos com inferência em sete 
clusters utilizando-se amostras de quatro rebanhos de gado 
Pantaneiro (PTN) e oito rebanhos de Curraleiro Pé-Duro do 
Estado do Piauí (CPD-PI). 

  Clusters inferidos para alocação dos genótipos  

 Rebanho 1 2 3 4 5 6 7 n
o 
de 

genótipos 

P
T

N
 

* 0,012 0,666 0,007 0,003 0,260 0,051 0,001 7 

* 0,023 0,756 0,017 0,029 0,074 0,100 0,001 7 

* 0,024 0,416 0,003 0,007 0,457 0,090 0,003 12 

*** 0,385 0,100 0,031 0,011 0,013 0,140 0,320 12 

          

C
P

D
-P

I 

* 0,047 0,012 0,021 0,159 0,033 0,709 0,020 3 

* 0,024 0,020 0,038 0,013 0,015 0,888 0,001 4 

* 0,062 0,062 0,029 0,066 0,003 0,776 0,002 3 

* 0,037 0,053 0,077 0,009 0,015 0,792 0,018 7 

* 0,019 0,010 0,034 0,065 0,005 0,866 0,002 7 

*** 0,006 0,034 0,894 0,003 0,002 0,060 0,001 7 

* 0,003 0,002 0,007 0,676 0,001 0,309 0,001 6 

* 0,014 0,013 0,004 0,217 0,008 0,744 0,001 6 

*= a identidade das fazendas (rebanho) é preservada e poderá ser revelada 
mediante solicitação à coordenadoria ligada a Rede12 da Rede Pro Centro 
Oeste (www.redeprocentrooeste.org.br/); ***= rebanhos subtraídos em cada 
um dos dois grupos regionais para a formação de composições amostrais (os 
mesmos rebanhos identificados com uma seta ( ) na Figura 3 (PTN e CPD-
PI, respectivamente) e Anexo XIIa e XIIb.  

http://redeprocentrooeste.org.br/
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ANEXO XIV 

 
 

ANEXO XIV - Distâncias genéticas entre os clusters inferidos para análises 
envolvendo os grupos regionais extremos (PTN e CPD-PI), 
genótipos Curraleiro Pé-Duro e genótipos PTN representados 
por ramificações (tree plots) a partir do programa Phylip 
(FELSENSTEIN, 2005) com uso do algoritmo neighbor joining 
(net nucleotide distance) (SAITOU & NEI, 1987). A cor e o 
número dos clusters são comparáveis com o Anexo XIIb e 
Anexo XIII (PTN+CPD-PI), com a Figura 5b,5c e 5d (Curraleiro 
Pé-Duro) e com a Figuras 3 e Anexo VIII (PTN), 
respectivamente.  
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente tese revelou dados inéditos acerca da variabilidade 

genética de bovinos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro. A verificação de que estes 

dois grupos de bovinos são distintos é útil para pleitear o reconhecimento da raça 

Pantaneiro por parte do governo brasileiro, semelhante à oficialização da raça 

Curraleiro Pé-Duro ocorrida em 2012. 

Ao mesmo tempo em que o padrão de variabilidade genética sugere a 

existência de grupos de vizinhança, de maior similaridade genética, o padrão 

também indica que a maior distância geográfica pode não estar relacionada com 

maiores diferenças genéticas. Essa característica limita a utilização restrita de 

distâncias geográficas para explicar diferenças genéticas.  

Outros tipos de variáveis ambientais ou ecológicas poderão ser 

testadas em estudos subsequentes. De todo modo, ressalta-se que existem 

indícios de ancestralidade comum entre indivíduos de rebanhos e regiões 

geográficas distintas, e que a individualidade de cada genótipo e cada rebanho 

deverá ser levada em consideração. O uso de variáveis antrópicas como o 

mapeamento das relações interpessoais, interesses comuns e divergentes entre 

criadores, pode ser uma alternativa para auxiliar a compreensão dos atuais 

padrões de variabilidade, para rastrear o fluxo gênico entre populações e delinear 

estratégias para identificar ou desenvolver linhagens futuramente.  

Neste contexto, embora seja interessante resgatar e compreender 

eventos históricos e as raças bovinas que deram origem aos rebanhos atuais, 

deve existir ênfase na monitoração atual e futura do desempenho zootécnico e 

dos eventos reprodutivos nos rebanhos, para que os estudos não sejam limitados 

somente a análises de diversidade genética, desassociados de dados fenotípicos 

e genealógicos. 

O fato de que assinaturas de seleção e mutações se tornam mais 

informativas a medida que são associadas a dados fenotípicos, genealógicos e 

produtivos, faz com que a coleta desses dados seja fundamental para o 

desenvolvimento de pesquisas subsequentes. Muitos dos desafios e dificuldades 

para operacionalizar as informações geradas pela presente tese residem 
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justamente no fato de que não há muita informação desta natureza, o que inclui a 

melhor compreensão da dinâmica reprodutiva em cada rebanho e da 

bioclimatologia.  

Embora que as raças bovinas analisadas tenham sido genotipadas 

com tecnologias bastante recentes, é notório que algumas etapas de caráter 

preliminar ainda precisam ser realizadas para que intervenções de ordem técnica 

sejam assertivas. Nesse âmbito, é possível que a presente tese seja útil como um 

instrumento de problematização e um parâmetro para nortear a troca de material 

genético entre rebanhos e o delineamento de pesquisas subsequentes.  

Em suma, a expectativa no futuro próximo é que a associação de 

dados genômicos e dados ambientais, antropocêntricos, fenotípicos e 

epidemiológicos auxilie a conservação de bovinos Pantaneiro e Curraleiro Pé-

Duro no Brasil, com impacto no desenvolvimento rural sustentável e no caráter 

participativo da gestão dos recursos genéticos localmente adaptados. 

 


