
Avaliação dos coeficientes de endogamia de rebanhos da raça 

Nelore submetidos a diferentes critérios de seleção

Introdução

A endogamia pode ser estimada com base no pedigree (FPED)

ou, de maneira mais precisa, com o uso de informação molecular,

acessando informações de recombinação gênica e mitigando

erros causados pela pressuposição de que animais de mesma

ordem de parentesco tem a mesma proporção de alelos idênticos

por descendência.

Objetivo

O objetivo do presente estudo foi avaliar coeficientes de 

endogamia, obtidos por três metodologias, de animais da raça 

Nelore submetidos a diferentes critérios de seleção.

Conclusão

Os rebanhos avaliados, selecionados sob diferentes critérios, apresentaram diferenças significativas quanto aos níveis de

endogamia independente da metodologia utilizada. Maior correlação foi observada entre as estimativas genômicas (FSNP-

FROH). Os resultados com base em corridas de homozigose (FROH) forneceram maiores estimativas de endogamia,

sugerindo que as estimativas com base no pedigree (FPED) e na matriz genômica (FSNP) subestimam a endogamia.
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Material e Métodos

Rebanho experimental do Instituto de Zootecnia (IZ)

• 250 animais do rebanho Controle-NeC (seleção 

estabilizadora para a média de peso aos 378dias-P378).

• 436 animais do rebanho Seleção-NeS (seleção para 

maior P378).

• 1012 animais do rebanho Tradicional-NeT (seleção para 

maior EBV do P378 e menor EBV do consumo alimentar 

residual-CAR).

• Genótipos imputados para HD (770K).

• Controle de qualidade:

• (MAF) > 0,02, equilíbrio de Hardy-Weinberg > 

10-5, call rate > 92% para SNPS e 85% para 

amostras, totalizando 612,154 SNPs

• 𝑭𝑺𝑵𝑷𝒊 = (𝑶𝑯𝒊−𝑬𝑯) / 𝒏 − 𝑬𝑯, em que 𝑭𝑺𝑵𝑷𝒊 é o 

coeficiente de endogamia do animal i; 𝑶𝑯𝒊é o número de 

SNP homozigóticos; 𝑬𝑯 é a homozigose esperada para 

todos os indivíduos e n é o número de SNPs.

• O FROH foi estimado : 𝑭𝑹𝑶𝑯 = Σ𝑳𝑹𝑶𝑯/𝑳𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳,  em 

que 𝑳𝑹𝑶𝑯 é a soma do comprimento dos segmentos ROH 

distribuídos pelo genoma do animal e 𝑳𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 é o 

comprimento total do genoma coberto pelos SNPs. 

A correlação entre as três estimativas de 

endogamia foi de 0,62; 0,60 e 0,88 para FPED-

FSNP, FPED-FROH e FSNP-FROH.
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Resultados

Fig. 1. Coeficientes de endogamia por rebanho e ano de

nascimento, estimados por três metodologias.


