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A manipulação dos genomas tem vindo a 
acontecer desde há ≈10 000 anos.
A selecção artificial altera a composição 
genética dos animais de forma semelhante 
ao que pode ser feito com técnicas 
modernas
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genome sequencinggenome sequencing

A grande diferença está na rapidez com 
que se podem alterar ou  inactivar vários 
genes ... 

A grande diferença está na rapidez com 
que se podem alterar ou  inactivar vários 
genes ... 

O que dantes exigia várias gerações de 
melhoramento, pode agora ser alcançado 
em menos de uma geração   
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Cientistas e companhias privadas utilizam técnicas de ‘corte e costura’ do 
ADN para definir instrumentos de precisão, para introgressão de 
características específicas e editar genomas

Musculatura-duplaMusculatura-dupla

http://www.recombinetics.com
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Tolerância térmica – SLICK cattleTolerância térmica – SLICK cattle

http://www.recombinetics.com

Animais sem cornosAnimais sem cornos

Carlson, D.F. et al. 2016 NATURE BIOTECHNOLOGY 34(5): 479-481
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Sem diluir características de adaptação, como em programas de 
cruzamento. Oportunidade para melhorar raças autóctones, bem 
adaptadas, mantendo a diversidade genética?

No contexto nacional, é 
urgente discutir a 
aplicabilidade dos 
novos instrumentos
de genómica para a 
monitorização e o 
melhoramento dos 
recursos genéticos
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Como poderemos quantificar e 
monitorizar ao longo do tempo a 
diversidade genética?

Como poderemos quantificar e 
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Estudos de diversidade genéticaEstudos de diversidade genética

Bovinos Ibéricos apresentam grande diversidade genética 
apesar da enorme distância entre este território e o 
principal centro de domesticação no Sudoeste Asiático
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Estudos de diversidade genéticaEstudos de diversidade genética

Raças Ibéricas formam um grupo 
independente

Upadhyay, M.R. et al. 2016 Heredity (in press)

Illumina BovineHD Array
698,452 SNPs

Bovinos Ibéricos retêm frequência elevada
de alelos específicos de auroque
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14 haplotipos identificados em amostras de 
aDNA de 7 auroques e 15 bovinos domésticos

Estudos de ADN antigoEstudos de ADN antigo

MJ network

de sequências de mtDNA

Partilha de linhagens-T3 entre auroques e bovinos 
domésticos no Calcolítico (Norte de Espanha)

Partilha de linhagens-T3 entre auroques e bovinos 
domésticos no Calcolítico (Norte de Espanha)

Introgressão de vacas domésticas
na população de auroques selvagens?
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AUR017, AUR018 e AUR098
(Calcolítico, ES)

agrupados com linhagens-T3
dos bovinos domésticos

(antigos e modernos)
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equivalentes do norte da 
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Maxumum-Likelihood tree 

of mt-haplotypes
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estes vestígios de auroque 

representam peças de esqueleto 
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confirmando o seu estatuto 

selvagem
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Frequência elevada de linhagens-T3 em bovinos Ibéricos
poderá ter origem em auroques domesticados localmente

i.e. recrutamento de auroques para o stock doméstico
Evento secundário de domesticação local?

Estudos de diversidade genéticaEstudos de diversidade genética
f3 statistics and z-scores using 698,452 SNPs  

Upadhyay, M.R. et al. 2016 Heredity (in press)

n.s. – estrutura genética ou deriva genética

significativo – história evolutiva complexa, cruzamento
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Devemos investir no 
desenvolvimento de marcadores 
capazes de captar sinais de 
adaptação e selecção local, 
para raças autóctones 
geneticamente distintas?
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Estudos de diversidade genéticaEstudos de diversidade genética

Proporção do genoma coberto por ROH é maior em raças isoladas com 
menor variabilidade genética

Mirandesa
Cachena 

Alentejana

Upadhyay, M.R. et al. 2016 Heredity (in press)

Média 700 Mb ROH
é equivalente a quase ¼ do genoma.
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Estrutura genética, populações diferenciadas, mas 
proximidade entre raças de Portugal e Espanha

Martín-Burriel et al. 2011. J Anim Sci. 89: 893-906

Neighbor-net 

of Reynolds Distances

Estudos de diversidade genéticaEstudos de diversidade genética
19 STRs  40 raças de bovinos Ibéricos

Estudo do ADN mitocondrialEstudo do ADN mitocondrial

Distribuição de haplogrupos mais estável no tempo
do que no espaço - estrutura geográfica

Migrações dos bovinos alteraram a distribuição dos haplogrupos
Forte efeito fundador (bottleneck)

Fluxo genético limitado quando
novos territórios são colonizados
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Distribuição de linhas maternas de bovinosDistribuição de linhas maternas de bovinos

Marcadores do cromossoma YMarcadores do cromossoma Y

Úteis para detectar processos demográficos recentes,
tais como efeitos fundadores, expansão populacional e bottlenecks
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Edwards CJ, GINJA C et al. 2011. PlosONE 6(1): e15922

Península Ibérica 
apresentou a maior 
diversidade genética 
para marcadores do 
cromossoma Y

Distribuição de linhas paternas de bovinosDistribuição de linhas paternas de bovinos

Variação do cromossoma Y
em bovinos Crioulos
Variação do cromossoma Y
em bovinos Crioulos

1,758 touros
587-Y1, 824-Y2 e 347-

Y3
Gado Africano 
haplotipos exclusivos
13-Y2 e 4-Y3

MJ network

of Y-chromosome haplotypes
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Serão úteis os marcadores 
comerciais desenvolvidos para um 
número reduzido de raças 
altamente produtivas?
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Testes de paternidadeTestes de paternidade
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Standards internacionais - testes comparativos ISAG
Microssatélites - 12 a 18 locus

Testes de paternidadeTestes de paternidade

Standards internacionais - testes comparativos ISAG
Dos 200 SNPs recomendados para testes de paternidade, 
testados (sequenom) 100 SNPs em 13 raças bovinas autóctones, 
sendo que 12 SNPs não foram informativos

Testes de paternidadeTestes de paternidade
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Qual o impacto das medidas de 
apoio à produção por parte da 
União Europeia e dos programas
de conservação?

Qual o impacto das medidas de 
apoio à produção por parte da 
União Europeia e dos programas
de conservação?

Programas de conservação contribuíram para a manutenção da 
diversidade genética?

Variação da diversidade genética de 
bovinos autóctones
Variação da diversidade genética de 
bovinos autóctones
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Creio que temos de procurar mais qualquer coisa do que a 
simples variabilidade. O poder do Homem de exercer uma 
selecção acumulativa é a chave do problema.
A natureza fornece variações sucessivas e o Homem 
direcciona-as como melhor lhe convém..

Charles Darwin
in A Origem das Espécies

Identificar genomas de referência e conjuntos de indivíduos que permitam 
desenvolver novos marcadores moleculares (e.g. SNP-arrays) para 
estudos de diversidade em raças autóctones

Obter e integrar registos de características fenotípicas de interesse 
(e.g. associadas a adaptação local, resistência a doenças, tolerância 

climática, produtos de qualidade) para combinar com informação molecular

Desafios e prioridades inerentes ao maneio 
e à conservação de RgAn
2015-2020

Desafios e prioridades inerentes ao maneio 
e à conservação de RgAn
2015-2020

Bruford M., GINJA C et al. 2015. Frontiers Genetics Oct(6): 314
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