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-ESTIMAÇAO DA FRAÇAO DE -RECOMBINAÇAO E DA FASE DE LIGAÇAO 
EM ESPÉCIES DE POLINIZAÇÃO ABERTA: 

UMA ABORDAGEM BAYESIANA 

RESUMO 

Autor: JÚLIO CÉSAR PEREIRA 

Orientadora: Prof. DI. ROSELI APARECIDA LEANDRO 

A análise de ligação em populações de espécies de polinização aberta, 

em que não é possível a obtenção de linhagens, é mais complicada do que em pop

ulações de cruzamentos controlados em que isso é possível. Este trabalho trata da 

análise de ligação em progênies resultantes de diferentes cruzamentos entre duas 

plantas de espécie de polinização aberta, considerando-se dois locos. Dois métodos 

de estimação para a freqüência de recombinação foram comparados: o método da 

máxima verossimilhança e um método Bayesiano com o uso de uma priori uniforme. 

As estimativas da freqüência de recombinação obtidas pelo método Bayesiano, em 

geral apresentam menor soma de quadrados de resíduos que as estimativas de máxima 

verossimilhança e os comportamentos das estimativas obtidas pelos dois métodos, 
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tornam-se próximos a medida em que o tamanho da progênie aumenta. Além disso, 

o fato de se estimar a freqüência de recombinação por um método ou outro não 

interfere na estimação da fase de ligação (que também é estimada por um método 

Bayesiano). Assim, o método puramente Bayesiano pode também ser recomendado 

para a análise de ligação. Uma vez que a abordagem Bayesiana também'permite 

a incorporação de informações a priori fornecidas pelo pesquisador ou com base em 

artigos já publicados, nota-se que o enfoque Bayesiano pode ser uma alternativa útil 

em vários casos. 



ESTIMATION OF RECOMBINATION 
FREQUENCY AND LINKAGE PHASES IN 

OUTCROSSING SPECIES: A BAYESIAN 
APPROACH 

SUMMARY 

Author: JÚLIO CÉSAR PEREIRA 

Adviser: Prof. Dr. ROSELI APARECIDA LEANDRO 

Linkage analysis in outcrossing species populations in which the 

achievement of lines is not possible is more complicated than in populations of con

trolled crossings where this is possible. This study deals with linkage analysis in 

progenies that are result of different crossings between two plants of the outcrossing 

species, considering two loci. Two methods of estimation for the recombination fre

quency were compared: the method of maximum likelihood and a Bayesian method 

with the use of a priori uniform. The recombination frequency estimates obtained 

by the Bayesian method generally present a smaller sum of squares of residues than 

the estimates of maximum likelihood. The performance of the estimates obtained by 

the two methods become similar inasmuch as the progeny size is increased. Besides, 



Xll 

the fact of estimating a reeombination frequeney by one method or the other does 

not interfere in the estimation of the linkage phase (whieh is also estimated by a 

Bayesian method).The purely Bayesian method can therefore also be recommended 

for linkage analysis. Since the Bayesian approach also allows the incorporation of 

information furnished a priori by the researcher or based on published articles, one 

notes that the Bayesian foeus would be a use fui alternative in various cases. 



1 INTRODUÇAO 

o mapeamento genético ocupa uma pOSlçao de destaque na área 

agronômica, pois fornece informações úteis para o melhoramento genético, com 

importância na obtenção de cultivares com requisitos adequados a interesses 

agronômicos e industriais. Os mapas genéticos podem ser utilizados para deter

minar a localização de genes ou regiões genômicas que afetam caracteres simples ou 

complexos de interesse agronômico (Pastina, 2002). 

Apesar do grande desenvolvimento em pesquisas genéticas, as espécies 

de polinização aberta, em que não é possível a obtenção de linhagens endogâmicas 

devido a aspectos biológicos ou, até mesmo, devido ao longo tempo necessário para a 

obtenção desse tipo de material, foram pouco estudadas do ponto de vista do mapea

mento genético. Nos últimos anos estudos referentes a essas espécies vem ganhando 

destaque. Para espécies em que é possível a obtenção de linhagens endogâmicas por 

meio de autofecundações sucessivas, a análise de ligação é simples, pois é possível 

distinguir os indivíduos recombinantes e não recombinantes na progênie e, assim, a 

fase de ligação dos diferentes locos de marcadores é conhecida (Wu, et aI., 2002). 

Para populações tradicionais de mapeamento tais como F2 derivadas de 

autofecundação de indivíduos FI(oriundo de cruzamentos de linhagens) e populações 

de retro cruzamentos (cruzamento do FI com um dos pais homozigóticos), marcadores 

tais como: "restriction fragment length polimorphism" (RFLP), "amplified fragment 

lenght" (AFLP) e "random1y amplified polimorfic DNA" (RADP) são suficientes 

para caracterizar os alelos segregante nesse tipo de população. 
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As diferenças para a análise de ligação entre a progênies de linhagens 

endogâmicas e progênies de espécies de polinização aberta são devido ao número de 

alelos segregando por loco bem como sua fase de ligação. Um cruzamento entre duas 

plantas de espécie de polinização aberta, podem segregar até quatro alelos por loco, 

enquanto as fases de ligação são geralmente desconhecidas (Maliepaard, et al., 1997). 

A maior dificuldade em analisar diferentes tipos de marcadores ao mesmo tempo vem 

da incerteza da fase de ligação parental entre as marcas (Wu, et aI., 2002). 

A análise de ligação nas espécies de polinização abertaI podem prefe

rencialmente fazer uso de marcadores moleculares codominantes com alelos múltiplos 

como microsatélites que apresentam segregação altamente informativa (1:1:1:1). Para 

locos que possuem a segregação pouco informativa (1:1) e (3:1) pode-se se utilizar os 

marcadores dominantes como AFLP e RAPD, para locos em que a segregação é do 

tipo (1:2:1) é possível utilizar qualquer marcador co dominante (Wu, et aI., 2002). 

Maliepaard et aI. (1997) dão uma classificação completa de todos os 

possíveis marcadores genotípicos ou fenotípicos em termos de número e dos tipos 

de marcadores genéticos e apresentam equações para estimação da fração de recom

binação sob fases de ligações particulares em ambos os pais. Dependendo de como 

diferentes alelos são combinados nos dois pais usados no cruzamento, existem 18 

tipos de cruzamentos considerando um único loco e que são classificados em 7 gru

pos. Dentre esses 18 tipos de cruzamentos alguns são totalmente informativos (a 

segregação na progênie é 1 : 1 : 1 : 1) e outros são parcialmente informativos (se

gregação 1 : 2 : 1, 3 : 1 e 1 : 1). A análise de ligação entre as marcas, feita duas 

a duas, considerando todas as possíveis combinações dos 7 grupos, resulta em um 

total de 28 combinações (Wu et al., 2002). 

Wu et aI. (2002) desenvolveram um algoritmo geral para estimação 

simultânea da fração de recombinação e configuração da fase de ligação sobre todas 

as marcas ligadas, no tipo de população tratada. Nesse algoritmo, a caracterização 

lSempre que se fala em espécies de polinização aberta, refere-se àquelas em que não é possível 

a obtenção de linhagens endogâmicas. 
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das fases de ligação entre os locos na análise de ligação é feita utilizando-se uma 

abordagem Bayesiana, entretanto as freqüências de recombinação são estimadas por 

máxima verossimilhança ( abordagem clássica). 

Nordhein et aI. (1983) propõem, em um estudo de ligação genética 

para dois locos com fase de ligação parental desconhecida, estimadores Bayesianos 

para a freqüência de recombinação no caso de um retro cruzamento, o qual é um caso 

particular das 28 combinações. 

Nesse trabalho foi estudado todos os 28 tipos de cruzamentos, entre 

dois locos, apresentados por Maliepaard et aI. (1997), comparando o método de 

estimação Bayesiano, como proposto por Nordhein et aI. (1983), com o método 

da máxima verossimilhança (método clássico). Para isso foram analisadas as pro

priedades estatísticas das estimativas obtidas por ambos os métodos, a fim de verificar 

se a abordagem Bayesiana leva alguma vantagem em relação à abordagem clássica. 

O algoritmo proposto por Wu et aI. (2002) foi utilizado para a caracterização da 

fase de ligação. 

No caso da abordagem Bayesiana, foi atribuída uma distribuição de 

probabilidade a priori para a freqüência de recombinação. A distribuição a priori 

permite ao pesquisador, no caso o geneticista, expressar sua opinião, inserir in

formação, seja ela baseada em dados históricos ou devido a sua expectativa subjetiva 

basedo em sua experiência, a respeito da freqüência de recombinação. 



2 REVISAO DE LITERATURA 

A fim de que o leitor possa entender melhor esse trabalho, é apresen

tado aqui, de forma didática, o problema biológico que pretende-se ajudar a resolver 

usando uma abordagem Bayesiana. 

2.1 Ligação Genética 

o conceito de ligação surgiu no início do século XX quando Bateson 

e Punnett estavam estudando a herança em ervilhas, em relação a dois genes, e 

perceberam que a segregação de gametas não estava de acordo com a segregação 

mendeliana. Propuseram, então, que o acoplamento (ligação) físico entre os ale

los dominantes e os alelos recessivos, provavelmente, estaria evitando a distribuição 

independente (Griffths et aI., 2002). 

Após a idéia de ligação ter sido proposta, Morgan observou um desvio 

similar nas leis de Mendel quando fazia cruzamentos de moscas. Estudando dois 

genes, um que afetava a cor do olho (pr : púrpura e pr+ : vermelho), e o outro que 

afetava o tamanho da asa (vg : vestigal e vg+ : normal). Os alelos selvagens pr+ 

e vg+ de ambos os genes são dominantes (Griffths et aI., 2002). Morgan cruzou, 

inicialmente, moscas pr+ pr+ vg+ vg+ com pr pr vg vg. 

gametas 

FI: 

pr+ pr+ vg+ vg+ 

pr+vg+ 

x 

pr+prvg+vg 

prprvgvg 

prvg 

A s.~guir, fez um cruzamento teste com fêmeas duplo homozigotas da geração Fl. 
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pr+ pr vg+ vg x pr pr vg vg 

pr+ pr vg+ vg pr+ pr vg vg pr pr vg+ vg pr pr vg vg 

Os resultados obtidos por Morgan na geração F2 eram muito diferentes 

daqueles esperados pela proporção mendeliana 1 : 1 : 1 : 1 indicando portanto 

ligação entre os genes. As duas classes com maiores freqüências foram pr+ pr vg+ vg 

e pr pr vg vg, originalmente introduzidas pelas moscas parentais e homozigotas. 

O cruzamento teste é muito importante. De fato, um genitor (o testa

dor) contribui apenas com gametas constituídos de alelos recessivos (prprvgvg), os 

fenótipos da progênie revelam a contribuição do outro genitor duplamente heterozi

goto. Assim, a análise pode concentrar-se, na meiose, em um genitor esquecendo-se 

o outro (Griffths et aI., 2002). 

O cruzamento teste revela as combinações alélicas de um dos pais no 

FI, mostrando que a ligação pode ser deduzida pela auto fecundação de FI. Revela, 

ainda que há uma proporção 1 : 1 entre os dois tipos parentais e, também, entre os 

dois tipos não parentais. Esse tipo de ligação é chamado de ligação em associação, 

d - l' d . - d pr+ vg+ AB quan o os genes estao 19a os em aSSOClaçao e enota-se por ou -b- para 
prvg a 

dois genes quaisquer A e B. 

Morgan supôs que as combinações de alelos trazidos como genitores 

homozigotos no primeiro cruzamento podiam vir trocadas (neste caso cada genitor 

é homozigoto para um aleIo dominante e para um recessivo): 

gametas 

FI: 

pr+ pr+vgvg 

pr+vg 

x prprvg+ vg+ 

prvg+ 

Em seguida fez o cruzamento teste e obteve a progênie F2. 
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pr+prvg+vg X prprvgvg 

pr+ pr vg+ vg pr pr vg+ vg pr pr vg+ vg pr rir vg vg 

Novamente os resultados obtidos eram diferentes da segregação 

mendeliana independente (1 : 1 : 1 : 1). Agora as classes com maiores freqüências 

são aquelas que têm só um alelo dominante, não como antes, dois alelos dominantes 

ou dois recessivos. Mas ainda aqui, as maiores classes são das combinações alélicas 

parentais, ou seja, que foram trazidas para FI pelas moscas parentais. Desse cruza

mento teste, também pode-se deduzir a ligação e este tipo de ligação é chamada de 

I d d pr+ vg Ab d . A B . ligação em repu são enota a por +' ou - para OIS genes e qUaisquer. 
prvg aB 

Para explicar esse fenômeno, Morgan sugeriu que os genes que contro-

lam o fenótipo estão situados no mesmo par de cromossomos. A localização de dois 

genes no mesmo par cromossômico é chamada de ligação. Quando se fala em ligação, 

é comum referir-se à fase de ligação, a qual pode ser associação ou repulsão. 

Assim, no caso de ligação em associação quando pr e vg são introduzi

dos de um genitor, eles estão situados no mesmo cromossomo, enquanto pr+ e vg+ 

estão em cromossomos homológos de outro genitor (Figura 1). No caso da repulsão, 

um alelo dominante de um gene está sobre o mesmo cromossomo que o alelo reces

sivo do outro gene. A ligação explica porque as combinações alélicas de P (parental) 

permanecem juntas (Griffths et aI., 2002). 

Para explicar o aparecimento de combinações não parentais, Morgan 

sugeriu que quando os cromossomos homólogos se pareiam na meiose as cromátides 

não-irmãs podem trocar partes em um processo chamado "Crossing-Over" (Figura 2). 

As duas novas combinações são chamadas de produtos de "crossing-over" (Griffths et 

aI., 2002). 
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pr vg pr+ vg+ 
p X 

pr vg pr+ vg+ 

~ ~ 

Q V ~ Gametas 

~ / pr vg 

Fl 
pr+ vg + 

Figura 1 - Herança simples de dois pares de alelos situados no mesmo par de cro-

mossomos 

vg 

pr+ ~ vg+ 

Posição de crossing 

Cromossomos parentais Meiose 

-' E39 
Cromossomos com crossing 

Figura 2 - Ocorrência de "crossing-over" durante a meiose 

2.2 Determinação da Ligação 

o principal teste para determinar se dois genes estão ligados é baseado 

no conceito de recombinação. 

A recombinação meiót ica é qualquer processo que gere um produto 
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haplóide com um genótipo diferente de ambos os genótipos haplóides que constituem 

a célula meiótica diplóide. Para detectar os gametas recombinantes em um ciclo 

de vida diplóide precisa-se conhecer os gametas iniciais; para isso é preferível ter 

genitores "puros" . Além disso , não se pode detectar diretamente os recombinantes 

finais; é necessário fazer cruzamento teste com indivíduos diplóides e observar sua 

progênie (G riffi ths et ai. , 2002) . 

Se a progênie de um cruzamento teste for constituída de um produto 

recombinante da meiose ela também é chamada de recombinante. Os recombinantes 

podem ser produzidos por segregação independente e "crossing-over" . 

A Figura 3 ilustra a segregação mendeliana independente considerando 

o cruzamento teste. Na segregação mendeliana, as duas classes recombinantes sempre 

constituem 50% da progênie sendo 25% de cada tipo de recombinante. 

~ 
\~y A 8 

P ~ 

x r-e-~D 
~ b --------~ 

~ ,/"""~ 
~ \..--:~ 

Gametas ~ / 

ED~ ~ 
~ I X 

o b I 
Dipl6ide Mei6tica (F 1) + ê

b 
--<- • 
~- I 

o b 

(Testador) 

'I, ~ D 'popo='" 
\~ b 

Progênie do cruzamento teste 

/~~ 
'I. ~~ rpo parentd 

'" ~ I>po,oc-~. ~a b 

'I, ~ 'po '~""'OO"1e 
------

Figura 3 - Segregação mendeliana independente 

Se em um cruzamento teste for observado uma freqüência de recom-
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binação de 50% pode-se deduzir que os dois genes em estudo segregam de forma 

independente, e a interpretação que se dá é que os dois genes estão em pares cro

mossômicos distintos. No entanto, deve-se observar que: genes que estão muito 

separados no mesmo par cromossômico podem agir independentemente e produzir o 

mesmo resultado (Griffiths et al., 2002). 

Os recombinantes também são produzidos quando duas cromátides 

não-irmãs fazem "crossing-over". Não há "crossing-over" entre dois genes específicos 

em todas as meioses, mas quando ocorre o "crossing-over" metade dos produtos 

destas meioses são recombinantes. A meiose sem "crossing-over" entre os genes em 

estudo produz apenas genótipos parentais. 

Quando dois genes estão muito próximos sobre o mesmo par cro

mossômico a ocorrência de "crossing-over" é menos freqüente, isso torna a segregação 

independente praticamente impossível e produz uma freqüência de recombinação sig

nificativamente mais baixa do que 50% (Figura 4). A freqüência de recombinação que 

surge de genes ligados varia de O a 50% dependendo da sua proximidade. (Grifliths 

et aI., 2002). 

2.3 Construção de Mapas de Ligação 

Morgan, estudando vários genes ligados, percebeu que a quantidade de 

"crossing-over" entre eles diferem, e imaginou que estas variações de freqüência de 

"crossing-over" pudessem indicar as freqüências reais que separam genes nos cromos

somos. O estudante de graduação Sturtevant, a pedido de Morgan estudou esse fato 

e desenvolveu um método para descrever as relações entre genes, que ainda é usado 

hoje em dia. Ele percebeu que as variações nas intensidades de ligação, já atribuídas 

por Morgan às diferenças na separação espacial dos genes, ofereceram a oportunidade 

de se determinar as seqüências na dimensão linear de um cromossomo. Foi entào, 

que Sturtevant produziu o primeiro mapa cromossômico, sugerindo o uso da porcen

tagem de recombinantes como um indicador quantitativo da distância linear entre 

dois genes em um Mapa Genético ou Mapa de Ligação (Grifliths et aI., 2002). 
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Figura 4 - Genes ligados, freqüência de recombinação menor que 50% 

Sturtevant postulou uma certa proporcionalidade: quanto malOr a 

distância entre os genes ligados , maior a chance de que as cromátides não-irmãs 

façam "crossing-over" na região entre os genes e, assim, maior a proporção de re

combinantes que seriam produzidos (Griffiths , et al. 2002). Foi definido, então, que 

uma unidade de mapa genético em centimorgan (cM) equivale a aproximadamente 

1 % de recombinação quando os marcadores estão bem próximos, mas podem diferir 

da porcentagem de recombinação quando estão mais distantes devido à ocorrência 

de "crossing-over" duplo, triplo , etc. O lugar no mapa, e no cromossomo, onde o 

gene se situa é chamado locos gênico (Cristofani , 1997) . 

A Figura 5 traz um exemplo de um mapa genético, construído para 

dados da progênie de um cruzamento em que foram considerados 5 locos . Nesse 

exemplo a distância entre os genes é expressa em Morgan. 
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A. 

0,060 m 

B3 
0.0315 m 

C 

0,1092 m 

Dl 

0,1245 m 

D2 

Figura 5 - Mapa·genético construído para dados simulados referente a 5 locos 

2.4 Determinação da Fase de Ligação 

Existem situações em que experimentos práticos de mapeamento 

genético com cruzamentos controlados são inviáveis devido ao longo tempo de geração 

ou do custo elevado (Nordhein et al., 1983). Assim, em muitos experimentos práticos 

de mapeamento genético, as fases de ligação não são conhecidas a priori. É o caso 

das espécies de polinização aberta. 

Para progênies de retrocruzamento com modelo considerando dois 10-

cos, para que se tenha informação sobre a fase de ligação, um dos parentais deve 

ser heterozigoto para ambos os locos (Pastina, 2002). Sendo, então, os locos A e 

B, um dos parentais deve ser AaBb. No entanto, em casos onde um dos parentais 

é heterozigoto para um loco e o outro parental é heterozigoto para o outro loco 

(Aabb x aaBb) , a progênie não fornece informação sobre as fases de ligação. Já 

para dados de cruzamentos múltiplos, as fases de ligação podem ser diferentes de 
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cruzamento para cruzamento. Entretanto, uma vez determinada a fase de ligação 

para cada cruzamento, as análises de ligação podem ser feitas através de ferramentas 

estatísticas, como as funções de verossimilhança (Liu, 1998): 

L Associação = L( r) 

LRepulsão = L(l - r) 

em que: 

L Associação = L(r) é a função de verossimilhança, considerando a ligação em asso

ciação; 

LRepulsão 

repulsão e 

L(l - r) é a função de verossimilhança, considerando a ligação em 

r é a freqüência de recombinação entre os locos. 

Para casos de retrocruzamentos, a estimativa da freqüência de recom

binação de uma das fases de ligação pode ser diretamente obtida da outra através 

da relação: 

em que: 

TR é a estimativa da freqüência de recombinação entre locos em repulsão e 

TA é a estimativa da freqüência de recombinação entre locos em associação. 

Como para casos de retrocruzamentos, a função de verossimilhança é 

simétrica em torno de r = 0,5 para ambas as fases de ligação, o teste estatístico para 

razão de verossimilhança é o mesmo nas duas fases e a estimativa da freqüência de 

recombinação pode ser obtida por transformação. Assim, se: 

Pr[xi > G] ~ a e T < 0,5 

o loco estará em fase de associação, sendo: 

O' : o nível de significância; 

G : o logaritmo da razão de verossimilhanças; 

T: a estimativa da fração de recombinação utilizando o modelo de associação. 
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Contudo, caso: 

Pr[xi2:G):;a e r>O,5 

a fase de ligação será de repulsão. Entretanto, se o teste for não significativo, a 

mesma não poderá ser determinada (Liu, 1998). 

2.5 Estimação das Freqüências de Recombinação com Fase 

Parental Desconhecida 

Como ressaltado na seção anterior, existem situações em que é inviável 

trabalhar com cruzamentos controlados, para os quais a fase de ligação parental é 

conhecida. Tendo isso em consideração, Nordheim et alo (1983) propõem um estudo 

para estimação da freqüência de recombinação em que a fase parental é desconhecida. 

Para esse estudo o modelo adotado foi o modelo apresentado na eq. 

(1) para dois locos, sendo que um dos parentais é heterozigoto em ambos os locos 

(AaBb) e o outro parental é homozigoto (aabb). 

Pr(kln,r) = 

( : ) [,k(1 ~ r )n-k + r"-'(1 ~ r)'] 

~ ( : ) [r'(l ~ r)"-' + r"-'(1 ~ r)'] k=!!. 
2 

(1) 

em que n é o tamanho amostraI (número de gametas), k é o número de observações 
! 

na menor classe (associação ou repulsão). A função de verossimilhança pode ser 

escrita como: 

Foram considerados três métodos de estimação das freqüências de re

combinação, a saber: o método da máxima verossimilhança, o método Bayesiano e 

um método "ad hoc" (Nordheim et aL, 1983). 

No método Bayesiano, foi considerada uma distribuição a priori não 

informativa para o parâmetro r e uma priori informativa, representando a crença de 
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que a segregação é independente, com um pico da distribuição de probabilidade a 

priori em r = 0,5. 

O estimador de Bayes é a média para r em relação à distribuição 

a posteriori. O estimador Bayesiano com uso de uma distribuição a priori não 

informativa é dado por: 

-" k+1 n-k+1 
r1·= --I05(k + 2,n - k + 1) + I05 (n - k +2, k+ 1) 

n+2 ' n+2 ' 

em que Ix(a, b) é a função beta incompleta. 

dado por: 

O estimador Bayesiano com uso da distribuição a priori informativa é 

-" [/30,5n + 2(1 - (3) JOO,5 r L(rln, k)dr] 

r2 = [/30, 5n - 1 + 2(1- (3) JoO,5 L(rln, k)dr] 

O estimador natural "ad hoc" r3 consiste em tomar o quociente entre 

o número de gametas (k) da menor classe e o número total de gametas (n): 

~ k 
r3 =-. 

n 

O estimador de máxima verossimilhança r4 é o valor de r que maximiza 

L(rln, k), em geral este valor pode ser encontrado numericamente. 

Os quatro estimadores das freqüências de recombinação foram com

parados pelos autores, sendo r} o que apresentou melhor resultado, tendo como 

principal critério de comparação o Quadrado Médio do Resíduo. Na maior parte 

do intervalo dos possíveis valores de r, o estimador r} foi o que apresentou menor 

Quadrado Médio do Resíduo. 

2.6 A Análise de Ligação em Espécies de Polinização Aberta 

As diferenças para a análise de ligação entre progênies de cruzamentos 

de linhagens e progênies de espécie de polinização aberta são devido ao número de 

alelos ~egregantes por loco bem corno o conhecimento da fase de ligação entre os 
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alelos. Essas diferenças tornam a análise de ligação mais complicada nesse último 

caso. 

Populações segregando como um retro cruzamento e F2 são obtidas 

por meio de cruzamento de linhagens homozigóticas. Assim, todos os locos segregam 

somente para dois aleI os , e todos os alelos de um mesmo pai estão em associação na 

geração FI. Em cruzamentos entre plantas de espécie de polinização aberta podem 

segregar para até 4 alelos por loco, enquanto que a fase de ligação é geralmente 

desconhecida. 

Dependendo de como os diferentes alelos são combinados nos dois 

pais utilizados num cruzamento, existem 18 tipos de possíveis cruzamentos para 

um loco (Tabela 1). Baseado no padrão de marcas apresentados pelos genitores e 

pela progênie, esses tipos de cruzamentos podem ser classificados em sete grupos 

conforme a Tabela 1 (Maliepaard et al., 1997). 

Maliepaard et aI. (1997) apresentaram uma visão geral de todas as 

possíveis configurações dos marcadores moleculares em cruzamentos com espécies de 

polinização aberta, mostrando uma classificação completa de todos os possíveis mar

cadores genotípicos e fenotípicos em termos do número e tipo de marcadores. Apre

sentam também equações para a estimação da fração de recombinação considerando 

cada fase de ligação em particular para dois locos e fórmulas para o cálculo do LOD 

Score(logaritmo na base 10 da razão de verossimilhanças) para todos os casos. Tais 

fórmulas são utilizadas para testar a ligação entre um par de locos. Para os casos que 

não é possível encontrar um estimador analítico, propõem a utilização do algoritmo 

EM para a estimação da fração de recombinação. 

Para realizar a análise de ligação entre dois locos arbitrários, deve-se 

considerar todas as possíveis combinações dos sete grupos de marcadores. Teorica

mente, existem 28 combinações (Wu et al., 2002). A Tabela 2 apresenta todas as 

combinações, duas a duas, entre dois locos, para um representante de cada um dos 

7 grupos apresentados na Tabela 1; os cruzamentos são representados por números, 

cr~~mentos com números repetidos são equivalentes. 
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Tabela 1. Possíveis tipos de cruzamentos para um marcador, padrão de marcas dos 

genitores e da progênie 

Pais Progênie 

Tipo de Cruzamento Cruzamento Banda. observada Banda Observada Segregação No. de fenótipos 

A abx cd abX cd assimétrico ac, ad ,he ,hd 1:1:1:1 4 

2 abx ac abx ac assi métrico a, ac, ba, bc 1:1:1:1 4 

3 abx co abx c assi métrico ac, a, be, b 1:1:1:1 4 

4 aoX bo aX b assimétrico ab, a., b, o 1:1:1:1 4 

B B1 5 abx ao abx a assimétrico ab, 2a, b 1:2:1 3 

B2 6 aoX ab aX ab assimétrico ab, 2a, b 1:2:1 3 

B3 7 ab X ab abx ab simétrico a, 2ab, b 1:2:1 3 

C 8 aoX ao aX a simétrico 3a, o 3:1 2 

D Dl 9 abx cc abx c assimétrico ac, bc 1:1 2 

10 abx aa abx a assimétrico a, ab 1:1 2 

11 abx 00 abx o assimétrico a, b 1:1 2 

12 box aa bx a assimétrico ab, a 1:1 2 

13 aox 00 aX o assimétrico a,o 1:1 2 

D2 14 ccX ab eX ab assimétrico ac, bc 1:1 2 

15 aaX ab ax ab assimétrico a, ab 1:1 2 

16 ooX ab oX ab assimétrico a, b 1:1 2 

17 aaX bo ax b assimétrico ab, a 1:1 2 

18 ooX ao oX a assimétrico a, o 1:1 2 

Fonte: Wu et al. (2002) 

Os cruzamentos da Tabela 2, são denotados também pelas letras indi

cando o grupo ao qual pertencem na Tabela 1. No Anexo AlI são apresentados esses 

cruzamentos da Tabela 2 (Maliepaard et al., 1997), sua notação em termos dos gru

pos ao qual pertencem na Tabela 1 (Wu et aI., 2002), bem como a notação utilizada 

neste trabalho. Assim, quando se estuda um cruzamento do tipo 1 (na notação da 

Tabela 2), por exemplo, está estudando-se os cruzamentos dos tipos D1D1 e D2D2 

(na notação da Tabela 1), mas, como o estudo de ligação para esses dois cruzamentos 

são análogos, apenas 1 deles será considerado. A notação utilizada será, por exem

plo, D1D1(1), em que D1D1 indica que os dois locos são do tipo Dl (Tabela 1) e o 

número 1 entre parenteses indica a que grupo pertence na Tabela 2. 

Wu et aI. (2002), num cruzamento, denotam um pai por P e outro 

por Q, os cromossomos em cada pai por PI e P21 QI e Q2, respectivamente. Então, 
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Tabela 2. Possíveis tipos de cruzamentos entre dois pares de locos 

Loco 2 

Loco 1 abx aa aa xab ab x ab ab x cd ao x ao abx ao ao x ab 

ab x aa 1 * 2 3 4 5 6 

aa x ab (1) (2) (3) (4) (6) (5) 

ab x ab 7 8 9 10 (10) 

ab x cd 11 12 13 (13) 

ao x ao 14 15 (15) 

ab X ao 16 17 

ao x ab (17) 

Fonte: Maliepaard et alo (1997) 

para um tipo de cruzamento em particular, considerando dois locos, existem quatro 

pares de cromossomos parentais e os cruzamentos da Tabela 1 podem ser definidos 

em termos dos pares de cromossomos parentais e dos fenótipos observados. 

A combinação de Dl com D2' que na Tabela 2 é indicado por " * " , 
não fornece informação para distinguir recombinantes dos não recombinantes como 

mostra a Figura 6 em que os gametas parentais e recombinantes são iguais. Além 

disso, os quatro tipos de arranjos para esse cruzamento coincidem. Portanto, a 

análise de ligação não pode ser realizada apenas entre esses dois grupos. Para os 

demais casos não existem esses problemas. Assim, somente tipos de segregação, 

onde pelo menos um dos pais é heterozigoto em ambos os locos, são considerados 

para a análise de ligação. 

p, x Q 

a b e c 

c a a b 

P<mmtats (Se lia <Hl lte 
Gametas 

Rec:ombinantes ae bc ae be 

Figura 6 - Cruzamento do tipo Dl combinado com D 2 



18 

Para a construção de mapas genéticos, quando só se dispõe de mar

cadores dos tipos Dl e/ou D2, é utilizada a estratégia de "double-pseudotestcross", 

em que, se um indivíduo for heterozigótico para um marcador e outro indivíduo tiver 

genótipo nulo, isto é, outras formas alélicas não detectadas, a progênie FI segrega 

na proporção 1:1 para presença e ausência de bandas. Assim, é construído um mapa 

de ligação com marcadores que segregam para cada genitor, ou seja, são construídos 

dois mapas individuais (Grattapaglia & SederofI, 1994). 

Um processo para determinação da fase de ligação baseado na progênie 

é apresentado por Maliepaad et al. (1997): estima-se a freqüência de recombinação 

sob as diferentes fases de ligação e deduz a fase baseando-se nas estimativas com 

LOD Score significativo e que estão dentro do espaço paramétrico e = [O; 0,5]. Se a 

fase de ligação entre um par de marcas não pode ser determinada por esse método, 

propõem que seja determinada indiretamente através da combinação com alguma 

marca vizinha que contenha um tipo de segregação mais informativa. 

Wu et a!. (2002) desenvolveram um algoritmo geral para a estimação 

simultânea da freqüência de recombinação e da fase de ligação sobre todas as marcas 

ligadas em espécie de polinização aberta. Nesse algoritmo a caracterização da fase de 

ligação é baseada na distribuição de probabilidade a posteriori do arranjo dos alelos 

para dois marcadores em dois cromossomos homólogos em cada pai condicionado 

aos fenótipos observados, assumindo distribuição a priori uniforme para a fase de 

ligação. Entretanto, estimam-se as freqüências de recombinação através do método 

da máxima verossimilhança. 

A quantidade de informação obtida nos diversos tipos de cruzamentos 

é estudada, analiticamente e por simulação, é apresentado, também, uma apro

ximação para o cálculo de intervalos de confiança para a freqüência de recombinação 

estimada que pode ser aplicada para todos os cruzamentos (Maliepaard et aI., 1997). 

Estes autores realizaram, também, um estudo das propriedades estatísticas dos es

timadores da frequência de recombinação para todas as situações. São apresentados 

gráficos dos valores esperados pelos valores estimados da freqüência de recombinação 
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para todos os dados simulados, a fim de estudar o viés do estimador de máxima ve

rossimilhança. Isso é feito para as estimativas das freqüências de recombinação que 

têm um LOD Score significativo, ou seja, maior que 3. O viés é também estudado 

analiticamente para alguns estimadores. Verificou-se que para uma população de 

tamanho infinito os estimadores de máxima verossimilhança não são viciados. Ainda, 

apresenta-se as funções de informação relativa ao cruzamento AA(ll) para todos os 

cruzamentos. Fez-se o estudo da variância para a freqüência de recombinação usando 

o inverso da função informação de Fisher e também apresentam a variância estimada 

por simulação. Apresentam, ainda, intervalos de confiança para as estimativas da 

freqüência de recombinação. 

Os cruzamentos que apresentam maiores problemas na análise de 

ligação são aqueles que envolvem locos do tipo C (Tabela 1), as estimativas de 

máxima verossimilhança da freqüência de recombinação para esses tipos de cruza

mentos são mais viciadas. Conseqüêntemente, a função informação relativa ao cruza

mento AA(ll) desses cruzamentos é em geral menor que a dos demais (Maliepaard 

et aI., 1997). 

Maliepaard et aI. (1997), mostram que vários cruzamentos, con

siderando dois locos, diferem quanto a precisão da estimação da freqüência de re

combinação, o poder da detecção da ligação e a possibilidade da estimação da fase 

de ligação em ambos os pais. 

2.7 O Teorema de Bayes 

O teorema de Bayes, é a chave de toda estatística Bayesiana (Smith, 

1991). Permite combinar um conhecimento prévio sobre um parâmetro O e atu

alizar informações continuamente sobre o parâmetro O conforme as observações são 

coletadas. 

Supõe-se que y' = (Y!, ... ,Yn) é um vetor de n observações com dis

tribuição de probabilidade f(yIO), que depende de k parâmetros O' = (Oh"" Bk ). 
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Supõe-se ainda que O tem uma distribuição de probabilidade 7r(O). Então 

f(yIO)7r( O) = f(y, O). 

Dadas as observações y, a distribuição condicional de O é: 

(OI ) = f(y, O) = f(YIO)7r(O) 
7r Y f(y) f(y) (2) 

em que f(y) = E[f(yIO)] = ~O f(yIO)7r(9), a soma de todos os possíveis valores 

de O no caso em que O é discreto, e f(y) = E[f(yIO)] = Jo f(yIO)7r(O)dO, a integral 

definida num intervalo de valores admissíveis de O no caso em que O é contínuo. 

E[f(.)] é a esperança matemática em relação à distribuição 7r(O). Assim pode-se 

escrever a eq. (2) como 

7r(Oly) = cf(yIO)7r(O) (3) 

em que c-I = f(y). 

A eq. (2) ou eq. (3) é o que se chama de Teorema de Bayes, 7r(O) é 

a distribuição a priori de O. Essa distribuição diz o que é conhecido a respeito do 

parâmetro O antes do conhecimento dos dados; 7r(Oly) é a distribuição a posteriori; 

c é a constante normalizadora. Observa-se que omitindo a constante normalizadora 

o teorema de Bayes pode ser escrito como: 

(4) 

o teorema de Bayes afirma que a distribuição de probabilidade para O depois que os 

dados (y) forem observados é proporcional ao produto da distribuição de probabili

dade a priori para O e a verossimilhança para O dado os dados (y) (eq. (4»(Box & 

Tiao, 1992). 

A função f(yIO) que aparece no teorema de Bayes é chamada de função 

de verossimilhança, também denotada por L(Oly). É através da função de verossi

milhança que os dados podem modificar o conhecimento a priori de o. 
A distribuição de probabilidade a priori, 7r(B), representa o que é co

nhecido ou a crença a respeito dos parâmetros desconhecidos antes que os dados 
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sejam observados. Segundo Leandro (2001), a distribuição a priori tem um pa

pel importante na inferência Bayesiana, já que pode ser usada para representar o 

conhecimento prévio ou ignorância relativa a respeito do parâmetro. 

2.7.1 Escolha da Distribuição a priori. 

Segundo Smith (1991), a especificação da densidade a priori depende 

da crença e da experiência individual do pesquisador, e em geral, não é tarefa fácil 

converter tal crença ou experiência em forma de uma distribuição de probabilidade. 

Dois procedimentos para transformar o conhecimento a priori em dis

tribuição de probabilidade a priori são apresentados. 

1. Uma das formas de ajustar a distribuição a priori é basear-se nas freqüências 

relativas. 

Supõe-se que se tem um histograma com as freqüências relativas do parâmetro e 
nos diversos intervalos, em uma situação semelhante a que está sendo estudada 

no momento. A partir desse histograma, ajusta-se uma curva adequada que 

vai representar a distribuição a priori. Essa técnica é direta, simplesmente visa 

produzir uma densidade que reflita a forma de uma freqüência de distribuição 

histórica (Smith, 1991). 

2. Uma outra forma de especificar a distribuição a priori é basear-se nas expec

tativas do pesquisador. 

N a ausência dos dados anteriores não se pode fazer o ajuste da priori como 

no item 1. Dessa maneira, a distribuição a priori é ajustada com base na 

expectativa subjetiva do pesquisador. 

Considerou-se aqui, a escolha de uma distribuição a priori para um 

único parâmetro. A escolha da distribuição a priori conjunta para dois ou mais 

parâmetros é direta desde que as prioris para cada parâmetro possam ser considera

das independentes, mas pode apresentar dificuldades se existir dependência entre os 

parâmetros (Smith, 1991). 
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2.7.2 Distribuições a priori próprias e impróprias 

A distribuição de probabilidade a priori 1r( O) não é necessariamente 

uma distribui9ão de probabilidade própria. 

Diz-se que uma distribuição de probabilidade f(x) é própria quando 

satisfaz a seguinte propriedade: 

f(x) > O no seu domínio de definição e 

Lx f(x) = 1 para variável aleatória discreta, 

Ix f(x)dx = 1 para variável aleatória contínua. 

Como exemplo de uma distribuição de probabilidade a pnor't 

imprópria, considere a função constante 1r( O) = k, -00 < O < 00, k > o. Esta 

função é uma densidade imprópria, pois I~oo 1r( O)dO = k I~oo dO não existe. 

2.7.3 Distribuições a priori Conjugadas. 

Se F é uma classe de funções L(Oly), e P é uma classe de distribuições 

a priori para O, então a classe P é conjugada a F se 1r(Oly) E P para toda L(Oly) E F 

e 1r(Y) E P (Gelman et aI., 2003). 

2.7.4 Distribuições objetivas, distribuições não-informativas 

Para julgar os dados em relação a uma priori de referência "neutra", 

o pesquisador utiliza o que comumente é chamado ''princípio do júri". Os casos são 

tratados em um tribunal diante de um júri o qual é cuidadosamente escolhido de tal 

forma que não possua vínculo ou conexão com os principais interessados nem com os 

eventos do caso em questão (Leandro, 2001). A intenção é garantir claramente que a 

informação extraída dos dados ou depoimentos possa ser assumida como idéias que 
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dominarão a informação a priori para que os membros do júri possam chegar a um 

veredicto final. 

Priori de referência é uma distribuição conveniente para ser utilizada 

como padrão a priori. A princípio pode ser dominada, ou não, pela verossimilhança 

ou informação presente fornecida pelos dados ou experimento, porém, na literatura 

em geral (Box & Tiao, 1992), as prioris são dominadas pelos dados representados 

através da função de verossimilhança. Em algumas situações, o pesquisador sentirá 

que a informação disponível para avaliar a distribuição a priori não existe, ou ainda, 

quando ele deseja expressar, através da distribuição a priori, a sua indiferença ou 

ignorância com relação ao parâmetro (J, existe a necessidade de explicitar, definir 

regras para selecionar, construir distribuições a priori para representar esse "conhe

cimento pobre" ou ignorância. Existe uma grande discussão referente a esse estado 

de espírito. É importante ressaltar que nunca se pode estar em completo estado de 

ignorância. O problema é como expressar a idéia do pouco conhecimento a respeito 

do parâmetro a priori em relação ao que os dados têm a contar. 

Quando o valor de um parâmetro é completamente desconhecido, 

Jeffreys (1961) propôs duas regras para a escolha da distribuição a priori, as quais, 

segundo ele, atingem os casos mais comuns. Ele estabeleceu que: 

1. se o parâmetro pode assumir qualquer valor em um domínio finito ou (-00,00), 

uma distribuição a priori deveria ser considerada como uma distribuição uni

forme. No caso de o parâmetro pertencer ao intervalo (-00,00) essa dis

tribuição não seria própria no sentido que sua integral no domínio não seria 

um. 

2. no caso em que o parâmetro só pode assumir valores positivos, isto é, no inter

valo (0,00), então, a distribuição a priori do seu logaritmo deveria ser consi

derada como uniforme também em (-00,00). 

Prova-se que (Box & Tiao, 1992): 
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Regra de Jeffreys para o caso uniparamétrico: A distribuição a priori 

para um único parâmetro B é aproximadamente não informativa se for proporcional 

à raiz quadrada da medida de informação de Fisher. 

Regra de Jeffreys para o caso multiparamétrico: A distribuição a priori 

para um conjunto de parâmetros é proporcional à raiz quadrada do determinante da 

matriz de informação de Fisher. 

2.7.5 Distribuição a posteriori 

A inferência Bayesiana baseia-se na transferência de uma distribuição 

a priori para B, 7r(B), para uma distribuição a posteriori para B, 7r(Bly), a qual pode 

ser vista como a crença que se associa ao parâmetro desconhecido B depois que os 

dados foram observados(Smith,1991). 

Uma característica geral da inferência Bayesiana é que a distribuição 

a posteriori está centrada em um ponto que representa um compromisso entre a 

informação a priori e os dados, e essa relação é, em grande parte, controlada pelos 

dados conforme o tamanho amostraI aumenta. 

A distribuição de probabilidade a posteriori para B, 7r(Bly), contém to

das as informações atualizadas sobre o parâmetro B e o seu gráfico dá uma boa 

descrição do processo inferencial. Entretanto, deseja-se às vezes obter resumos 

numéricos de interesse de 7r(Bly); os mais comuns são: média, moda(s), mediana 

e estimativas intervalares (intervalos de credibilidade e região HPD "highest poste

rior density"): 

1. A média é a esperança a posteriori do parâmetro B e é definida por: 

e é única. 

Observação: se o parâmetro B for discreto deve-se substituir a integral pelo 

somatório. 
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2. A moda, B*, pode ser interpretada como o valor mais provável dadas as ob

servações e é definida por: 

1r(B*) = sup1r(Bly), 
e 

em que e representa o espaço paramétrico. 

3. A mediana, B é o ponto pertencente ao espaço paramétrico e satisfazendo a 

seguinte propriedade: 

quando o parâmetro () for contínuo. Se B for discreto, deve-se substituir a 

integral pelo somatório. 

4. Dada a distribuição de probabilidade a posteriori, diz-se que (a, b) é um inter

valo de credibilidade a posteriori 100(1 - a)% de B se 

i b 

1r(Bly)dB = 1 - a (O < a < 1) 

(Smith, 1991). 

5. Em geral, podem-se encontrar muitos intervalos de credibilidade (100 - a)% 

para um valor específico de a. Um outro método de resumir a incerteza a 

posteriori é calcular a região HPD "highest posterior density": região de valo

res que contém 100 ( 1-a) % da probabilidade a posteriori tal que, se B1 pertence 

à região e B2 não pertence, então, 1r(Bl) > 1r(B2 ), para quaisquer Bl' B2 perten

centes ao espaço paramétrico. 

A região HPD e o intervalo de credibilidade para B coincidem se a distribuição 

a posteriori é simétrica e unimodal. 

A distribuição hipotética bimodal apresentada na Figura 7 permite fazer uma 

comparação interessante entre intervalo de credibilidade e a região HPD. O 

intervalo de credibilidade nesse exemplo inclui a área de probabilidade nula 

no centro da distribuição e a região HPD compreende dois intervalos disjuntos 

(Gelman et aI., 2003). 
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..... ·n(~Jx) 

e· 

Figura 7 - Intervalo de Credibilidade à esquerda e região HPD à direita 

2.8 Algoritmo EM 

o algoritmo EM (Esperança - Maximização) é um método iterativo 

para obtenção de estimativas de máxima verossimilhança. Tem sido muito usado em 

análises de mapeamento genético. Tal abordagem tem se mostrado muito poderosa 

para obtenção de estimativas de máxima verossimilhança quando as observações 

consistem de dados incompletos. 

O algoritmo EM faz uma clara distinção entre os dados observados 

Y que são incompletos e os dados completos X, não observáveis. Alguma função 

t(X) = Y associa X e Y. Representando X como (Y, Z), sendo Z os dados "ausentes" , 

então, t é uma projeção em direção ao componente Y de X. Os dados "ausentes" 

podem significar mais do que dados não observados no senso comum. De fato, a 

definição de X deve ser feita em função do problema a ser resolvido. A idéia geral é 

tomar X de forma que a obtenção de estimativas de máxima verossimilhança torne-se 

trivial para os dados completos. 

Assume-se que os dados completos tenham uma densidade de proba

bilidade f(XI6) que é uma função do vetor de parâmetros () e de X. 

N o passo E (esperança) calcula-se a esperança condicional 
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Q(OIOn) = E[lnf(XIO)IY,O] (5) 

em que On é o valor estimado atual de (J. 

No passo M (ínaximização), maximiza-se Q((JI(Jn) em relação a (J. 

Este procedimento fornece uma nova estimativa para (Jn representada 

por (Jn+l. Os dois passos são repetidos até haver convergência (Lange, 1997). 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Material 

Foram utilizados um total de 6926 conjuntos de dados simulados, re

presentando os dados de populações hipotéticas de uma espécie de polinização aberta, 

para cruzamentos considerando dois locos. Os tamanhos de progênies considerados 

foram n=100 (um tamanho usual na prática) e n=50, considerando que possa existir 

uma perda de 50% dos dados. Tentou-se com isso estudar um caso comum (n=100) 

e outro imaginando uma perda exagerada de dados. Possivelmente, o pesquisador 

encontrará na prática situações intermediárias entre essas. Tais dados foram simu

lados no pacote R.1.9.0 (Anexo A2). Os cruzamentos para os quais os dados foram 

simulados são todos os cruzamentos da Tabela 2. 

Os dados foram gerados da seguinte maneira: 

(i) considerou-se uma partição regular P, de passo h = 0,01 do espaço paramétrico 

8 = [O; O, 5] (intervalo dos possíveis valores da freqüência de recombinação, r); 

(ii) para cada valor de r pertencente a partição P, simulou-se um conj unto de dados 

referente a uma combinação particular dos tipos de marcadores, baseando-se 

nas freqüências fenotípicas esperadas de cada cruzamento, para cada um dos 4 

possíveis tipos de arranjos dos alelos nos dois locos. 

Os pacotes Maple 6 e R 1.9.0 foram também utilizados para construção 

de gráficos, no auxílio dos cálculos das estimativas de freqüências de recombinação 

e das funções de verossimilhança. 
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3.2 Métodos 

3.2.1 Atribuição dos Cromossomos Parentais 

Considerou-se uma população de espécie de polinização aberta, 

considerando-se dois locos, em que quatro alelos podem segregar em um único loco. 

O número de alelos pode variar de loco para loco. Assumiu-se que os alelos a, b, c, d 

são codominantes entre si (cada alelo expressa um fenótipo) e dominantes em relação 

ao alelo nulo 0, ou seja, o fenótipo do heterozigoto é o mesmo do homozigoto para o 

alelo dominante (Wu et aI., 2002). 

Considerando-se os cruzamentos da Tabela 1, denotando-se um dos 

pais por P e o outro pai por Q e os dois cromossomos em cada pai por P 1 e P 2, Ql e 

Q2, respectivamente, então, para um marcador particular independente do seu tipo, 

existem quatro possíveis Pares de Cromossomos Parentais (PCP) na progênie, P1Qb 

P 1Q2, P2Ql, P 2Q2 (Figura 8). 

x 

Progênie 

Pares de Cromossomos Parentais 

Figura 8 - Pares de cromossomos parentais na progênie para um único loco 
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Os grupos da Tabela 1 podem ser definidos em termos da correspondência entre os 

genótipos PCP's e os fenótipos observados. 

Assumindo que os cromossomos parentais são atribuídos como Plll P2 

e QIIIQ2, em que 11 representa um par de cromossomos homólogos, a fase de ligação 

entre os alelos do primeiro loco (M1 ) e segundo loco (M2 ) pode ser determinada 

designando os alelos alternativos do segundo loco para um cromossomo homólogo 

diferente, dado um arranjo dos alelos no primeira loco. Tem-se assim, um total de 

quatro arranjos (Aw , w = 1, ... ,4) (associação - associação, associação - repulsão, re

pulsão - associação, repulsão - repulsão) para os dois pais como ilustrado na Figura 9. 

Em cada arranjo, o atributo do primeiro loco não muda. 

p x Q 

pl Pl Q: Q~ 

(AI) 

p'2 
1 .Fi Q'f Q~ 

Pi pi Ql Q~ 
(A2) 

pt Fi Q2 
:I Q'f 

pi pi Q1 Q~ 

(As) 

p'2 
2 

p'l 
1 Q'f Qi 

(A4) 
pI PJ Qf ~ 

Fi Pl Qª. ~ 

Figura 9 - Possíveis configurações das fases de ligação para dois pais em um cruza

mento considerando dois locos. 
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Assumiu-se que os dois pais num cruzamento têm a mesma fração 

de recombinação entre locos correspondentes. Denota-se a fração de recombinação 

entre o primeiro e a segundo loco, M I e M 2
, por r I2 . A probabilidade condicional do 

genótipo PCP de M 2 na progênie dado o genótipo PCP de M 1
, é a probabilidade 

de transição de eventos de recombinação h~2 (elemento da matriz H!2) entre os dois 

locos para o genótipo PCP. A probabilidade de transição e o número d~2 (elemento 

da matriz D!2) de eventos de recombinação ocorrendo entre os dois locos para o 

w-ésimo arranjo pode ser expressa na forma matricial (Wu et aI., 2002): 

Para o arranjo 1 (AI) têm-se as matrizes: 

r (1- r 12 )2 r 12 (1 _ r 12 ) r 12(1 _ r 12 ) (r12 )2 

r ~ 
1 1 2 

H 12 - l r'2
(1 - r

12
) 

(1 - r 12 )2 (r12 )2 r 12 (1 _ r 12 ) 
D12 -

o 2 1 
1 -

r 12(1 _ r 12 ) (r12 )2 (1 - r 12 )2 r 12 (1 _ r 12 ) 
, 1-

l: 2 o 1 

(r12 )2 r 12 (1 _ r 12 ) r 12(1 _ r 12 ) (1 - r12)2 1 1 o 

para o arranjo 2 (A2 ) : 

r 12(1- r 12 ) (1 - r12)2 (r12 )2 r
12
(I- r

12
) 1 1 O 2 1 

H 12 
(1- r 12 )2 r 12(1_ r 12 ) r 12(1 _ r 12 ) (r12)2 

D~2 = 
O 1 1 2 

2 
(r12 )2 r 12(1 _ r 12 ) r 12 (1 _ r 12 ) 

J' 
(1 - r 12 )2 2 1 1 O 

r I2(1_ r 12 ) (r12 )2 (1 - r 12 )2 r 12 (1 _ r 12 ) 1 2 O 1 

para o arranjo 3 (A3) : 

r 12(1 _ r 12 ) (r12 )2 (1 - r 12 )2 r 12 (1 _ r 12 ) 

r ~ 
2 O 1 

H 12 -
(r12 )2 r 12(1 _ r 12 ) r 12(1 _ r 12 ) (1 - r 12 )2 

D 12 -
1 1 O 

3 -
(1 - r 12 )2 r 12 (1 _ r 12 ) r 12(1 _ r 12 ) (r I2 )2 

' 3-

l ~ 1 1 2 

(1- r 12 )2 r 12(1 _ r 12 ) (r12 )2 r 12 (1 _ r 12 ) O 2 1 
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para o arranjo 4 (A4 ) : 

(rI2 )2 r12 (1 _ r12 ) r 12 (1 _ r 12 ) (1 - r
'2

)' 1 2 1 1 O 

r12 (1 _ r12 ) (r I2 )2 (1 - r 12 )2 r12 (1 _ r 12 ) 1 2 O 1 
H I2 D I2 -

4 
r12(1- r I2 ) (1 - r 12)2 (r I2 )2 r

12(l - r
12

) J' .- 1 O 2 1 

(1 - r 12 )2 r12(1- r12) r 12 (1 _ r 12 ) (r12 )2 O 1 1 2 

Os elementos das matrizes H;;, w 1, ... ,4 são obtidos da 

seguinte maneira: para as linhas das matrizes H!2 são colocados os possíveis 

genótipos do primeiro loco na seguinte ordem (PfQ~, PfQ~, PiQ~, PiQ~) e para 

as colunas das matrizes são colocados os possíveis genótipos do segundo loco 

(piQi, PiQ~, PiQi, PiQ~) nessa ordem. Os elementos da matriz vão represen

tar os eventos de recombinação entre os genótipos correspondentes considerando um 

arranjo em particular. Por exemplo, considerando o primeiro arranjo (AI)' o ele

mento h~;l da primeira linha e primeira coluna da matriz Hi2 está relacionando os 

genótipos PfQ~ do primeiro loco e piQi do segundo loco. Como não é necessária 

a recombinação (no caso do primeiro arranjo), para se obter o gameta PiPi tem

se, a probabilidade de (1 - r I2 ) de acontecer esse evento de não recombinação, e 

como também não é necessária a recombinação para obter-se o gameta QtQi tem-se, 

também, uma probabilidade de (1 - r I2 ) de acontecer esse evento. Como esses dois 

eventos são independentes, então, tem-se a probabilidade (1 - r 12 )2 (no caso do ar

ranjo 1) de se obter os gametas PiPi e QtQi que constituem o genótipo Pi PiQtQi. 

Assim, o elemento h~;l da matriz Hp é dado por h~;l = (1- r12)2. Os demais foram 

obtidos de forma análoga. 

3.2.2 A Função de Verossimilhança 

Assumindo que os dados de todos os N genótipos são independentes, 

em que N é o tamanho da progênie, tem-se a seguinte função de verossimilhança 

(Wu et aL, 2002): 
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N N 

P(MIA!) = II m~jt::1H~2Ip2mi2i = II m~jP;:mi2Í (6) 
j=l j=l 

em que, 'lnikj é o vetor pk-dimensional da variável indicadora para o marcador k; 

Ipk é uma matriz de incidência (4 x Pk) relacionando o genótipo PCP ao fenótipo, o 

qual pode ser designado para qualquer um dos quatro arranjos alélicos como 
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T [110 01 
I pD1 = o o 1 1 

para cruzamento com marcador do tipo Dl, e 

T [

1010
1 I pD2 = O 1 O 1 

para cruzamento com marcador do tipo D2• 

H;; é a matriz de probabilidade de transição do genotipo PCP do 

marcador M 1 para M 2 , p~2 = I~H~2Ip2 é uma matriz (Pl x P2) da probabilidade 

de transição do marcador M 1 para M 2 a nível fenotípico, e T denota a transposta 

de um vetor ou matriz. 

A função de verossimilhança de cada cruzamento, foi obtida através 

de um programa implementado no pacote Maple 6 (Anexo A). 

3.2.3 Estimação da Fração de Recombinação pelo Método da Máxima 

Verossimilhança 

o método de estimação apresentado aqui é baseado no artigo de Wu 

et ai. (2002), que por sua vez sistematizaram o artigo de maliepaard et ai. (1997). 

Considerando um arranjo em particular para o segundo marcador M 2
, 

a fração de recombinação entre marcadores M 1 e M 2 foi estimada maximizando o 

logaritmo da função de verossimilhança em relação a r12 resolvendo a equação 

â~12 In[P(MIA!)] = O. 

A estimativa de máxima verossimilhança para r12 , foi obtida por um 

processo iterativo basedo na esperança (E) e maximização (M) o qual é denominado 

algoritmo EM. As equações gerais sob o passo {T + I} são dadas a seguir: 

Passo E. Para o passo {T}, usando a matriz H;;{r} baseado na esti

mativa atual, calcula-se o número esperado de eventos recombinantes entre quaisquer 

dois marcadores M 1 e M 2 para a progênie j sob o arranjo A! 
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(7) 

em que D:-; é uma matriz (4 x 4) e "o" denota o produto elemento a elemento de 

matrizes (produto de Hadamard). 

Passo M. Calcula-se r!?{r+1} sob o arranjo A~ usando a equação 

(8) 

Este processo iterativo foi repetido entre as equações (7) e (8) até r!2 
convergir para um valor estável. Tal valor estável representa a estimativa de máxima 

verossimilhança para a fração de recombinação entre os marcadores M 1 e M 2 para 

o arranjo A~. 

Com os dados simulados, foram estimadas as freqüências de recom

binação pelo método da máxima verossimilhança. Para a obtenção dessas estima

tivas o algoritmo EM foi implementado no pacote R 1.9.0 (Anexo A3). Foram 

construídos gráficos dos valores estimados contra valores esperados da freqüência 

de recombinação, a fim de verificar o comportamento das estimativas e identificar 

um possível viés. Os intervalos de confiança para as estimativas de máxima veros

similhança foram calculados, para isso usou-se intervalos de confiança aproximados. 

Foi também, calculada a soma de quadrados dos resíduos dos valores estimados em 

relação aos valores esperados obtendo-se, assim, uma medida da variabilidade das 

estimativas de máxima verossimilhança em relação aos verdadeiros valores de r. 

As estimativas de máxima verossimilhança das freqüências de recom

binação, obtidas dos dados simulados, foram utilizadas ainda para testar a ligação 

entre locos. O teste de ligação aplicado foi o LRT (teste da razão de verossimilhança). 

O Teste da Razão de Verossimilhanças 

O teste da razão de verossimilhança é dado por 

(
L(r)) 

LRT = -2log L(f) , (9) 
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ou seja, é o In da razão de verossimilhanças multiplicado por -2. 

Em geral é difícil encontrar a distribuição amostraI exata de LRT. 

Mas, em muitas situações a distribuição de LRT se aproxima da distribuição X~l)) 

ou seja, 

(
L(r)) 2 LRT = -210g L(f) ~ X(l)' (10) 

o teorema central do limite pode ser utilizado para estabelecer a eq. (10) quando os 

dados são variáveis aleatórias identicamente distribuídas, Xl, X 2 , ••• ,Xn . 

Pode ser mostrado que sob algumas condições de regularidade 

lim P(LRT:::; dlr = ro) = P(X~l) :::; d), V d > O 
n--->oo 

(11) 

A condição mais importante na eq. (11) é que os Xi, i = 1, ... , n não devem depender 

de r. Também é assumido que r é um ponto interior do espaço paramétrico. A 

distribuição xi é a distribuição limite de LRT para todos os valores paramétricos 

interiores ro, mas o tamanho amostraI necessário para obter a precisão razoável pode 

depender de ro (Kalbfleisch, 1985). 

Define-se,também, o LOD Score como (Liu, 1998): 

(
L(f)) 

LOD = loglO L(r) . 

(
L(f)) Por exemplo, para um valor de LOD igual a 3, tem-se, 3 = 10glO L(r) ===::} 

103 = ~~~~ ===::} 103L(r) = L(f), o que indica que "f é 1000 vezes mais provável que 

r" . 

Para testar a ligação, define-se: 

Ho : r = 0,5 (não ligação); 

H1 : r < 0,5. 
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Calcula-se o LRT e rejeita-se Ho quando P(xi ::::: LRT) s 0,05. 

3.2.4 Enfoque Bayesiano: Estimação da Freqüência de Recombinação 

É apresentado aqui o método Bayesiano de estimação da freqüência de 

recombinação. 

Como distribuição a priori para a freqüência de recombinação foi uti

lizada a distribuição uniforme: 

1r(r) = { 2, 
O, 

O <r< 0,5 
(12) 

caso contrário 

o uso dessa priori não priveligia nenhum valor de r, ou seja, todos os valores de r a 

princípio são igualmente prováveis. 

A distribuição a priori uniforme foi combinada com a função de veros

similhança de cada cruzamento, obtendo-se assim, as distribuições a posteriori: 

(13) 

em que, 1r(rIM) é a distribuição a posteriori de r, 1r(r) é a distribuição apriori e 

1r(Mlr) é a função de verossimilhança. 

Das distribuições a posteriori obtidas na eq. (13) foram calculadas as 

estimativas de Bayes para freqüência de recombinação, que são dadas pela esperança 

a posteriori de r eq. (14). 

f = L r1r(rl~)dr (14) 

Com os dados simulados, foram estimadas as freqüências de recom-

binação pelo método Bayesiano. Tais estimativas foram obtidas utilizando o pacote 

R 1.9.0 para a realização dos cálculos (Anexo A3). 

Foram construídos gráficos dos valores estimados contra valores espe

rados da freqüência de recombinação, a fim de verificar o comportamento das estima

tivas de Bayes. Os intervalos de credibilidade foram obtidos para essas estimativas, 
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foi também calculada a soma de quadrados dos resíduos dos valores estimados, em 

relação aos valores esperados obtendo-se, assim, uma medida da variabilidade das 

estimativas de Bayes em relação aos verdadeiros valores de r. 

As estimativas de Bayes das freqüências de recombinação, obtidas dos 

dados simulados, foram utilizadas ainda para testar a ligação entre locos. Para isso 

foi aplicado um teste de hipóteses Bayesiano baseado no fator de Bayes. 

Teste de Hipótese Bayesiano 

Seja r um parâmetro pertencente ao espaço paramétrico 8. Deseja-se 

saber se r E 8 0 ou r E 8 1 em que 

Sendo assim, definem-se as hipóteses: 

Ho: r E 8 0 

Na abordagem Bayesiana tudo o que se precisa fazer é calcular as 

probabilidades a posteriori (Lee, 1997): 

po = P(r E 8 0 Iy); Pl = P(r E 8 1 1Y) 

em que y representa os dados, e decidir entre Ho e H 1 • Observa-se que po + Pl = 1. 

É necessário considerar também 

71"0 = P(r E 8 0 ) e ?rI = P(r E 8 1 ), 

isto é, probabilidades a priori. Observa-se, também, que 71"0 + 71"1 = 1. 

Define-se a vantagem a priori de Ho contra H 1 como 71"0 e a vantagem 

a posteriori de Ho contra H1 como Po. 
71"1 

PI 
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Observa-se que, se a vantagem a priori está próxima de 1 então Ho é 

tão provável quanto H1 a priori. Enquanto que se a razão é grande (maior que 1) 

considera-se Ho mais provável que HI. Contudo, se a razão é pequena (menor que 

1) considera-se Ho improvável. A mesma interpretação se dá à posteriori. 

O fator de Bayes em favor de Ho contra H1 é definido por 

B = PO/PI 
1rO/1r1· 

Se 8 0 = {rol e 8 1 = {rI} para algum ro e algum rI, tem-se, po ex 
.. po 1rop(ylro) 

1rop(y!ro) e PI ex 1rIP(y!rI) o que lmphca que - = (I). Logo, o fator de Bayes 
PI 1rIP Y rI 

a favor de Ho contra H1 é 

B = PO/Pl = 1rop(ylro)/1rlP(y!rI). 
1rO/1r1 1rO/1rI 

Assim, B é a razão de verossimilhança de Ho contra HI' que pode ser interpretada 

como a vantagem de Ho contra HI que é dada pelos dados. 

Entretanto, a interpretação não é tão simples quando Ho e HI são 

compostas por mais que um elemento. Assim, define-se 

p(r) p(r) 
po(r) = 1r(r) para r E 8 0 e PI(r) = 1r(r) para r E 81, 

em que p(r) é a densidade a posteriori de ri po é a restrição de p(r) para 8 0 e PI é 

a restrição de p(r) para 8 1 . Tem-se, então, po = P(r E 8 0 !Y) = frE8
o

p(r)p(y)dr ex 

frE80 p(r!y)dr = 1ro LE80 p(ylr)po(r)dr. 

Semelhantemente, PI ex 1rl LEel p(r)p(ylr)dr. Portanto, o fator de Bayes é: 

B = PO/Pl = frE 8 o P(Ylr)po(r)dr 
1rO/1rl IrE8

1 
p(y!r)PI(r)dr 

o qual é a razão de verossimilhanças ponderadas por po e PI de 8 0 e 8 1 . 

Para testar a ligação define-se as hipóteses: 

Ho : r E [0,45;0,5] (não ligação), 
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H I : r E [O; 0,45). 

Apesar da não ligação ocorrer somente quando r = 0,5, considerou-se que os locos 

não estão ligados quando r E [0,45; 0, 5], pois, para se detectar ligação quando se 

tem um valor de r nesse intervalo é necessário uma amostra muito grande. Como 

em geral não se trabalha com amostras tão grandes é razoável fazer essa suposição. 

Assim, calculou-se o fator de Bayes, B, quando B < 1 rejeitou-se Ho e aceitou-se 

que os marcadores estão ligados. 

3.2.5 Determinação da Fase de Ligação 

o método para a determinação da fase de ligação apresentado aqui é 

um método Bayesiano. 

Um arranjo apropriado e, portanto, a fase de ligação mais apropriada 

entre dois marcadores para ambos os pais, pode ser determinado calculando a pro

babilidade a posteriori condicionada aos dados eq. (15). O arranjo correspondente a 

maior probabilidade a posteriori representa a fase de ligação mais provável entre os 

dois marcadores. 

Seja A~, o w-ésimo arranjo dos aleIos do segundo marcador M 2 dado 

que a atribuição cromossômica para o primeiro marcador M I é fixa. Seja M = 

(MI' M2)T os dados para os dois marcadores. De acordo com o teorema de Bayes, a 

probabilidade a posteriori de A~ dado M é expressa como 

P(A2 IM) = P(A~)P(MIA~) 
w E!=l P(A~,)P(MIA~) 

P(MIA~) 
(15) 

em que P(A~) é a probabilidade a priori de A~, w = 1, ... ,4. Tal distribuição de 

probabilidade é a uniforme discreta, e P(MIA~) é a verossimilhança de M dado o 

arranjo A~ (Wu, et aI., 2002). 

Esse método foi empTegado para a determinação da fase de ligação, 

no caso em que as freqüências de recombinação foram estimadas pela esperança a 
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posteriori (enfoque bayesiano), obtendo--se assim um método puramente Bayesiano. 

O mesmo método de determinação da fase de ligação foi também utilizado, quando 

as estimativas da freqüência de recombinação foram obtidas pela máxima verossimi

lhança, como proposto por Wu et aI. (2002). 

O programa para a determinação da fase de ligação adequada, foi im

plementado do pacote R 1.9.0 (Anexo A4). 



4 RESULTADOS E DISCUSSAO 

É importante conhecer as várias propriedades estatísticas dos esti

madores das freqüências de recombinação para todos os tipos de cruzamentos, sob 

todos os arranjos, descrevendo o quão próximas estão dos valores verdadeiros. Tipos 

de segregação diferem no poder de detecção da ligação. Para a construção de 

um mapa de ligação completo, é necessário que a ligação seja detectada para um 

número suficientemente grande de marcas para algum nível de significância. Quando 

a ligação é detectada entre um par de locos, não implica que a estimativa seja precisa 

(Maliepaard et al., 1997). 

A fim de obter uma medida da variabilidade das estimativas da 

freqüência de recombinação, foi calculada a Soma dos Quadrados dos Resíduos (SQR) 

dos valores estimados, em relação aos valores esperados (valores verdadeiros), tanto 

para progênies de tamanho 50 quanto para as de tamanho 100. Foram também cons

truídos os gráficos dos valores estimados, pelos métodos Bayesiano (B) e da máxima 

verossimilhança (M. V.) contra os valores esperados. 

Dentre os gráficos apresentados, foram incluídos os gráficos contendo 

somente as estimativas significativas das freqüências de recombinação, as quais foram 

testadas utilizando o teste da razão de verossimilhança (LRT), no caso das esti

mativas de máxima verossimilhança, e o fator de Bayes, no caso das estimativas 

Bayesianas. 

Na Tabela 2 são apresentadas 28 combinações entre dois locas. Dentre 

as 28 combinações, 17 são essencialmente distintas (Maliepaard et al., 1997). Foram 

analizados 1 cruzamento de cada um dos 17 grupos de combinações distintas, ou seja, 

dos grupos de cruzamentos equivalentes quanto à análise de ligação foi analisado 
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apenas 1 de cada grupo. 

Os resultados das simulações, bem como os gráficos e intervalos de con

fiança foram apresentados somente para alguns cruzamentos sob alguns dos arranjos. 

Para os cruzamentos e arranjos que apresentaram resultados, gráficos e intervalos de 

confiança semelhantes ao de outros, de modo que não alterassem as conclusões não 

foram mostrados. 

4.1 Cruzamentos em que somente um dos genitores é 

heterozigótico para ambos os locos 

Nos casos em que os cruzamentos possuem somente um dos genitores 

heterozigótico para ambos os locos: DIDl(l) (ambos os locos são do tipo ab x aa), 

DIB3(2) (um dos locos é do tipo ab x aa e o outro é do tipo ab x ab ), DIA(3) 

(um dos locos é do tipo ab x aa e o outro é do tipo ab x 00), DIC(4) (um dos locos 

é do tipo ab x aa e o outro é do tipo aa x aa), DIBl(5)(um dos locos é do tipo 

ab x aa e o outro é do tipo ab x ao) e D2Bl(6)(um dos locos é do tipo aa x ab e 

o outro é do tipo ab x ao). Como somente um dos genitores é heterozigoto para 

ambos os locos, os arranjos AI (associação-associação) e A2( associação-repulsão), 

bem como, A3( repulsão-associação) e A4( repulsão-repulsão) são equivalentes. Se

gundo Maliepaard et aI. (1997), aqui sempre r AI = 1 - r A3, ou seja, o estimador da 

freqüência de recombinação sob o arranjo AI ou A2 é igual a 1 menos o estimador 

sob os arranjos A3 ou A4. Naturalmente, somente as estimativas menores ou iguais 

a 0, 5 são valores admissíveis para a freqüência de recombinação. Se o Lod Score é 

significativo o arranjo com estimativa admissível é escolhido (Maliepaard et aI.,1997). 

Como esperado, em simulações considerando-se os arranjos AI e A2, 

quando foi estimada a freqüência de recombinação pelo método da máxima verossi

milhança, utilizando o algoritmo EM, foram obtidos valores significativos admissíveis 

para a freqüência de recombinação, sob os arranjos AI e A2, e não admissíveis sob os 

arranjos A3 e A4. O contrário foi obtido quando os arranjos A3 e A4 foram utilizados 
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na simulação, ou seja, valores admissíveis para a freqüência de recombinação foram 

obtidos sob os arranjos A3 e A4 e inadimissíveis sob os arranjos AI e A2. A es

timação do arranjo pode ser feita através da probabilidade a posteriori condicionada 

. aos dados eq.(15) considerando-se a estimativa admissível. O arranjo com maior 

probabilidade a posteriori e com estimativa admissível foi tomado como o correto. 

As estimativas de Bayes, calculada pela esperança a posteriori da 

freqüência de recombinação, são sempre valores pertencentes ao espaço paramétrico 

e = [O; 0,5]. Portanto todas as estimativas de Bayes são admissíveis. Assim, para 

simulações sob os arranjos AI e A2, obteve-se valores admissíveis para as estimativas 

de Bayes sob os arranjos AI e A2; estimativas sob os arranjos A3 e A4 resultaram 

em valores próximos a 0,5. Para simulações sob os arranjos A3 e A4, as estimativas 

sob os arranjos, AI e A2 é que são valores próximos a 0,5. O arranjo correto, quando 

se estima a freqüência de recombinação pelo método Bayesiano, é aquele que tem a 

maior probabilidade a posteriori, a qual é obtida através da eq. (15). 

Observa-se que, para esses tipos de cruzamentos é sempre possível 

determinar o arranjo. A diferença na estimação do arranjo, quando se usa o método 

da M.V. para estimar a freqüência de recombinação e o método de Bayes, é que 

no primeiro caso determina-se o arranjo pela maior probabilidade a posteriori e pela 

estimativa admissível, no segundo, é possível fazer isso considerando, apenas, a maior 

probabilidade a posteriori. 

Para esses tipos de cruzamentos, a SQR diminuiu à medida que o 

tamanho amostraI aumentou, independentemente do método utilizado (Tabelas 3, 4, 

5,6, 7 e 8), exceto para o arranjo A4 do cruzamento ADl(3) no caso das estimativas 

de Bayes, em que, a SQR teve um pequeno aumento quando se aumentou o tamanho 

da progênie (Tabela 5). Essa exceção pode ser devida ao conjunto de dados simulado. 

As SQR's das estimativas de Bayes são sempre menores que as SQR's 

das estimativas de M.V., tanto para o tamanho de progênie 50 quanto para o tamanho 

100 (Tabelas 3, 4, 5, 6, 7 e 8), indicando que as estimativas de Bayes estão menos 

dispersas em relação aos valores verdadeiros que as estimativas de M.V .. 
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A diferenças entre as SQR's das estimativas de M.V. e de Bayes 

diminuíram com o aumento do tamanho da progênie de 50 para 100, exceto para 

o arranjo A3 do cruzamento DIBl(5) (Tabela 7). 

Tabela 3. SQR para as estimativas de máxima verossimilhança e Bayesianas da freqüência 

de recombinação em cruzamento do tipo DIDl(l) ( isto é, cruzamento em que 

ambos os locos são do tipo ab x aa) 

N=50 N=100 

Arranjo E.M.V. E.B. Diferença E.M.V. E.B. Diferença 

AI 0,2136 0,1728 0,0408 0,0853 0,0642 0,0211 

A2 0,2094 0,1582 0,1936 0,1114 0,0947 0,0167 

A3 0,1397 0,1289 0,0108 0,1039 0,1008 0,0031 

A4 0,1884 0,1066 0,0818 0,0814 0,0721 0,0093 

E.M.V. - Estimativa de Máxima Verossimilhança; E.B. - Estimativa de Bayes 

Tabela 4. SQR para as estimativas de máxima verossimilhança e Bayesianas de freqüência 

de recombinação em cruzamento do tipo B3D1(2) (isto é, cruzamento em que 

um loco é do tipo ab x ab e outro é do tipo ab x aa) 

N=50 N=100 

Arranjo E.M.V. E.B. Diferença E.M.V. E.B. Diferença 

AI 0,3324 0,2318 0,1006 0,1967 0,1340 0,0627 

A2 0,4293 0,2558 0,1735 0,1408 0,1270 0,0138 

A3 0,3764 0,2705 0,1059 0,1207 0,0959 0,0248 

A4 0,5419 0,3214 0,2205 0,1649 0,1394 0,0255 

E.M.V. - Estimativa de Máxima Verossimilhança; E.B. - Estimativa de Bayes 
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Tabela 5. SQR para as estimativas de máxima verossimilhança e Bayesianas de freqüência 

de recombinação em cruzamento do tipo ADl(3) (isto é, cruzamento em que 

um loco é do tipo ab x cd e o outro é do tipo ab x aa) 

N=50 N=100 

Arranjo E.M.V. E.B. Diferença E.M.V. E.B. Diferença 

AI 0,1377 0,1126 0,0251 0,0735 0,0601 0,0134 

A2 0,2051 0,1451 0,0600 0,1000 0,0966 0,0034 

A3 0,1629 0,0921 0,0708 0,1042 0,0918 0,0124 

A4 0,1620 0,1139 0,0481 0,1570 0,1253 0,0317 

E.M.V. - Estimativa de Máxima Verossimilhança; E.B. - Estimativa de Bayes 

Tabela 6. SQR para as estimativas de máxima verossimilhança e Bayesianas de freqüência 

de recombinação em cruzamento do tipo CDl(4) (isto é, cruzamento em que 

um loco é dei tipo ao x ao e o outro é do tipo ab x aa) 

N=50 N=100 

Arranjo E.M.V. E.B. Diferença E.M.V. E.B. Diferença 

AI 0,4990 0,2684 0,2306 0,2845 0,2032 0,0813 

A2 0,6954 0,4164 0,2790 0,2534 0,1958 0,0576 

A3 0,4818 0,3365 0,1453 0,2668 0,1657 0,1011 

A4 0,4586 0,3104 0,1482 0,3110 0,2288 0,0822 

E.M.V. - Estimativa de Máxima Verossimilhança; E.B. - Estimativa de Bayes 
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Tabela 7. SQR para as estimativas de máxima verossimilhança e Bayesianas de freqüência 

de recombinação em cruzamento do tipo BIDl(5) (isto é, cruzamento em que 

um loco é do tipo ab x ao e o outro é do tipo ab x aa) 

N=50 N=100 

Arranjo E.M.V. E.B. Diferença E.M.V. E.B. Diferença 

AI 0,1520 0,1162 0,0358 0,0961 0,0931 0,0030 

A2 0,1751 0,1386 0,0365 0,1032 0,0855 0,0177 

A3 0,1540 0,1386 0,0154 0,1360 0,1073 0,0287 

A4 0,1809 0,1489 0,0320 0,0759 0,0653 0,0106 

E.M.V. - Estimativa de Máxima Verossimilhança; E.B. - Estimativa de Bayes 

Tabela 8. SQR para as estimativas de máxima verossimilhança e Bayesianas de freqüência 

de recombinação em cruzamento do tipo BID2(6) (isto é, cruzamento em que 

um dos locas é do tipo ab x ao e o outro do tipo aa x ab) 

N=50 N=100 

Arranjo E.M.V. E.B. Dierença. E.M.V. E.B. Diferença 

AI 0,3750 0,2560 0,1190 0,1757 0,1424 0,0333 

A2 0,3038 0,2402 0,0636 0,1809 0,1260 0,0549 

A3 0,3471 0,2040 0,1431 0,1192 0,0828 0,0364 

A4 0,3061 0,2210 0,0851 0,1658 0,1315 0,0343 

E.M.V. - Estimativa de Máxima Verossimilhança; E.B. - Estimativa de Bayes 
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Além da SQR, pode-se notar nos gráficos que quando o tamanho da 

progênie aumenta de 50 para 100 as estimativas de M.V. e de Bayes se aproximam 

mais da reta identidade, ou seja, se aproximam mais dos valores verdadeiros das 

freqüências de recombinação(r). Esse fato é ilustrado para o cruzamento do tipo 

D1D1(1} sob o arranjo AI na Figura 10, que mostra os gráficos das estimativas e 

das estimativas significativas de M.V. e de Bayes para uma progênie de tamanho 50, 

e na Figura 11 em que a progênie considerada é de tamanho 100. 
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Figura 10 - Estimativas das freqüências de recombinação - cruzamento D1D1(1) -

arranjo AI - progênie de tamanho 50 

Pode-se notar, ainda nas Figuras 10 e 11, que as estimativas de Bayes 

e de M.V. se aproximam umas das outras quando se aumenta o tamanho da progênie 

(ver, também, A5). 

Os gráficos dos valores estimados pelo método da M.V. e de Bayes com 

os respectivos intervalos de confiança 95% e de credibilidade 95%, são apresentados 

para o cruzamento DIB3(2} sob o arranjo A3 (Figuras 12 e 13). Foram obtidos 

os intervalos de confiança 95% e de credibilidade 95% para todas as estimativas 

de M.V. e de Bayes respectivamente, para tamanhos de progênies 50 e 100, sob os 
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Figura 1l - Estimativas das freqüências de recombinação - cruzamento D1D1(1) -

arranjo A1 - progênie de tamanho 100 

quatro diferentes arranjos, para todos os cruzamentos discutidos aqui. No Anexo A6 

são apresentados, para o cruzamento D1B3(2) sob o arranjo A3, com tamanho de 

progênie 50, os valores das estimativas de M.V. e de Bayes, os intervalos de confiança 

95% e de credibilidade 95% e, também, as estimativas de M.V. que tiveram o teste 

de ligação significativo. 
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4.2 Cruzamentos em que a segregação é simétrica em ambos 

os locos 

Considerando os cruzamentos onde ambos os locos têm um tipo de 

segregação simétrica: B3B3(7) (ambos os locos são do tipo ab x ab), B3C(9) (um 

dos locos é do tipo ab x ab e o outro é do tipo ab x ao) e CC(14) (ambos os locos 

são do tipo ao x ao). 

Segundo Maliepaard et aI. (1997) os estimadores de M.V. para os 

arranjos A2 e A3 são idêndicos. Assim a escolha entre A2 e A3 não pode ser feita, 

também TAl = 1- TA4. 

Se os arranjos são AI ou A4 para os cruzamentos B3B3(7) e B3C(9), 

então, as estimativas de M.V. são imaginárias (números complexos) (cruzamento 

B3B3(7)) , ou em torno de 0,5 (cruzamento B3C(9)) com um LOD Score muito 

pequeno. Assim, para os cruzamentos B3B3(7) e B3C(9) os arranjos AI e A4 podem 

ser distinguidos um do outro, bem como de A2 e A3 (Maliepaard et aI., 1997). 

Considerando os cruzamentos B3B3(7) e B3C(9), as estimativas de 

M.V., obtidas através do algoritmo EM, sob os arranjos A2 e A3 são sempre iguais, 

isto é, T A2 = T A3. Nas simulações sob os arranjos AI e A4 as estimativas sob os 

arranjos A2 e A3 são valores em torno de 0,5; estimativas sob o arranjo para o qual 

os dados foram simulados são admissíveis e as estimativas sob o arranjo restante 

é maior que 0,5. Além disso, as probabilidades a posteriori dos arranjos AI e A4 

são as maiores. Nas simulações sob os arranjos A2 e A3, esses dois arranjos têm as 

maiores probabilidades a posteriori que os arranjos AI e A4, e também, P(A2IM) = 

P(A3IM), como T A2 = T A3, esses dois arranjos não podem ser distinguidos. Assim, 

se o arranjo com a maior probabilidade a posteriori é AI ou A4, o arranjo pode ser 

determinado, caso contrário é necessário estimar o arranjo através de locos vizinhos, 

ou seja, um loco que esteja ligado com esses e que possua um tipo de segregação 

mais informativa. 

As estimativas de Bayes sob os arranjos A2 e A3 são sempre iguais. 
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Nas simulações sob o arranjo AI, as estimativas sob AI são valores admissíveis e as 

estimativas sob os arranjos A2, A3 e A4 estão próximas de 0,5; o arranjo com a maior 

probabilidade a posteriori é AI. Nas simulações sob o arranjo A4, as estimativas sob 

os arranjos AI, A2 e A3 estão próximas de 0,5 e as estimativas sob A4 são valores 

admissíveis; o arranjo com a maior probabilidade a posteriori é A4. Nas simulações 

sob os arranjos A2 e A3, eles têm maiores probabilidades a posteriori que AI e A4 

e essas probabilidades são iguais. Assim, o arranjo pode ser determinado se a maior 

probabilidade a posteriori for para o arranjo AI ou A4. Caso contrário, não se pode 

distinguir entre os arranjos A2 e A3, sendo necessário estimar o arranjo através de 

locos vizinhos. 

O cruzamento OC(I4), é simétrico e ambos os locos têm um alelo nulo 

em ambos os pais. Aqui se .? arranjo é AI (simulações feitas sob o arranjo AI), 

as estimativas de M.V. para os arranjos A2 e A3 são imaginárias enquanto que as 

estimativas sob o arranjo A4 são maiores que 0,5. Entretanto, se os arranjos são A2, 

A3, e A4, então, todas as estimativas são admissíveis, exceto para o arranjo AI, com 

LOD Score idêntico. Assim, para o cruzamento do tipo 00(14) somente o arranjo 

AI pode ser distinguido de A2, A3 e A4. Para estimar a fase de ligação, nesse caso; 

é necessário combinar com outras marcas com tipo de segregação mais informativa 

(Maliepaard et al., 1997). 

Considerando ainda o cruzamento CC(14), se o arranjo é AI, isto é, 

nas simulações feitas sob AI, as estimativas de M.V. sob os arranjos A2 e A3 estão 

em torno de 0,5 e sob A4 são maiores que 0,5, enquanto que sob o arranjo AI são 

valores admissíveis. Os arranjos AI e A4 têm as maiores probabilidades a posteriori. 

Nas simulações sob os outros arranjos (A2, A3, e A4), todas as estimativas são 

admissíveis, exceto sob o arranjo AI, em que as estimativas são maiores que 0,5. 

Aqui, somente o arranjo AI pode ser distinguido dos demais. É necessário determinar 

o arranjo com locos vizinhos. 

As estimativas Bayesianas da freqüência de recombinação, são valores 

admissíveis sob o arranjo AI e valores próximos de 0,5 sob os arranjos A2, A3 e A4{ 
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quando as simulações são feitas sob o arranjo Al. Nesse caso o arranjo com a maior 

probabilidade a posteriori é AI. Para as simulações feitas sob os arranjos A2, A3 e 

A4, as estimativas sob esses arranjos são admissíveis e sob o arranjo AI são valores 

próximos de O, 5. Assim, somente o arranjo AI pode ser distinguido dos demais. É 

necessário determinar o arranjo através de locos vizinhos. 

Deve ser notado que existe alguma incerteza na caracterização dos ar

ranjos entre dois marcadores de um cruzamento do tipo simétrico B3B3(7), B3C(9), 

e CC(14). Tal incerteza pode ser removida combinando esses marcadores com um 

marcador do tipo não simétrico exceto Dl ou D2 (Wu et al., 2002). 

Para os cruzamentos B3B3(7) e B3C(9), sempre quando aumentou-se 

o tamanho da progênie de 50 para 100 a SQR diminuiu tanto para as estimativas de 

M.V. quanto para as estimativas de Bayes (Tabelas 9 e 10). No caso do arranjo A3 

do cruzamento CC(14) a SQR das estimativas de Bayes teve um pequeno aumento 

quando se aumentou o tamanho da progênie de 50 para 100. As SQR's para os 

arranjos AI, A2 e A4, desse cruzamento, diminuiíram quando se aumentou o tamanho 

da progênie (Tabela 11). 

As SQR's das estimativas de Bayes são menores que as SQR's das esti

mativas de M.V. para progênies de tamanhos 50 e 100. Houve apenas uma exceção, 

o arranjo A2 do cruzamento B3B3(7) para a progênie de tamanho 50 (Tabela 9). 

As diferenças entre as SQR's das estimativas de Bayes e as SQR's das 

estimativas de M.V. diminuiram quando aumentou-se o tamanho da progênie de 50 

para 100, exceto para o arranjo A2 dos cruzamentos B3B3(7) e CC(14) (Tabelas 9 

e 11). Essa exceção ocorreu, pois, quando aumentou-se o tamanho da progênie a 

SQR das estimativas de Bayes teve uma redução maior que a SQR das estimativas 

de M.V., aumentando a diferença quando o tamanho da progênie era 100. 
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Tabela 9. SQR para as estimativas de máxima verossimilhança e Bayesianas de freqüência 

de recombinação em cruzamento do tipo B3B3(7) (isto é, cruzamento em que 

ambos os locos são do tipo ab x ab) 

N=50 N=100 

Arranjo E.M.V. E.B. Diferença E.M.V. E.E. Diferença 

AI 0,1097 0,0939 0,0158 0,0661 0,0552 0,0109 

A2 0,2149 0,2415 -0,0266 0,1963 0,1563 0,0400 

A3· 0,2431 0,2270 0,0161 0,0905 0,0788 0,0117 

A4 0,1215 0,1073 0,0142 0,0740 0,0643 0,0097 

E.M.V. - Estimativa de Máxima Verossimilhança; E.B. - Estimativa de Bayes 

Tabela 10. SQR para as estimativas de máxima verossimilhança e Bayesianas de freqüência 

de recombinação em cruzamento do tipo B3C(9) (isto é, cruzamento em que 

um loco é do tipo ab x ab e o outro é do tipo ao x ao) 

N=50 N=100 

Arranjo E.M.V. E.B. Diferença E.M.V. E.B. Diferença 

AI 0,2119 0,1607 0,0512 0,1461 0,1223 0,0238 

A2 0,7008 0,5027 0,1981 0,3385 0,2770 0,0615 

A3 0,6902 0,4853 0,2049 0,5240 0,3483 0,1757 

A4 0,2749 0,1598 0,1151 0,1240 0,1141 0,0099 

E.M.V. - Estimativa de Máxima Verossimilhança; E.B. - Estimativa de Bayes 
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Tabela 11. SQR para as estimativas de máxima verossimilhança e Bayesianas de 

freqüência de recombinação em cruzamento do tipo CC(14) (isto é, 

cruzamento em que ambos os locos são do tipo ao x ao) 

N=50 N=100 

Arranjo E.M.V. E.B. Diferença E.M.V. E.B. Diferença 

AI 0,2836 0,1823 0,1013 0,1725 0,1601 0,0124 

A2 0,8869 0,7107 0,1762 0,6749 0,4075 0,2674 

A3 0,6100 0,4333 0,61 0,5609 0,4711 0,0898 

A4 0,9266 0,4655 0,4611 0,5256 0,3101 0,2155 

E.M.V. - Estimativa de Máxima Verossimilhança; E.B. - Estimativa de Bayes 

Pode ser visto nas Figuras 14 e 15, que quando o tamanho da progênie 

aumenta de 50 para 100 as estimativas de M.V. e de Bayes se aproximam dos ver

dadeiros valores de r e se aproximam entre si (ver, também, A7). 

As Figuras 16 e 17 mostram os gráficos dos valores estimados pelo 

método da M.V. e de Bayes com os respectivos intervalos de confiança e de credibili

dade para o cruzamento CC(14) sob o arranjo A4. Para algumas das estimativas de 

M.V., sob os arranjos A2 e A3 dos cruzamentos B3B3(7), B3C(9) e CC(14), não foi 

possível calcular os intervalos de confiança. Isso ocorreu, porque o cálculo do inter

valo de confiança aproximado faz uso da raiz quadrada da Informação observada de 

Fisher que pode assumir valores negativos. Contudo, nos casos onde não foi possível 

calcular os intervalos de confiança, as estimativas eram não significativas pelo Teste 

da Razão de Verossimilhança. Esse fato é ilustrado para o cruzamento B3B3(7), sob 

o arranjo A3 (ver A8). 
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4.3 Cruzamentos em que ambos os locos têm um alelo nulo 

no mesmo genitor 

Analisando os tipos de cruzamentos onde ambos os locos têm um alelo 

nulo no mesmo genitor: cruzamentos CBl(15)(um dos locos é do tipo ao x ao e 

o outro é do tipo ab x ao) e BIBl(16)(ambos os locos são do tipo ab x ao). Se

gundo Maliepaard et aI. (1997), considerando os estimadores de M.V. para esses 

cruzamentos, sempre f AI = 1 - f A4 e f A2 = 1 - f A3. 

Se os locos estão em associação no primeiro genitor (arranjos AI e 

A2), então, a estimativa para a fase correta tem o menor valor e um alto LOD Score, 

enquanto as outras duas estimativas são maiores que 0,5. Se, entretanto, os locos 

estão em repulsão no primeiro genitor (arranjos A3 e A4), então, as estimativas sob os 

arranjos A3 e A4 são aproximadamente iguais com Lod Score similar, enquanto que 

as outras duas estimativas são maiores que 0,5. Assim, os arranjos AI e A2·podem 

ser distinguidos entre si e de A3 e A4. Contudo, simulações de A3 e A4 mostram que 

em mais de 95% dos casos significativos a fase correta foi estimada, sendo prudente 

verificar a fase de ligação através de locos vizinhos (Maliepaard et aI., 1997). 

Se o arranjo é AI ou A2, isto é, nas simulações feitas sob esses arranjos, 

as estimativas de M.V. obtidas através do algoritmo EM, sob os arranjos A3 e A4 

são maiores que 0,5 e sob os arranjos AI e A2 são admissíveis. Se o arranjo é A3 ou 

A4 ocorre o contrário, as estimativas de M. V. sob os arranjos AI e A2 são maiores 

que 0,5 e sob os arranjos A3 e A4 são estimativas admissíveis. Nas simulações 

sob o arranjo AIos arranjos com maiores probabilidades a posteriori são AI e A4, 

P(AIIM) = P(A4IM). Em simulações sob o arranjo A2 os arranjos com maior 

probabilidade à posteriori são A2 e A3, P(A2IM) = P(A3IM), isso só não ocorreu 

para 4% dos dados simulados. Assim, nas simulações sob, AI e A2 o arranjo pode 

ser determinado corretamente através da probabilidade a posteriori dos arranjos e 

da estimativa admissível. Entretanto, nas simulações sob A3 e A4, o arranjo correto 

foi estimado em somente 89% dos casos. Como já sugerido por Maliepaard et aI. 
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(1997) é conveniente verificar o arranjo através de locos vizinhos. 

Quanto às estimativas de freqüência de recombinação pelo método de 

Bayes, se o arranjo é AI ou A2 as estimativas sob A3 e A4 são valores próximos de 

0,5; se o arranjo é A3 ou A4, as estimativas sob AI e A2 são valores próximos de 

0,5. 

Nas simulações sob AI e A2 o arranjo foi estimado corretamente, 

quando a freqüência de recombinação foi estimada pelo método Bayeseiano, mas nas 

simulações sob A3 e A4 não foi sempre possível, sendo prudente verificar o arranjo 

através de locos vizinhos. 

Para os cruzamentos BIC(15) e BIBl(16), sempre que se aumentou 

o tamanho da progênie de 50 para 100, as SQR's das estimativas de M. V., assim 

como, as SQR's das estimativas de Bayes diminuíram. As SQR's das estimativas de 

Bayes são sempre menores que as SQR's das estimativas de M.V. (Tabelas 12 e 13). 

As diferenças entre as SQR's das estimativas de M.V. e as SQR's das es

timativas de Bayes tornaram-se menores quando se aumentou o tamanho da progênie 

de 50 para 100, exceto para o arranjo A4 do cruzamento BIBl(16) (Tabela 13). Essa 

exceção ocorreu, pois, ambas as SQR's diminuíram quando se aumentou o tamanho 

da progênie, mas, a SQR das estimativas de Bayes diminuiu mais que a SQR das 

estimativas de M.V .. 

Pode ser visto graficamente que, quando se aumentou o tamanho da 

progênie de 50 para 100 as estimativas M.V. e de Bayes se aproximaram urnas das 

outras e, também, dos verdadeiros valores do parâmetro. Esse fato é ilustrado nas 

Figuras 18 e 19 para o cruzamento do tipo BIC(15) sob o arranjo AI. 
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Tabela 12. SQR para as estimativas de máxima verossimilhança e Bayesianas da 

freqüência de recombinação em cruzamento do tipo BIC(15) (isto é, cruza

mentos em que um dos locos é do tipo ab X ao e o outro é do tipo ao x ao) 

N=50 N=100 

Arranjo E.M.V. E.B. Diferença E.M.V. E.B. Diferença 

AI 0,2794 0,2332 0,0462 0,1928 0,0917 0,0110 

A2 0,2070 0,1713 0,0357 0,1005 0,0735 0,0270 

A3 0,5059 0,3092 0,1967 0,1605 0,1185 0,0420 

A4 0,6224 0,4220 0,2004 0,1872 0,1198 0,0674 

E.M.V. - Estimativa de Máxima Verossimilhança; E.B. - Estimativa de Bayes 

Tabela 13. SQR para as estimativas de máxima verossimilhança e Bayesianas de freqüência 

de recombinação em cruzamento do tipo BIBl(16) (isto é, cruzamentos em 

que ambos os locos são do tipo ab x ao) 

N=50 N=100 

Arranjo E.M.V. E.B. Diferença E.M.V. E.B. Diferença 

AI 0,1210 0,0941 0,0269 0,0690 0,0601 0,0089 

A2 0,2668 0,2383 0,0285 0,2064 0,1895 0,0169 

A3 0,2488 0,2323 0,0165 0,0999 0,0949 0,0050 

A4 0,1633 0,1516 0,0117 0,0794 0,0597 0,0197 

E.M.V. - Estimativa de Máxima Verossimilhança; E.B. - Estimativa de Bayes 
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Os intervalos de confiança 95% e de credibilidade 95% para as estima

tivas de M.V. e de Bayes respectivamente são apresentados nas Figuras 20 e 21 para 

o cruzamento B1B1(16), sob o arranjo AI. 
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São apresentados no Anexo A9 os valores das estimativas de M.V. e 

de Bayes, com os respectivos valores dos limites inferior e superior dos intervalos de 

confiança e credibilidade, juntamente com os valores das estimativas significativas de 

M.V. e de Bayes. Tais valores são referentes aos dados simulados para o cruzamento 

BlBl(16) sob o arranjo AI para uma progênie de tamanho 100. 

4.4 Outros cruzamentos 

Os cruzamentos restantes: AB3(8) (um dos locos é do tipo ab x cd e 

o outro é do tipo ab x ab), BlB3(10)(um dos locos é do tipo ab x ao e o outro é do 

tipo ab x ab), AA(ll)(ambos os locos são do tipo ab x cd), AC(12)(um dos locos é do 

tipo ab x cd e o outro é do tipo ao x ao), ABl(13)(um dos locos é do tipo ab x cd e 

o outro é do tipo ab x ao) e BlB2(17)(um dos locos é do tipo ab x ao e o outro é do 

tipo ao x ab) segundo Maliepaard et aI. (1997), fornecem informação suficiente para 

estimar a fase de ligação. Para os estimadores de máxima verossimilhança, sempre 

f AI = l-f A4 e f A2 = l-f A3, conduzindo a duas estimativas admissíveis. A estimativa 

com a fase correta praticamente sempre tem o mesmo valor e um LOD Score grande, 

considerando que as outras estimativas são ou próximas de 0,5 (AB3(8), AA(ll), 

AC(12), BlB2(17» ou entre a menor estimativa e 0,5 (BIB3(1O) e ABl(13». 

Nas simulações sob o arranjo AI e A4, as freqüências de recombinação 

estimadas, pelo método da M. V. através do algoritmo EM, para os arranjos A2 e 

A3 estão em torno de 0,5, as estimativas sob o arranjo para o qual os dados foram 

simulados são valores admissíveis (Alou A4), e as estimativas sob o arranjo restante 

(Alou A4) são valores maiores que 0,5. Quando as simulações são feitas sob os 

arranjos A2 e A3, obtém-se as estimativas sob AI e A4 em torno de 0,5, estimativas 

admissíveis sob o arranjo para o qual os dados foram simulados, e valores maiores que 

0,5 para as estimativas sob o arranjo restante. A determinação do arranjo é feita pela 

maior probabilidade a posteriori entre os arranjos e pelas estimativas admissíveis das 

freqüências de recombinação. Assim, o arranjo com maior probabilidade a posteriori 

e para o qual as estimativas das freqüências de recombinação são valores entre O e 
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0,5 é o arranjo indicado. 

Quanto às estimativas Bayesianas da freqüência de recombinação, sem

pre as estimativas sob o arranjo para o qual os dados foram simulados são valores 

admissíveis, enquanto que as estimativas sob os demais arranjos são valores próximos 

de 0,5. E mais, as probabilidades a posteriori dos arranjos para os quais os dados 

foram simulados sempre são as maiores. Logo, o arranjo é determinado somente pela 

probabilidade a posteriori. 

Não foi possível implementar o algoritmo EM para o cruzamento 

AA(ll), logo, não foram obtidas estimativas de M.V. para esse caso. O que foi 

afirmado aqui referente as estimativas de Bayes é válido, também, para o cruza

mento AA(ll). No entanto, no que se refere às estimativas de M.V. não se pode 

afirmar com certeza que é válido para esse caso, mas, segundo Maliepaard et aI. 

(1997) é sempre possível determinar o arranjo para esse tipo de cruzamento quando 

se estima a freqüência de recombinação por máxima verossimilhança. Além disso, 

esse é o caso mais informativo, pois, ambos os locos segregam na proporção (1:1:1:1) 

(Wu, et aI., 2002). 

Para os cruzamentos AB3(8), B1B3(1O), AC(12), AB1(13), sempre 

que aumentou-se o tamanho da progênie de 50 para 100 as SQR's das estimativas de 

M.V. e de Bayes diminuíram (Tabelas 14, 15, 16 e 17). No cruzamento B1B2(17), 

somente para o arranjo A3, quando aumentou-se o tamanho da progênie de 50 para 

100 as SQR's das estimativas de M.V. também aumentaram (Tabela 18). 

As SQR's das estimativas de Bayes são menores que as SQR's das 

estimativas de M.V., tanto para tamanhos de progênie iguais a 50, quanto para 

tamanhos iguais a 100. Houve apenas duas exceções, uma no caso do cruzamento 

do tipo AB3(8), em que a SQR das estimativas de Bayes é maior que a SQR das 

estimativas de M.V., para uma progênie de tamanho 50 sob o arranjo A3j outra para 

o cruzamento ABl(13), em que, sob os arranjos AI e A2 (progênie de tamanho 100), 

a SQR das estimativas de Bayes também é maior que a SQR das estimativas de M.V. 

(Tabelas 14 e 17). 



65 

As diferenças entre as SQR's das estimativas de M.V. e as SQR's das 

estimativas de Bayes diminuíram quando o tamanho amostraI aumentou de 50 para 

100, para os cruzamentos BIB3(lO), AC(12) e ABl(13) (Tabelas 15, 16 e 17). No 

caso dos arranjos AI e A2 do cruzamento ABl(13), essas diferenças são negativas 

para uma progênie de tamanho 100 (Tabela 17). Isso ocorreu, pois, subtraÍu-se a 

SQR das estimativas de Bayes da SQR das estimativas de M.V., sendo que a SQR das 

estimativas de Bayes era maior que a SQR das estimativas de M.V., mas tomando 

os valores absolutos das diferenças para esses dois arranjos , nota-se que os valores 

absolutos das diferenças também diminuíram quando se aumentou o tamanho da 

progênie. 

Para o arranjo AI do cruzamento AB3(8) a diferença entre a SQR das 

estimativas de M.V. e SQR das estimativas de Bayes aumentou quando se aumentou 

o tamanho da progênie de 50 para 100 (Tabela 14). Isso ocorreu, pois, quando se 

aumentou o tamanho da progênie a SQR das estimativas de Bayes teve uma redução 

maior que a SQR das estimativas de M.V., tornando a diferença maior quando o 

tamanho da progênie era 100. Também, para o arranjo A3 do cruzamento BIB2(17), 

a diferença aumentou quando o tamanho da progênie era 100. Nesse caso isso pode 

ser devido aos dados simulados. 

Tabela 14. SQR para as estimativas de máxima verossimilhança e Bayesianas da 

freqüência de recombinação em cruzamento do tipo AB3(8) (isto é, cruza

mento em que um dos locos é do tipo ab x cd e o outro é do tipo ab x ab) 

N=50 N=100 

Arranjo E.M.V. E.B. Diferença E.M.V. E.B. Diferença 

AI 0,1226 0,1224 0,0002 0,0440 0,0323 0,0117 

A2 0,2166 0,1125 0,1041 0,0843 0,0647 0,0196 

A3 0,1000 0,1072 -0,0072 0,0705 0,0699 0,0006 

A4 0,1564 0,1423 0,0141 0,0787 0,0684 0,0103 

E.M.V. - Estimativa de Máxima Verossimilhança; E.B. - Estimativa de Bayes 
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Tabela 15. SQR para as estimativas de máxima verossimilhança e Bayesianas da 

freqüência de recombinação em cruzamento do tipo B1B3(1O) (isto é, cruza

mento em que um dos lcos é do tipo ab x ao e o outro é do tipo ab x ab) 

N=50 N=100 

Arranjo E.M.V. E.B. Diferença E.M.V. E.B. Diferença 

A1 0,2040 0,1408 0,0632 0,1212 0,1026 0,0186 

A2 0,1942 0,1516 0,0426 0,0862 0,0747 0,0115 

A3 0,1471 0,1014 -0,0457 0,1268 0,0873 0,0395 

A4 0,2461 0,1796 0,0665 0,1126 0,0871 0,0255 

E.M.V. - Estimativa de Máxima Verossimilhança; E.B. - Estimativa de Bayes 

Tabela 16. SQR para as estimativas de máxima verossimilhança e Bayesianas de freqüência 

de recombinação em cruzamento do tipo AC(12) (isto é, cruzamento em que 

um dos locos é do tipo ab x cd e o outro é do tipo ao x ao) 

N=50 N=100 

Arranjo E.M.V. E.B. Diferença E.M.V. E.B. Diferença 

A1 0,1900 0,1642 0,0258 0,1259 0,1099 0,0160 

A2 0,3955 0,2362 0,1593 0,1382 0,1153 0,0229 

A3 0,2227 0,1155 0,1072 0,1129 0,1081 0,0048 

A4 0,2026 0,1411 0,0615 0,0890 0,0762 0,0128 

E.M.V. - Estimativa de Máxima Verossimilhança; E.B. - Estimativa de Bayes 
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Tabela 17, SQR para as estimativas de máxima verossimilhança e Bayesianas de freqüência 

de recombinação em cruzamento do tipo ABl(13) (isto é, cruzamento em que 

um dos locos é do tipo ab x cd e o outro é do tipo ab x ao) 

N=50 N=100 

Arranjo E.M.V. E.B. Diferença E.M.V. E.B. Diferença 

AI 0,0925 0,0892 0,0033 0,0397 0,0428 -0,0031 

A2 0,0917 0,0851 0,0066 0,0385 0,0433 -0,0048 

A3 0,1058 0,0972 0,0086 0,0430 0,0352 0,0078 

A4 0,1109 0,1032 0,0077 0,0443 0,0435 0,0008 

E.M.V. - Estimativa de Máxima Verossimilhança; E.B. - Estimativa de Bayes 

Tabela 18. SQR para as estimativas de máxima verossimilhança e Bayesianas de freqüência 

de recombinação em cruzamento do tipo BIB2(17) (isto é, cruzamento em que 

um dos locos é do tipo ab x ao e o outro é do tipo ao x ab) 

N=50 N=100 

Arranjo E.M.V. E.B. Diferença E.M.V. E.B. Diferença 

AI 0,1939 0,1548 0,0391 0,0723 0,0628 0,0095 

A2 0,1427 0,1223 0,0204 0,0616 0,0608 0,0008 

A3 0,1650 0,1553 0,0097 0,2415 0,2151 0,0264 

A4 0,1674 0,1414 0,0260 0,0844 0,0638 0,0206 

E.M.V. - Estimativa de Máxima Verossimilhança; E.B. - Estimativa de Bayes 
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Figura 22 - Estimativas das freqüências de recombinação - cruzamento AB3(8) - ar

ranjo AI - progênie de tamanho 50 
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Figura 23 - Estimativas das freqüências de recombinação - cruzamento AB3(8) - ar

ranjo AI - progênie de tamanho 100 

Graficamente, nota-se que as estimativas de Bayes e de M.V. se aproxi-
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maram umas das outras, e também dos verdadeiros valores de T, quando o tamanho 

da progênie aumentou de 50 para 100. As Figuras 22 e 23 mostram esses fatos no 

caso do cruzamento AB3(8), sob o arranjo AI. 

Os intervalos de confiança aproximados 95% e de credibilidade 95% 

foram calculados para cada um dos cruzamentos abordados aqui, sob cada um dos 

quatro arranjos. Nas Figuras 24 e 25 são apresentados os gráficos das estimativas 

de M.V. e de Bayes com os limites inferior e superior dos respectivos intervalos de 

confiança 95% e de credibilidade 95% para o cruzamento do tipo AB3(8), sob o 

arranjo AI. Os valores de tais estimativas, juntamente com os valores dos limites 

inferiores e superiores de tais intervalos podem ser visto no Anexo AlO. 
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Figura 24 - Limires inferior e superior dos intervalos de confiança para as estimativas 

de M.V. das freqüências de recombinação - cruzamento AB3(8) - arranjo 

Al - progênie de tamanhos 50(à esquerda) e 100(à direita) 
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Figura 25 - Limites inferior e superior dos intervalos de credibilidade para as estima

tivas de Bayes das freqüências de recombinação - cruzamento AB3(8) -

arranjo AI - progênie de tamanhos 50(à esquerda) e 100(à direita) 

4.5 Considerações Gerais 

Na Figura 26 é apresentado o gráfico da SQR de todos os cruzamen

tos, para os quatro arranjos, a fim de se fazer uma comparação entre os tipos de 

cruzamentos e arranjos quanto a SQR das estimativas de Bayes e de M.V .. 

Deve ser observado com relação a Figura 26 que arranjos equivalentes 

e/ou cruzamentos equivalentes apresentam SQR diferentes, pois, diferentes conjuntos 

de dados foram simulados para cada cruzamento e cada arranjo. Por exemplo, nos 

cruzamentos de números 1 a 6, os arranjos AI e A3 são equivalentes aos arranjos A3 

e A4 respectivamente, no entanto apresentaram SQR diferentes. Pode-se observar 

na Figura 26 que os tipos de cruzamentos menos informativos na análise de ligação, 

apresentam maiores SQR. 

OS intervalos de confiança e de credibilidade apresentados, têm inter

pretações diferentes. Assim, não se pode concluir, por exemplo, que uma estimativa 

de M. V. é mais precisa do que uma estimativa de Bayes, porque o intervalo de con

fiança de uma é menor que o intervalo de credibilidade da outra e vice-versa. 

Observou-se que os intervalos de confiança e de credibilidade, para 
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IOMVI .9 

Figura 26 - SQR das estimativas das freqüências de recombinação das estimativas de 

Bayes e de máxima verossimilhança para progênies de tamanho 50, Os 

números sob o gráfico indicam o tipo de cruzamento e as quatro barras 

com números repetidos são os arranjos AI, A2, A3, e A4 nessa ordem 

as estimativas de M. V. e de Bayes respectivamente, obtidos para uma progênie de 

tamanho 100, são sempre menores do que aqueles obtidos para uma progênie de 

tamanho 50, como esperado teoricamente. 

Em geral, as SQR's das estimativas de M.V. e de Bayes obtidas de 

progênies de tamanho 100, são menores que as SQR's das estimativas obtidas de 

progênies de tamanho 50. 

Aumentando o tamanho da progênie de 50 para 100, as estimativas de 



72 

M.V. e de Bayes, ficam mais precisas, ou seja, os valores estimados tornam-se maís 

próximos dos verdadeiros valores do parâmetro r; também, os comportamentos das 

estimativas obtidas pelos dois métodos ficam mais parecidos. 

Em geral, as estimativas de Bayes apresentam SQR menor que as es

timativas de M.V., indicando que as estimativas de Bayes têm menor variabilidade 

em relação aos valores verdadeiros da freqüência de recombinação que as estimativas 

deM.V .. 

o fato de estimar a freqüência de recombinação pelo método da M.V. 

ou pelo método Bayesiano, não influência na determinação do arranjo. A diferença 

entre os dois modos de se determinar o arranjo entre os alelos em dois locos é que, 

estimando a freqüência de recombinação pela M.V., o arranjo é determinado do 

seguinte modo: entre os arranjos para os quais as estimativas da freqüência de re

combinação são admissíveis, aceita-se o que tem maior probabilidade a posteriori. 

Quando se estima a freqüência de recombinação pelo método Bayesiano, apenas 

a maior probabilidade a posteriori é suficiente para se determinar o arranjo. Além 

disso, esse segundo modo de abordar o problema é um método puramente Bayesiano, 

não fazendo uso da verossimilhança e da probabilidade a posteriori, como apresen

tado por Wu et aI. (2002). 

Como foi utilizada uma distribuição de probabilidade uniforme para a 

freqüência de recombinação (valores de r igualmente prováveis) era esperado resul

tados semelhantes para os métodos Bayesiano e da máxima verossimilhança. Porém, 

o segundo têm diferenças conceituais, por exemplo, apresenta menor variabilidade 

nas estimativas, além de permitir a inclusão de informação a priori que pode ser in

teressante para o pesquisador. Cada vez mais os geneticistas têm informações sobre 

o genoma que poderiam ser incorporadas nos mapas, noentanto isso não tem sido 

feito diretamente usando a abordagem Bayesiana. 

Considerando tudo o que foi discutido, nota-se que a metodologia 

Bayesiana para a análise de ligação, apresenta bons resultados, podendo ser re

comendada para uso em situações práticas. 



5 CONCLUSOES 

Baseando-se nos resultados obtidos, é possível concluir que a abor

dagem bayesiana pode ser usada em situações práticas, pois: 

i) a medida em que o tamanho da progênie aumenta, o comportamento das esti

mativas obtidas pelos métodos da máxima verossimilhança e de Bayes tornam

se mais parecidos; 

ii) a estimação do arranjo entre os alelos, não é afetada quando se usa um ou 

outro método de estimação para a freqüência de recombinação; 

iii) a estimativas das freqüências de recombinação obtidas pelo método Bayesiano 

com o uso da priori uniforme, em geral, apresentam menor SQR que as estima

tivas de máxima veossimilhança, principalmente para progênies de tamanhos 

pequenos. 
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AI - Programa Maple para a obtenção das funções de verossimilhança 

################################################################# 

# CRUZAMENTO: Bl E Bl - ARRANJO - Al 

################################################################## 

restart: 

with(LinearAlgebra): 

#Tipo de arranjo Aw=l, assoc. com assoc. então a matriz Hl é: 

Hl:=r->Matrix([[(1-r)-2,r*(1-r),r*(1-r),r-2],[r*(1-r),(1-r)-2,r-2,r*(1-r)], 

[r*(1-r),r-2,(1-r)-2,r*(1-r)],[r-2,r*(1-r),r*(1-r),(1-r)-2]]):Hl(r): 

#Definindo a matriz IpBl. Observe que basta definir uma, pois o 

#outro marcador também é Bl. Entrando com a matriz IpBl transposta 

#(IpBlt). 

IpBlt:=Matrix([[l,l,O,O],[O,O,l,O],[O,O,O,l]]): 

#Construindo uma matriz auxiliar. 

ma:=Matrix([[l,O,O], [0,1,0], [0,0,1]]): 

#Definindo n(i1,i2) que representa o número de indivíduos na 

#combinação (i1,i2), ou seja, o número de indivíduos em cada classe. 

n(1,n :=n1: 

n(1 ,2) :=n2: 

n(1,3) :=n3: 

n(2,l):=n4: 

n(2,2):=n5: 

n(2,3):=n6: 

n(3, 1) :=n7: 

n(3,2):=n8: 

n(3,3):=n9: 

result:=l: 

for i1 from 1 by 1 to 3 

do mil:=Transpose(Column(ma,[il]»; 

for i2 from 1 by 1 to 3 do result:=evalm(evalm(mil&*(evalm(evalm(IpBlt&*Hl(r»&* 

Transpose(IpBlt»»&* Column(ma,[i2]»-(n(il,i2»*result end do; end do; 

result; 

Observação: É fácil expandir o programa para os outros tipos de cruzamentos. 
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A2 - Programa R para simulação do conjunto de dados 

################################################################## 

# Simulando os dados de um cruzamento do tipo B1 e B1, sob o 

#arranjo Ai para r variando de O a 0.5. Tamanho AmostraI - 50. 

################################################################## 

# Tamanho da amostra n=50 para cada valor de r 

# x são as possíveis classes fenotípicas. Entrar com o valor n. 

x<-c(" a la2", "a la2b2", l a lb2", l a lbla2", " albl a2b2 11 , l a lblb2", Ibla2", "bla2b2", Iblb2") 

r<-O s<-O for (i in 1:50) r[i+l]=r[i]+O.Ol ; 

{p<-c«(1-r)A2+r*(1-r»/2, (rA2+r*(1-r»/4, (rA2+(1-r)*r )/4, (rA2+r*(1-r»/4,«1-r)A2)/4, 

(r*(1-r»/4,(rA2+(1-r)*r)/4,«1-r)*r)/4,«1-r)A2)/4)} 

a<-matrix(p,c(5l,9» 

h<-matrix(0,51,n) 

for(i in 1:51){ h[i,]<-sample(x,n,replace=T,prob=a[i,])} 

for(i in 1:5l){print(table(h[i,]»} 

nl<-rep(O, 51) 

n2<-rep(0, 51) 

n3<-rep(0, 51) 

n4<-rep(0, 51) 

n5<-rep(0, 51) 

n6<-rep(0, 51) 

n7<-rep(0, 51) 

n8<-rep(0, 51) 

n9<-rep(0, 51) 

for(i in 1:5l){for(j in l:n){ 

if (h[i, j]==la la2") nl [i] <-nl [i] +1 

else if(h[i,j]=la la2b2") n2[i]<-n2[i]+1 

else if(h[i,j]="a lb2") n3[i]<-n3[i]+1 

elsa if(h[i,j]=la lbla2") n4[i]<-n4[i]+1 

else if(h[i,j]="albla2b2") n5[i]<-n5[i]+1 

aIs e if(h[i,j]=l a lblb2") n6[i]<-n6[i]+i 

else if(h[i,j]="bla2") n7[i]<-n7[i]+1 

else if(h[i,j]="bla2b2") n8[i]<-n8[i]+1 

alse if(h[i,j]=lblb2") n9[i]<-n9[i]+1 } } 
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A3 - Programa, R para estimação e teste de hipóteses 

################################################################## 

# PROGRAMA - DISSERTAÇÃO 2004 # 

# ESTIMAÇÃO DE MÁXIMA VEROSSIMILHA, INTERVALO DE CONFIANÇA, # 

# ESTIMAÇÃO BAYESIANA, INTERVALO DE CREDIBILIDADE, SOMA DE # 

# QUADRADO DOS RESÍDUOS, LRT E FATOR DE BAYES # 

# CRUZAMENTO: B1Bl - ARRANJO - Al ,TAMANHO AMOSTRAL - 50 # 

# (Este programa é uma continuação do programa do Anexo - A2) # 

################################################################## 

######################################################################### 

# ESTI~uu)oR DE MÁXIMA VEROSSIMILHANÇA E INTERVALO DE CONFIANÇA 

######################################################################### 

#Definindo a matriz H para o arranjo 1 

Hl<-function(lr){ 

return(matrix(c«1-lr)-2,lr*(1-lr),lr*(1-lr),lr-2,lr*(1-lr) ,(1-lr)-2,lr-2,lr*(1-lr) , 

lr*(1-lr),lr-2,(1-lr)-2,lr*(1-lr),lr-2,lr*(1-lr),lr*(1-lr),(1-lr)-2),4,4,by=row» 

} 

IpBlt<-matrix(c(l,l,O,O,O,O,l,O,O,O,O,l) ,3 ,4 ,by=row) 

ma<-matrix(c(1,O,0,0,1,0,0,0,1),3,3,by=row) 

D1H<-function(lr){ 

return(matrix(c(O,lr*(1-lr),lr*(1-lr),2*lr-2,lr*(1-1r),O,2*lr-2,lr*(1-lr),lr*(1-lr), 

2*lr-2,0,lr*(1-lr),2*lr-2,lr*(1-lr),lr*(1-lr),0),4,4,by=row» 

} 

#Para o calculo do intervalo de confiança. 

kC<-function(r,nl ,n2,n3,n4,n5,n6,n7,n8,n9) {-(n4*r-2+nl* r-2+n3*r-2+2*n9*r-2+n2*r-2+ 

2*n8*r-2+2*n6*r-2+n7*r-2+2*r-2*n5-2*n3*r-2*n6*r-2*n2*r-2*n7*r-2*n4*r-2*n8*r+n8+n6+n4+n3 

+n2+n7)/(r-2*(-1+r)-2)} 

confinf<-rep(O,51) confsup<-rep(O,51) 

# Algoritmo E.M. 

cf<-O.3 r<-rep(O.1,51) N<-50 

for(i in 1:51){ 

m<-matrix(c(nl[i] ,n2[i] ,n3[i] ,n4[i],n5[i] ,n6[i] ,n7[i] , n8[i],n9[i]),3,3,by=row) 

while(abs(r[i]-cf»O.OOOl){ r[i]<-cf 

c<-O for(il in 1 :3){ . 

for(i2 in 1:3){ 

c<-1/(2*N)*m[il,i2]*(ma[il,]%*%«(IpBlt%*%D1H(r[i]»%*%t(IpBlt»%*%ma[,i2]»/«ma[il,]%*% 

«IpBlt%*%Hl(r[i]»%*%t(IpBlt»)%*Y~a[,i2])+c 

cf<-c 

}}} 
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confinf [i] <-r[i]-1.96*O/( -(kC(r[i] ,n1[i] ,n2[i] ,n3[i] ,n4[i] ,n5[i] ,n6[i] ,n7[i] ,n8 [i] ,n9[i]»*N)YO/2) 

confsup[i] <-r[i]+1.96*O/( -(kC(r[i] ,n1[i] ,n2[i] ,n3[i] ,n4[i] ,n5[i] ,n6[i] ,n7[i] ,n8 [i] ,n9[i]) )*N» -O/2)} 



# ESTIMADOR BAYESIANO E INTERVALO DE CREDIBILIDADE # 

veroBl<-function(lr,11,12,13,14,15;16,17,18,19){ 

return«(1-1r)-2)-19*(lr*(1-1r»-18*(lr*(1-1r)+lr-2)-17*(lr*(1-lr»-16*«1-1r)-2)-15* 

(lr*(1-lr)+lr-2)-14*(lr*(1-1r)+lr-2)-13*(lr*(1-1r)+lr-2)-12*(2* (1-1r)-2+2*lr*(1-1r»-11) 

} 

priori<-2 

postpropAl<-function(lr,11,12,13,14,15,16,17,18,19){ 

return««1-1r}-2)-19*(lr*(1-lr»-18*(lr*(1-1r)+lr-2)-17*(lr*(1-lr»-16*«1-1r)-2)-15* 

(lr*(1-lr)+lr-2)-14* (lr*(1-1r)+lr-2)-13*(lr* (1-lr)+lr-2)-12*(2*(1-lr)-2+2*lr*(l-lr»-11)*priori) 

} 

solveit<-function(quant,foo,lw,area){ 

(integrate(foo,lw,quant)$value-area)-2} # para o HPD 

est<-array(1:51,dim=c(51,1» 

hpdinf<-array(l: 51 ,dim=c(51 ,1» 

hpdsup<-array(l:51,dim=c(51,1» 

for(i in 1:51){ 

b<-function(lr){ 

return(postpropAl(lr ,nl [i] ,n2[i] ,n3[i] ,n4[i] ,n5 [i] ,n6[i] ,n7[i] ,n8[i] ,n9[i]» 

} 

const<-integrate(b,O,O.5)$value 

f<-function(lr){ 

return«lr*postpropAl(lr,nl[i] ,n2[i] ,n3[i],n4[i],n5[i],n6[ i],n7[i],n8[i],n9[i]»/const) 

} 

post<-function(lr){ 

return«postpropAHlr ,n1[i] ,n2 [i] ,n3 [i] ,n4 [i] ,n5 [i] ,n6 [i] ,n7[i] ,n8 [i] ,n9 [i]) / const) 

} # PARA O INTERVALO DE CREDIBILIDADE 

est[i]<-integrate(f,O,O.5)$value 

hpdinf[i]<-optimize(solveit,c(O,O.5),foo=post,1w=O,area=O.O25)$minimum 

hpdsup[i]<-optimize(solveit,c(O,O.5) ,foo--post , lw=O,area=O .975)$minimum 

} 

resulclas<-cbind(confinf,r,confsup) 

resulbayes<-cbind(hpdinf,est,hpdsup) 

# GRÁFICOS 

par(mfrow=c(1,2» 

plot(x<-seq(O,O.5,O.Ol),r,xlim=c(O,O.5),ylim=c(O,O.7),xlab="Freqüência 

de Recombinagão",ylab="Estimativas da Freq. Recombinagão") 
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points(x, est ,col=2) title("Freqüência de Recombinação") 

legend(O,O.7,legend=c("Estimativas de Max. Veros.", "Estimativas 

Bayesianas") ,pch=1,col=c(1,2) ,pt=1) 

# SOMA DOS QUADRADOS DOS RESÍDUOS 

sqev<-O sqeb<-O for(i in 1:51){ sqev<-(abs(r[i]-x[i]»-2+sqev 

sqeb<-(abs(est[i]-x[i]»-2+sqeb } 

sqev # Soma dos quadrados dos resíduos para o estimador de máxima verossimilhança 

sqeb # Soma dos quadrados dos resíduos para o estimador de Bayes 

# LRT (Teste da Razão de Verossimilhanças)# 

Irt<-rep(O,51) 

for(i in 1:51){ 

lrt[i]<-(-2*log«veroBi(O.5,nl[i],n2[i],n3[i],n4[i],n5[i],n6[i],n7[i],n8[i],n9[i]»/ 

(veroB1(r[i] ,nl [i] ,n2[i] ,n3[i] ,n4 [i] ,n5[i] ,n6[i] ,n7 [i] ,n8[i] ,n9 [i]»» 

if (Irt[i]>3.841) r[i]<-r[i] else r[i]<-NA } 

#Fator de Bayes 

pri<-function(lr) {2*lr/lr} 

piO<-(integrate(pri,O.45,O.5)$value) #probo a priori da região HO 

pii<-(integrate(pri,O,O.45)$value) #probo a priori da região Hi 

roO<-function(lr){pri/piO} rol<-function(lr){pri/pil} 

fatbayes<-array(1:5i,dim=c(5i,1» 

for(i in 1:5i){ 

baynum<-function(lr){veroBl(lr,nl[i],n2[i],n3[i],n4[i],n5[i],n6[i],n7[i],n8[i],n9[i])*(2/piO)} 

bayden<-function(lr){veroBi(lr,nl[i],n2[i],n3[i],n4[i],n5[i],n6[i],n7[i],n8[i],n9[i])*(2/pii)} 

fatbayes[i]<-(integrate(baynum,O.45,O.5)$value)/(integrate(bayden,O,O.45)$value) 

if (fatbayes[i]<l) est[i]<-est[i] else est[i]<-NA } 

# GRÁFICOS 

plot(x<-seq(O,O.5,O.Ol),r,xlim=c(O,O.5),ylim=c(O,O.7),xlab="Freqüência 

de Recombinação",ylab="Estimativas da Freq. de Recombinação 

Significativas") points(x,est ,col=2) 

legend(O,O.7,legend=c("Estimativas de Max. Veros.","Estimativas Bayesianas"), 

pch=1,col=c(1,2) ,pt=l) title("Freqüência de Recombinação") 
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A 4 - Programa R para a determinação da fase de ligação 

##########################################tffl###################### 

# CRUZAMENTO: B1 E B1 - ARRANJO - A1 - TAMANHO AMOSTRAL - 50 

#Dado o conjunto de dados o programa estima a freqüência de 

#recombinação sob todos os arranjos para as estimativas de M.V. e 

#de Bayes e dá as probabilidades a posteriori de cada arranjo. 

################################################################## 

############################################################################### 

# ENTRAR COM OS VALORES DE n1, n2, ... , n9 (NÚMERO DE INDIVíDUOS 

#EM CADA CLASSE FENOTíPICA) 

############################################################################### 

dados<-read. table(UdadosB1B1aa_50. txtU, head=T) # Tem que especificar o diretorio 

attach(dados) 

n1<-dadosL 1] 

n2<-dados L 2] 

n3< -dados L 3] 

n4<-dados L 4] 

n5<-dados L 5] 

n6<-dados L 6] 

n7<-dados L 7] 

n8<-dados L8] 

n9<-dadosL9] 

# verossimilhança para o arranjo 1 

# ESTIMADOR DE MÁXIMA VEROSSIMILHANÇA 

H1<-function(lr){ 

return(matrix(c«1-lr)-2,lr*(1-lr) ,lr*(1-lr),lr-2,1r*(1-lr) ,( 1-lr)-2,lr-2,lr*(1-1r) ,lr*(1-lr) , 

lr-2,(1-lr)-2,lr*(1-lr),lr-2,lr*(1-1r) ,1r*(1-lr) ,(1-1r)-2),4,4,by=row» 

} 

IpBlt<-matrix(c(1,1,0,O,O,O,1,O,O,O,O,1),3,4,by=row) 

ma<-matrix(c(1,0,O,O,1,0,0,O,1),3,3,by=row) 

D1H<-function(lr){ 

return(matrix(c(O,lr*(1-lr),lr*(1-lr),2*lr-2,lr*(1-lr),0,2*lr-2,lr*(1-lr),lr*(1-lr), 

2*lr-2,O ,lr* (1-1r) ,2*lr-2,lr*(1-lr),lr*(1-lr) ,0) ,4,4,by=ro w» 
} 
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# Para o calculo do intervalo de confiança. 

kC<-function(r,n1,n2,n3,n4,n5,n6,n7,n8,n9){-(n4*r-2+n1*r-2+n3*r-2+2*n9*r-2+n2*r-2+2*n8*r-2+ 

2~6*r-2+n7*r-2+2*r-2*n5-2*n3*r-2~6*r-2*n2*r-2*n7*r-2~4*r-2*n8*r+n8+n6+n4+n3+n2+n7)/(r-2*(-1+r)-2)} 

confinfA1<-rep(O,51) 



confsupAl<-rep(O,51) 

cf<-O.3 

r<-rep(O. 7,51) 

N<-50 

for(i in 1: 51){ 

m<-matrix(c(n1 [i] ,n2[i] ,n3 [i] ,n4[i] ,n5[i] ,n6[i] ,n7[i] ,n8[i] ,n9[i]) ,3,3,by=row) 

while(abs(r[i]-cf»O.0001){ r[i]<-cf 

c<-O 

for(i1 in 1:3){ 

for(i2 in 1 :3){ 

c<-1/(2*N)*m[i1,i2]*(ma[il,]%*%«(IpB1t%*%DlH(r[i]»%*%t(IpBlt»%*%ma[,i2]»/ 

«ma[i1,]%*%«IpBlt%*%Hl(r[i]»%*%t(IpBlt»)%*Y~[,i2])+c 

cf<-c 

}}} 
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confinfA1[i] <-r[i]-1.96*(1/( -(kC(r[i] ,n1[i] ,n2[i] ,n3[i] ,n4[i] ,n5[i] ,n6[i] ,n7[i] ,n8[i] ,n9[i] »*N)YO/2) 

confsupA1[i] <-r[i] +1. 96* 0/( -(kC(r[i] ,nl [i] ,n2 [i] ,n3 [i] ,n4[i] ,n5[i] ,n6[i] ,n7[i] ,n8[i] ,n9[i] »*N»-(1/2)} 

rAl<-r 

##############################tHt###################################################################### 

# ESTIMADOR BAYESIANO 

##############################tt#####################################################tt#############tt### 

veroAl<-function(lr,11,12,13,14,15,16,17,18,19){ 

return«(1-lr)-2)-19*(lr*(1-lr»-18*(lr*(1-lr)+lr-2)-17*(lr*(1-lr»-16*«1-lr)-2)-15* 

(lr*(1-lr)+lr-2)-14*(lr*(1-1r)+lr-2)-13*(lr*(1-1r)+lr-2)-12*(2*(1-1r)-2+2*lr*(1-1r»-11) 

} 

priori<-2 

postpropA1<-function(lr,11,12,13,14,15,16,17,18,19){ 

return««1-lr)-2)-19*(lr*(1-1r»-18*(lr*(1-1r)+lr-2)-17*(lr*(1-lr»-16*«1-lr)-2)-15* 

(lr*(1-lr)+lr-2)-14*(lr*(1-lr)+lr-2)-13*(lr*(1-1r)+lr-2)-12*(2*(1-1r)-2+2*lr*(1-lr»-11)*priori) 

} 

solveit<-function(quant~foo,lw,area){ 

(integrate(foo,lw,quant)$value-area)-2} # para o HPD 

est<-array(1:5l,dim=c(5l,1» hpdinfAl<-array(1:51,dim=c(51,1» 

hpdsupAl<-array(1:51,dim=c(51,1» 

for(i in 1:51){ 

b<-function(lr){ 

return(postpropAl(lr,nl[i],n2[i],n3[i],n4[i],n5[i],n6[i],n7[i],n8[i],n9[i]» 

} 

const<-integrate(b,O,O.5)$value 

f<-function(lr){ 

return«lr*postpropAl(lr,nl[i],n2[i],n3[i],n4[i],n5[i],n6[i],n7[i],n8[i],n9[i]»/const) 

} 

post<-function(lr){ 

return«postpropAl(lr,nl[i],n2[i],n3[i],n4[i],n5[i],n6[i],n7[i],n8[i],n9[i]»/const) 

} # para o Intervalo de Credibilidade 



est[i]<-integrate(f,O,O.5)$value 

hpdinfAl[i]<-optimize(solveit,c(O,O.5),foo=post,Iw=O,area=O.025)$minimum 

hpdsupAl[i]<-optimize(solveit,c(O,O.5),foo=post,Iw=O,area=O.975)$minimum 

} 

estAl<-est 

# verossimilhança para o arranjo 2 

# ESTIMADOR DE MÁXIMA VEROSSIMILHANÇA 

H2<-function(lr){ 

return(matrix(c(Ir*(1-Ir),(1-lr)-2,(lr)-2,lr*(1-1r),(1-lr)-2,lr*(1-lr),Ir*(1-1r),Ir-2,lr-2, 

Ir*(1-Ir),lr*(1-1r),(1-lr)"2,lr*(1-1r),lr"2,(1-lr)"2,lr*(1-Ir»,4,4,by=row» 

} 

IpB1t<-matrix(c(1,1,O,O,O,O,1,O,O,O,O,1),3,4,by=row) 

ma<-matrix(c(1,O,O,O,l,O,O,O,1),3,3,by=row) 

DH<-function(lr) { 

return(matrix(c(Ir*(1-1r),O,2*lr-2,lr*(1-1r),O,lr*(1-Ir),lr*(1-lr),2*Ir-2,2*lr"2,lr*(1-1r), 

Ir*(1-lr),O,lr*(1-Ir),2*lr"2,O,lr*(1-1r»,4,4,by=row» 

} 
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kC<-function(r,nl,n2,n3,n4,n5,n6,n7,n8,n9){-(-2*n9*r+2*n9*r-2-2*n5*r+2*n5*r-2-2*n7*r+n7*r-2-

2*n4*r+n4*r"2-2*n3*r+n3*r"2-2*n2*r+n2*r"2+2*n6*r"2+n1*r"2+2*n8*r"2+n2+n3+n4+n5+n7+n9)/(r"2*(-1+r)"2)} 

confinfA2<-rep(O,51) confsupA2<-rep(O,51) 

cf<-O.3 r<-rep(O.1,51) 

N<-50 for(i in 1:51){ 

m<-matrix(c(n1[i],n2[i],n3[i],n4[i],n5[i],n6[i],n7[i],n8[i],n9[i]),3,3,by=row) 

whi1e(abs(r[i]-cf»O.0001){ r[i]<-cf c<-O for(i1 in 1:3){ 

for(i2 in 1:3){ 

c<-1/(2*N)*m[i1,i2]*(ma[i1,]%*%«((IpB1t%*%DH(r[i]»%*%t(IpB1t»%*'l~a[,i2]»/«ma[i1,]%*% 

«IpB1t%*%H2(r[i]»%*%t(IpB1t»)%*'l~a[,i2])+c 

cf<-c 

}}} 

confinfA2[i]<-r[i]-1.96*(1/(-(kC(r[i],nl[i],n2[i],n3[i],n4[i],n5[i],n6[i],n7[i],n8[i],n9[i]»*N»-(1/2) 

confsupA2[i]<-r[i]+1.96*(1/(-(kC(r[i],n1[i],n2[i],n3[i],n4[i],n5[i],n6[i],n7[i],n8[i],n9[i]»*N»-(1/2) 

} 

rA2<-r 

# ESTIMADOR BAYESIANO 

veroA2<-function(lr,11,12,13,14,15,16,17,18,19){ 

return«lr*(1-lr»-19*«1-lr)-2)-18*(lr-2+lr*(1-lr»-17*«1-Ir)"2)-16*(Ir*(1-1r»-15* 

(Ir-2+1r*(1-Ir»-14*(lr"2+lr*(1-1r»-13*(lr-2+lr*(1-Ir»-12*(2*Ir*(1-1r)+2*(1-1r) "2)-11) 

} 

priori<-2 

postpropA2<-function(lr,11,12,13,14,15,16,17,18,19){ 

return«(Ir*(1-1r»"19*«1-1r)"2)"18*(Ir-2+1r*(1-Ir»-17*«1-1r)-2)-16*(lr*(1-1r»-15* 

(Ir-2+Ir*(1-Ir»-14*(lr-2+lr*(1-1r»-13*(lr-2+Ir*(1-1r»-12*(2*lr*(1-1r)+2*(1-1r)-2)-11)*priori) 

} 

solveit<-function(quant,foo,lw,area){ 



(integrate(foo,lw,quant)$value-area)~2} # para o intervalo de credibilidade 

est<-array(1:51,dim=c(51,1» hpdinfA2<-array(1:5l,dim=c(51,1» 

hpdsupA2<-array(1:5l,dim=c(5l,1» 

for(i in 1:51){ 

b<-function(lr){ 

return(postpropA2(lr,nl[i),n2[i),n3[i),n4[i),n5[i),n6[i) ,n7[i) ,n8[i) ,n9[i)) 

} 

const<-integrate(b,O,O.5)$value 

f<-function(lr){ 

return«lr*postpropA2(lr,nl[i),n2[i),n3[i),n4[i),n5[i),n6[i) ,n7[i) ,n8[i),n9[i))/const) 

} 

post<-function(lr){ 

return«postpropA2(lr,nl[i),n2[i) ,n3[i) ,n4[i) ,n5[i] ,n6[i) ,n7[i),n8[i),n9[i))/const) 

} # para o HPD 

est[i]<-integrate(f,O,O.5)$value 

hpdinfA2[i)<-optimize(solveit,c(O,O.5),foo=post,1w=O,area=O.025)$minimum 

hpdsupA2[i)<-optimize(solveit,c(O,O.5),foo=post,1w=O,area=O.975)$minimum 

} 

estA2<-est 

# verossimilhança para o arranjo 3 

H3<-function(lr) { 

return(matrix(c(lr*(1-lr),lr~2,(1-lr)~2,lr*(1-lr),lr~2,1r*(1-lr),lr*(1-lr),(1-lr)~2,(1-lr)~2, 

lr*(1-lr),lr*(1-lr),lr~2,lr*(1-lr),(1-lr)~2,lr~2,lr*(1-lr»,4,4,by=row» 

} 

IpBlt<-matrix(c(1,1,O,O,O,O,1,0,0,0,0,l),3,4,by=row) 

maB<-matrix(c(1,O,O,O,1,0,O,0,1),3,3,by=row) 

D3H<-function(lr){ 

return(matrix(c(lr*(1-lr),2*lr~2,O,lr*(1-lr),2*lr~2,lr*(1-lr) ,1r*(1-lr) ,0,0 ,lr* (l-Ir) , 

lr*(1-lr),2*lr~2,lr*(1-lr),0,2*lr~2,lr*(1-lr»,4,4,by=row» 

} 

# Para o calculo do intervalo de confiança. 

kC<-function(r,nl,n2,n3,n4,n5,n6,n7,n8,n9){-(-4*n6*r-2*nl*r-2*n5*r-4*n8*r-2*n9*r+2*n8*r~2+2*n6 

*r-2+nl*T~2+n7*r-2+n4*r-2+n2*r-2+n3*r-2+2*n5*r-2+2*n9*r-2+n1+n5+2*n6+2*n8+n9)/(r-2*(-1+r)~2)} 

confinfA3<-rep(0, 51) 

cOnfsupA3<-rep(O,51) 

cf<-0.3 

r<-rep(O.7,51) 

N<-50 for(i in 1:51){ 

m<-matrix(c(nl[i) ,n2[i) ,n3[i] ,n4[i) ,n5[i) ,n6[i] ,n7[i) , n8[i],n9[i]),3,3,by=row) 

while(abs(r[i]-cf»O.OOOl){ r[i]<-cf 

c<-o 

for(il in 1:3){ 
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for(i2 in 1:3){ 

c<-1/(2*N)*m[il,i2]*(maB[il,]%*%«(IpBlt%*%D3H(r[i]»%*%t(IpBlt»%*%maB[,i2]»/«maB[il,]%*% 

«IpBlt%*%H3(r[i]»%*%t(IpBlt»)%*'l~aB[,i2])+c 

cf <-c 

84 

}}} 

confinfA3[i]<-r[i]-1.96*(1/(-(kC(r[i],nl[i],n2[i],n3[i],n4[i],n5[i],n6[i],n7[i],n8[i],n9[i]»*N»A(1/2) 

confsupA3[i]<-r[i]+1.96*(1/(-(kC(r[i],nl[i],n2[i),n3[i),n4[i),n5[i],n6[i],n7[i),n8[i],n9[i]»*N»A(1/2)} 

rA3<-r 

# ESTIMADOR BAYESIANO 

veroA3<-function(lr,ll,l2,l3,l4,l5,l6,l7,l8,19){ 

return«lr*(1-lr»Al9*(lrA2)A18*«1-1r)A2+lr*(1-1r»Al7*(lrA2) A16*(lr*(1-lr»Al5*«1-lr) A2+lr*(1-1r»A14* 

«1-lr)A2+lr*(1-lr»A13*«1-lr)"2+lr*(1-lr»Al2*(2*lr*(1-lr)+2*lrA2) AlI} 

priori<-2 

postpropA3<-function(lr,ll,l2,l3,14,l5,l6,l7,18,19){ 

} 

return«(lr*(1-lr»A19*(lrA2)A18*«1-1r) A2+lr*(1-lr»A17*(l r A2)Al6*(lr*(1-1r»A15* 

«1-lr)-2+lr*(1-lr»Al4*«1-lr)A2+lr*(1-lr»A13*«1-lr)A2+lr*(1-lr»Al2*(2*lr*(1-1r)+2*lrA2)All)*priol 

solveit<-function(quant,foo,lw,area){ 

(integrate(foo,lw,quant)$value-area)A2} # para o HPD 

est<-array(1:51,dim=c(51,1» hpdinfA3<-array(1:51,dim=c(51,1» 

hpdsupA3<-array(1:51,dim=c(51,1» 

for(i in 1:51){ 

b<-function(lr){ 

return(postpropA3(lr,nl[i),n2[i),n3[i),n4[i],n5[i),n6[i),n7[i),n8[i],n9[i)) 

} 

const<-integrate(b,O,O.5)$value 

f<-function(lr){ 

return«lr*postpropA3(lr,nl[i),n2[i],n3[i],n4[i),n5[i),n6[i],n7[i),n8[i],n9[i))/const) 

} 

post<-function(lr){ 

return«postpropA3(lr,nl[i),n2[i),n3[i),n4[i),n5[i),n6[i],n7[i),n8[i),n9[i))/const) 

} # para o intervalo de credibilidade 

est [i] <-integrate(f,O,O. 5)$value 

hpdinfA3[i)<-optimize(solveit,c(O,O.5),foo=post,1w=O,area=O.025)$minimum 

hpdsupA3[i)<-optimize(solveit,c(O,O.5),foo=post,lw=O,area=O.975)$minimum 

} 

estA3<-est 

# verossimilhança para o arranjo 4 

# ESTIMADOR DE MÁXIMA VEROSSIMILHANÇA 

H4<-function(lr){ 



return(matrix(c«lr)-2,lr*(1-1r),lr*(1-1r),(1-1r)-2,lr*(1-lr),(lr)-2,(1-1r)-2,lr*(1-lr), 

lr*(1-lr),(1-1r)-2,(lr)-2,lr*(1-1r),(1-1r)-2,lr*(1-1r),lr*(1-1r),(lr)-2),4,4,by=row» 

} 

IpBlt<-matrix(c(1,1,O,O,O,O,1,O,O,O,O,1),3,4,by=row) 

maB<-matrix(c(1,O,O,O,1,O,O,O,1),3,3,by=row) 

D4H<-function(lr){ 

return(matrix(c(2*(lr)-2,lr*(1-1r),lr*(1-1r),O,lr*(1-lr),2*(lr)-2,O,lr*(1-1r),lr*(1-1r),O, 

2*(lr)-2,lr*(1-1r),O,lr*(1-1r),lr*(1-1r),2*(lr)-2),4,4,by=row» 

} 

kC<-function(r,nl,n2,n3,n4,n5,n6,n7,n8,n9){-(n1+2*n5+n6+n8+2*n9-4*n5*r+2*n5*r-2-2*n1*r+nl*r-2-

4*n9*r+2*n9*r-2+2*n8*r-2+2*n6*r-2-2*n8*r-2*D6*r+n7*r-2+n2*r-2+n3*r-2+n4*r-2)!(r-2*(-1+r)-2)} 

confinfA4<-rep(O,51) confsupA4<-rep(O,51) 

cf<-O.3 r<-rep(O.1,51) 

N<-50 

for(i in 1:51){ 

m<-matrix(c(nl[i),n2[i),n3[i),n4[i),n5[i),n6[i),n7[i),n8[i),n9[i),3,3,by=row) 

while(abs(r[i)-cf»O.OOOl){ r[i]<-cf 

c<-O 

for(i1 in 1:3}{ 

for(i2 in 1:3){ 

c<-1!(2*N)*m[il,i2]*(maB[il,]%*%«(IpBlt%*%D4H(r[i))%*%t(IpBlt»%*'l~aB[,i2))!«maB[il,]%*% 

«IpB1t%*%H4(r[i]»%*%t(IpBlt»)%*'l~aB[,i2)+c 

cf<-c 
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}}} 

confinfA4[i]<-r[i)-1.96*(1!(-(kC(r[i),nl[i],n2[i),n3[i),n4[i],n5[i),n6[i],n7[i),n8[i],n9[i]»*N»-(1!2) 

confsupA4[i]<-r[i)+1.96*(1!(-(kC(r[i],nl[i],n2[i],n3[i],n4[i],n5[i],n6[i),n7[i),n8[i],n9[i]»*N»-(1!2)} 

rA4<-r 

# ESTIMADOR BAYESIANO e INTERVALO DE CREDIBILIDADE 

veroA4<-function(lr,11,12,13,14,15,16,17,18,19){ 

return«lr-2)-19*(lr*(1-1r»-18*(lr*(1-lr)+(1-lr)-2)-17*(lr*(1-lr»-16*(lr-2)-15* 

(lr*(1-lr)+(1-1r)-2)-14*(lr*(1-lr)+(1-1r)-2)-13*(lr*(1-1r)+(1-1r)-2)-12*(2*lr-2+2*lr*(1-1r»-11)} 

priori<-2 

postpropA4<-function(lr,11,12,13,14,15,16,17,18,19){ 

return«(lr-2)-19*(lr*(1-1r»-18*(lr*(1-lr)+(1-1r)-2)-17*(lr*(1-lr»A16*(lr-2)-15* 

(lr*(1-1r)+(1-lr) A2)A14* (lr*(1-1r)+(1-lr)-2)-13*(lr*(1-1r )+(1-lr)A2)A12*(2*lr-2+2*lr*(1-1r»-11)*priori) 

} 

solveit<-function(quant,foo,lw,area){ 

(integrate(foo,lw,quant)$value-area)A2} # para o HPD 

est<-array(1:51,dim=c(51,1» hpdinfA4<~array(1:51,dim=c(51,1» 

hpdsupA4<-array(1:51,dim=c(51,1» 

for(i in 1:51){ 

b<-function(lr){ 



return(postpropA4(lr ,nl [i] ,n2[i] ,n3[i] ,n4[i] ,n5[i),n6[i] ,n7[i] ,n8[i] ,n9[i]» 

} 

const<-integrate(b,O,O.5)$value 

f<-function(lr){ 

return«lr*postpropA4(lr,nl[i] ,n2[i] ,n3[i] ,n4[i] ,n5[i] ,n 6[i],n7[i],n8[i],n9[i]»/const) 

} 

post <-function (Ir) { 

return«postpropA4(lr,n1[i],n2[i] ,n3[i] ,n4[i] ,n5[i] ,n6[i] ,n7[i] ,n8[i] ,n9[i]»/const) 

} # para o HPD 

est[i]<-integrate(f,O,O.5)$value 

hpdinfA4[i]<-optimize(solveit,c(O,O.5),foo=post,1w=O,area=O.025)$minimum 

hpdsupA4[i]<-optimize(solveit,c(O,O.5),foo=post,1w=O,area=O.975)$minimum 

} 

estA4<-est 

# SAlDA I - ESTIMATIVAS DAS FREQüftNCIAS DE RECOMBINAÇÃO PARA OS 

# ARRANJOS A1, A2, A3 E A4 

rAI 

rA2 

rA3 

rA4 

estA1 

estA2 

estA3 

estA4 

# Programa para estimar a fase de liga9ão entre cruzamentos dos 

#tipos BI e B1 

# Definindo a distribui9ão de probabilidade a priori para a fase de liga9ão. 

priori<-1/4 

constb<-rep(O,51) 

constv<-rep(O, 51) 

fasepostAlb<-rep(O,51) 

fasepostA2b<-rep(O,51) 

fasepostA3b<-rep(O,51) 

fasepostA4b<-rep(O,51) 

fasepostA1v<-rep(O,51) 

f~sepostA2v<-rep(O,51) 

fasepostA3v<-rep(O, 51) 

fasepostA4v<-rep(O,51) 

for(i in 1 :51){ 

fasepostpropA1<-function(lr){ 
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return(veroAl(lr,nl[i),n2[i),n3[i),n4[i),n5[i),n6[i),n7[i),n8[i),n9[i)*priori)} 

fasepostpropA2<-function(lr){ 

return(veroA2(lr,nl[i),n2[i),n3[i),n4[i),n5[i),n6[i),n7[i),n8[i),n9[i)*priori)} 

fasepostpropA3<-function(lr){ 

return(veroA3(lr,nl[i),n~[i),n3[i),n4[i),n5[i],n6[i),n7[i),n8[i),n9[i)*priori)} 

fasepostpropA4<-function(lr){ 

return(veroA4(lr,nl[i),n2[i),n3[i),n4[i),n5[i],n6[i],n7[i],n8[i),n9[i)*priori)} 

constb[i)<-sum(fasepostpropAl(estAl[i),fasepostpropA2(estA2[i),fasepostpropA3(estA3[i]), 

fasepostpropA4(estA4[i]» 

constv[i]<-sum(fasepostpropAl(rAl[i]),fasepostpropA2(rA2[i]),fasepostpropA3(rA3[i]),fasepostpropA4(rA4[i]» 

# fases a posteriori com estimativas Bayesianas da freqüência de recombina~ão 

fasepostAlb[i] <-fasepostpropAl(estAl [i])/constb[i] 

fasepostA2b[i] <-fasepostpropA2(estA2[i])/constb[i) 

fasepostA3b[i] <-fasepostpropA3(estA3[i])/constb[i] 

fasepostA4b[i] <-fasepostpropA4(estA4[i])/constb[i) 

# fases a posteriori com estimativas de max. veros. da freqüência de recombina~ão 

fasepostAlv[i)<-fasepostpropAl(rAl[i)/constv[i] 

fasepostA2v[i] <-fasepostpropA2(rA2[i])/constv[i] 

fasepostA3v[i] <-fasepostpropA3(rA3[i])/constv[i] 

fasepostA4v[i]<-fasepostpropA4(rA4[i])/constv[i] } 

# SAÍDA 11 - PROBABILIDADES A POSTERIORI DOS ARRANJOS Al, A2, A3 E 

# A4 APLICADA ÀS ESTIMATIVAS DAS RESPECTIVAS FREQÜÊNCIAS DE RECOMBINAÇÃO 

faseb<-cbind(fasepostAlb,fasepostA2b,fasepostA3b,fasepostA4b) 

fasev<-cbind(fasepostAlv, fasepostA2v , fasepostA3v, fasep ostA4v) 

r<-cbind(rAl,rA2,rA3,rA4) est<-cbind(estAl,estA2,estA3,estA4) 
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A5 - Gráficos referente aos cruzamentos D1D1(1), D1B3(2), D1A(3), D1C(4), 

D1B1(5) e D2B1(6) 
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Figura 27 - Estimativas das freqüências de recombinação - cruzamento D1D1(1) -

arranjo A2 - progênie de tamanho 50 
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Figura 28 - Estimativas das freqüências de recombinação - cruzamento D1D1(1) -

arranjo A2 - progênie de tamanho 100 
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Figura 29 - Estimativas das freqüências de recombinação - cruzamento DIDl(l) -

arranjo A3 - progênie de tamanho 50 
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Figura 30 - Estimativas das freqüências de recombinação - cruzamento DIDl(l) -

arranjo A3 - progênie de tamanho 100 
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Figura 31 - Estimativas das freqüências de recombinação - cruzamento DIDl(l) -

arranjo A4 - progênie de tamanho 50 
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Figura 32 - Estimativas das freqüências de recombinação - cruzamento DIDl(l) -

arranjo A4 - progênie de tamanho 100 
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A6- Resultados de simulação - Estimativas de M. V. e de Bayes, intervalos de 

confiança e de credibilidade para o cruzamento do tipo B1D2(6) sob o 

arranjo A3, tamanho de progênie 50 

L C. Inf. Est. M. v. I. C. Sup. Est. M. V. Sigo I.Cred. Inf. Est. Bayes I. Credo Sup. Est. Bayes Sigo 

--0,0551 0,0003 0,0557 0,0003 0,0010 0,0370 0,1323 0,0370 

-0,0617 0,0002 0,0622 0,0002 0,0012 0,0455 0,1611 0,0455 

--0,0564 0,0002 0,0568 0,0002 0,0010 0,0385 0,1372 0,0385 

-0,0481 0,0001 0,0484 0,0001 0,0007 0,0286 0,1028 0,0286 

0,0907 0,1069 0,1230 0,1069 0,0389 0,1333 0,2735 0,1333 

0,0582 0,0717 0,0852 0,0717 0,0219 0,1000 0,2277 0,1000 

0,0940 0,1108 0,1275 0,1108 0,0403 0,1379 0,2823 0,1379 

0,0710 0,0873 0,1037 0,0873 0,0265 0,1200 0,2700 0,1200 

0,0853 0,1048 0,1242 0,1048 0,0321 0,1428 0,3166 0,1428 

0,0627 0,0772 0,0918 0,0772 0,0235 0,1071 0,2429 0,1071 

0,0626 0,0771 0,0917 0,0771 0,0235 0,1071 0,2429 0,1071 

0,0245 0,0336 0,0428 0,0336 0,0079 0,0625 0,1670 0,0625 

0,0845 0,0997 0,1148 0,0997 0,0363 0,1250 0,2575 0,1250 

0,0710 0,0874 0,1037 0,0874 0,0265 0,1200 0,2700 0,1200 

0,2119 0,2377 0,2634 0,2377 0,1071 0,2585 0,4403 0,2585 

0,2004 0,2226 0,2448 0,2226 0,1069 0,2408 0,4067 0,2408 

0,1126 0,1293 0,1460 0,1293 0,0527 0,1515 0,2899 0,1515 

0,0910 0,1116 0,1322 0,1116 0,0338 0,1499 0,3307 0,1499 

0,1925 0,2140 0,2355 0,2140 0,1030 0,2330 0,3955 0,2330 

0,2460 0,2723 0,2986 0,2723 0,1316 0,2873 0,4598 0,2873 

0,2166 0,2403 0,2640 0,2403 0,1156 0,2580 0,4293 0,2580 

0,1428 0,1672 0,1916 0,1672 0,0605 0,1993 0,3916 0,1993 

0,4121 0,4396 0,4671 NA 0,2549 0,4001 0,4949 NA 

0,1459 0,1670 0,1882 0,1670 0,0683 0,1922 0,3601 0,1922 

0,2967 0,3211 0,3456 NA 0,1785 0,3269 0,4747 0,3269 

0,2029 0,2277 0,2525 0,2277 0,1022 0,2485 0,4284 0,2485 

-0,0551 0,0003 0,0557 0,0003 0,0010 0,0370 0,1323 0,0370 

0,1106 0,1300 0,1494 0,1300 0,0474 0,1599 0,3234 0,1599 
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A6 - Resultados de simulação - Estimativas de M.V. e de Bayes, intervalos de 

confiança e de credibilidade para o cruzamento do tipo BID2(6) sob o 

arranjo A3, tamanho de progênie 50 

L C. Inf. Est. M. V. L C. Sup. Est. M. V. Sigo I.Cred. Inf. Est. Bayes I. Credo Sup. Est. Bayes Sigo 

0,2021 0,2269 0,2516 0,2269 0,1022 0,2485 0,4284 0,2485 

0,2075 0,2304 0,2533 0,2304 0,1111 0,2492 0,4180 0,2492 

0,2716 0,2960 0,3203 0,2960 0,1583 0,3063 0,4642 0,3063 

0,3063 0,3330 0,3596 NA 0,1781 0,3350 0,4814 0,3350 

0,1066 0,1254 0,1441 0,1254 0,0454 0,1538 0,3121 0,1538 

0,4490 0,4779 0,5067 NA 0,2720 0,4134 0,4963 NA 

0,2868 0,3106 0,3344 0,3106 0,1723 0,3180 0,4689 0,3180 

0,3317 0,3568 0,3819 NA 0,2048 0,3540 0,4853 NA 
0,4298 0,4580 0,4862 NA 0,2634 0,4069 0,4956 NA 

0,4545 0,4812 0,5078 NA 0,2879 0,4200 0,4966 NA 

0,2362 0,2596 0,2830 0,2596 0,1321 0,2743 0,4396 0,2743 

0,3566 0,3884 0,4202 NA 0,1956 0,3649 0,4914 NA 

0,3884 0,4163 0,4442 NA 0,2361 0,3874 0,4934 NA 

0,4115 0,4439 0,4764 NA 0,2299 0,3914 0,4947 NA 
0,4341 0,4612 0,4883 NA 0,2721 0,4109 0,4959 NA 

0,3098 0,3336 0,3575 NA 0,1913 0,3367 0,4777 0,3367 

0,3725 0,3996 0,4268 NA 0,2278 0,3794 0,4920 NA 

0,3797 0,4087 0,4378 NA 0,2243 0,3810 0,4929 NA 
0,4701 0,4996 0,5292 NA 0,2807 0,4194 0,4968 NA 

0,5606 0,5860 0,6113 NA 0,3501 0,4513 0,4984 NA 
0,4922 0,5188 0,5455 NA 0,3097 0,4324 0,4975 NA 

0,6242 0,6517 0,6793 NA 0,3556 0,4549 0,4987 NA 
0,3356 0,3641 0,3925 NA 0,1935 0,3546 0,4881 NA 

"NA": indica que o valor estimado é não significativo. 
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A 7 - Gráficos referente ao cruzamento B3C(9), sob os arranjos AI e A3 

Freqüência de Recombinação '" ." 
Freqüência de Recombinação 

.2: 
tií 

I'- o f'.: o = o o o Estimativas de Max. Veros 'c 
<lU O> O> 

~ • Estimativas Bayesianas 'tn <O .., 
t: o o o 
:o . ." 
E ~ 

O> 
~ ." 

8 o c: o 
CD :õ 
fI v E v 
ri- o o o o 
~ 

Q) 

LL (') cr: (') .., o Q) o 
-o -o 
U) C\! O- C\! .., 

o !!? o 
.~ u.. 
tií ." 
E -r-: -o -r-: 
1;) o 

'" 
o 

W ." 
~ ~ ~ 
o o 

o Estimativas de Max. Vero 
• Estimativas Bayesianas 

E 
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ti w O~ Oj 02 O~ OA 05 

Freqüência de Recombinação Freqüência de Recombinação 

Figura 33 - Estimativas das freqüências de recombinação - cruzamento B3C(9) - ar

ranjo AI - progênie de tamanho 50 
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Figura 34 - Estimativas das freqüências de recombinação - cruzamento B3C(9) - ar

ranjo AI - progênie de tamanho 100 
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ranjo A3 - progênie de tamanho 50 
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A8- Resultados de simulação - Estimativas de M.V. e de Bayes, intervalos de 

confiança e de credibilidade para o cruzamento do tipo B3B3(7) sob o 

arranjo A3, tamanho de progênie 50 

1. c. Inf. Est. M. v. 1. c. Sup. Est. M. v. Sigo LCred. Inf. Est. Bayes I. Credo Sup. Est. Bayes Sigo 

0,0000 0,0000 0,0002 0,0100 0,0370 0,0100 

0,0000 0,0000 0,0002 0,0100 0,0370 0,0100 

0,0164 0,0204 0,0244 0,0204 0,0063 0,0307 0,0743 0,0307 

0,0567 0,0640 0,0713 0,0640 0,0301 0,0755 0,1427 0,0755 

0,0260 0,0310 0,0359 0,0310 0,0113 0,0415 0,0914 0,0415 

0,0462 0,0528 0,0593 0,0528 0,0233 0,0638 0,1254 0,0638 

0,0789 0,0877 0,0964 0,0877 0,0451 0,1000 0,1791 0,1000 

0,0569 0,0642 0,0715 0,0642 0,0301 0,0755 0,1427 0,0755 

0,0790 0,0877 0,0964 0,0877 0,0451 0,1000 0,1791 0,1000 

0,0905 0,0999 0,1093 0,0999 0,0532 0,1130 0,1985 0,1130 

0,0791 0,0878 0,0965 0,0878 0,0451 0,1000 0,1791 0,1000 

0,1149 0,1258 0,1366 0,1258 0,0708 0,1409 0,2416 0,1409 

0,0678 0,0758 0,0838 0,0758 0,0374 0,0876 0,1606 0,0876 

0,1149 0,1258 0,1366 0,1258 0,0708 0,1409 0,2416 0,1409 

0,1550 0,1682 0,1815 0,1682 0,1006 0,1897 0,3301 0,1897 

0,1695 0,1837 0,1979 0,1837 0,1116 0,2088 0,3714 0,2088 

0,1695 0,1837 0,1979 0,1837 0,1116 0,2088 0,3714 0,2088 

0,1846 0,1998 0,2151 0,1998 0,1233 0,2295 0,4143 0,2295 

0,2175 0,2353 0,2530 0,2353 0,1486 0,2741 0,4676 0,2741 

0,1279 0,1395 0,1511 0,1395 0,0802 0,1560 0,2666 0,1560 
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A8 - Resultados de simulação - Estimativas de M.V. e de Bayes, intervalos de 

confiança e de credibilidade para o cruzamento do tipo B3B3(7) sob o 

arranjo A3, tamanho de progênie 50 

L c. Inf. Est. M. v. L C. Sup. Est. M. v. Sigo LCred. Inf. Est. Bayes I. Credo Sup. Est. Bayes Sigo 

0,2175 0,2353 0,2530 0,2353 0,1486 0,2741 0,4676 0,2741 

0,1552 0,1685 0,1818 0,1685 0,1006 0,1897 0,3301 0,1897 

0,2547 0,2761 0,2975 NA 0,1764 0,3176 0,4853 0,3176 

0,1849 0,2002 0,2154 0,2002 0,1233 0,2295 0,4143 0,2295 

0,2006 0,2170 0,2334 0,2170 0,1356 0,2515 0,4475 0,2515 

0,3236 0,3579 0,3922 NA 0,2201 0,3686 0,4931 NA 
0,1413 0,1537 0,1662 0,1537 0,0902 0,1722 0,2955 0,1722 

0,3339 0,4708 0,6077 NA 0,2477 0,3916 0,4950 NA 
0,1696 0,1839 0,1981 0,1839 0,1116 0,2088 0,3714 0,2088 

0,2006 0,2170 0,2334 0,2170 0,1356 0,2515 0,4475 0,2515 

0,4283 0,4976 0,5668 NA 0,2606 0,4005 0,4955 NA 
0,3244 0,3592 0,3939 NA 0,2201 0,3686 0,4931 NA 
0,3507 0,3988 0,4469 NA 0,2342 0,3811 0,4942 NA 
0,2551 0,2766 0,2981 NA 0,1764 0,3176 0,4853 0,3176 

0,3507 0,3987 0,4468 NA 0,2342 0,3811 0,4942 NA 

0,4283 0,4975 0,5667 NA 0,2606 0,4005 0,4955 NA 
0,2760 0,3003 0,3245 NA 0,1909 0,3369 0,4891 NA 
0,3236 0,3580 0,3923 NA 0,2201 0,3686 0,4931 NA 
0,4735 0,4997 0,5259 NA 0,3195 0,4323 0,4972 NA 
0,4730 0,4998 0,5264 NA 0,2477 0,3916 0,4950 NA 

0,4998 NA 0,2342 0,3811 0,4942 NA 
0,4508 0,4998 0,5488 NA 0,2725 0,4080 0,4960 NA 
0,4508 0,4998 0,5488 NA 0,2725 0,4080 0,4960 NA 
0,4651 0,4998 0,5344 NA 0,2938 0,4199 0,4966 NA 

0,4998 NA 0,2201 0,3686 0,4931 NA 
0,4998 NA 0,1764 0,3176 0,4853 0,3176 

0,4998 NA 0,1909 0,3369 0,4891 NA 
0,4997 NA 0,2201 0,3686 0,4931 NA 
0,4997 NA 0,2201 0,3686 0,4931 NA 
0,4997 NA 0,2342 0,3811 0,4942 NA 
0,4997 NA 0,1622 0,2965 0,4789 0,2965 

"-": indica que não foi possível calcular; "NA": indica que o valor estimado é não significativo. 
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A9- Resultados de simulação - Estimativas de M.V. e de Bayes, intervalos de 

confiança e de credibilidade para o cruzamento do tipo BIBl(16) sob o 

arranjo AI, tamanho de progênie 100 

I. C. Inf. Est. M. V. I. C. Sup. Est. M. v. Sigo LCred. Inf. Est. Bayes I. Credo Sup. Est. Bayes Sigo 

-0,0161 0,0001 0,0163 0,0001 0,0002 0,0067 0,0246 0,0067 

-0,0161 0,0000 0,0161 0,0000 0,0002 0,0067 0,0244 0,0067 

-0,0160 0,0000 0,0160 0,0000 0,0002 0,0066 0,0241 0,0066 

0,0252 0,0279 0,0306 0,0279 0,0114 0,0345 0,0696 0,0345 

0,0435 0,0469 0,0503 0,0469 0,0233 0,0530 0,0938 0,0530 

0,0573 0,0612 0,0650 0,0612 0,0329 0,0671 0,1123 0,0671 

0,0183 0,0206 0,0229 0,0206 0,0075 0,0270 0,0585 0,0270 

0,0855 0,0902 0,0948 0,0902 0,0538 0,0959 0,1484 0,0959 

0,0492 0,0528 0,0563 0,0528 0,0272 0,0584 0,1004 0,0584 

0,0705 0,0747 0,0790 0,0747 0,0426 0,0805 0,1291 0,0805 

0,1112 0,1164 0,1216 0,1164 0,0742 0,1216 0,1787 0,1216 

0,0541 0,0577 0,0614 0,0577 0,0310 0,0633 0,1060 0,0633 

0,1187 0,1240 0,1294 0,1240 0,0802 0,1293 0,1878 0,1293 

0,0944 0,0993 0,1043 0,0993 0,0604 0,1049 0,1599 0,1049 

0,0736 0,0781 0,0825 0,0781 0,0444 0,0839 0,1344 0,0839 

0,1105 0,1158 0,1212 0,1158 0,0729 0,1214 0,1802 0,1214 

0,1410 0,1470 0,1529 0,1470 0,0975 0,1522 0,2164 0,1522 

0,1990 0,2058 0,2126 0,2058 0,1466 0,2101 0,2817 0,2101 

0,1907 0,1972 0,2038 0,1972 0,1402 0,2014 0,2704 0,2014 

0,1354 0,1410 0,1466 0,1410 0,0943 0,1457 0,2060 0,1457 

0,1932 0,1999 0,2067 0,1999 0,1414 0,2044 0,2755 0,2044 

0,1825 0,1889 0,1953 0,1889 0,1333 0,1931 0,2609 0,1931 

0,1653 0,1717 0,1781 0,1717 0,1174 0,1765 0,2446 0,1765 

0,1961 0,2028 0,2095 0,2028 0,1444 0,2071 0,2778 0,2071 

0,2231 0,2301 0,2371 0,2301 0,1682 0,2340 0,3071 0,2340 

0,3117 0,3199 0,3281 0,3199 0,2447 0,3228 0,4063 0,3228 
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A9- Resultados de simulação - Estimativas de M.V. e de Bayes, intervalos de 

confiança e de credibilidade para o cruzamento do tipo BIBl(16) sob o 

arranjo AI, tamanho de progênie 100 

L C. Inf. Est. M. v. I. C. Sup. Est. M. V. Sigo I.Cred. Inf. Est. Bayes I. Credo Sup. Est. Bayes Sigo 

0,2938 0,3015 0,3092 0,3015 0,2307 0,3043 0,3833 0,3043 

0,2938 0,3015 0,3092 0,3015 0,2307 0,3043 0,3833 0,3043 

0,2755 0,2829 0,2902 0,2829 0,2158 0,2857 0,3611 0,2857 

0,3417 0,3495 0,3573 0,3495 0,2763 0,3517 0,4309 0,3517 

0,2781 0,2858 0,2935 0,2858 0,2158 0,2889 0,3679 0,2889 

0,3580 0,3663 0,3745 0,3663 0,2888 0,3683 0,4510 0,3683 

0,2781 0,2858 0,2935 0,2858 0,2158 0,2889 0,3679 0,2889 

0,2902 0,2978 0,3053 0,2978 0,2286 0,3007 0,3781 0,3007 

0,3945 0,4028 0,4112 0,4028 0,3235 0,4030 0,4802 NA 

0,3279 0,3359 0,3439 0,3359 0,2614 0,3382 0,4195 0,3382 

0,3377 0,3457 0,3538 0,3457 0,2704 0,3481 0,4301 0,3481 

0,3724 0,3809 0,3893 0,3809 0,3007 0,3823 0,4656 0,3823 

0,3706 0,3789 0,3871 0,3789 0,3005 0,3802 0,4622 0,3802 

0,4834 0,4921 0,5008 NA 0,3971 0,4621 0,4984 NA 
0,4097 0,4180 0,4264 NA 0,3372 0,4162 0,4878 NA 

0,3734 0,3817 0,3901 0,3817 0,3029 0,3830 0,4650 0,3830 

0,3697 0,3779 0,3861 0,3779 0,3004 0,3793 0,4605 0,3793 

0,4832 0,4920 0,5007 NA 0,3963 0,4618 0,4984 NA 
0,4071 0,4155 0,4240 NA 0,3337 0,4139 0,4872 NA 
0,4439 0,4529 0,4619 NA 0,3625 0,4408 0,4961 NA 
0,4588 0,4676 0,4764 NA 0,3772 0,4503 0,4973 NA 
0,4791 0,4878 0,4966 NA 0,3930 0,4600 0,4983 NA 
0,4709 0,4797 0,4886 NA 0,3861 0,4561 0,4979 NA 

·0,4648 0,4734 0,4819 NA 0,3841 0,4540 0,4976 NA 
0,3963 0,4048 0,4134 0,4048 0,3228 0,4044 0,4824 NA 

"NA": indica que o valor estimado é não significativo. 
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AlO- Resultados de simulação - Estimativas de M.V. e de Bayes, intervalos de 

confiança e de credibilidade para o cruzamento do tipo AB3(8) sob o 

arranjo AI, tamanho de progênie 50 

L C. Inf. Est. M. V. 1. C. Sup. Est. M. V. Sigo I.Cred. Inf. Est. Bayes I. Credo Sup. Est. Bayes Sigo 

-0,0377 0,0000 0,0377 0,0000 0,0002 0,0099 0,0364 0,0099 

0,0072 0,0100 0,0128 0,0100 0,0024 0,0200 0,0555 0,0200 

-0,0352 0,0000 0,0352 0,0000 0,0002 0,0099 0,0363 0,0099 

0,0072 0,0100 0,0128 0,0100 0,0024 0,0199 0,0550 0,0199 

0,0256 0,0305 0,0353 0,0305 0,0111 0,0403 0,0878 0,0403 

0,0972 0,1063 0,1155 0,1063 0,0587 0,1166 0,1936 0,1166 

0,0648 0,0722 0,0796 0,0722 0,0358 0,0817 0,1452 0,0817 

0,0861 0,0947 0,1033 0,0947 0,0508 0,1047 0,1772 0,1047 

0,0553 0,0623 0,0693 0,0623 0,0293 0,0723 0,1340 0,0723 

0,1163 0,1261 0,1358 0,1261 0,0735 0,1353 0,2142 0,1353 

0,0854 0,0938 0,1023 0,0938 0,0503 0,1033 0,1741 0,1033 

0,1395 0,1503 0,1611 0,1503 0,0910 0,1599 0,2469 0,1599 

0,1172 0,1271 0,1370 0,1271 0,0739 0,1365 0,2168 0,1365 

0,1526 0,1641 0,1755 0,1641 0,1009 0,1744 0,2674 0,1744 

0,0860 0,0945 0,1031 0,0945 0,0507 0,1043 0,1764 0,1043 

0,1083 0,1180 0,1277 0,1180 0,0669 0,1284 0,2095 0,1284 

0,2506 0,2667 0,2828 0,2667 0,1769 0,2816 0,4140 0,2816 

0,2036 0,2172 0,2308 0,2172 0,1406 0,2288 0,3394 0,2288 

0,1294 0,1399 0,1503 0,1399 0,0829 0,1497 0,2351 0,1497 

0,1727 0,1846 0,1965 0,1846 0,1173 0,1940 0,2883 0,1940 

0,1873 0,2000 0,2126 0,2000 0,1284 0,2102 0,3115 0,2102 

0,1669 0,1792 0,1914 0,1792 0,1115 0,1904 0,2910 0,1904 

0,2245 0,2385 0,2525 0,2385 0,1583 0,2491 0,3597 0,2491 

0,1761 0,1884 0,2008 0,1884 0,1193 0,1988 0,2981 0,1988 

0,1846 0,1970 0,2093 0,1970 0,1267 0,2065 0,3040 0,2065 

0,2487 0,2624 0,2761 0,2624 0,1805 0,2701 0,3737 0,2701 
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AlO- Resultados de simulação - Estimativas de M.V. e de Bayes, intervalos de 

confiança e de credibilidade para o cruzamento do tipo AB3(8) sob o 

arranjo AI, tamanho de progênie 50 

I. C. Inf. Est. M. v. 1. c. Sup. Est. M. V. Sigo 1.Cred. Inf. Est. Bayes l. Credo Sup. Est. Bayes Sigo 

0,3674 0,3905 0,4137 NA 0,2613 0,3868 0,4915 NA 

0,2933 0,3110 0,3287 0,3110 0,2110 0,3237 0,4559 0,3237 

0,2716 0,2878 0,3040 0,2878 0,1949 0,2998 0,4264 0,2998 

0,2543 0,2686 0,2828 0,2686 0,1840 0,2770 0,3856 0,2770 

0,2558 0,2713 0,2868 0,2713 0,1827 0,2833 0,4061 0,2833 

0,3758 0,3963 0,4168 NA 0,2741 0,3921 0,4910 NA 
0,3557 0,3720 0,3884 0,3720 0,2694 0,3746 0,4788 0,3746 

0,3549 0,3732 0,3915 NA 0,2630 0,3761 0,4841 NA 
0,4131 0,4331 0,4532 NA 0,3047 0,4154 0,4948 NA 

0,3639 0,3819 0,3999 NA 0,2714 0,3827 0,4859 NA 
0,3134 0,3288 0,3442 0,3288 0,2343 0,3350 0,4464 0,3350 

0,4344 0,4549 0,4754 NA 0,3184 0,4259 0,4962 NA 
0,3796 0,4023 0,4251 NA 0,2712 0,3940 0,4924 NA 
0,3352 0,3539 0,3726 NA 0,2449 0,3607 0,4790 0,3607 

0,2527 0,2678 0,2829 0,2678 0,1806 0,2787 0,3974 0,2787 

0,3928 0,4123 0,4318 NA 0,2907 0,4035 0,4927 NA 
0,4189 0,4345 0,4501 NA 0,3281 0,4234 0,4944 NA 
0,3855 0,4025 0,4194 NA 0,2937 0,3990 0,4897 NA 
0,4240 0,4428 0,4616 NA 0,3181 0,4229 0,4955 NA 
0,3376 0,3553 0,3730 0,3553 0,2495 0,3611 0,4762 0,3611 

0,4789 0,4998 0,5207 NA 0,3445 0,4430 0,4977 NA 
0,3953 0,4129 0,4306 NA 0,2993 0,4058 0,4920 NA 
0,4249 0,4415 0,4580 NA 0,3288 0,4262 0,4953 NA 
0,4134 0,4335 0,4536 NA 0,3047 0,4154 0,4948 NA 
0,4460 0,4643 0,4827 NA 0,3360 0,4347 0,4968 NA 

"NA": indica que o valor estimado é não significativo. 
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All- Cruzamentos da Tabela 2, sua notação em termos dos grupos da 

Tabela 1 e notação utilizada neste trabalho 

Cruzamentos da Tabela 2 Notação Tabela 1 Notação Utilizada 

1 DIDl DIDI(l) 

(1) D2D2 D2D2(2) 

2 DIB3 DIB3(2) 

(2) D2B3 D2B3(2) 

3 DIA D1A(3) 

(3) D2A D2A(3) 

4 DIC D1C(4) 

(4) D2C D2C(4) 

5 DIBl D1Bl(5) 

(5) D2B2 D2B2(5) 

6 DIB2 D1B2(6) 

(6) D2Bl D2Bl(6) 

7 B3B3 B3B3(7) 

8 B3A B3A(8) 

9 B3C B3C(9) 

10 B3Bl B3Bl(1O) 

(10) B3B2 B3B2(10) 

11 AA AA(ll) 

12 AC AC(12) 

13 ABl ABl(13) 

(13) AB2 AB2(13) 

14 CC CC(14) 

15 CBl CBl(15) 

(15) CB2 CB2(15) 

16 B1Bl BIBl(16) 

17 B1B2 BIB2(17) 

(17) B2B2 B2B2(17) 
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