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RESUMO

Mapeamento associativo para múltiplos ambientes e múltiplos locos, visando tolerância à seca em milho

A seca é um dos estresses abióticos mais importantes na cultura do milho, o qual ocasiona reduções

significativas na produção de grãos. A arquitetura genética da tolerância à seca é complexa, fazendo-se necessária a

melhor compreensão desse caráter. Estudos envolvendo mapeamento associativo são úteis por explorarem a variação

genética de caracteres quantitativos e, adicionalmente, levam em conta informações acerca de genótipos, ambientes e

interações genótipo por ambiente (G × E). Ao considerar efeitos de G × E em modelos de mapeamento associativo

há possibilidade de identificar regiões no genoma associadas à condições e ambientes específicos. Este trabalho teve

como objetivo detectar associações relacionadas à tolerância à seca em milho por meio de um modelo de mapeamento

associativo para múltiplos ambientes e múltiplos locos, o qual permitiu distinguir associações com efeitos ambiente-

específico daquelas com efeitos principais e de interação associação por ambiente (QEI). O painel associativo foi

composto por 190 linhagens, classificadas de acordo com os grupos heteróticos quanto ao tipo de grão. Marcadores

SNPs (∼500k) foram utilizados para a genotipagem do painel associativo. Duas linhagens (L228-3 e L3) foram usadas

como testadores comuns e os híbridos obtidos foram avaliados em duas localidades (Janaúba-MG e Teresina-PI), dois

anos agrícolas (2010 e 2011), sob duas condições de tratamento (irrigado e não irrigado). Ao total, consideraram-se

seis caracteres: peso de grãos, intervalo de florescimento, florescimento feminino e masculino, altura de planta e de

espiga. Consideraram-se dois grupos de mapeamento, agrupados de acordo com os testadores utilizados. SNPs foram

úteis para testar associações ao longo do genoma do milho e investigar o relacionamento genético entre indivíduos.

O modelo de mapeamento associativo, com inclusão de informações sobre interação G × E, detectou o total de 179

associações, e o maior número de associações foram relacionadas aos caracteres de florescimento. A maioria das

associações (168) apresentaram QEI significativo, sendo que o tamanho e a magnitude desses efeitos distinguiram-

se de acordo com o ambiente em avaliação. Apenas o caráter florescimento feminino não apresentou associações

com efeitos estáveis ao longo dos ambientes em estudo. A detecção de algumas associações em posições próximas

do genoma evidenciam possíveis efeitos de pleiotropia. Algumas associações foram co-localizadas em regiões do

genoma do milho relacionadas à tolerância à seca, sendo que algumas dessas associações estavam envolvidas a fatores

pertencentes à vias metabólicas de interesse. O presente estudo forneceu informações úteis para a compreensão da

base genética da tolerância à seca em milho sob os ambientes específicos em avaliação.

Palavras-chave: Zea mays, GWAS, G×E, Tolerância à seca
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ABSTRACT

Multi-environment-multi-locus association mapping for drought tolerance in maize

Drought is a severe stress factor in maize production and causes significant reduction in grain yield. Ge-

netic architecture of drought tolerance is complex and a better understanding of this trait is required. Association

mapping studies are useful to explore quantitative traits and simultaneously account for genetic backgrounds including

genotype, environment and genotype-by-environment (G × E) interactions. By accounting for G × E into association

mapping models it is possible to identify regions associated with specific environment and conditions. The main

goal of this study was detect significant associations related to drought tolerance in maize via multi-environment-

multi-locus association mapping model, distinguishing information about specific-environment effects from main and

association-by-environment (QEI) effects. Our association panel was composed by 190 inbred lines classified accor-

ding to heterotic groups. The panel was genotyped with ∼500K SNPs. Two inbred lines (L228-3 and L3) were used

as common testers and testcrosses were assessed in two locations (Janaúba-MG e Teresina-PI), two years (2010 and

2011), under two treatment conditions (well-watered and water-stressed). A total of six traits were evaluated including

grain yield, anthesis-silking interval, female and male flowering time, plant and ear height. Two mapping groups were

considered, grouped by common testers. SNPs were used to test significant association along the maize genome and

also to account for population structure and relatedness coefficient. Our mapping model detected a total of 179 asso-

ciations and the highest number of associations were related to the flowering time measures. The most associations

(168) showed significant QEI and the size and magnitude of those effects were distinguished by environment conditi-

ons. Only female flowering trait did not show stable effects across all environments. Mapped associations in nearby

positions indicate plausible pleiotropy effects. Some associations were co-located in maize genome regions related to

metabolic pathway factors. Our study support the detection of significant associations along the maize genome and

contributes for understanding of the genetic basis of drought tolerance in maize.

Keywords: Zea mays, GWAS, G×E, Drought tolerance
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1 INTRODUÇÃO

O milho é uma das culturas mais importantes produzidas mundialmente. Além de ser fonte principal para

produção de amido, é matéria-prima de produtos como óleo, açúcar, etanol, entre outros, constituindo-se como base

para a alimentação humana e animal (Xue et al., 2013). Com o aumento da população e, consequentemente, do con-

sumo de alimentos e produtos derivados do milho, há demanda por maior produção por unidade de área plantada. O

aumento da sua produtividade em regiões tropicais, como o Brasil, é um desafio. Isto porque, além da produção ser

influenciada por vários tipos de estresses bióticos e abióticos, sabe-se que grande parte dos caracteres de importância

agronômica e econômica do milho possui natureza quantitativa e sofre grande influência ambiental. Diante deste cená-

rio, o melhoramento de plantas, mostra-se como uma ferramenta útil pois, além de possibilitar maior informação sobre

a natureza complexa dos caracteres em estudo, permite a seleção de genótipos superiores sob condições específicas em

avaliação, contribuindo para a obtenção de ganhos em produtividade dessa cultura.

Botanicamente, o milho pertence à família Poaceae, subfamília Panicoideae, tribo Maydeae, gênero Zea, es-

pécie Zea Mays L. É uma espécie alógama e diploide, com o número de cromossomos x=10, 2n=2x=20. O tamanho de

seu genoma é de aproximadamente 2500 megabases (Mb) e sua característica notável é a grande diversidade molecu-

lar, caracterizada principalmente pela existência de elementos transponíveis (Lisch, 2012). Muito embora o milho seja

uma das espécies mais estudadas, sua origem e domesticação não são muito bem definidas (Borem et al., 2015). No

entanto, a abundância de diversidade existente permite que novos conhecimentos sejam incorporados constantemente

na compreensão do processo de domesticação bem como no aperfeiçoamento dos programas de melhoramento dessa

espécie (Buckler et al., 2006).

De modo geral, as etapas dos programas de melhoramento de milho baseiam-se no desenvolvimento de

linhagens a partir de populações parentais, avaliação de tais linhagens em cruzamento, seguido da identificação e

seleção de híbridos superiores. Para tanto, realiza-se seleção fenotípica dos caracteres de importância comercial e

agronômica, os quais são controlados por muitos genes e são influenciados pelo ambiente (Hallauer and Carena,

2009).

A maioria dos programas de melhoramento de milho para regiões de clima subtropical e tropical enfrentam

o desafio de produzir materiais tolerantes à seca, uma vez que nessas regiões tais materiais desenvolvem-se sob condi-

ções não favoráveis, como altas temperaturas e déficit hídrico (Farfan et al., 2015). De fato, a seca é um dos maiores

estresses abióticos na produção do milho, o qual ocasiona perdas significativas na produtividade de grãos. Especifica-

mente no Brasil, nos últimos anos, a precipitação anual ficou abaixo da média na maior parte das regiões produtoras

no país (INMET, 2015). Consequente ao aquecimento global e aos baixos níveis de precipitação, problemas no abas-

tecimento de água em grandes centros urbanos bem como a utilização desse bem pelo setor elétrico fazem com que

a disponibilidade de água ao setor agrícola seja menor. Além disso, uma grande parcela dos produtores não possuem

a irrigação como tecnologia disponível para suprir as condições de déficit hídrico na agricultura. Diante desses fatos,

nota-se a demanda por materiais que possuam alta eficiência no uso da água e, nesse contexto, o desenvolvimento de

materiais tolerantes à seca tem se tornado prioridade dos programas de melhoramento de milho (Ribaut et al., 2009).

A tolerância à seca é um caráter bastante complexo, difícil de ser quantificado e melhorado, e, além de ser
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regulado por milhares de genes (Campos et al., 2004), está associado à várias vias metabólicas (Rengel et al., 2012).

Adicionalmente, há níveis diferentes de tolerância, os quais dependem da quantidade, intensidade e tempo decorrido

do estresse (Bruce et al., 2002). Em milho, o estresse hídrico é um fator limitante principalmente durante o período

de florescimento e enchimento de grãos, sendo que maiores perdas na produtividade são observadas quando o estresse

ocorre nesses estágios de desenvolvimento (Bolanos and Edmeades, 1996). Alterações significativas como redução

na altura da planta, peso de espiga e área foliar; maior incidência de tombamento de plantas; aborto de embriões;

senescência prematura das folhas; redução da atividade fotossintética; entre outras, são também observadas (Ribaut

et al., 2009). Devido à complexidade genética, para a obtenção de ganhos no melhoramento objetivando tolerância

à seca, faz-se necessários estudos que permitam o entendimento da arquitetura genética desse caráter e ainda levem

em consideração informações acerca de genótipos, ambientes e interações genótipo por ambiente (G × E) (Xue et al.,

2013). Isto porque espera-se que a performance diferencial de genótipos tolerantes em relação aos não-tolerantes ao

estresse produza interação G × E; portanto, uma análise adequada dessa interação é pré-requisito para o sucesso dos

programas de melhoramento (Van Eeuwijk et al., 2007).

A compreensão dos mecanismos genéticos da tolerância à seca em milho tem sido estudada corriqueiramente

por meio de marcadores moleculares. Além de acessarem a variação do genoma do milho via diversidade genética (Be-

tran et al., 2003; Laborda et al., 2005; Schnable et al., 2009; Maron et al., 2013) e construção de mapas genéticos

(Sibov et al., 2003; Courtial et al., 2013; Azevedo et al., 2015; Khanal et al., 2015), por exemplo, estudos envol-

vendo o uso de marcadores moleculares exploram associações entre genótipos e caracteres fenotípicos, permitindo a

identificação de genes funcionais ou marcadores ligados à genes que se expressam durante o estresse hídrico. Vá-

rios estudos com o objetivo de detectar associações relacionadas à tolerância à seca em milho foram conduzidos por

meio do mapeamento de locos para caracteres quantitativos (do inglês, quantitative trait loci - QTL), considerando

populações biparentais e técnicas diferentes de mapeamento (Ribaut et al., 1996, 1997; Tuberosa et al., 2002; Lu

et al., 2010; Almeida et al., 2013). No entanto, as associações identificadas nessas condições geralmente não podem

ser extrapoladas para outros tipos de populações e não são capazes de acessar a diversidade alélica existente ao longo

de todo o genoma (Xue et al., 2013). Por outro lado, estudos envolvendo mapeamento associativo, além de serem

uma ferramenta útil para a detecção de associações relacionadas às características de interesse, apresentam vantagens

quando comparados com o mapeamento de QTLs, como por exemplo i) aumento da resolução e precisão de mapea-

mento para a localização de associações, ii) maior variação alélica, iii) redução no tempo de pesquisa e consequente

redução nos custos, visto que não há necessidade do desenvolvimento de populações experimentais (Zhu et al., 2008).

Outra opção que tem se tornado comum é realizar simultaneamente mapeamento associativo e mapeamento de QTLs,

combinando as vantagens de ambos (Yu et al., 2008; McMullen et al., 2009).

Em linhas gerais, o mapeamento associativo, também conhecido como mapeamento por desequilíbrio de

ligação, consiste na identificação de locos que controlam caracteres quantitativos, de modo que a associação detectada

possa ser atribuída ao desequilíbrio de ligação entre marcadores e polimorfismos funcionais em um conjunto de genó-

tipos (Yu et al., 2006). Em estudos de associação o foco está na detecção de mutações antigas que se mantiveram ao

longo da população. Uma vez que neste último cenário há aumento do número de gerações de recombinação, regiões
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muito menores do genoma contendo a mutação original serão herdadas e então, a associação de marcadores com o ca-

ráter de interesse é detectada mais precisamente (Zhu et al., 2008). Por explorar eventos de recombinação evolutivos e

históricos em nível de população, o mapeamento associativo tem se tornado uma ferramenta alternativa para o entendi-

mento da variação de características quantitativas (Nordborg and Tavaré, 2002). Estudos de mapeamento associativo

são realizados considerando dois interesses principais, sendo que o primeiro deles envolve o estudo de um gene candi-

dato, enquanto que o segundo considera o estudo do genoma como um todo (do inglês, genome-wide association study

- GWAS). Esta segunda abordagem foi facilitada pela atual disponibilidade de plataformas de sequenciamento de nova

geração. Muito embora o mapeamento associativo de um gene candidato seja útil para estabelecer associações entre

genes específicos e determinados caracteres complexos, a maioria dos estudos de associação em milho relacionados

à seca foram realizados considerando a abordagem de GWAS (Hao et al., 2011; Liu et al., 2013; Xue et al., 2013;

Thirunavukkarasu et al., 2014; Farfan et al., 2015).

Em estudos de associação, um dos grandes fatores de confundimento é o grau de relacionamento genético

entre indivíduos, o qual pode ocasionar detecção de associações falso-positivas. Por esse motivo, a fim de controlar

tais efeitos, uma prática comum é utilizar a estrutura populacional e o parentesco como fatores dentro de um modelo

de associação (Pritchard et al., 2000). Neste sentido, para a maioria das estratégias de mapeamento associativo, pri-

meiramente verifica-se a informação de parentesco e a existência de estrutura populacional entre indivíduos, usando-as

eventualmente para inferência de correlações genéticas em um modelo de mapeamento. Assim, ao considerar tais

fatores, a associação marcador-caráter (do inglês, marker trait association - MTA) é testada dentro de cada subgrupo,

removendo as correlações genéticas devido ao efeito de grupos (Malosetti et al., 2007). Investigar o grau de relaci-

onamento genético em milho é fundamental para que as associações detectadas por meio do mapeamento associativo

sejam, de fato, devidas ao desequilíbrio de ligação. Isto porque sabe-se que a maioria dos programas de melhoramento

estabelecidos ao redor do mundo trabalham com o desenvolvimento de materiais a partir da exploração de grupos he-

teróticos distintos (Unterseer et al., 2014) e, uma característica marcante de grande parte dos germoplasmas desses

programas, é a subdivisão dos materiais vegetais em grupos heteróticos. Além disso, espera-se que parte dos mate-

riais que compõem o germoplasma de milho apresentem algum grau de relacionamento genético, seja pelo fato de

coincidências de suas origens geográficas, locais de adaptações ou ainda histórias de melhoramento (Cooper et al.,

2014).

Uma ferramenta útil e efetiva que permite a incorporação nas análises da informação de estrutura de popula-

ção e parentesco em estudos de mapeamento associativo são os modelos mistos lineares, mais popularmente conheci-

dos por modelos mistos (Zhou and Stephens, 2012). Ao contrário dos modelos lineares tradicionais, os quais assumem

independência estatística entre observações, ao considerar o GWAS via modelagem mista é possível incorporar a cor-

relação ou dependência existente entre indivíduos por meio de informações de estrutura populacional e parentesco

(Hoffman, 2013). Geralmente, a correlação entre indivíduos é modelada por meio da regressão dos fenótipos em fun-

ção de uma matriz de marcadores moleculares, usando a estrutura populacional, representada por exemplo, por scores

de componentes principais, como covariável fixa do modelo genético estatístico. Já o coeficiente de parentesco, ge-

ralmente estimado com base em marcadores moleculares (do inglês, realized relationship matriz) é incluído na parte
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aleatória do modelo, na forma de matriz de variâncias e covariâncias (VCOV), a qual representa a dependência entre

os indivíduos (Kang et al., 2010). Adicionalmente, os modelos mistos são úteis para a avaliação de dados fenotí-

picos de programas de melhoramento, os quais muitas vezes são também utilizados em estudos de associação. Isto

porque dados fenotípicos de programas de melhoramento geralmente são provenientes de ensaios realizados em vários

ambientes (do inglês, multi-environment trials - MET) (van Eeuwijk and Kroonenberg, 1998), avaliados ao longo de

localidades e anos agrícolas diferentes e, apresentam corriqueiramente grau elevado de desbalanceamento (Möhring

and Piepho, 2009). Neste contexto, ao usar a abordagem de modelos mistos, é possível tratar o desbalancemento de

dados e, ainda, inferir correlações entre localidades e anos agrícolas bem como a ocorrência de interações G × E por

meio da estruturação de matrizes de VCOV apropriadas (Piepho, 1997; van Eeuwijk and Kroonenberg, 1998; Cullis

et al., 1998; Smith et al., 2001, 2005).

Existem inúmeros procedimentos para a realização de uma análise envolvendo modelos mistos, sendo que

tais procedimentos variam de acordo com o objetivo do estudo. Segundo Piepho et al. (2012), especificamente em es-

tudos envolvendo mapeamento associativo, é conveniente considerar a modelagem mista de acordo com a abordagem

em dois estágios (do inglês, two-stage approach) (Smith et al., 2001) pelo fato de ser mais simplificada e computacio-

nalmente mais rápida. De fato, a maioria dos trabalhos de GWAS em milho para caracteres relacionados à seca foram

realizados considerando a abordagem de modelagem mista em dois estágios (Hao et al., 2011; Liu et al., 2013; Xue

et al., 2013; Thirunavukkarasu et al., 2014; Farfan et al., 2015). Resumidamente, em tais trabalhos, no primeiro

estágio realizou-se a análise dos caracteres fenotípicos, avaliados ao longo de localidades, anos agrícolas e condições

de tratamento (estresse ou não estresse hídrico) diferentes, por meio de um modelo misto apropriado. Em algumas

situações, houve modelagem de variâncias e covariâncias genéticas e ou residuais e então, médias ajustadas foram ob-

tidas para cada ambiente, ou conjuntamente de acordo com as condições de tratamento, ou considerando uma análise

conjunta de todos os ambientes simultaneamente (característica de análise envolvendo dados do tipo MET). Então, no

segundo estágio da análise, médias ajustadas foram utilizadas como informação dos fenótipos dos indivíduos dentro do

modelo de mapeamento associativo, juntamente com a inclusão de informações sobre o grau de relacionamento entre

eles, seja pela incorporação de estrutura de população e/ou do parentesco.

Muito embora a maioria dos trabalhos de GWAS em milho visando tolerância à seca envolvam caracteres

fenotípicos de natureza complexa, avaliados em condições que remetem a dados de MET, tradicionalmente, ajusta-se

um modelo misto apropriado para cada caráter e ambiente e, então, realiza-se o GWAS para cada ambiente, descon-

siderando informações que dizem respeito à interação G × E e QTL (ou associação) por ambiente (do inglês, QTL

by environment interaction - QEI). Apenas Farfan et al. (2015) relatam explicitamente a exploração da interação G

× E na avaliação dos caracteres fenotípicos em milho relacionados à seca, via modelagem mista de uma matriz de

VCOV de um modelo não-estruturado, sendo que a exploração da QEI foi realizada de maneira informal, por meio da

análise de gráficos e tabelas. Malosetti et al. (2004), afirmam que embora a interação G × E possua papel funda-

mental em modelos de respostas fenotípicas, poucos trabalhos reunem esforços para a incorporação da base genética

da interação G × E , expressa por meio da QEI. Boer et al. (2007) sugerem que testes explícitos devem ser realiza-

dos para a presença, magnitude e forma da interação G × E, com o intuito de compreender a arquitetura genética dos
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caracteres complexos. Adicionalmente, Van Eeuwijk et al. (2007) endossam que uma opção atrativa para estudos da

base genética da tolerância ao estresse abiótico e interação G × E é o desenvolvimento de uma abordagem que trate

simultaneamente da modelagem da interação G × E e do mapeamento de QTLs.

No nosso conhecimento, o único trabalho de GWAS que considera a incorporação da interação G × E

no modelo de mapeamento associativo foi desenvolvido por Gutiérrez et al. (2015). Neste trabalho, considerou-se

um modelo misto no contexto de GWAS para múltiplos ambientes e múltiplos QTLs, para caracteres relacionados à

resistência à doença em cevada. Em milho, nenhum trabalho de mapeamento associativo relata o estudo da interação

G × E dentro do modelo de associação. No entanto, considerar tais aspectos no GWAS, visando tolerância à seca em

milho é importante, não apenas pelo fato dos caracteres relacionados ao estresse hídrico apresentarem interação G × E,

como comentado anteriormente, mas também por ser possível distinguir associações com efeitos principais daquelas

com efeitos ambiente-específico. Tais aspectos, além de auxiliarem na compreensão da base genética dos caracteres

em estudos, são aplicáveis aos programas de melhoramento, uma vez que torna-se possível a identificação de regiões

associadas à genes expressos em condições e ambientes específicos, bem como o uso de tais informações, na seleção

de genótipos superiores por meio da seleção assistida por marcadores, dentre outras aplicações.

Neste sentido, o objetivo do presente trabalho foi o desenvolvimento de um modelo misto para mapeamento

associativo considerando múltiplos ambientes e múltiplos locos, visando estudar a arquitetura genética de caracteres

relacionados à tolerância à seca para germoplasma brasileiro de milho. Para tanto, considerou-se o estudo da interação

G × E por meio da modelagem de uma matriz de VCOV para os ambientes em avaliação, bem como a realização de

testes explícitos para detecção de associações com efeitos principais ou ambiente-específicos.
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2 MATERIAL E MÉTODOS

O painel associativo foi constituído por 190 linhagens que representam a diversidade genética para tolerân-

cia à seca do programa de melhoramento de milho da Embrapa Milho e Sorgo. Além de materiais provenientes do

programa do melhoramento de milho da Embrapa Milho e Sorgo, o painel associativo também foi composto por mate-

riais utilizados em outros programas de melhoramento como a linhagem B73, do programa de melhoramento de milho

da Iowa State University, e algumas linhagens do programa de melhoramento de milho do CIMMYT (International

Maize and Wheat Improvement Center). O germoplasma utilizado neste estudo possui linhagens caracterizadas de

acordo com grupo heterótico com tipo de grão tipo Flint ou tipo Dent; há também linhagens sem caracterização prévia

(Não-Classificadas). Duas linhagens foram utilizadas como testadores para a obtenção de híbridos: uma linhagem do

tipo Flint (L3) e uma linhagem do tipo Dent (L228-3). As linhagens classificadas previamente como tipo Flint (53)

foram cruzadas com o testador do tipo Dent (L228-3), linhagens classificadas previamente como tipo Dent (17) foram

cruzadas com o testador do tipo Flint (L3) e linhagens Não-Classificadas (120) foram cruzadas com ambos testadores

(L228-3 e L3). Os cruzamentos anteriormente mencionados originaram o total de 310 híbridos (53 + 17 + 2×120), os

quais foram fenotipados como descrito a seguir.

2.1 Dados Fenotípicos

Os experimentos de campo para a fenotipagem dos híbridos do painel associativo foram conduzidos em

duas localidades, Janaúba, Estado de Minas Gerais, e Teresina, Estado do Piauí, Brasil; em dois anos agrícolas, 2010 e

2011; e duas condições de tratamento, irrigado (WW) e não irrigado (WS). O delinamento experimental utilizado foi

grupo de experimentos em blocos completos com tratamentos em comum. O número de experimentos que constituiu

o delinamento foi igual a seis e o número de repetições de cada experimento variou de acordo com a localidade, o ano

agrícola e o tratamento (Tabela 2.1). Cada experimento foi composto por quatro testemunhas (tratamentos em comum)

mais os tratamentos regulares, sendo que o número de tratamentos regulares variou de acordo com o experimento. Os

tratamentos regulares provenientes do cruzamento com o testador do tipo Dent foram alocados nos experimentos 1, 2 e

3, enquando que os tratamentos regulares provenientes do cruzamento com o testador do tipo Flint foram alocados nos

experimentos 4, 5 e 6. As parcelas foram compostas por uma linha de 3,6 (Janaúba) ou 4,0 (Teresina) metros lineares,

espaçadas em 0,8 metros. O estresse hídrico para o tratamento não irrigado foi induzido por meio da interrupção da

irrigação no período de florescimento, entre 45 e 75 dias após a semeadura.

Os caracteres fenotípicos avaliados foram: produção de grão (PG), em quilos por hectare (kg.ha−1); tempo

de florescimento feminino (FF), em número de dias; tempo de florescimento masculino (FM), em número de dias;

intervalo de florescimento (do inglês, Anthesis-Silking Interval - ASI), em número de dias; altura de plantas (AP),

em centímetros (cm); e altura de espiga (AE), em cm. Para a mensuração do caráter PG, considerou-se a medida de

todas as plantas da parcela. Para FF e FM, foram definidos o número de dias, após a semeadura, em que 50% das

plantas da parcela atingiram o florescimento, enquanto que para ASI considerou-se o intervalo entre o florescimento

feminino e masculino. Já para AP e AE, considerou-se a média da amostragem de cinco plantas dentro de cada parcela.
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Excepcionalmente os caracteres AP e AE, não foram avaliados na localidade de Teresina, ano 2011, condição WW.

Tabela 2.1: Descrição das condições ambientais e dos delineamentos experimentais nas localidades de instalação do
painel associativo de milho da Embrapa Milho e Sorgo.

Ambiente J-2010-WS J-2011-WS T-2010-WS T-2011-WS J-2010-WW J-2011-WW T-2010-WW T-2011-WW
Localidade Janaúba Janaúba Teresina Teresina Janaúba Janaúba Teresina Teresina
Ano 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
Tratamento WS WS WS WS WW WW WW WW
N.R.E.∗1 3 3 2 3 2 1 2 1
N.R.E.∗2 3 3 2 3 2 1 2 1
N.R.E.∗3 2 2 2 2 2 1 2 1
N.R.E.∗4 3 3 2 3 2 1 2 1
N.R.E.∗5 3 3 2 3 2 1 2 1
N.R.E.∗6 2 2 2 2 2 1 2 1
Latitude 15◦48

′
S 15◦48

′
S 05◦05

′
S 05◦05

′
S 15◦48

′
S 15◦48

′
S 05◦05

′
S 05◦05

′
S

Longitude 43◦19
′

W 43◦19
′

W 42◦48
′

W 42◦48
′

W 43◦19
′

W 43◦19
′

W 42◦48
′

W 42◦48
′

W
Altitude (m) 516 516 72 72 516 516 72 72
T. (◦C) 25,1 24,6 27,9 27,1 25,1 24,6 27,9 27,1
T.Max.(◦C) 31,9 31,6 34,7 33,5 31,9 31,6 34,7 33,5
T.Min. (◦C) 19,4 18,9 22,4 22,3 19,4 18,9 22,4 22,3
P.A.(mm) 676 695 1036 1591 676 695 1036 1591

∗N.R.E. = número de repetições no experimento; m=metros; T. = média anual da temperatura; T.Max= média anual da temperatura
máxima; T.Min. = média anual da temperatura mínima; P.A. = precipitação anual em milímetros; WS: não irrigado; WW: irrigado

2.1.1 Avaliações fenotípicas para o mapeamento associativo

Uma vez que os dados fenotípicos do presente estudo possuem característica de dados do tipo MET e o

objetivo principal do presente estudo foi o desenvolvimento de um modelo de mapeamento associativo considerando

múltiplos ambientes e múltiplos locos, optou-se por realizar a análise fenotípica por meio da abordagem de dois es-

tágios (do inglês, two-stage approach) (Smith et al., 2001). Assim, neste primeiro estágio, os experimentos foram

analisados por ambiente. Para tanto, cada combinação de localidade, ano e tratamento foi definida como um ambiente

específíco, resultando em oito ambientes (duas localidades × dois anos agrícolas × dois tratamentos), especificados

na Tabela 2.1. Então, médias ajustadas (BLUE) foram obtidas para cada ambiente e caráter fenotípico em estudo, de

acordo com o seguinte modelo misto (termos sublinhados representam efeitos aleatórios):

y
i jk(l)

= µ+ Tl + S j(l) + Rk( jl) + Gi(l) + εi jk(l) (2.1)

em que: y
i jk(l)

é a observação do fenótipo do indivíduo i (i = 1, · · · , n), no experimento j ( j = 1, · · · , 6), repetição

k (k = 1, · · · , r j) aninhado ao testador l (l = 1,2); µ é a média geral; Tl é o efeito do testador ; S j(l) é o efeito do

experimento j aninhado ao testador l; Rk( jl) é o efeito da repetição k aninhado ao experimento j e testador l ; Gi(l) é

o efeito do genótipo do indivíduo i aninhado ao efeito do testador l e εi jk(l) é o erro aleatório. Os indivíduos foram

separados em dois grupos, n = nl + nc, em que nl é o número de linhagens (i = 1, · · · , nl) que foram utilizadas para a

obtenção dos híbridos, e nc é o número de tratamentos em comum (i = nl + 1, · · · , nl + nc). E assim, o modelo para

Gi(l) é:

Gi jk =

 Li(l) i = 1, ..., nl

Ci i = nl + 1, ..., nl + nc

(2.2)
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em que: Li(l) representa o efeito da linhagem i aninhado ao testador l , e Ci representa o efeito da testemunha i.

Assumiu-se que S j(l) ∼ N(0, σ2j ), Rk( jl) ∼ N(0, σ2k ) e εi jk(l) ∼ N(0, σ2e ). Assim, uma vez que o efeito dos genóti-

pos dos indivíduos foi aninhado ao efeito do testador, obteve-se um vetor de médias ajustadas para cada testador em

questão, de modo que, aqueles genótipos que foram cruzados com ambos os testadores, apresentaram médias ajus-

tadas específicas para ambos os testadores, enquanto que aqueles genótipos que foram cruzados apenas com um dos

testadores, apresentaram a média ajustada específica apenas para aquele testador com o qual foi cruzado.

As análises anteriormente descritas foram realizadas no software GenStat (v. 17.1) (VSN INTERNATI-

ONAL, 2015), via máxima verossimilhança restrita (do inglês, restrited maximum likelihood - REML). Parâmetros

genéticos e coeficientes de herdabilidade generalizada (h2) foram então estimados para cada ambiente. Para o cál-

culo das herdabilidades generalizadas, utilizou-se o procedimento VHERITABILITY, disponível no GenStat, o qual

considera a abordagem proposta por Möhring and Piepho (2009):

h2 = 1 − VEP
2 × σ2g

(2.3)

em que: VEP é a variância do erro predito dos efeitos genotípicos; e σ2g é a variância genotípica.

Para cada caráter, médias ajustadas obtidas por ambiente foram então combinadas no segundo estágio da

análise, simultameamente ao procedimento de mapeamento associativo, como será descrito em 2.3.

2.1.2 Cálculo das correlações fenotípicas

Com o intuito de estimar as correlações fenotípicas entre os caracteres em estudo, optou-se por combinar

as médias ajustadas, obtidas anteriormente, em uma análise conjunta considerando os ambientes agrupados de acordo

com a condição de tratamento: não irrigado (J-2010-WS, J-2011-WS, T-2010-WS, T-2011-WS) e irrigado (J-2010-

WW, J-2011-WW, T-2010-WW, T-2011-WW). Deste modo, para cada caráter, e para cada grupo de ambientes (não

irrigado e irrigado), o modelo estatístico utilizado foi:

y
i j(l)

= µ+ E j + Tl + Gi(l) + εi j(l) (2.4)

em que: y
i j(l)

é a média ajustada do fenótipo do indivíduo i (i = 1, · · · , n), no ambiente j ( j = 1, · · · , 4), aninhado ao

testador l (l = 1, 2); µ é a média geral; E j é o efeito do ambiente j; Tl é o efeito do testador j; Gi(l) é o efeito do genótipo

do indivíduo i aninhado ao efeito do testador l e εi j(l) é o erro aleatório. Assumiu-se que εi j(l) ∼ NMV(0,R), sendo

que R possuiu estrutura de VCOV de um modelo diagonal, com variâncias residuais específicas para cada ambiente e

ausência de correlações entre ambientes. O ajuste de um termo residual diferente para cada nível do fator ambiente (E j),

foi realizado por meio da opção EXPERIMENTS, disponível na função VCOMPONENTS, do software GenStat. Após

a obtenção das médias ajustadas conjuntas, correlações fenotípicas foram calculadas para cada grupo de ambientes por

meio do coeficiente de Pearson, implementado no procedimento corr.test, do pacote psych do R (R CORE TEAM,

2015).
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2.2 Análises Genotípicas

2.2.1 Dados moleculares

Dados de marcadores do tipo SNP foram obtidos para as 190 linhagens do painel associativo por meio da

metodologia de genotyping-by-sequencing (GBS) (Elshire et al., 2011). Todas as análises de genotipagem foram rea-

lizadas pelo Institute for Genomic Diversity (Cornel University, Ithaca, NY, EUA). Ao total, quatro bibliotecas foram

construídas a partir da digestão de DNA genômico dos indivíduos com a enzima de restrição ApeKI e, posteriormente,

sequenciadas em plataforma HiSeqTM2000. Cada indivíduo pertencente à uma biblioteca, fazia parte de uma reação

de plex 96 (95 indivíduos mais o branco). Para a descoberta de SNPs, foi realizado o pipeline TASSEL-GBS, por meio

do software TASSEL (v. 4.0) (Glaubitz et al., 2014), de modo que as tags obtidas foram alinhadas contra o genoma

referência do milho B73. As chamadas dos genótipos foram armazenadas em arquivos do tipo hapmap.

Para o procedimento de imputação de dados perdidos, utilizou-se o software NPUTE (Roberts et al., 2007).

Para tanto, em cada cromossomo, intervalos de janelas variando entre 7 à 18 foram testados, de modo que as janelas

com maior acurácia foram selecionadas para o procedimento de imputação. Posteriormente, realizou-se a filtragem

dos dados imputados para locos monomórficos e para frequência alélica mínima (do inglês, minor allele frequence) de

0,05.

2.2.2 Análise do desequilíbrio de ligação

Objetivando a investigação do desequilíbrio de ligação presente no painel associativo em estudo, para cada

cromossomo, definiu-se janelas de tamanho de 1000 SNPs e então, medidas de desequilíbrio de ligação (parâmetro r2)

foram estimadas entre os pares de marcadores dentro de cada janela especificada. As análises foram realizadas por

meio da função pairwiseLD, implementada no pacote synbreed, no R. Investigou-se o decaímento do DL para cada

cromossomo individualmente, considerando o limiar de r2 = 0,01. Avaliou-se também o padrão de DL ao longo de

cada cromossomo, sendo que as posições físicas das regiões centroméricas de cada cromossomo foram definidas com

base no genoma de referência B73 RefGen_v3 (Lawrence et al., 2004).

2.2.3 Análise da estrutura populacional e parentesco

Como visto anteriormente, no mapeamento associativo, é importante considerar a estrutura de população

bem como a informação de parentesco da população em estudo, a fim de evitar a detecção de falso-positivos.

A inferência da estrutura populacional do painel associativo de milho foi investigada por meio da análise

de componentes principais (PCA), considerando o conjunto de marcadores obtidos após o procedimento de imputação

e filtragem. Nesta análise, considerou-se uma matriz de dados M, sendo que as linhas contêm os genótipos dos

indivíduos, e as colunas os marcadores do tipo SNP. Os critérios utilizados para determinar o número de componentes

principais significativos foram baseados em: i) inspeção visual dos gráficos de dispersão dos scores dos componentes

principais e ii) interpretação do ponto de vista prático de cada componente. Para a execusão das análises, considerou-se

a função pca, implementada no pacote pcaMethods, disponível no software Bioconductor (R CORE TEAM, 2015).
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A informação de parentesco dos indivíduos da população de mapeamento foi obtida por meio do coeficiente

de parentesco baseado em marcadores moleculares (do inglês, realized relationship matrix), proposto por VanRaden

(2008):

U =
ZZ′

2
∑

pi(1 − pi)
(2.5)

em que: Z = W − P; W é a matriz de marcadores para cada combinação possível de pares de indíviduos; P contém as

frequências dos alelos multiplicadas por 2; pi é a frequência do alelo no marcador i; e a soma é sobre todos os locos em

estudo. Tais análises foram conduzidas no software R, por meio da função kin, argumento ret=realized, implementada

no pacote synbreed.

2.3 Mapeamento Associativo

Como mencionado em 2.1.1, médias ajustadas dos fenótipos das linhagens em estudo foram obtidas por

meio de análises de modelos mistos, considerando o melhor estimador não enviesado (BLUE). Por motivos intrínsecos

ao delinamento experimental, o efeito das linhagens foi aninhado ao efeito de testador, e então obteve-se dois vetores

de médias ajustadas para cada caráter fenotípico e ambiente: um vetor contendo médias ajustadas daquelas linhagens

cruzadas com o testador do tipo Flint e outro, com aquelas cruzadas com o testador do tipo Dent. Em adição, por meio

de análises prévias da estrutura de população do painel associativo em estudo, notou-se que a maioria das linhagens não-

classificadas previamente e que foram cruzadas com ambos os testadores, apresentam-se como um grupo intermediário

ou misto àquelas linhagens classificadas previamente como tipo Dent ou tipo Flint (Figura 3.4).

Diante dessas informações, optou-se por formar dois grupos de indivíduos para a execussão das análises de

mapeamento associativo. O primeiro grupo (Grupo Flint), possuiu 173 indivíduos, e foi composto por aquelas linha-

gens que foram cruzadas com o testador do tipo Dent, ou seja, linhagens previamente classificadas como Flint (53

indivíduos) e as linhagens previamente não classificadas (120 indivíduos). Já o segundo grupo (Grupo Dent), possuiu

137 indivíduos, e foi composto por aquelas linhagens cruzadas com o testador do tipo Flint: linhagens previamente

classificadas como Dent (17 indivíduos) e as linhagens previamente não classificadas (120 indivíduos). Consequente-

mente, as informações referente à estrutura de população bem como parentesco entre indivíduos foram estimadas para

cada conjunto de indivíduos, conforme apresentado no item 2.2.3.

É importante mencionar que embora o genótipo de cada uma das 120 linhagens (linhagens previamente

não classificadas), presentes em ambos os grupos de indivíduos, seja o mesmo, estas possuem fenótipos distintos pois

tais genótipos foram obtidos por meio do cruzamento com testadores diferentes, como mencionado anteriormente.

Portanto, espera-se que estas linhagens apresentem performance em cruzamento específica ao testador e, por esse

motivo, as análises descritas a seguir foram realizadas considerando cada grupo de indivíduos separadamente.

2.3.1 Análises preliminares ao modelo de mapeamento associativo

Com o intuito de selecionar um modelo de mapeamento associativo apropriado, considerando o efeito do

grau de relacionamento entre os indivíduos em estudo, três diferentes modelos de mapeamento foram testados, ao
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logo de todo o genoma, considerando cada caráter fenotípico e ambiente separadamente. O primeiro modelo (modelo

Naive), é simplista e não inclui a correção para o grau de relacionamento entre indivíduos (Equação 2.6). O segundo

modelo (modelo PCA), considera o efeito da estrutura populacional como covariável, por meio da incorporação de um

conjunto de scores de componentes principais dos indivíduos (Equação 2.7). Já o terceiro modelo (modelo Kinship),

considera o efeito de parentesco entre os indivíduos, por meio da incorporação de uma matriz de parentesco baseada

em marcadores moleculares (Equação 2.8). Os modelos mencionados anteriormente podem ser descritos formalmente

como (termos sublinhados correspondem aos efeitos aleatórios):

y
i
= µ+ xiα+ εi (2.6)

y
i
= µ+ xiα+

∑
sipϕp + εi (2.7)

y
i
= µ+ xiα+ gi

+ εi (2.8)

em que: µ é o intercepto; xi é o genótipo do marcador para o indivíduo i, utilizado como covariável, com valores 0

e 1; α é o efeito do marcador; sip é o score dos primeiros p componentes principais; ϕp é o efeito associado; g
i

é o

efeito dos poligenes do background genético; εi é o efeito residual. Assumiu-se que εi ∼ N(0, σ2) e g
i
∼ N(0,Aσ2),

A = 2K , sendo K a matriz de parentesco estimada com base nos marcadores moleculares.

A performance dos três modelos apresentados foi comparada por meio do fator de inflação genômica (do

inglês, genomic inflation factor - GIF), de modo que para cada caráter, o modelo selecionado foi aquele que apresentou-

se como o mais adequado (GIF maior e mais próximo de 1) ao longo de todos os ambientes avaliados. Esse fator é útil

em estudos de associação visto que alterações nas frequências alélícas devido à fatores como estrutura populacional,

relacionamento genético ou até mesmo erros de genotipagem irão inflacionar os testes estatísticos realizados ao longo

de todo o genoma, e consequentemente, valores de GIF também serão inflacionados.

Especificamente para esse conjunto de dados, o modelo que apresentou-se como o mais adequado consi-

derando os dois grupos de indivíduos e todos os caracteres em estudo, foi o modelo Kinship, como será apresentado

posteriormente. Deste modo, para o desenvolvimento do modelo de mapeamento associativo para múltiplos ambien-

tes e múltiplos locos, considerou-se a incorporação da matriz de parentesco a fim de controlar possíveis efeitos de

confundimento.

2.3.2 Modelo de mapeamento associativo para múltiplos ambientes e múltiplos locos

A construção do modelo de mapeamento associativo para múltiplos ambientes e múltiplos locos (MEML)

foi realizada por meio de três procedimentos principais que serão descritos a seguir.

O primeiro passo consistiu na realização do mapeamento associativo ao longo de todo o genoma, visando a

detecção de associações significativas para cada ambiente em estudo. Para cada caractere, utilizou-se o modelo Kinship

(Equação 2.8), descrito anteriormente. No entanto, com o intuito de aumentar o poder de detecção de associações, para
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estimativa da matriz de parentesco, considerou-se um subconjunto de marcadores, e, para cada cromossomo, estimou-

se uma matriz de parentesco específica com base nos marcadores localizados nos outros cromossomos, excluindo-se

aqueles marcadores do presente cromossomo. Assumiu-se que uma possível posição sob teste não possuia efeito

(associação) significativo e, então, a hipótese de nulidade testada por meio do teste de Wald foi:

H0 : α = 0

Para a declaração de associações significativas, considerou-se um limiar baseado em correção de Bonferroni,

adaptado à extensão do DL, conforme proposto por Matthies et al. (2014). Nesta abordagem, ao invés de considerar o

número de todos os marcadores no denominador da equação, considerou-se o número de testes efetivos (independentes)

realizado ao longo de todo o genoma. O número de testes efetivos foi calculado por meio da seguinte equação:

ne =
∑ lc

dc
(2.9)

em que: ne é o número efetivo de marcadores ao longo do genoma; lc é o tamanho, em pares de base (pb), do cromos-

somo c ; e dc é a extensão do DL para o cromossomo c . Então, o limiar calculado foi −log10(Thr); Thr =
p
ne

, sendo

p = 0,05. Para cada caráter, todos os marcadores significativos detectados ao longo de cada ambiente, foram então

utilizados nas etapas posteriores da construção do modelo de mapeamento MEML. É válido ressaltar que neste proce-

dimento, não foi possível a modelagem da interação G × E uma vez que a abordagem de mapeamento considerada foi

single-environment GWAS.

No segundo passo do procedimento, realizou-se uma busca sistemática, considerando as posições pré-

definidas no passo anterior, a fim de detectar marcadores com efeito ambiente-específico significativo. O modelo

genético-estatístico considerado foi:

yi jk = µ+ E j + xikα jk + G∗i j + εi jk (2.10)

em que: µ é o intercepto; E j é o efeito do ambiente j; xik é o genótipo do marcador, no indivíduo i, posição k do genoma;

α jk é o efeito ambiente-específico do marcador k; G∗i j é o efeito genotípico residual do indivíduo i, no ambiente j; e εi jk

é o efeito não-genético residual. Assumiu-se que εi jk ∼ N(0, σ2) e G∗i jk ∼ NMV(0,G), com G = GA ⊗ GE, sendo

que GA é uma matriz de VCOV de parentesco; e GE é a matriz de VCOV para o fator de agrupamento ambiente. A

estrutura de VCOV para a matriz GA foi definida como A = 2K, sendo K a matriz de parentesco estimada com base

nos marcadores moleculares. Já para a matriz GE, assumiu-se estrutura de VCOV de um modelo fator analítico de

primeira ordem, com variâncias e covariâncias específicas para cada componente da matriz, similar a um modelo não

estruturado, no entanto contendo um menor número de parâmetros para a estimativa dos componentes de VCOV.

Para cada marcador, assumiu-se que a posição sob teste não possuia efeito ambiente-específico. A hipótese

de nulidade testada por meio do teste de Wald foi:

H0 : α j1 = α j2 = · · · , αJK = 0
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A definição das associações (efeitos) significativas, deu-se por meio da execução do procedimento QCAN-

DIDATES, implementado no GenStat, considerando o limiar de p < 0,0001 e o tamanho de janela (do inglês, windows

size) igual à 10Mb.

Todos os marcadores com evidências de efeito ambiente-específico significativo foram incluídos simulta-

neamente em um modelo multi-locos. Para determinar quais marcadores permaneceriam no modelo, realizou-se o

procedimento de backward selection. Este procedimento consistiu na remoção de possíveis marcadores do modelo de

mapeamento quando a estatística associada ao teste de Wald para um dado marcador, condicional a todos os demais

marcadores do modelo, fosse não significativa (p > 0,001). Então, cada marcador que possuiu o maior p-valor (acima

de 0,001 ), foi excluído e o modelo multi-locos foi ajustado novamente com os marcadores restantes. Esse processo se

repetiu até nenhum marcador apresentar p-valor > 0,001.

Finalmente, no último passo, determinou-se qual marcador possuia efeito de interação G × E (QEI) signifi-

cativo. Para tanto, o efeito ambiente-específico de cada associação foi divido em duas partes: uma contendo o efeito

principal da associação e outra contendo os desvios dos efeitos principais, ou seja, o efeito da interação G × E (QEI).

O modelo final de mapeamento associativo para múltiplos ambientes e múltiplos locos foi definido como:

yi jk = µ+ E j + xikαk + xikα jk + G∗i j + εi jk (2.11)

em que: αk representa o efeito principal do marcador (associação) e os demais termos são similares como apresentado

na Equação 2.10, com excessão de α jk que representa o efeito do marcador k no ambiente j. A hipótese de nulidade

testada por meio do teste de Wald foi H0 : α j1 = α j2 = · · · , αJK = 0. Uma vez que o número de testes a ser realizado

nesta etapa da análise é muito inferior quando comparado à buscas de associações ao longo de todo o genoma, optou-

se por considerar o limiar de p < 0,05 , como proposto por Malosetti et al. (2008). Apenas aqueles efeitos de QEI

significativos foram mantidos no modelo de mapeamento MEML. A partir deste modelo final foi possível a estimativa

dos efeitos principais das associações bem como dos efeitos das QEI, quando essas foram significativas. Todas as

análises envolvendo modelos mistos foram realizadas no software GenStat (v.17) (VSN INTERNATIONAL, 2015).
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Análise Fenotípica

Os resultados das análises fenotípicas aqui apresentados foram obtidos para cada ambiente e caráter indivi-

dualmente por meio de uma análise de modelos mistos, considerando o primeiro passo da abordagem em dois estágios

(two-stage approach). Primeiramente, alguns pontos sobre as considerações assumidas para a modelagem estatística

serão levantados e, posteriormente os resultados obtidos serão apresentados.

Em relação às pressuposições de heteroscedasticidade consideradas no modelo fenotípico (Equação 2.1),

é importante mencionar que embora foco do estudo foi o desenvolvimento de um modelo de GWAS para múltiplos

ambientes e múltiplos locos, visando estudo da interação G × E, nesta etapa da modelagem optou-se por avaliar

cada ambiente separamente, considerando independência entre as observações (homoscedasticidade), justamente para

que o estudo da interação G × E pudesse ser feito juntamente com os efeitos das associação detectados no passo

posterior da análise. Também, é válido ressaltar que embora os efeitos dos genótipos possam ser considerados fixos ou

aleatórios, dependendo do objetivo do estudo e do modo como esses foram gerados (Smith et al., 2001, 2005), nessa

etapa da análise definiu-se o efeito de genótipos como fixo, conforme recomendado por Piepho (2005). Ao realizar

tal consideração é possível evitar o efeito de encolhimento (do inglês, shrinkage effect) na distribuição das médias

ajustadas em torno da média geral das observações quando assume-se tais efeitos de fixos para aleatórios (Piepho,

1994).

No presente estudo, uma vez que o efeito fixo dos genótipos estava aninhado ao efeito fixo dos testadores,

foi possível obter estimativas de médias ajustadas com maior amplitude de variação, evidenciando habilidade de com-

binação diferencial para algumas linhagens cruzadas com ambos os testadores Dent e Flint, sendo que tal informação

é de grande valia para os melhoristas, visto que há possibilidade de planejar cruzamentos futuros de tais linhagens

com os testadores mais adequados. Outro ponto notável em relação às pressuposições assumidas é que na presente

análise fenotípica optou-se pela não modelagem da matriz de efeitos residuais. Isto porque, tentativas de estruturação

um modelo diagonal, o qual considerava variâncias específicas para o efeito de experimentos, foram realizadas. No

entanto, para a maioria das combinações ambiente-caráter observou-se o não ajuste do modelo misto, ou ainda que o

modelo simplista, o qual considerava independência entre as observações, era mais apropriado quando comparado ao

modelo diagonal (resultados não apresentados). Sendo assim, é possível afirmar que os resultados que serão descritos

e discutidos a seguir foram obtidos por meio de análises conduzidas adequadamente.

As correlações fenotípicas obtidas para as condições de estresse e não estresse hídrico são apresentadas

na Tabela 3.1. Como esperado, em condições sob estresse hídrico, a correlação entre os caracteres PG e ASI foi

classificada como média e negativa (-0,483), sendo que as correlações entre PG-FF (-0,503) e PG-FM (-0,413) seguiram

o mesmo padrão. Em condições sob não-estresse, as correlações entre PG-ASI (-0,240); PG-FF (-0,330) e PG-FM (-

0,239) foram baixas e negativas. A correlação ASI-FF foi média e positiva tanto para a condição WS (0,670) como para

WW (0,416). Interessantemente, os valores das correlações ASI-FM foram não significativos em ambas as condições

de tratamento, e resultados semelhantes foram relatados por (Xue et al., 2013). Por outro lado, os valores obtidos
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Tabela 3.1: Matriz de correlação estimada com base nos valores das médias dos caracteres
fenotípicos do painel associativo de milho da Embrapa Milho e Sorgo ajustadas para os am-
bientes sob estresse hídrico (diagonal superior) e sob não-estresse hídrico (diagonal inferior).
Valores em negrito foram significativos considerando o nível de significância p < 0,001

Caráter PG ASI FF FM AP AE

PG -0,483 -0,503 -0,413 0,320 0,271
ASI -0,240 0,670 0,096 -0,072 -0,126
FF -0,330 0,416 0,824 0,158 0,072
FM -0,239 -0,026 0,879 -0,054 -0,032
AP 0,206 0,483 0,092 -0,136 0,799
AE 0,295 0,227 0,017 -0,100 0,754

PG: peso de grão (kg.ha−1); ASI: intervalo de florescimento (dias); FF: florescimento feminino (dias);
FM: florescimento masculino (dias); AP: altura da planta (cm); AE: altura da inserção da espiga (cm)

para AP-AE e FF-FM, foram altos e positivos para ambas as condições de tratamento. Especificamente, os valores

de correlações obtidos entre PG e os caracteres relacionados ao florescimento evidenciam que o uso de caracteres

secundários, como ASI, são efetivos e podem auxiliar os programas de melhoramento de milho por meio da seleção

indireta de caracteres relacionados à tolerância à seca. Esse fato contribui para a diminuição dos custos de fenotipagem

desses programas (Bolaños and Edmeades, 1993).
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Tabela 3.2: Estimativas de médias, desvio padrão genotípico (σg) e fenotípico (σe), e coeficientes de variação residual (CVe) e de herdabilidade (h2) para os
caracteres fenotípicos do painel associativo de milho da Embrapa Milho e Sorgo, avaliados ao longo de oito ambientes: J-2010-WS; J-2011-WS; T-2010-WS;
T-2011-WS; J-2010-WW; J-2011-WW; T-2010-WW; T-2011-WW, descritos de acordo com a Tabela 2.1

Parâmetro Caráter J-2010-WS J-2011-WS T-2010-WS T-2011-WS J-2010-WW J-2011-WW T-2010-WW T-2011-WW

Média (kg.ha−1) PG 4822,956 4138,71 4524,303 5686,744 9003,495 9819,392 9886,918 8482,349
σg 613,017 537,492 682,712 653,488 944,391 462,682 988,991 1,000
σe 1163,106 1064,871 1435,383 1282,625 1357,888 1577,183 1409,78 1996,475
CVe 0,241 0,257 0,317 0,226 0,151 0,161 0,143 0,235
h2 0,546 0,527 0,411 0,529 0,591 0,119 0,598 5,11e−7

Média (dias) ASI -0,189 2,388 6,076 3,207 0,756 0,365 1,937 2,354
σg 0,963 1,069 0,781 0,421 0,761 0,736 0,218 0,161
σe 1,308 1,911 3,575 0,861 0,947 1,12 0,692 0,581
h2 0,695 0,575 0,132 0,511 0,660 0,396 0,238 0,108

Média (dias) FF 62,47 70,61 54,85 56,606 65,413 70,091 52,214 54,436
σg 1,763 1,794 1,466 1,104 1,607 1,248 0,922 1,110
σe 1,867 2,669 4,422 1,61 1,536 1,707 2,341 1,308
CVe 0,030 0,038 0,081 0,028 0,023 0,024 0,045 0,024
h2 0,79 0,659 0,256 0,667 0,763 0,446 0,325 0,521

Média (dias) FM 62,812 68,148 48,502 53,319 64,745 69,746 50,521 52,080
σg 1,765 1,591 1,172 0,999 1,328 1,302 0,866 1,130
σe 1,329 1,731 2,476 1,467 1,356 1,597 2,251 1,206
CVe 0,021 0,025 0,051 0,028 0,021 0,023 0,045 0,023
h2 0,798 0,780 0,408 0,664 0,739 0,498 0,316 0,568

Média (cm) AP 197,227 224,317 194,179 210,814 184,110 233,120 218,410
σg 76,000 86,600 84,700 134,500 72,800 59,400 97,800
σe 14,704 14,293 21,742 12,033 11,857 14,977 12,550
CVe 0,075 0,064 0,112 0,057 0,064 0,064 0,057
h2 0,602 0,645 0,356 0,794 0,609 0,290 0,648

Média (cm) AE 103,062 120,177 121,722 103,821 89,157 134,172 128,722
σg 6,573 7,301 8,276 8,255 6,736 8,666 8,866
σe 12,231 10,719 10,854 8,766 9,858 12,037 10,183
CVe 0,119 0,089 0,089 0,084 0,111 0,090 0,079
h2 0,556 0,665 0,632 0,787 0,585 0,439 0,691

PG: peso de grão (kg.ha−1); ASI: intervalo de florescimento (dias); FF: florescimento feminino (dias); FM: florescimento masculino (dias); AP: altura da planta (cm); AE:
altura da inserção da espiga (cm)
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As estimativas dos componentes de variância e coeficientes de herdabilidades são apresentadas na Tabela

3.2. Em relação às médias estimadas para cada ambiente por meio dos BLUEs, nota-se que para PG as estimativas

obtidas nos ambientes sob condições WS foram aproximadamente 50% menores quando comparadas aos ambientes

sob condições WW. Já para ASI, nota-se que as médias estimadas nos ambientes sob condições WS apresentaram

valores de intervalo de florescimento aproximadamente três vezes maiores do que sob condições WW. Resultados

similares foram apresentados por Xue et al. (2013) ao estudarem tais caracteres fenotípicos sob condições de estresse

e não-estresse hídrico. Essas observações demonstram que, tanto PG como ASI são caracteres altamente suscetíveis e

influenciáveis pelas condições de disponibilidade de água (Ribaut et al., 2009) e, portanto, são considerados adequados

para a condução de estudos de mapeamento associativo em milho que visam tolerância à seca. Em relação os demais

caracteres, não houve diferenças notáveis entre as médias obtidas para os ambientes sob WS e WW. Sari-Gorla et al.

(1999), comentam que a dispobilidade de água é um fator limitante e ocasiona redução na altura da planta, sendo que

tal afirmação pode ser extrapolada para a altura da inserção da espiga. No entanto, a não diferença entre as médias

obtidas para FF, FM, AP e AE, sob as condições WS e WW, pode ser justificada pelo fato do estresse hídrico ter

sido aplicado apenas durante o tempo de florescimento, e não ao longo de todo o ciclo da espécie. Os valores dos

coeficientes de variação (CVs) residuais variaram entre 0,021 (FM, J-2010-WS; J-2010-WW) e 0,317 (PG, T-2010-

WS), o que demonstra boa condução experimental para a maioria dos ambientes em estudo. Vale ressaltar que pelo

fato dos valores da média estimada para o caráter ASI serem menores ou iguais a zero em determinados ambientes, ao

invés de reportar os CVs, optou-se por apresentar apenas os desvios padrões residuais, sendo que esses valores foram

maiores naqueles ambientes sob estresse hídrico, ao considerar a mesma localidade e ano agrícola.

Os coeficientes de herdabilidade estimados foram classificados como baixos, médios e altos, e variaram

entre 5,11 ×10−7 (PG, T-2011-WW) e 0,794 (AP, T-2011-WS). Para a maioria das combinações ambiente-caráter, os

coeficientes estimados classificaram-se como médios ou altos, indicando que boa parte da variação fenotípica pode ser

explicada por causas genéticas; e foram condizentes com valores reportados na literatura (Ribaut et al., 1996, 1997;

Almeida et al., 2013; Farfan et al., 2015). O maior valor de coeficiente de herdabilidade para PG foi observado

no ambiente T-2010-WW (0,598); para ASI em J-2010-WS (0,695); para FF em J-2010-WW (0,763); para FM em

J-2010-WS (0,798); para AP em J-2011-WW (0,794); enquanto que para AE foi em T-2011-WS (0,787). Muito

embora espera-se que em experimentos sob estresse hídrico os coeficientes de herdabilidade sejam menores do que em

ambientes sem estresse, não foi possível observar tal comportamento para a maioria das localidades e anos agrícolas

do presente estudo, com excessão da localidade de Teresina, ano 2010 para os caracteres PG, ASI, FM, AP e AE, e

de Janaúba, ano de 2010 para os caracteres PG e AE. Um fato notável, mas não surpreendente é que a maioria das

estimativas de herdabilidade obtidas para os ambientes J-2011-WW e T-2011-WW foi inferior quando comparadas

aos demais ambientes. Recentemente, Kruijer et al. (2015), afirmam que estimativas de herdabilidade baseadas em

pequenas amostras, além de produzirem falta de informação em relação à variabilidade genotípica, são subestimadas e

resultam muitas vezes em estimativas irrealistas. Interessantemente, Speed et al. (2012) demostram que os valores de

herdabilidade podem ser enviesados quando o desequilíbrio de ligação não é constante ao longo do genoma, sendo que

esse fato foi observado no presente estudo, como será comentado posteriormente. Mesmo assim, é possível afirmar
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que houve variação genética suficiente para realizar os estudos de associação considerando os genótipos e ambientes

em questão.

3.2 Análises Genotípicas

A genotipagem das 190 linhagens do painel associativo considerando o pipeline TASSEL-GBS gerou o total

de 846.948 SNPs, sendo que os cromossomos (Chr) que apresentaram maior e menor número de SNPs foram o Chr

1 (129.369) e o Chr 10 (59,137), respectivamente. Por meio do procedimento de imputação, selecionou-se tamanhos

de janelas de imputação considerando cada cromossomo individualmente, de modo que os tamanhos de janelas mais

apropriados variou entre 12 (Chr 8) e 14 (Chr 1 e 10), e a acurária média de imputação foi de 0,9606. O número

total de marcadores obtidos após o procedimento de filtragem dos dados imputados, levando em conta a frequência

alélica mínima de 0,05 e marcadores monomórficos, foi de 500.108 SNPs, sendo que aproximadamente 35% dos SNPs

apresentaram MAF inferior à 5% (Figura 4.1).
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Figura 3.1: Porcentagem de marcadores do tipo SNP em relação à frequência alélica mínima do painel associativo de
milho da Embrapa Milho e Sorgo, anterior ao procedimento de filtragem dos dados genotípicos.

O número de marcadores em cada cromossomo, após o procedimento de filtragem, variou entre 77.032

(Chr 1) e 35.541 (Chr 10), e em geral, os marcadores foram bem distribuídos ao longo de cada cromossomo, com

evidências de poucos marcadores por Mb nas regiões centroméricas e muitos marcadores por Mb localizados próximos
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às regiões teloméricas (Figura 3.2). O estudo da densidade de marcadores ao longo do genoma do milho, evidenciam

o perfil das taxas de recombinação nessa espécie, sendo possível afirmar a existência de forte supressão de eventos de

recombinação nas regiões centroméricas enquanto que nas regiões teloméricas há excesso de eventos de recombinação,

como esperado e, em acordo com os resultados apresentados por Ganal et al. (2011).

O uso da metodologia de GBS é vantajosa por motivos como a redução da complexidade do genoma por

meio do uso de enzimas de restrição sensíveis à metilação, por exemplo, permitindo que regiões repetitivas do genoma

sejam evitadas. Adicionalmente, o uso de enzimas específicas possibilita a obtenção de informações moleculares em

regiões que são privilegiadas quando comparadas com outras técnicas de genotipagem (Elshire et al., 2011).
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Figura 3.2: Densidade de marcadores do tipo SNP ao longo de cada cromossomo do milho após realização do proce-
dimento de filtragem de dados, considerando os genótipos do painel associativo de milho da Embrapa Milho e Sorgo,
visando tolerância à seca.

3.2.1 Análise do Desequilíbrio de Ligação

O total de 500.108 SNPs de alta qualidade, com MAF ≥ 0,05, foram utilizados nas análises do DL. Ao longo

de cada cromossomo, medidas de DL (r2) variaram entre 0,000 e 1,000. O maior e menor valor médio de r2 foram
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observados simultaneamente no Chr 6, sendo o maior valor médio igual à 0,3109 enquanto que o menor foi igual à

0,0143 (Figura 3.3).

Ao considerar o estudo do DL ao longo de cada cromossomo, notou-se a existência de picos de DL local em

todos os cromossomos, sendo que os valores médios de r2 estimados com base nos SNPs localizados próximos às re-

giões centroméricas foram maiores do que aqueles localizados nas demais regiões dos cromossomos, com excessão do

Chr 6 e Chr 9 que apresentaram pico de DL local no final (Chr 6) e no início (Chr 9) do cromossomo, respectivamente.

Interessantemente, perfils similares de DL ao longo do genoma do milho foram apresentados por Liu et al. (2015),

ao estudarem a caracterização genética de um painel de 240 linhagens de milho comumente utilizadas na China, e,

especificamente o pico de DL local detectado no final do Chr 6 também foi reportado por tais pesquisadores. Este

fato evidência que independentemente das características das linhagens em estudo, mecanismos genéticos específicos

devam ocorrer de maneira sistemática em regiões determinadas do genoma do milho, de modo a ocasionar algum tipo

de associação não aleatória nessas regiões específicas. Portanto, estudos futuros a fim de investigar tais mecanismos

com maior precisão são necessários.

O DL observado em uma população específica é resultado de vários fatores genéticos como ligação, estru-

tura de população, parentesco, seleção, deriva genética, entre outros (Yu et al., 2006). Embora a caracterização do

padrão de DL ao longo de cada cromossomo não seja realizada tradicionalmente, esta é muito importante para estudos

de associação envolvendo genes candidatos ou o genoma como um todo. Isto porque, após a identificação de associa-

ções significativas, geralmente realiza-se a correspondência entre as associações e anotações anteriormente realizadas,

considerando o genoma de referência da espécie em estudo, de modo que a busca por candidatos anotados é feita com

base nas posições das associações e na extensão do DL e, neste contexto, é muito mais adequado considerar o DL local

ao invés do DL de um cromossomo específico ou com base no genoma como um todo (Liu et al., 2015).

Em relação ao estudo da queda do DL, observou-se um rápido decaimento da medida média de r2 em

relação à distância (posição física em Mb) ao longo do genoma, considerando cada um dos cromossomos em estudo

(Tabela 3.3, Anexo 1). A queda do DL médio variou entre 1,0 - 1,5 kilobase (kb) para os cromossomos 2,3,5,6,7,8

e 9 e entre 1,5 - 2,0 kb para os demais cromossomos. Muito embora estimativas do decaímento do DL baseadas em

cada cromossomo possam ser enviesadas (Yan et al., 2009), não foi possível a estimativa do DL do genoma como um

todo por problemas de falta de memória do aparato computacional utilizado. Especificamente em milho, valores de

decaimento do DL possuem amplitude de variação grande. Lu et al. (2011), ao investigarem a diferença entre o DL

em germoplasma tropical e temperado de milho, notaram que germoplasma tropical apresenta o decaimento do DL em

distâncias muito mais curtas do que quando comparado com germoplasma temperado, sendo que em geral, a média do

decaimento do DL para germoplasma temperado é de 10 - 100 kb enquanto que em germoplasma tropical esse valor

é até 2∼10 vezes menor (5 - 10 kb). De acordo com esses autores, a principal explicação para essa observação é o

fato de germoplasma tropical possuír experiência de recombinação maior e mais intensa que germoplasma temperado

e, neste contexto, pode-se esperar que as associações mapeadas em germoplasma tropical, estejam localizadas muito

mais próximas de genes candidatos quando comparadas com as associações detectadas no germoplasma temperado,

onde o decaimento do DL é observado usualmente em distâncias maiores.
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Figura 3.3: Média do desequilíbrio de ligação (r2) estimado com base nos marcadores do tipo SNP ao longo de cada
cromossomo do milho, considerando os genótipos do painel associativo de milho da Embrapa Milho e Sorgo. As
esferas em preto indicam as regiões centroméricas baseadas no genoma de referência da espécie.
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Tabela 3.3: Média do decaimento do DL ao longo dos dez
cromossomos do milho considerando o limiar de r2 > 0,01.

Cromossomo Média do decaimento do DL (r2)

1 1,5 kb - 2,0 kb
2 1,0 kb - 1,0 kb
3 1,0 kb - 1,5 kb
4 1,5 kb - 2,0 kb
5 1,0 kb - 1,5 kb
6 1,0 kb - 1,5 kb
7 1,0 kb - 1,5 kb
8 1,0 kb - 1,5 kb
9 1,5 kb - 2,0 kb
10 1,5 kb - 2,0 kb

kb: kilobase

3.3 Diversidade Genética: Estrutura Populacional e Parentesco

Embora o estudo da estrutura populacional e parentesco entre os indivíduos do presente trabalho tenham

sido explorados com o intuito de incluir tais informações nas análises de mapeamento associativo, sabe-se que a

caracterização da diversidade genética existente em germoplasma é de grande importância para melhoria dos programas

de melhoramento que buscam o desenvolvimento de híbridos superiores (Van Inghelandt et al., 2010).

Com base nos resultados da análise de estrutura de população, realizada por meio da PCA, é possível sugerir

a existência de uma fraca estrutura populacional considerando o painel de genótipos em estudo (Figura 3.4). Os

dois primeiros componentes principais explicaram 5,80% (PC 1) e 2,29% (PC 2) da variabilidade, respectivamente,

e, juntamente com o terceiro (1,62%) e quarto (1,42%) componente, explicaram o total de 11,13% da variação dos

dados genotípicos. Por meio do gráfico da PCA apresentado, considerando os dois primeiros componentes, nota-se

a existência de três agrupamentos gerais: um agrupamento composto em sua maioria por linhagens do tipo Dent, um

agrupamento composto em sua maioria por linhagens do tipo Flint e um outro agrupamento composto principalmente

por linhagens Não-Classificadas. O primeiro componente principal foi capaz de separar a maioria das linhagens do

tipo Flint, enquanto que o segundo componente foi capaz de separar a maioria das linhagens do tipo Dent.

O grupo contendo a maioria das linhagens Não-Classificadas não é claramente identificado e apresentou-se

como um grupo intermediário aos demais grupos, e muito embora também tenha sido composto por linhagens do tipo

Dent e Flint, notou-se a presença de um maior número de linhagens do tipo Flint do que do tipo Dent. Pelo fato da

maioria das linhagens Não-Classificadas terem sido agrupadas no grupo intermediário, sugere-se que essas linhagens

possuam frações de seus genoma oriundas de ambos grupos heteróticos Dent e Flint. Provavelmente, a ausência de

estrutura populacional bem definida considerando o presente germoplasma pode ser explicada pelo fato da maiorias

das linhagens em avaliação possuir genótipos ancestrais recentes. No trabalho apresentado por Cooper et al. (2014),

por exemplo, nota-se que a separação nítida dos indivíduos em dois grupos heteróticos distintos deu-se após décadas

de melhoramento intenso, sendo que a maioria dos fundadores da população apresentam-se localizados no centro

entre os dois grupos. A presença de grupos intermediários em análises de estrutura de população são apresentados
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Figura 3.4: Análise de componentes principais dos marcadores SNPs utilizados na genotipagem dos indivíduos do
painel associativo de milho da Embrapa Milho e Sorgo. Primeiro componente principal (PC 1) localizado no eixo das
abcissas; segundo componente principal (PC 2) localizado no eixo das ordenadas.

corriqueiramente em estudos de milho envolvendo germoplasma temperado (Yan et al., 2009; Van Inghelandt et al.,

2010; Dao et al., 2014), tropical (Laborda et al., 2005; Farfan et al., 2015); ou ambos (Liu et al., 2003). Laborda

et al. (2005) afirmam que a estrutura de população de germoplasma tropical é menos definida quando comparada

com germoplasma temperado, fazendo-se necessária a melhor compreensão dos níveis e padrões de diversidade em

germoplama tropical. Adicionalmente, Melchinger (1999) sugere a validação dos indivíduos classificados em grupos

intermediários a grupos heteróticos distintos por meio da avaliação do fenótipo desses indivíduos em experimentos,

com o intuito de avaliar a performance em cruzamento com testadores de grupos heteróticos distintos. Provavelmente,

a habilidade de combinação de determinados indivíduos com testadores específicos em concordância com os resultados
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de estrutura populacional, obtidas por meio dos marcadores moleculares, auxiliarão os melhoristas no planejamento de

experimentos futuros.

Em relação à matriz de parentesco estimada por meio da informação de marcadores moleculares, nota-se

que, em geral, os coeficientes de parentesco (θ) obtidos apresentaram valores inferiores à 1,00 (Figura 3.5). Com base

no heatmap apresentado, é possível afirmar que o grau de relacionamento entre as linhagens do tipo Flint (localizadas

no canto superior direito do gráfico) bem como entre as linhagens do tipo Dent (localizadas no canto inferior esquerdo

do gráfico) é maior do que quando comparado com as demais linhagens do germoplasma em estudo. Em relação às

linhagens Não-Classificadas (localizadas no centro do gráfico), verifica-se que algumas linhagens específicas, possuem

maior θ entre si do que quando comparadas com as demais linhagens desse grupo e, em geral, o valor do coeficiente

de parentesco entre as linhagens Não-Classificadas foi inferior à 0,10. Ainda, é possível inferir que algumas linhagens

Não-Classificadas possuem maior grau de relacionamento com as linhagens do grupo Flint, enquanto outras, com as

linhagens do grupo Dent. Embora o θ estimado apresente valores inferiores a zero, e, muitas vezes tais valores sejam

substituídos por zero pela motivação do parentesco não ser negativo, ao considerar a inclusão desse tipo de informação

em estudos de similaridade genética, é possível mensurar o grau de relacionamento entre indivíduos que apresentaram

valor de θ negativos, sem descartar informações (Speed and Balding, 2015).

Por meio da análise de parentesco notou-se que tanto as linhagens do tipo Dent como as do tipo Flint são

mais similares entre si, sugerindo que há um distanciamento genético para a maioria das linhagens em estudo, mas

também existem padrões de compartilhamento de alelos que resultam em uma estruturação populacional condizente

com a análise de PCA realizada.

3.4 Mapeamento associativo

Em relação aos resultados obtidos por meio do mapeamento associativo para múltiplos ambientes e múl-

tiplos locos, primeiramente serão apresentados os resultados das análises preliminares ao mapeamento associativo e

posteriormente, os resultados das associações detectadas serão apresentados para cada grupo de mapeamento (Dent e

Flint). Será enfatizada a discussão dos resultados referentes ao caráter PG devido à importância deste caráter no con-

texto de melhoramento do milho. Já a discussão dos resultados para os demais caracteres será embasada na detecção

de QEI e evidências de possíveis efeito de pleiotropia.

3.4.1 Análises preliminares

Os fatores de inflação genômica (GIF) obtidos para os três modelos de mapeamento associativo (Equações

2.6, 2.7 e 2.8), considerando os grupos de mapeamento Dent e Flint, e todas as combinações ambiente-caráter são

apresentados no Apêndice B ( Tabela 4.1). Como esperado, para ambos os grupos de mapeamento Dent e Flint

e todas as combinações ambiente-caráter, o modelo Naive (Equação 2.6), que não considera correção para o grau de

relacionamento genético entre indivíduos, apresentou valores de GIF maiores do que quando comparado com os demais

modelos. Em geral, ao comparar o modelo Naive com os modelos PCA (Equação 2.7) e Kinship (Equação 2.8), notou-

se a diminuição dos valores de inflação genômica para todas as combinações ambiente-caráter. No entanto, embora
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Figura 3.5: Heatmap do coeficiente de parentesco (θ) dos indivíduos do painel associativo de milho da Embrapa Milho
e Sorgo, baseado no coeficiente de parentesco (VanRaden, 2008) .

os valores de GIF do modelo Naive foram maiores do que os valores considerando o modelo PCA e Kinship, estes

foram próximos a um (1,00) e indicaram que o grau de relacionamento genético entre os indivíduos em avaliação não

é um fator de confundimento preponderante em ambos os grupos de mapeamento. Uma possível explicação para este

fato é que, ao considerar o mapeamento associativo com base nos indivíduos agrupados de acordo com os testadores

com os quais foram cruzados, espera-se um menor efeito de estrutura populacional bem como um maior grau de
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compartilhamento de alelos (parentesco) dentro de cada grupo de mapeamento e, diante desse cenário, ao considerar

um modelo de associação com correção para o grau de relacionamento genético entre indivíduos, espera-se que a

magnitude dos efeitos de confundimento não seja tão grande. Mesmo assim, para ambos os conjuntos de mapeamento

Dent e Flint, é possível afirmar que os modelos de mapeamento associativo com correção para estrutura de população

ou parentesco são mais apropriados do que o modelo sem correção para tais fatores de confundimento.

Com o objetivo de definir o modelo de mapeamento mais apropriado, ao comparar os valores de GIF ob-

tidos para o modelo PCA e Kinship, para cada grupo de mapeamento e combinação ambiente-caráter, notou-se que

a perfomance de ambos os modelos foi praticamente a mesma, uma vez que não houve diferenças marcantes entre

os valores GIF obtidos para a maioria das combinações em avaliação. Esta observação indica que tanto o modelo

PCA quando o modelo Kinship possuíram performances similares e, portanto, poderiam ser utilizados no mapeamento

associativo, com o intuito de evitar a detecção de associações falso-positivas, ocasionadas pelo relacionamento ge-

nético entre indivíduos. No entanto, uma vez que o modelo que considera o parentesco é capaz de mensurar o grau

de relacionamento genético existente tanto entre populações como dentro de populações, o modelo Kinship foi eleito

como o mais apropriado. Assim, o desenvolvimento do modelo do mapeamento associativo para MEML levou em

conta a informação do parentesco entre indivíduos para captalizar possíveis efeitos de confundimento, instrínsecos a

estudos de associação. De fato, a análise de componentes principais, no âmbito da estrutura de populações, pode ser

interpretada como a projeção dos indivíduos em um subespaço de menor dimensão, de modo que a localização de tais

indivíduos no espaço projetado indica a similaridade genética existente entre eles (Engelhardt and Stephens, 2010).

Já o coeficiente de parentesco estimado com base em marcadores moleculares, apresenta-se como uma medida acurada

para mensurar similaridades genéticas entre indivíduos, sendo possível identificar regiões genômicas de compartilha-

mento importantes e que seriam muitas vezes ignoradas quando as medidas de parentesco com base na informação de

pedigree são consideradas (Speed and Balding, 2015). Um fato importante a ser mencionado é que optou-se por não

realizar o modelo de mapeamento com correção para estrutura de população e parentesco simultaneamente uma vez

que os valores de GIF obtidos para o modelo PCA e Kinship foram similares e próximos a um (1,00) para a maioria

dos casos em estudo. Diante deste cenário, ao considerar um modelo com correção para estrutura de populações e

parentesco simultaneamente, provavelmente haveria a superparametrização do modelo estatístico.

3.4.2 Mapeamento associativo para MEML

A construção do modelo de mapeamento associativo para MEML, baseou-se na flexibilidade inerente aos

modelos mistos, o que permitiu a condução de uma análise adequada e diferenciada do mapeamento associativo visando

tolerância à seca em milho.

Como parte das etapas do desenvolvimento do modelo de mapeamento associativo para MEML final,

realizou-se o GWAS para cada ambiente e caráter separadamente. Todavia, como é esperado, a comparação de re-

sultados provindos de single-environment GWAS, considerando um número grande de ambientes, torna-se complicada

uma vez que geralmente tais comparações são realizadas de maneira informal, por meio de gráficos e perfis de mape-

amento. Geralmente, em casos onde há forte expressão de efeitos de interação G × E, os perfis de mapeamento são
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intrínsecos a cada ambiente (Apêndice C, Figura 4.2 demonstra o perfil de mapeamento para cada ambiente, consi-

derando o caráter PG e grupo de mapeamento Dent), de modo que tais comparações informais são, na maioria das

vezes, inviáveis. Neste sentido, os resultados que serão apresentados a seguir foram obtidos por meio do modelo de

mapeamento associativo para MEML final.

No presente trabalho, o uso da modelagem mista permitiu definir os efeitos fixos e aleatórios do modelo

de mapeamento, de acordo com o interesse do estudo. Desta maneira, o efeito de ambientes, bem como os efeitos

ambiente-específico, efeitos principais e de QEI, quando significativos, foram definidos como fixos, de modo similar

ao proposto por Malosetti et al. (2004) e Boer et al. (2007), porém, no contexto de mapeamento associativo. Segundo

Piepho (2005), quando a definição de ambientes for delineada com um propósito específico e ainda o foco da análise

é a detecção de QEI, é apropriado designar o efeito de ambientes como fixo, sendo que diante deste cenário, há

possibilidade de estimar os efeitos ambiente-específico ou de QEI ao longo de todos os ambientes em avaliação. O

efeito de genótipos, aninhado ao efeito de ambientes, em contrapartida, foi definido como termo aleatório, o que

permitiu a modelagem de variâncias individuais e correlações entre as observações por meio da definição de estruturas

de VCOV específicas.

Essa modelagem representou parte do segundo passo da abordagem de dois estágios (two-stage approach),

sendo possível combinar as médias ajustadas (BLUEs) de cada ambiente, obtidas no primeiro passo da análise feno-

típica. Ainda, Piepho (2005) menciona que ao ignorar as correlações genéticas em dados do tipo MET, há chances de

detecção de associaçãoes falso-positivas. Visando controlar esse tipo de erro, correlações entre as observações foram

impostas por meio de uma matriz VCOV com estrutura de um modelo fator analítico de primeira ordem para o efeito

dos ambientes e por meio da incorporação de uma matriz de parentesco, para o efeito de genótipos. Em diversos tra-

balhos que envolvem a modelagem de dados de MET, é comum considerar a correlação genéticas entre as observações

por meio da imposição de matrizes que consideram um modelo não estruturado. No entanto, sabe-se que o modelo fa-

tor analítico de primeira ordem, o qual considera um menor número de parâmetros para a estimativa dos componentes

de VCOV, apresenta-se como uma alternativa plausível ao modelo não estruturado (Smith et al., 2001).
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Figura 3.6: Representação das associações detectadas ao longo do genoma do milho, considerando o mapeamento associativo para MEML. Associações detectadas
para o grupo de mapeamento Dent são dispostas à direita dos cromossomos e para o grupo Flint à esquerda dos cromossomos. Cada associação é indicada pelo nome
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E, embora tal modelo tenha sido útil no contexto do presente trabalho, sabe-se que ao aumentar o número de ambientes

e ou o número de pontos ao longo do genoma a serem avaliados, provavelmente este modelo não será adequado e

portanto, modelos mais parcimoniosos deverão ser testados.

Ao considerar os seis caracteres e os dois grupos de mapeamento em estudo, um total de 179 associações

(MTAs) foram detectadas por meio do modelo de mapeamento associativo para MEML final (Tabelas 3.4 e 3.5, Figura

3.6). Dentre essas associações, 85 MTAs foram detectadas para o grupo de mapeamento Dent, enquanto que 94

MTAs, foram relacionadas ao grupo de mapeamento Flint. Embora o número de MTAs encontradas no presente

trabalho seja alto, tais resultados são condizentes e consistentes com a base genética e a natureza poligênica do caráter

tolerância à seca, onde um grande número de genes de efeitos pequenos controlam o caráter quantitativo específico,

como evidenciado por Xue et al. (2013).

Resumidamente, é possível afirmar para ambos os grupos de mapeamento, que um número significativo

de associações foram encontradas ao longo de todos os cromossomos para a maioria dos caracteres em estudo, com

excessão do caráter AE que não apresentou MTA significativa no Chr 10. Ao considerar o grupo de mapeamento Dent,

os caracteres com maior e menor número de MTAs foram ASI (19) e AE (11), respectivamente. Já para o grupo de

mapeamento Flint, FF e FM apresentaram o maior número de MTAs (18), enquanto que PG foi o caráter com menor

número de associações significativas (11). É valido ressaltar que embora o presente trabalho tenha detectado algumas

associações com efeitos estáveis ao longo dos diferentes ambientes, notou-se que a maioria das MTAs apresentaram

efeito da QEI significativo, e adicionalmente, identificou-se que o tamanho e magnitude de tais efeitos de interação eram

distintos de acordo com o ambiente em avaliação. Dentre as MTAs detectadas para o grupo Dent, 80 apresentaram

efeito de QEI; enquanto que para o grupo Flint, 88 MTAs possuíram esse efeito significativo. A inclusão de tais

efeitos no mapeamento associativo é vantajosa quando comparada aos modelos de single-environment GWAS, visto

que conclusões obtidas neste contexto são mais confiáveis principalmente pelo fato das pressuposições do modelo

de mapeamento incorporarem a dependência existente entre as observações no contexto da modelagem mista, como

apresentado por Gutiérrez et al. (2015), em estudo envolvendo mapeamento associativo e, paralelamente, em estudos

de mapeamento de QTLs (Malosetti et al., 2004; Boer et al., 2007; Van Eeuwijk et al., 2007; van Eeuwijk et al.,

2010; Pastina et al., 2012; Malosetti et al., 2014; Margarido et al., 2015). Esses fatos evidenciam a importância bem

como a necessidade de considerar informações acerca de QEI e interações G×E em estudos que buscam compreender

a arquitetura genética da tolerância à seca.

Especificamente para o caráter PG, sem dúvida o caráter mais importante, o número de MTAs detectadas

para o grupo de mapeamento Dent foi igual à 12, sendo que todas as associações apresentaram efeito de QEI signi-

ficativo (Tabela 3.6). Algumas associações específicas detectadas para esse caráter e grupo de mapeamento merecem

destaque: as associações correspondente aos SNPs S1_2038013 e S1_211572436, detectadas no Chr 1, ambiente

T-2011-WS, apresentam efeitos com magnitude alta. Ainda, considerando as associações que apresentaram magni-

tude alta sob condições de estresse hídrico, merecem destaque as associações S7_78837234 (ambientes T-2010-WS;

T-2011-WS) e S9_30657359 (ambientes J-2010-WS; T-2010-WS), e, especificamente essa última associação, é interes-

sante do ponto de vista de futura aplicabilidade em programas de melhoramento visto que todos os efeitos significativos
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Tabela 3.4: Número de associações (# MTA) e de interações associação por ambi-
ente (#QEI) significativas, resultante do mapeamento associativo para MEML con-
siderando o grupo de mapeamento Dent do painel associativo de milho da Embrapa
Milho e Sorgo.

Caráter #MTA #QEI Chr com MTA significativo

PG 12 12 1(4), 2(1), 3(1), 5(2), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1)

ASI 19 18 1(1), 2(3), 3(1), 4(2), 5(2), 6(3), 7(2), 8(1), 9(2), 10(2)

FF 14 14 1(3), 2(1), 3(1), 4(1), 5(2), 7(1), 8(1), 9(1), 10(3)

FM 16 16 1(3), 2(1), 3(1), 4(2), 5(2), 6(3), 7(1), 8(1),10(2)

AP 13 11 1(1), 2(1), 3(2), 4(1), 5(1), 6(3), 7(1), 8(1), 9(2)

AE 11 9 1(1), 2(3), 3(1), 5(2), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1)
Total 85 80

O número sobrescrito indicado entre parênteses próximo ao número do cromossomo indica
o número de associações significativas detectadas para aquele cromossomo

Tabela 3.5: Número de associações (# MTA) e de interações associação por ambi-
ente (#QEI) significativas, resultante do mapeamento associativo para MEML con-
siderando o grupo de mapeamento Flint do painel associativo de milho da Embrapa
Milho e Sorgo

Caráter #MTA #QEI Chr com MTA significativo

PG 13 11 1(4), 2(1), 4(2), 5(2), 6(2), 7(2)

ASI 16 16 1(3), 2(1), 3(3), 4(1), 5(1), 6(1), 7(2), 8(2), 9(1), 10(1)

FF 18 18 1(3), 2(2), 4(4), 5(3), 6(2), 8(2), 10(1)

FM 18 18 1(1), 2(2), 3(3), 4(1), 5(4), 6(1), 7(1), 8(2),9(2),10(2)

AP 15 14 1(1), 2(3), 3(1), 4(1), 5(2), 6(1), 7(2), 8(1), 9(1),10(1)

AE 14 11 1(2), 2(2), 3(2), 4(1), 5(2),7(1), 8(1), 9(3)
Total 94 88

O número sobrescrito indicado entre parênteses próximo ao número do cromossomo indica
o número de associações significativas detectadas para aquele cromossomo

detectados possuíram magnitude alta, incluindo os efeitos detectados em condições WW. Em contrapartida, a associa-

ção mapeada referente ao SNP S10_117590335, embora tenha apresentado seus efeitos com magnitude alta e baixa, é

importante para auxílio na compreensão da arquitetura genética da tolerância à seca.

Ainda para o caráter PG, ao considerar o grupo de mapeamento Flint, observou-se que dentre as 13 MTAs

mapeadas, 11 apresentaram efeito de QEI significativo (Tabela 3.7), enquanto que as demais apresentaram apenas

efeito ambiente-específico. De um modo geral, nota-se que as associações com efeitos de QEI apresentaram magnitu-

des altas e baixas ao longo dos oito ambientes em avaliação; contudo, a maioria dos efeitos significativos apresentaram

magnitude alta. Um ponto notável para esse caráter e grupo de mapeamento é que os efeitos de QEI, estimados no

ambiente T-2011-WS, foram significativos para a maioria das associações, com excessão das MTAs referentes aos

SNPs S1_6527154 e S7_74540732. Dentre as duas associações que apresentaram apenas efeito ambiente-específico

(S1_280448428 e S2_182837718), notou-se que ambas as associações possuíram efeitos estáveis. Notavelmente, as-

sociações que possuem apenas efeito ambiente-específico significativo são de grande valia para o melhoramento de

plantas, visto que ao identificar associações estáveis (sem efeito de interação GxE) ao longo de ambientes diferen-

tes, é possível fazer uso de tal informação em programas de seleção assistida por marcadores (Pastina et al., 2012),

auxiliando nas etapas dos programas de melhoramento.
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Em relação aos demais caracteres em estudo (Apêndices D, Tabela 4.2), ao considerar o grupo de mapea-

mento Dent, para o caráter ASI é importante ressaltar que a maioria dos efeitos significativos detectados, sejam esses

efeitos ambiente-específico ou de QEI, apresentaram magnitude baixa. Dentre as associações detectadas para ASI,

destaca-se a associação mapeada no Chr 2, SNP S2_48544791, a qual possui apenas efeito ambiente-específico signi-

ficativo ao longo de todos os ambientes. Tratando-se dos caráter AP, a associação detectada no Chr 5 (S5_21373234)

merece destaque por apresentar efeitos significativos apenas na localidade de Janaúba, sob condição de WS (ambientes

J-2010-WS e J-2011-WS). Já as associações detectadas no Chr 3 (S3_11541417), Chr 7 (S7_107518590) e Chr 9 (S9_-

66796844) apresentaram apenas efeitos significativos com magnitude alta, embora tais efeitos apresentem tamanhos

distintos. Já para o caráter AE, a associação referentes aos SNP S6_164997414 possuiu efeitos estáveis com magnitude

alta ao longo dos ambientes em avaliação.

Já em relação ao grupo de mapeamento Flint (Apêndice E, Tabela 4.3), a maioria das associações detectadas

para o caráter ASI também apresentaram efeitos significativos com magnitude baixa. As MTAs que merecem destaques

por apresentarem efeitos significativos apenas em ambientes sob condições WS são: S1_56413930, S3_184323470 e

S4_129977060, e é valido ressaltar que tais efeitos possuíram tamanhos distintos. Para o caráter AP, de um modo geral,

a maioria dos efeitos apresentaram magnitude baixa. Já para o caráter AE, é valido ressaltar as associações detectadas

no Chr 4, e no Chr 9 (S9_80631489 e S9_14465449), por apresentarem magnitude alta contribuem positivamanete

para aumento da média do caráter. É importante salientar que ao considerar a incorporação de estudos que diferenciem

efeitos principais e de interação QEI daqueles com apenas efeitos ambiente-específico significativos, é possível acessar

a performance dos genótipos sob diferentes condições de avaliação (Boer et al., 2007) e, neste sentido, as respostas

obtidas nessas circunstâncias são úteis para delinear a seleção desses materiais sob condições ambientais específicas.

Notou-se ainda a associação de um mesmo SNP para caracteres diferentes, dentro do mesmo grupo de

mapeamento, evidenciando a possibilidade de efeitos de pleiotropia considerando os caracteres em estudo. Para o

grupo de mapeamento Dent, a associação encontrada considerando o mesmo marcador estava relacionada apenas ao

Chr 8, SNP S8_44997484, para os caracteres FF e FM. Já para o grupo de mapeamento Flint, as associações detectadas

para a mesma posição e caracteres diferentes deram-se no Chr 2, SNP S2_30149856, para os caracteres FF e FM; Chr

4, SNP S4_160006472, para os caracteres FF e FM; e Chr 9, SNP S9_14465449, para os caracteres AP e AE. Como

era de se esperar, para a maioria das associações anteriormente relatadas, os efeitos significativos para uma dada

associação apresentaram a mesma magnitude ao longo dos ambientes em estudo. Essas observações, são condizentes

com os valores das correlações fenotípicas estimadas para esses caracteres em questão, uma vez que FF-FM e AP-

AE apresentaram correlações altas e positivas sob ambas condições de tratamento (WS ou WW). Nenhum SNP foi

mapeado para o mesmo caráter ou caracteres diferentes considerando os dois grupos de mapeamento simultaneamente.

No entanto, algumas associações foram detectadas em regiões muito próximas, considerando os grupos distintos de

mapeamento, evidenciando possíveis efeitos de pleotropia, quando essas detecções envolviam caracteres diferentes.

Exemplos desses eventos foram observados para ASI, no Chr 3, SNPs S3_186434037 (grupo Flint) e S3_184323470

(grupo Dent); para FF, no Chr 5, SNPs S5_3549675 (grupo Flint) e S5_3659988 (grupo Dent); para FM e FF, no Chr 5,

SNPs S5_213650128 (grupo Flint) e S5_214163354 (grupo Dent); e para AP, no Chr 6, SNPs S6_155822086 (grupo
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Flint) e S6_154505013 (grupo Flint).

Algumas das associações detectadas foram consistentes com outras associações relatadas em estudos prévios

que envolveram o mapeamento associativo de caracteres relacionados à tolerância à seca em milho. No entanto, a

comparação em maiores detalhes desses resultados é difícil pelo fato desses trabalhos não considerarem a incorporação

da interação GxE ou ainda QEI, além de serem avaliados em condições experimentais que remetem à localidades e

anos agrícolas distintos. As MTAs mapeadas para o caráter PG, no Chr 1, SNP S1_86369547 (grupo Dent); no Chr

7, SNP S7_143580075 (grupo Flint); no Chr 9, SNP S9_30657359 (grupo Dent; e para o caráter FM, no Chr 1, SNP

S1_42930560 (grupo Flint), foram localizadas a aproximadamente 1 Mb das associações reportadas por Xue et al.

(2013), para os mesmos caracteres em questão. Especificamente a associação correspondente ao SNP S7_143580075

foi associada à uma proteína tirosina quinase, a qual está envolvida em funções de crescimento e proliferação, morte e

sobrevivência (Li and Hristova, 2006) apud (Xue et al., 2013), enquanto que a associação S1_86369547 relaciona-se

à superfamília da Acyl-CoA N-acyltransferase, e está envolvida em vias metabólicas que incluem reações da enzima

piruvato desidrogenase, metabolização de açúcares no ciclo do ácido cítrico e em funções de crescimento (Fu et al.,

2015). Já a associação relacionada ao SNP S2_32205582, localizada no Chr 2, grupo de mapeamento Flint, para o

caráter AE, foi localizada à aproximadamente 2 Mb da associação reportada por Farfan et al. (2015) para o mesmo

caráter, sendo que os efeitos estimados no presente trabalho possuem a mesma magnitude que a associação declarada

por tais autores e, embora tal MTA não possua genes candidatos anotados, merecem atenção especial para investigações

futuras, principalmente pelo fato de ter sido mapeada em posições próximas, para o mesmo caráter, porém, em trabalhos

distintos.

Embora algumas associações tenham sido detectadas em regiões próximas do genoma considerando os dois

grupos de mapeamento, como comentado anteriormente, nota-se que a maioria das associações mapeadas para um

grupo específico não apresentou correspondência com as associações detectadas para o outro grupo. Tais diferenças

são observadas em relação à localização da associação; caráter identificado; e QEI, incluindo magnitudes e tamanhos

distintos dos efeitos, como pode ser verificado por meio da Figura 3.6. Essas observações são de grande valia para o

programa de melhoramento de milho da Embrapa Milho e Sorgo para tolerância à seca e reforçam a importância do

estudo da interação G × E no contexto do mapeamento associativo para os dois grupos de mapeamento em estudo,

visto que maioria das informações obtidas é intrínseca a cada grupo de mapeamento.

Finalmente, é válido mencionar que esse estudo apresentou algumas limitações, como por exemplo, o nú-

mero de repetições utilizadas em alguns ambientes (J-2011-WS; T-2011-WS), assim como o tamanho das populações

de mapeamento, não são ideais para a identificação de associações que estão relacionadas à caracteres quantitativos,

como a tolerância à seca em milho. Yu et al. (2006), ressaltam a importância do tamanho populacional adequado em

estudos de associação que visem a detecção de alelos raros com efeitos pequenos. Embora o mapeamento para MEML

não tenha sido realizado no genoma como um todo, as etapas de construção do modelo de associação foram realizadas

de modo a permitir a inclusão de posições que possuíram evidências de associações significativas. Neste sentido, o pre-

sente mapeamento associativo para MEML foi capaz de identificar um número significativo de associações para ambos

os grupos de mapeamento, e, adicionalmente, forneceu informações acerca de interações GxE e QEI, contribuindo para
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a melhor compreensão e exploração da arquitetura genética da tolerência à seca em milho.
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Tabela 3.6: Efeitos das associações significativas estimadas sob o modelo do mapeamento associativo para MEML, grupo de mapeamento Dent e caráter
peso de grãos (PG, kg.ha−1). Valores em negrito são significativos pelo critério: |e f eito| > 2 × (s̄e); s̄e: erro padrão médio

SNP Chr J-2010-WS J-2011-WS T-2010-WS T-2011-WS J-2010-WW J-2011-WW T-2010-WW T-2011-WW 2 × (s̄e)

S1_2038013 1 287,517 131,795 286,225 1110,715 -17,231 745,430 235,328 -621,675 361,672
S1_86369547 1 570,233 36,781 -630,925 318,891 1297,177 -65,620 717,830 -182,218 425,120
S1_211572436 1 492,527 633,877 -200,162 1721,933 2547,039 832,997 1372,194 -1158,038 809,933
S1_295519463 1 91,331 -44,773 917,313 178,470 399,176 1873,176 114,773 184,222 453,161
S2_203181508 2 -233,049 -507,441 -354,655 -968,820 559,675 -835,411 -589,402 80,671 351,228
S3_40649278 3 -1010,355 -243,493 -335,716 5,793 -736,694 -573,520 -1046,293 -252,576 270,649
S5_187865489 5 -321,561 766,041 306,419 300,812 403,792 535,235 -47,346 1019,594 301,014
S5_208598297 5 -784,222 -614,018 167,647 81,776 -530,549 -110,651 -342,339 604,217 328,515
S7_78837234 7 -108,010 -22,961 444,776 600,985 606,038 494,434 350,312 -409,513 266,605
S8_130875159 8 -297,649 567,288 -1357,178 261,541 -86,704 239,236 -113,595 -1166,805 484,225
S9_30657359 9 1310,405 178,847 1705,871 -7,226 984,175 322,924 674,859 106,305 440,704
S10_117590335 10 -336,961 -241,553 -569,125 -216,724 -676,448 -2075,411 -669,963 -1276,138 446,501

Tabela 3.7: Efeitos das associações significativas estimadas sob o modelo do mapeamento associativo para MEML, grupo de mapeamento Flint e caráter
peso de grãos (PG, kg.ha−1). Valores em negrito são significativos pelo critério: |e f eito| > 2 × (s̄e); s̄e: erro padrão médio

SNP Chr J-2010-WS J-2011-WS T-2010-WS T-2011-WS J-2010-WW J-2011-WW T-2010-WW T-2011-WW 2 × (s̄e)

S1_6527154 1 -285,081 -143,674 -145,806 103,586 -913,347 -27,853 -269,889 -111,655 215,806
S1_22650134 1 3,481 129,019 456,386 505,469 803,627 542,750 553,986 -259,740 247,876
S1_148462322 1 531,816 247,064 58,719 119,453 1082,167 48,585 -326,590 859,648 329,726
S1_280448428 1 446,400 446,400 446,400 446,400 446,400 446,400 446,400 446,400 162,760∗
S2_182837718 2 857,700 857,700 857,700 857,700 857,700 857,700 857,700 857,700 338,600∗
S4_128260623 4 619,463 -16,857 170,476 339,703 416,750 -104,335 -32,334 790,093 230,322
S4_186220775 4 -221,085 513,388 49,237 156,068 -501,446 248,909 71,144 733,639 274,921
S5_69003739 5 155,058 -390,117 121,921 -168,993 363,551 -536,314 -281,244 285,765 235,260
S5_212696866 5 15,407 -390,463 1340,407 546,770 -309,290 -1910,462 -328,649 -1648,002 752,003
S6_6899291 6 -316,722 -8,326 393,392 583,869 98,857 -705,624 -128,576 -1075,890 388,208
S6_144171977 6 -62,084 -102,575 -982,632 -352,225 -182,670 -37,886 88,671 794,679 347,509
S7_74540732 7 -27,348 -142,097 -324,176 -784,900 -63,886 -101,962 -157,870 26,070 183,544
S7_143580075 7 177,281 -277,297 -547,881 215,864 -417,452 -444,748 -1161,879 -1462,045 413,669

*: erro padrão
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estudos de mapeamento associativo são conduzidos corriqueiramente considerando cada vez mais maiores

quantidades de dados genotípicos e fenotípicos. A motivação principal para tal fato é a possibilidade de explicar

a variação fenotípica em termos de mudanças na sequência de DNA (polimorfismos). Este é o primeiro estudo de

mapeamento associativo visando tolerância à seca em milho realizado para múltiplos ambientes e múltiplos locos

simultaneamente, o qual incorporou informações de interação G×E e QEI diretamente no modelo de mapeamento.

Ao fazer uso de ferramentas baseadas na abordagem de modelos mistos, aumentou-se o poder das análises

de mapeamento por considerar modelos de estruturas de VCOV específicos, os quais apresentaram variâncias hetero-

gêneas e existência de correlações entre as observações. Adicionalmente, a inclusão de informações sobre relaciona-

mento genético entre os indivíduos em estudo, controlou possíveis fatores de confundimento, intrínsecos à estudos de

associação.

A exploração da estrutura populacional e do parentesco possibilitou inferir que a maioria dos indivíduos

pertencentes ao painel associativo da Embrapa Milho e Sorgo apresentam-se como um grupo intermediário aos grupos

heteróticos Dent e Flint, o que é justificável pela recente história de melhoramento desses materiais. Assim, a subdi-

visão em dois grupos de mapeamento associativo, organizados de acordo com os testadores, é de grande valia para a

compreensão da arquitetura genética da tolerância à seca dentro de cada grupo de mapeamento.

Adicionalmente, é válido mencionar que a inclusão de informações sobre interação G×E e QEI, demons-

trou a importância de considerar tais fatores no presente mapeamento associativo. Para todos os caracteres e grupos

de mapeamento em estudo, um número grande de associações foram encontradas e, notou-se a expressão significa-

tiva da interação genótipo por ambiente ou associação por ambiente. De fato, os experimentos de campos, os quais

incluíram diferentes localidades, anos agrícolas e condições de tratamento, foram delineados para que tais interações

fossem expressas. No entanto, essas condições representam situações enfrentadas corriqueiramente pelos melhoristas

ao avaliarem certos materiais em diferentes ambientes.

Diante desse cenário é possível concluir que os resultados aqui obtidos são importantes e servem como base

não apenas para estudos futuros que objetivem a compreensão de vias metabólicas e mecanismos genéticos do estresse

hídrico, mas também para auxiliar os melhoristas de milho, seja por meio da seleção assistida por marcadores ou em

etapas do melhoramento convencional.





49

REFERÊNCIAS

Almeida, G. D., D. Makumbi, C. Magorokosho, S. Nair, A. Borém, J.-M. Ribaut, M. Bänziger, B. M. Prasanna,

J. Crossa, and R. Babu, 2013 Qtl mapping in three tropical maize populations reveals a set of constitutive and

adaptive genomic regions for drought tolerance. Theoretical and Applied Genetics 126: 583–600.

Azevedo, G. C., A. Cheavegatti-Gianotto, B. F. Negri, B. Hufnagel, L. d. C. e Silva, J. V. Magalhaes, A. A. F.

Garcia, U. G. Lana, S. M. de Sousa, and C. T. Guimaraes, 2015 Multiple interval qtl mapping and searching for

pstol1 homologs associated with root morphology, biomass accumulation and phosphorus content in maize seedlings

under low-p. BMC plant biology 15: 1.

Betran, F., J. Ribaut, D. Beck, and D. G. De Leon, 2003 Genetic diversity, specific combining ability, and heterosis in

tropical maize under stress and nonstress environments. Crop Science 43: 797–806.

Boer, M. P., D. Wright, L. Feng, D. W. Podlich, L. Luo, M. Cooper, and F. A. van Eeuwijk, 2007 A mixed-model

quantitative trait loci (qtl) analysis for multiple-environment trial data using environmental covariables for qtl-by-

environment interactions, with an example in maize. Genetics 177: 1801–1813.

Bolanos, J. and G. Edmeades, 1996 The importance of the anthesis-silking interval in breeding for drought tolerance

in tropical maize. Field Crops Research 48: 65–80.

Bolaños, J. and G. O. Edmeades, 1993 Eight cycles of selection for drought tolerance in lowland tropical maize. ii.

responses in reproductive behavior. Field Crops Research 31: 253–268.

Borem, A., J. C. C. Galvao, and M. A. Pimentel, 2015 Milho: do plantio a colheita. UFV.

Bruce, W. B., G. O. Edmeades, and T. C. Barker, 2002 Molecular and physiological approaches to maize improvement

for drought tolerance. Journal of experimental botany 53: 13–25.

Buckler, E. S., B. S. Gaut, and M. D. McMullen, 2006 Molecular and functional diversity of maize. Current opinion

in plant biology 9: 172–176.

Campos, H., M. Cooper, J. Habben, G. Edmeades, and J. Schussler, 2004 Improving drought tolerance in maize: a

view from industry. Field Crops Research 90: 19–34.

Cooper, M., C. Gho, R. Leafgren, T. Tang, and C. Messina, 2014 Breeding drought-tolerant maize hybrids for the us

corn-belt: discovery to product. Journal of Experimental Botany p. eru064.
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Figura 4.1: Porcentagem de marcadores do tipo SNP em relação à frequência alélica mínima do painel associativo de
milho da Embrapa Milho e Sorgo, anterior ao procedimento de filtragem de dados genotípicos.
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Apêndice B

Tabela 4.1: Fatores de inflação genômica (GIF) estimados com base em três modelos de mapeamento associativo:
Naive, PCA e Kinship; obtidos para cada grupo de mapeamento: Dent e Flint; considerando os caracteres peso de
grãos (PG), intervalo de florescimento (ASI), florescimento feminino (FF), florescimento masculino (FM), altura da
planta (AP) e altura da espira (AE); e os ambientes J-2010-WS, J-2011-WS, T-2010-WS, T-2011-WS, J-2010-WW,
J-2011-WW, T-2010-WW e T-2011-WW.

Grupo Dent Grupo Flint

Modelo Ambiente PG ASI FF FM AP AE PG ASI FF FM AP AE
Naive J-2010-WS 1,149 1,163 1,545 1,760 1,575 1,246 1,162 1,342 1,485 1,466 1,685 1,449
PCA 1,048 1,149 1,254 1,200 1,044 1,061 1,045 1,176 1,215 1,133 1,076 1,024
Kinship 1,055 1,049 1,098 1,124 1,093 1,047 1,011 1,064 1,070 1,075 1,069 1,075

Naive J-2011-WS 1,590 1,537 1,406 1,344 1,359 1,194 1,477 1,044 1,496 1,583 1,662 1,350
PCA 1,058 1,081 1,119 1,077 1,005 1,071 0,996 1,044 1,071 1,074 1,091 1,043
Kinship 1,168 1,132 1,217 1,082 1,055 1,075 1,045 1,026 1,077 1,067 1,105 1,053

Naive T-2010-WS 1,105 1,033 1,264 1,215 1,231 1,086 1,037 1,120 1,388 1,153 1,163
PCA 0,962 1,000 1,010 0,970 1,097 1,077 1,037 1,043 1,067 1,075 1,003
Kinship 0,987 0,992 1,024 1,102 1,087 1,042 1,026 1,042 1,057 1,003 1,015

Naive T-2011-WS 1,567 1,564 1,260 1,102 1,312 1,177 1,573 1,044 1,368 1,438 1,646 1,335
PCA 1,045 1,080 1,101 1,046 1,132 1,089 1,019 1,044 1,066 1,080 1,112 1,027
Kinship 1,126 1,088 1,093 1,083 1,129 1,095 1,135 1,036 1,092 1,111 1,060 1,036

Naive J-2010-WW 1,251 1,292 1,389 1,583 1,376 1,328 1,483 1,211 1,508 1,529 1,539 1,228
PCA 1,039 1,194 1,274 1,158 1,089 1,094 1,026 1,168 1,196 1,113 1,006 1,008
Kinship 1,093 1,064 1,138 1,196 1,125 1,098 1,019 1,035 1,049 1,078 1,051 1,045

Naive J-2011-WW 1,059 1,162 1,128 1,228 1,365 1,192 1,192 1,086 1,102 1,248 1,129 1,079
PCA 1,008 1,032 1,079 1,060 1,065 1,084 1,001 0,985 1,026 1,062 0,989 0,999
Kinship 1,072 1,003 1,068 1,080 1,078 1,068 1,060 1,075 1,045 1,076 1,034 1,034

Naive T-2010-WW 1,229 1,058 1,136 1,092 1,310 1,297 1,165 1,022 1,310 1,291 1,338 1,254
PCA 1,035 1,058 1,118 1,069 1,038 1,071 1,020 1,022 1,156 1,125 1,062 1,077
Kinship 1,061 1,030 1,086 1,080 1,090 1,085 1,043 1,038 1,083 1,083 1,073 1,044

Naive T-2011-WW 1,353 1,323 1,236 1,257 1,087 1,017 1,414 1,441
PCA 0,967 1,030 1,147 1,143 1,069 1,017 1,158 1,111
Kinship 1,016 1,025 1,165 1,188 1,037 1,031 1,058 1,040



59

Apêndice C

Cromossomo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cromossomo Cromossomo

Cromossomo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-l
og

1
0
(p
-v
al
or
)

-l
og

1
0
(p
-v
al
or
)

-l
og

1
0
(p
-v
al
or
)

-l
og

1
0
(p
-v
al
or
)

Figura 4.2: Perfis do GWAS para cada ambiente separadamente, para o caráter peso de grãos (PG) e grupo de mapea-
mento Dent, considerando o modelo de mapeamento Kinship.
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Apêndice D

Tabela 4.2: Efeitos das associações significativas estimadas sob o modelo do mapeamento associativo para
MEML, considerando o grupo de mapeamento Dent. Valores em negrito são significativos considerando o crité-
rio: |e f eito| > 2 × (s̄e); s̄e: erro padrão médio (Continua)

Caráter SNP Chr Env.1∗ Env.2∗ Env.3∗ Env.4∗ Env.5∗ Env.6∗ Env.7∗ Env.8∗ 2× (s̄e)

ASI S1_12144151 1 -0,865 -2,169 0,374 -0,408 -0,629 -1,188 -0,139 -0,101 0,555
S2_25511331 2 0,733 1,059 0,110 0,020 0,069 -2,372 0,460 0,044 0,733
S2_48544791 2 -0,341 -0,341 -0,341 -0,341 -0,341 -0,341 -0,341 -0,341 0,169a

S2_235397425 2 -0,682 -0,656 0,239 -0,184 -0,816 -0,309 -0,100 -0,081 0,257
S3_186034037 3 -1,195 -0,859 0,033 -0,054 -0,101 0,059 0,328 0,057 0,370
S4_40671352 4 0,204 0,097 1,056 -0,003 0,092 0,673 0,052 0,144 0,265
S4_155831751 4 0,159 -0,770 -0,532 -0,607 0,171 -1,096 -0,417 -0,252 0,310
S5_16868689 5 -0,262 0,172 -0,444 -0,064 -0,894 -0,281 -0,099 -0,086 0,226
S5_182960002 5 -0,421 -1,766 -0,458 -0,290 -0,326 0,189 -0,066 -0,011 0,422
S6_34603718 6 0,627 -0,295 0,090 -0,048 0,738 0,119 0,014 0,040 0,246
S6_51074031 6 -0,551 0,321 -1,827 -0,056 0,063 -0,670 0,099 -0,398 0,480
S6_80804844 6 0,366 0,188 -0,904 -0,054 0,179 0,405 0,159 -0,915 0,378
S7_134329844 7 -0,348 -0,958 0,004 -0,209 0,186 -0,425 -0,153 -0,443 0,243
S7_153536356 7 -0,057 -0,341 -0,796 -0,494 0,037 -0,016 0,051 -0,083 0,215
S8_61995434 8 0,097 0,406 1,273 -0,172 -0,139 -0,455 -0,170 -0,611 0,418
S9_95035261 9 -0,184 0,105 0,185 0,062 -0,156 0,773 0,376 -0,063 0,224
S9_131145152 9 0,067 -0,622 0,086 0,215 -0,121 -2,365 0,154 -0,035 0,611
S10_64393685 10 1,037 0,212 0,165 0,037 0,345 0,325 0,165 0,026 0,229
S10_94602385 10 0,664 0,113 -0,587 0,211 0,298 0,170 0,322 0,124 0,248

FF S1_9909717 1 -0,717 -1,672 -2,541 -1,126 -0,295 -1,093 -0,300 -0,539 0,543
S1_241431165 1 -1,872 -0,394 -0,042 0,190 -1,198 0,219 -0,210 0,000 0,525
S1_253967859 1 0,082 -0,077 -1,325 -0,513 0,427 - 0,452 -0,940 -0,250 0,397
S2_216077900 2 -2,910 -4,505 -0,932 -2,566 -2,682 -3,191 -1,404 -0,456 0,938
S3_161608525 3 -0,871 1,257 0,360 0,890 0,417 0,508 -1,781 -0,719 0,726
S4_150748545 4 0,372 -0,439 2,098 0,545 -1,000 -3,805 -0,228 -0,872 1,193
S5_3549675 5 0,831 -0,226 0,950 -0,377 0,377 -1,454 -1,105 0,246 0,613
S5_30858109 5 -0,402 -0,420 -1,205 -0,674 -0,276 0,513 0,192 -0,811 0,386
S7_164722391 7 0,149 0,631 0,178 -0,303 0,199 0,303 -0,278 -1,223 0,399
S8_44997484 8 -0,550 -2,877 1,826 0,084 -0,302 -1,681 -0,005 -0,030 0,974
S9_141734202 9 -0,871 -0,444 -0,508 -1,136 -1,817 -0,642 -0,318 -0,797 0,340
S10_4588115 10 1,378 1,231 0,498 0,551 0,698 -0,073 -0,211 1,360 0,436
S10_108841606 10 0,189 -0,373 -0,730 -1,140 -0,873 0,769 -0,263 -2,998 0,790
S10_124681296 10 -0,656 -1,107 -4,900 -0,013 0,542 -0,120 -0,596 0,638 1,251

FM S1_33732044 1 -0,838 0,304 -0,491 -0,629 -1,483 -1,095 0,565 -1,088 0,500
S1_202904615 1 0,723 0,664 0,313 0,375 1,590 0,272 0,605 0,155 0,320
S1_256543821 1 -0,177 -0,045 -1,452 -0,855 0,117 -0,193 -0,864 -1,111 0,404
S2_60042464 2 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 -0,891 0,277a

S3_21865734 3 0,544 -0,211 0,478 0,570 -0,202 0,327 1,097 0,761 0,317
S4_134650382 4 -2,042 -0,441 0,404 -0,216 -0,940 -0,734 -0,777 -0,526 0,493
S4_202738903 4 -0,336 -0,730 -0,717 -0,492 -0,180 0,183 0,042 -1,069 0,299

*Env.1: J-2010-WS; Env.2: J-2011-WS; Env.3: T-2010-WS; Env.4: 7-2011-WS; Env.5: J-2010-WW; Env.6: J-2011-WW; Env.7: T-2010-WW; Env.8: T-2011-
WW; Chr: cromossomo, ASI: intervalo de florescimento (dias), FF: florescimento feminino (dias), FM: florescimento masculino (dias), AP: altura da planta
(cm), AE: altura da espiga (cm); a: erro padrão
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Apêndice D

Tabela 4.2: Efeitos das associações significativas estimadas sob o modelo do mapeamento associativo para MEML,
considerando o grupo de mapeamento Dent. Valores em negrito são significativos consirando o critério: |e f eito| >
2 × (s̄e); s̄e: erro padrão médio (Fim)

Caráter SNP Chr Env.1∗ Env.2∗ Env.3∗ Env.4∗ Env.5∗ Env.6∗ Env.7∗ Env.8∗ 2× (s̄e)

FM S5_164895579 5 -1,172 -0,813 -0,071 -0,288 -0,726 -0,635 -0,089 -0,494 0,268
S5_213650128 5 -0,189 -1,034 -0,309 -0,849 -0,296 -0,135 -0,228 0,220 0,285
S6_34602881 6 -0,761 -1,654 -0,748 -0,218 -0,668 -0,709 -0,362 -0,535 0,304
S6_48710548 6 1,027 1,626 1,470 0,630 0,976 2,776 0,158 0,418 0,586
S6_83128124 6 0,149 0,122 0,576 0,850 0,901 2,721 -0,020 0,517 0,618
S7_109373491 7 -0,124 -0,420 -0,578 0,228 -0,274 0,720 -1,574 0,090 0,477
S8_44997484 8 0,881 -0,991 0,192 0,004 0,096 -1,423 -0,244 -0,209 0,505
S10_114530689 10 -0,941 -0,941 -0,941 -0,941 -0,941 -0,941 -0,941 -0,941 0,348a

S10_144626525 10 -1,365 -0,962 -1,796 -0,959 -0,109 0,431 0,020 -0,295 0,538

AP S1_201525656 1 0,911 -5,656 -4,093 -3,749 -2,624 -17,446 0,845 4,691
S2_206570246 2 17,210 0,630 2,554 16,387 6,092 -12,096 11,279 7,744
S3_11541417 3 1,835 2,484 5,491 8,523 7,118 7,207 0,040 2,434
S3_51291956 3 -8,351 -4,861 1,292 -2,776 -1,082 -1,282 -1,701 2,354
S4_141637826 4 -0,453 -0,468 16,577 2,324 1,191 3,823 -0,542 4,628
S5_21373234 5 11,717 6,794 -0,432 0,011 2,840 -2,943 0,677 3,793
S6_30189713 6 -2,707 3,702 14,258 6,898 2,121 11,883 19,306 5,781
S6_120791592 6 -1,301 -0,934 -6,313 -2,440 -3,569 -17,033 -4,169 4,208
S6_155822086 6 4,146 6,442 -0,988 -0,558 0,802 7,202 -4,747 3,287
S7_107518590 7 15,370 15,370 15,370 15,370 15,370 15,370 15,370 6,502a

S8_144265346 8 1,089 0,769 -7,013 0,702 7,737 -3,037 0,566 3,391
S9_66796844 9 5,693 7,404 5,430 11,524 1,138 12,048 8,087 2,846
S9_137168948 9 -9,447 -9,447 -9,447 -9,447 -9,447 -9,447 -9,447 4,370a

AE S1_223858885 1 2,308 4,040 2,148 6,264 0,458 -4,635 4,219 2,649
S2_32205582 2 7,147 6,435 5,289 8,005 9,159 24,923 -1,131 6,012
S2_178745233 2 -4,569 -4,569 -4,569 -4,569 -4,569 -4,569 -4,569 2,150a

S2_218355421 2 -2,409 -3,485 0,038 1,945 -2,163 -11,579 7,424 4,372
S3_173518181 3 -4,253 -11,005 -2,683 -2,655 -5,921 -4,717 -8,466 2,336
S5_38128373 5 9,823 6,630 1,604 0,535 1,798 0,409 1,546 2,721
S5_153236040 5 0,255 3,498 5,267 5,370 2,178 2,140 6,674 1,710
S6_164997414 6 5,383 5,383 5,383 5,383 5,383 5,383 5,383 2,790a

S7_169927644 7 0,288 0,069 -3,544 -2,099 -4,363 -11,606 0,087 3,189
S8_16773200 8 3,412 2,540 1,533 0,072 10,531 9,691 2,192 3,113
S9_98223523 9 3,376 0,182 -11,583 -0,806 2,597 5,351 -2,473 4,210

*Env.1: J-2010-WS; Env.2: J-2011-WS; Env.3: T-2010-WS; Env.4: 7-2011-WS; Env.5: J-2010-WW; Env.6: J-2011-WW; Env.7: T-2010-WW; Env.8: T-2011-WW;
Chr: cromossomo, ASI: intervalo de florescimento (dias), FF: florescimento feminino (dias), FM: florescimento masculino (dias), AP: altura da planta (cm), AE:
altura da espiga (cm); a: erro padrão
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Apêndice E

Tabela 4.3: Efeitos das associações significativas estimadas sob o modelo do mapeamento associativo para
MEML, considerando o grupo de mapeamento Flint. Valores em negrito são significativos consirando o cri-
tério: |e f eito| > 2 × (s̄e); s̄e: erro padrão médio (Continua)

Caráter SNP Chr Env.1∗ Env.2∗ Env.3∗ Env.4∗ Env.5∗ Env.6∗ Env.7∗ Env.8∗ 2 × (s̄e)

ASI S1_56413930 1 -0,324 -0,221 -1,674 -0,860 0,069 -0,319 -0,228 -0,152 0,393
S1_274549233 1 0,691 -1,924 -0,288 0,173 0,443 -0,064 0,094 -0,219 0,561
S1_288545551 1 -0,993 -2,498 0,318 -0,449 -1,003 -0,706 0,133 0,016 0,638
S2_4700349 2 0,040 0,173 -2,331 0,097 -0,524 -0,763 -0,710 -0,195 0,577
S3_58908138 3 0,088 0,040 0,388 0,668 -0,096 -0,051 0,094 0,137 0,178
S3_150540151 3 0,882 0,835 -0,492 -0,044 0,429 0,835 0,019 0,058 0,359
S3_184323470 3 -0,027 0,137 -1,939 -0,410 -0,092 0,079 -0,128 -0,159 0,478
S4_129977060 4 -0,366 -1,802 -3,778 0,225 0,022 0,884 -0,132 0,363 1,069
S5_185078886 5 -1,809 -1,239 0,718 -0,585 -0,603 -0,470 -0,151 0,094 0,550
S6_48712597 6 -0,628 -0,279 -1,304 -0,401 -0,905 -0,874 -0,205 -0,211 0,282
S7_113024953 7 -0,158 0,284 -0,297 -0,433 -0,278 -0,958 -0,035 -0,135 0,252
S7_175270831 7 -0,049 -0,416 -3,166 0,196 0,139 -0,815 -0,071 0,075 0,794
S8_935523 8 0,016 -1,032 -0,851 -0,071 -0,350 0,243 0,092 -0,082 0,324
S8_96277038 8 -0,231 -0,897 -0,719 -0,115 -0,618 -0,689 0,034 -1,024 0,271
S9_138961140 9 -0,950 0,063 -0,783 0,382 -0,676 -0,854 -0,201 -0,165 0,344
S10_15149198 10 -0,054 -0,063 0,720 -0,381 0,097 0,346 -0,131 0,340 0,244

FF S1_8333264 1 0,134 -0,346 -4,389 0,160 -0,591 -0,777 -0,149 -0,608 1,048
S1_30572798 1 1,140 -0,590 -0,268 -0,325 0,532 -0,048 -0,020 0,223 0,388
S1_82806970 1 -0,150 1,135 2,048 0,845 0,284 1,805 0,748 0,482 0,526
S2_30149856 2 0,280 -0,909 0,276 -0,979 0,003 -0,048 -1,023 -1,851 0,545
S2_156963387 2 -0,424 0,040 -1,048 0,197 -0,491 -0,370 -1,303 -0,048 0,370
S2_178545968 2 -0,802 -3,528 0,544 -1,362 -1,643 -0,150 0,680 -0,959 0,957
S4_16367462 4 -0,050 -0,116 0,738 -2,061 0,211 0,725 -0,130 -0,105 0,617
S4_47482272 4 -0,650 -0,088 -2,157 -0,991 -0,505 -0,107 0,210 -0,004 0,539
S4_73211479 4 0,086 1,391 0,186 -1,442 1,006 -1,013 -0,362 0,078 0,667
S4_160006472 4 -0,471 -1,551 -3,215 -0,837 -1,940 -1,290 -0,219 -2,091 0,689
S5_3659988 5 -0,106 0,540 1,181 1,132 1,000 0,050 -0,727 -1,433 0,667
S5_32942014 5 -0,588 -4,567 -5,002 -0,618 -1,654 -1,333 0,474 -1,023 1,383
S5_214163354 5 -1,091 -1,567 -1,975 -2,087 -0,890 -1,300 -0,179 -0,383 0,489
S6_28097395 6 -1,384 0,530 0,877 -0,159 -0,690 -0,101 -0,322 0,430 0,513
S6_117326542 6 0,090 0,495 -0,187 0,380 0,397 0,138 0,250 0,967 0,240
S8_1449352 8 -0,895 -0,730 -0,820 -1,168 -0,351 -0,831 -2,476 -0,077 0,505
S8_172969010 8 -0,680 -0,397 -0,732 0,702 -0,506 -1,331 -2,099 -0,415 0,569
S10_78814808 10 -0,904 -0,155 -2,265 -0,840 -0,677 -1,318 -0,257 -1,882 0,526

FM S1_42930560 1 -0,845 -0,230 0,424 -0,532 -0,514 -0,595 -0,321 -0,076 0,274
S2_30149856 2 0,300 0,401 0,850 -0,391 -0,462 0,334 -0,558 -1,666 0,558
S2_179660213 2 0,316 0,008 -0,949 -0,817 -0,199 -0,438 -0,182 -0,668 0,305
S3_35930512 3 0,429 1,157 0,204 0,446 0,649 0,746 -0,214 0,343 0,285
S3_58592255 3 -0,230 -1,653 -1,690 -0,686 -1,250 -0,625 0,591 -0,083 0,565
S4_160006472 4 -0,684 -0,020 0,023 -0,638 -1,272 -1,133 -0,117 -1,757 0,460

*Env.1: J-2010-WS; Env.2: J-2011-WS; Env.3: T-2010-WS; Env.4: 7-2011-WS; Env.5: J-2010-WW; Env.6: J-2011-WW; Env.7: T-2010-WW; Env.8: T-2011-
WW; Chr: cromossomo, ASI: intervalo de florescimento (dias), FF: florescimento feminino (dias), FM: florescimento masculino (dias), AP: altura da planta
(cm), AE: altura da espiga (cm); a: erro padrão
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Apêndice E

Tabela 4.3: Efeitos das associações significativas estimadas sob o modelo do mapeamento associativo para MEML,
considerando o grupo de mapeamento Flint. Valores em negrito são significativos consirando o critério: |e f eito| >
2 × (s̄e); s̄e: erro padrão médio (Fim)

Caráter SNP Chr Env.1∗ Env.2∗ Env.3∗ Env.4∗ Env.5∗ Env.6∗ Env.7∗ Env.8∗ 2× (s̄e)

FM S5_61021766 5 0,014 -0,469 -0,279 -0,555 0,085 -2,800 -0,856 0,151 0,678
S5_155565583 5 0,331 -0,268 -1,275 0,002 -0,044 -0,356 -0,284 -1,399 0,432
S5_168457912 5 0,705 1,742 0,565 -0,373 1,129 1,545 -0,411 0,452 0,563
S5_206328630 5 0,569 0,766 1,179 0,197 0,215 1,170 0,384 0,313 0,284
S6_70762019 6 -0,149 -1,087 -0,129 0,274 -0,160 -0,496 -0,210 0,019 0,286
S7_157513376 7 -0,144 -0,017 0,225 -0,624 0,148 -0,526 -1,980 -0,066 0,505
S8_62543145 8 0,487 -0,083 -2,151 -0,230 0,000 -0,111 0,149 0,113 0,570
S8_150115687 8 -0,263 -0,211 -1,820 -0,940 0,010 -0,716 -0,487 -1,001 0,412
S9_113083861 9 0,545 0,239 -0,339 0,288 0,743 0,315 0,323 0,073 0,226
S9_144785518 9 -0,110 0,410 -2,866 -0,206 0,249 0,413 -0,134 -0,439 0,755
S10_4614029 10 -1,401 -1,222 -0,683 -0,401 -0,598 -0,106 -0,835 -0,637 0,296
S10_97468985 10 -0,592 -0,097 -0,381 0,031 -0,526 0,313 -0,167 -0,305 0,212

AP S1_211513353 1 -3,011 -2,532 7,785 0,573 -6,572 -8,868 -0,695 4,063
S1_270739240 1 2,611 2,698 -3,202 5,362 7,988 0,003 1,008 2,746
S2_9507977 2 -6,012 -8,244 0,235 -12,671 -4,861 -5,663 -0,650 3,324
S2_197180515 2 8,862 4,747 6,069 -4,112 5,704 -7,558 -2,856 4,739
S2_218308899 2 -2,514 -2,376 -7,420 2,188 7,908 11,197 12,981 5,850
S3_214903876 3 -6,836 0,981 -5,147 0,496 -1,697 1,087 -1,855 2,348
S4_234175303 4 2,110 4,520 16,916 10,548 8,536 0,811 10,051 4,232
S5_77783739 5 -3,384 1,867 -8,573 -3,710 -0,810 -13,885 -2,334 3,968
S5_174182052 5 0,873 7,825 -3,166 -1,311 1,598 4,697 -3,767 3,178
S6_154505013 6 4,863 2,910 -13,577 -2,135 1,902 3,223 -4,202 4,837
S7_67197741 7 -2,339 4,280 -3,498 13,312 2,206 4,547 7,144 4,318
S7_150046031 7 -5,624 -3,002 5,597 3,071 1,161 -1,085 0,118 2,827
S8_72256195 8 -9,085 -9,085 -9,085 -9,085 -9,085 -9,085 -9,085 3,374a

S9_14465449 9 7,775 7,457 12,890 4,961 -0,521 4,147 2,641 3,238
S10_100044876 10 0,856 5,904 10,691 16,546 3,610 8,007 -6,369 5,532

AE S1_53171490 1 -4,817 -4,817 -4,817 -4,817 -4,817 -4,817 -4,817 2,450a

S1_256053397 1 3,381 -2,050 -6,041 -5,021 -2,564 -5,533 -7,826 2,790
S2_214431087 2 -5,571 -5,571 -5,571 -5,571 -5,571 -5,571 -5,571 2,084a

S2_233784862 2 -5,590 -5,326 -3,148 1,386 -1,409 -12,509 -3,207 3,285
S3_3550591 3 1,849 2,568 9,084 7,936 -1,223 -4,602 8,694 4,016
S3_210507376 3 -6,312 -6,312 -6,312 -6,312 -6,312 -6,312 -6,312 2,750a

S4_185816529 4 -0,894 -2,034 6,951 4,762 1,932 7,268 6,657 2,928
S5_166688086 5 1,471 -0,448 4,396 2,136 0,499 -0,283 9,936 2,769
S5_182568689 5 -6,520 2,665 4,873 -1,041 -3,240 0,216 1,328 2,867
S7_174850812 7 -0,637 -2,116 -5,777 -11,136 -6,952 -0,551 0,813 3,271
S8_853385 8 -2,742 -0,703 3,733 0,843 2,842 -11,991 0,249 3,976
S9_14465449 9 5,764 7,973 5,997 3,601 1,322 -1,285 0,274 2,569
S9_80631489 9 -2,648 4,336 4,283 11,435 1,534 5,222 -1,428 3,556
S9_135712464 9 -1,797 -0,633 -3,736 -3,665 -5,384 -8,136 -8,929 2,331

*Env.1: J-2010-WS; Env.2: J-2011-WS; Env.3: T-2010-WS; Env.4: 7-2011-WS; Env.5: J-2010-WW; Env.6: J-2011-WW; Env.7: T-2010-WW; Env.8: T-2011-WW;
Chr: cromossomo, ASI: intervalo de florescimento (dias), FF: florescimento feminino (dias), FM: florescimento masculino (dias), AP: altura da planta (cm), AE:
altura da espiga (cm); a: erro padrão
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