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O mapeamento de QTLs (Quantitative Trait Loci) é uma prática comum na genética quantitativa 

utilizada para identificar regiões de interesse e seus respectivos genes candidatos. Essas 

informações são úteis em todo o processo de melhoramento, pois podem ajudar os melhoristas a 

aprimorar o planejamento, o processamento e a interpretação de dados. O objetivo desse estudo 

foi avaliar e comparar a eficiência relativa do mapeamento de QTLs utilizando os métodos dos 

quadrados mínimos e da máxima verossimilhança, a influência do grau de dominância, da 

herdabilidade, do tamanho amostral, da densidade dos marcadores, dos QTLs de efeitos menores 

e a consequência da montagem de um modelo errôneo. Assim, foram feitas simulações 

utilizando o software REALbreeding, (disponível em 

https://skydrive.live.com/redir?resid=100A23985C210D!151) para três características do milho-

pipoca: rendimento de grãos (g/planta), capacidade de expansão (mL/g) e dias até a maturidade. 

Foram utilizados 100 marcadores codominates, 12 QTLs (alto efeito) e 88 genes menores (QTLs 

de efeito menor) distribuídos ao longo de 10 cromossomos. Cem gerações F2 com tamanho 

amostral de 200 indivíduos foram simuladas para permitir a definição de 50 simulações para 

cada tamanho amostral (200 e 400 indivíduos). O software simulou o valor fenotípico de cada 

indivíduo genotipado. As herdabilidades no sentido amplo foram definidas em 0,3 e 0,7. Nesse 

estudo, cada QTL explicou cerca de 2% e 4% da variação fenotípica para herdabilidades de 30% 

e 70%, respectivamente. As análises foram realizadas utilizando-se os softwares R, eqtl e qtlbim. 

Pseudo-marcadores foram definidos a cada 0.5 cM e o modelo aditivo-dominante foi ajustado 

sem epistasia e sem interação genótipo x ambiente. Para ler os arquivos de saída com os 

resultados a partir das 50 simulações e classificar cada QTL estimado como verdadeiro ou falso 

foi utilizado o software REALbasic 2009. O critério de classificação foi à distância entre o pico e 

a posição de um verdadeiro QTL. Se a diferença foi inferior a 20 cM, o QTL foi considerado 

verdadeiro. Os dois métodos foram equivalentes no número de QTLs identificados, no poder de 

detecção de QTLs, no número de falso-positivos e o no viés entre a posição estimada e real do 

QTL, independentemente da herdabilidade e do tamanho amostral. O poder de detecção de QTLs 

e o número de falso-positivos foram altamente influenciados pela herdabilidade e pelo tamanho 

amostral, sendo aproximadamente 22% para herdabilidade de 0,3 e 200 indivíduos e 68% para 

herdabilidade de 0,7 e 400 indivíduos. Conclui-se que os métodos são equivalentes para o poder 

de detecção de QTLs (cerca de 10% e 9% para o método dos quadrados mínimos e da máxima 

verossimilhança, respectivamente) e na precisão de mapeamento (viés médio de 6 cM na posição 

do QTL). 
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