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A macieira (Malus x domestica Borkh.) assim como as demais frutíferas de clima temperado 

possui a capacidade de suspender seu crescimento em resposta a condições ambientais não 

favoráveis, levando a planta a um estado de dormência. Para que ocorra a superação deste 

processo, é necessário o acúmulo de horas de frio durante os meses de inverno. Diversos 

modelos de previsão das condições climáticas futuras reportam o aumento das temperaturas 

médias globais, resultando em invernos mais amenos. Desta forma, faz-se necessário o 

desenvolvimento de cultivares de macieira melhor adaptadas as condições climáticas atuais e 

futuras para o sul do Brasil. O objetivo deste trabalho foi identificar Quantitative trait loci (QTL) 

associados a data de brotação em uma população clonal F1 de macieira e a sua estabilidade em 

diferentes anos. Foi utilizada uma população F1 originada do cruzamento entre ‘M13/91’ e ‘Fred 

Hough’ para a avaliação de caracteres associados ao requerimento de frio hibernal. Esta 

população foi composta de 163 genótipos em um pomar localizado no município de Bento 

Gonçalves. A avaliação fenotípica da data de brotação vegetativa (BudVeg) foi realizada planta a 

planta durante as estações de crescimento de 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, 

três vezes por semana, a partir de primeiro de julho (data zero). Os dados fenológicos para data 

de BudVeg foram utilizados para identificar regiões com potenciais QTLs utilizando-se 

mapeamento por intervalo simples (MI) e mapeamento por múltiplo QTL restrito (rMQM). Os 

QTLs foram declarados significativos quando o LOD máximo obtido ultrapassou o LOD 

threshold do grupo de ligação (GL) e do genoma e pelo teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. 

Para o genitor paterno ‘M13/91’, o principal QTL identificado localizou-se na extremidade do 

GL9, com LOD de 20,5 (2011/2012), 13,4 (2012/2013), 18,5 (2013/2014), 21 (2014/2015) e 

28,6 para a média dos quatro anos, explicando 46,3%, 33,3%, 43,5%, 47,3% e 57,8% da variação 

fenotípica do caráter avaliado. De forma similar, no genitor materno ‘Fred Hough’, o QTL de 

maior efeito identificado também se localiza na extremidade do GL9, com LOD de 11,3, 10,1, 

10,6 e 11,3 para os anos avaliados e 16,4 para a média dos anos, explicando 29,3%, 26,2%, 

27,9%, 29,3%, e 39% da variação fenotípica observada. A associação desta região em ambos os 

genitores em diferentes anos demonstra que a extremidade do GL9 possui fatores genéticos que 

estão associados ao controle da data de brotação vegetativa em macieira. A compreensão dos 

mecanismos genéticos responsáveis por esta característica possibilita o desenvolvimento de 

novas estratégias para o desenvolvimento de cultivares com menor requerimento de frio hibernal. 
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