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Capítulo 1 

Introdução 

 

A Genética, definida como ciência da hereditariedade (Falconer and Mackay, 1996), apresenta 

inúmeros desafios, como: o entendimento do que se herda em termos da expressão do fenótipo, 

estrutura bioquímica das células e suas partes integrantes e do que se transmite de uma geração à 

outra; o estudo da susceptibilidade de um organismo a doenças herdadas geneticamente e sua interação 

com o ambiente; o entendimento de como as partes que compõem os vários sistemas biológicos 

funcionam em conjunto e são influenciadas por efeitos individuais de genes, efeitos de interação entre 

eles e por fatores ambientais, dando origem a processos dinâmicos. 

O interesse pela Genética vem crescendo vertiginosamente em função de que, quanto maior for a 

compreensão e o domínio sobre as leis de segregação dos genes, maior será o controle sobre várias 

doenças, bem como de várias características de importância econômica em humanos, plantas e animais 

(Lynch and Walsh, 1998; Liu, 1998). 

A Genética tem se tornado mais quantitativa com o passar do tempo em decorrência do acelerado 

avanço biotecnológico e da bioinformática, envolvendo além da coleção e integração de diversos tipos 

de dados, o desenvolvimento e uso de ferramentas apropriadas para avaliação dos mesmos.  
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Considerando abordagens clássicas de análise, para que seja possível estudar a questão genética em 

diversas doenças complexas, em determinada espécie, é útil construir um mapa genético, que leve em 

consideração alguns locos genéticos, que se encontram nos cromossomos em posição linear, e a taxa 

de recombinação gênica, que possibilite revelar a posição citológica entre eles (Farah, 1997). 

No mapeamento genético de doenças complexas, que envolvem a regulação de muitos genes e 

possíveis interações entre eles e com o ambiente, a utilização de mapas genéticos e de métodos 

estatísticos é intensa, sendo estes últimos muitas vezes não triviais (Jansen and Stam, 1994; Kao et al., 

1999; Churchill, 2001). A seleção de modelos estatísticos competitivos nestes estudos é uma questão 

de grande relevância, sobretudo, para modelos de alta dimensão, envolvendo muitos fatores genéticos 

e suas interações e mapas genéticos densos. 

Para que seja possível a “marcação” dos genes, cuja expressão seja de difícil identificação no 

mapeamento genético, foram desenvolvidos os mapas de marcadores moleculares (Lander and 

Bolstein, 1989).   

Marcadores moleculares são regiões genéticas de localização cromossômica conhecida e 

genotipáveis, isto é, são caracteres de herança ou locos cromossômicos facilmente identificáveis. Os 

locos genéticos ou regiões cromossômicas específicas associadas à regulação de fenótipos 

quantitativos são conhecidos por QTL’s1 (do inglês, Quantitative trait loci), que são regiões 

cromossômicas candidatas a conterem genes reguladores de traços (ou fenótipos) quantitativos de 

interesse. O termo QTL foi sugerido por Geldermann (1975). 

O problema de identificação de genes envolvidos na regulação de fenótipos quantitativos, que são 

condicionados por um conjunto variado de influências que produzem variação no seio de qualquer 

população num dado ponto da história (Maia et al., 2003), não é recente. A idéia de explorar a 

associação entre um marcador molecular e uma doença foi apresentada inicialmente por Sax, em um 

trabalho de 1923, e a primeira aplicação desses conhecimentos sob uma formulação estatística foi no 

trabalho de Fisher (1933).  

                                                 
1
A identificação de um QTL corresponde à identificação de um segmento do cromossomo envolvido na regulação de um traço (Toledo, 

2006).  
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Com os avanços biotecnológicos alcançados nos últimos anos, os problemas em genética e 

genômica passaram a envolver alta dimensionalidade, muitas vezes definida na variável resposta 

(fenotípica) ou na variável preditora (genotípica).  

Para ilustrar um dos problemas de alta dimensionalidade relativo ao mapeamento de genes, 

considere, simbolicamente, o fenótipo (uma variável Y) descrito em função de variáveis genéticas (G) 

e ambientais (A), de tal forma que se tenha (Falconer and Mackay, 1996): 

                                         Y = G + A,                                                                                             (1.1) 

em que Y é, em geral, definido em termos de valores quantitativos; G, o componente genético, é, em 

geral, uma variável categorizada assumindo valores 0, 1, 2, indicando o genótipo do indivíduo, por 

exemplo, rr, Rr, RR, respectivamente; A é o componente ambiental ou conjunto de condições externas 

ao organismo que o afetam.  

O componente genotípico G, por sua vez, pode ser particionado nos seguintes componentes: 

                             G = Ga + Gd                                                                                                  (1.2) 

onde Ga representa o efeito aditivo, isto é, um valor fenotípico que pode ser predito linearmente por 

meio do número de alelos de um certo tipo que definem o genótipo; e Gd é o efeito de dominância, ou 

seja, o valor fenotípico que não pode ser explicado linearmente em função do número de alelos, isto é, 

tal efeito é proporcionado pelas interações intra-alélicas (ou entre alelos de um mesmo loco). Logo, 

(1.1) fica da forma:  

                                     Y = Ga + Gd + A.                                                                                            (1.3) 

É importante ressaltar que a complexidade do modelo que explica Y em função de genes e 

ambiente, em termos de parâmetros genéticos a serem adotados, aumenta à medida que aumenta o 

número de locos genéticos a serem incluídos no modelo. Como exemplo, considere que dois diferentes 

locos participam da formulação do modelo (1.3), de tal forma que tem-se o modelo aumentado dado 

por: 

                   AGGGGGGGGY addaddaadada ++++++++=
212121212211

                                                        (1.4) 

onde, ( )
ii da GG  é o componente genotípico aditivo (de dominância) do loco i (i = 1,2); 

21aaG  é o 

componente de interação entre os efeitos aditivos dos dois locos; 
21ddG  é o componente de interação 
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entre os efeitos de dominância dos dois locos; ( )
2121 adda GG  é o componente de interação entre os 

efeitos aditivo de um loco e de dominância de outro loco. O modelo (1.4) pode ser formulado ainda 

pela adição de termos de interação gene-ambiental (GA), aumentando a complexidade do modelo. 

Neste trabalho, efeitos do tipo GA não serão tratados. 

Observe que a quantidade de componentes genéticos associados ao modelo de um único loco é de 

apenas dois (efeito aditivo e de dominância), enquanto que considerando dois locos e suas possíveis 

interações, essa quantidade passa de dois para oito componentes genéticos, isso sem contar as 

interações com o ambiente. Essa quantidade aumenta drasticamente à medida que aumenta a 

quantidade de locos adicionados ao modelo. 

Nota-se, que quando modelos multilocos do tipo (1.4) são considerados no contexto de modelos de 

regressão (com efeitos fixos) em Estatística, o fator genético G é um fator avaliado em três níveis (no 

caso dialélico, por exemplo, rr, Rr, RR) e, portanto, tem-se 2 graus de liberdade para se estudar seu 

efeito. Adicionalmente, quando tem-se 2 locos no modelo, trata-se de um esquema fatorial 3 x 3, sob o 

qual o modelo de regressão (ou de ANOVA) correspondente possui 8 graus de liberdade para o estudo 

dos efeitos principais (com 2 graus de liberdade) de cada fator e 4 graus de liberdade para as possíveis 

interações. Deste modo, interação genética em termos estatísticos e sob modelos de regressão pode ser 

entendida como efeitos de interação entre duas ou mais variáveis preditoras (ou fatores) (Montgomery, 

1984; Kutner et al., 2005). 

Ressalta-se que o termo interação ou “associação” entre genes é uma definição que pertence a uma 

classe ampla de fenômenos denominada em Genética de epistasia (Moore, 2005; Cordell, 2002; Moore 

and Willams, 2005).  Entende-se por epistasia a capacidade que tem um gene de determinado loco de 

“atuar” sobre os genes de outro loco diferente. É como se o gene de um loco “dominasse” os 

(interferisse nos) genes do outro loco. Esta relação, de uma forma ampla, é caracterizada como 

epistasia, chamando-se ao gene controlador de epistático e o controlado de hipostático (Ramalho et al., 

2004). É importante deixar claro que a inclusão do efeito de epistasia no modelo (tal como 1.4) pode 

conduzir a um aumento significativo na precisão para detecção de QTL’s. 
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Contudo, quando se dispõe de um mapa de marcadores não é claro como realizar a busca por genes 

epistáticos por meio de modelos como (1.4). E, por mais que este padrão de interação seja esperado 

para a maioria das doenças de importância em saúde pública, não se tem encontrado sucesso no ajuste 

de modelos genéticos com epistasia. Werf et al. (2003), citam problemas como:  

• Tamanho do espaço de busca. Neste caso, considerando um mapa de marcadores, a busca exaustiva 

por locos epistáticos torna-se impraticável à medida que o tamanho do espaço de busca aumenta 

(Zeng, 1994); 

• Quando se utiliza mapeamento genético, a posição estimada do primeiro QTL pode influenciar a 

busca pelo segundo, e vice-versa. Isto se agrava para QTL’s ligados, isto é, muito próximos no 

mesmo cromossomo. Deste modo, o procedimento de busca condicional (busca por um segundo 

loco quando um primeiro está no modelo) pode alcançar diferentes resultados dependendo da 

ordem dos QTL’s a serem testados;  

• O padrão de interação entre grupos de genes pode depender dos demais genes que constituem o 

genoma do indivíduo (Keller and Lloyd, 1992). 

A escolha de um modelo genético apropriado, tal como (1.4), é parte inerente do mapeamento 

genético de doenças complexas em estudos com a população humana ou com outros organismos vivos 

(Blangero et al., 1999). O modelo genético especifica parâmetros estatísticos como o tipo de efeito 

genético sobre o fenótipo, o número de genes envolvidos, suas posições e possíveis interações entre 

eles e com o ambiente. Existem ainda muitas considerações envolvidas na formulação e escolha do 

modelo estatístico de mapeamento genético, como suposições que dizem respeito ao delineamento 

experimental, presença de efeitos genéticos de natureza fixa ou aleatória sobre o fenótipo, contribuição 

de fatores ambientais e de locos genéticos de grande ou de muito pequeno efeito, entre outros 

(Silampaa and Conrader, 2002). O ajuste de um modelo estatístico a um conjunto de dados genéticos, 

quando se dispõe de um mapa de marcadores envolve a discriminação entre modelos alternativos, 

muitas vezes, com graus de ajuste (medidas de adequação) muito próximos. Diferentes propostas para 

seleção de modelos, como Fator de Bayes (Silampaa and Conrader, 2000), AIC (do inglês, Akaike 

Information Criterion), (Nakamichi et al., 2001), SSE (do inglês Sum of Squares Errors), (Wang et al., 
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2000; Carlborg et al., 2000), BIC (do inglês, Bayesian Information Criterion), (Schuwartz, 1978; 

Broman, 1997) entre outros (Blangero et al., 1999), têm sido apresentadas na literatura.  

Quando se dispõe de um mapa de marcadores como espaço de busca por QTL’s, a literatura tem 

usado métodos de busca exaustiva ou busca condicional. No primeiro caso são pesquisadas todas as 

combinações possíveis de locos, o que é inviável computacionalmente quando o mapa de marcadores 

é de alta dimensão. No caso de busca condicional, em que primeiro encontra-se o QTL de maior 

efeito, e então, com este incluído no modelo, é realizado o teste de interação para todos os locos 

restantes, embora esse método seja muito mais rápido, tem a desvantagem de não levar em conta todas 

as possibilidades. 

Sob o modelo de regressão, que inclui dois QTL’s, o teste de interação pode ser formulado de 

diferentes maneiras, condicionado na inclusão de nenhum, um ou dois QTL’s, com 3, 2 ou 1 grau de 

liberdade, respectivamente (Churchill, 2001). Neste trabalho, o teste de interação é realizado com 1 

grau de liberdade e considerando apenas os efeitos aditivos, isto é, testa-se o efeito 
21aaG  considerando 

que a1 e a2 são ambos diferentes de zero.   

A dificuldade nestes casos de mapeamento é a comparação de modelos que não necessariamente 

são encaixados (seqüência de modelos, cujos modelos reduzidos com menor quantidade de 

parâmetros, são subconjuntos dos modelos saturados que apresentam maior quantidade de 

parâmetros). 

Vários procedimentos de seleção de modelos e critérios estatísticos podem ser considerados para 

auxiliar na elaboração de decisões sobre os termos que devem ser incluídos ou excluídos do modelo. 

Em geral, a seleção de modelos está ligada à estimação dos parâmetros associados ao modelo 

estatístico adotado ou à predição do comportamento de variáveis aleatórias envolvidas na definição do 

modelo (Burnham and Anderson, 1998, 2002). Metodologias, como SSE, AIC e BIC, são bastante 

flexíveis (Blangero et al., 2001) e podem ser utilizadas com vantagem se acopladas a algoritmos 

computacionais, como algoritmo genético, atuando como função objetivo. 
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O problema de seleção de modelos Genéticos com epistasia vem crescendo em importância na 

literatura pelo fato de, em geral, envolver um espaço de busca muito grande (alta dimensionalidade), o 

que inviabiliza a utilização de métodos clássicos (como a busca exaustiva) e de não existir um 

procedimento sistemático de como pode ser realizada a busca. A alta dimensionalidade refere-se à 

quantidade de locos cromossômicos a serem investigados a partir de um mapa de marcadores 

moleculares genotipados. Em estudos genéticos o interesse cada vez maior por problemas deste tipo 

pode ser justificado por fatores como: mapeamento genético de doenças complexas (como depressão, 

obesidade e hipertensão), que envolve a regulação de muitos genes e possíveis epistasias, não 

apresentando classes fenotípicas claramente distintas; surgimento de técnicas de análise molecular ao 

nível de DNA que possibilitaram a construção de mapas de marcadores efetivamente muito densos 

para muitas espécies (Lander and Boltstein, 1989; Coelho e Silva, 2005), trazendo como 

conseqüência, as inestimáveis possibilidades de pesquisa para a identificação de genes envolvidos na 

regulação de características.  

Para este trabalho, descrevemos um método de busca por algoritmo genético para melhorar a 

eficiência computacional em mapeamento simultâneo de múltiplos QTL’s e de seus efeitos de 

interação. O uso do algoritmo genético no contexto de análise de dados genéticos foi proposto por 

alguns autores como Carlborg et al. (2000), que utilizou o critério SSE (soma dos quadrados dos 

resíduos) como função objetivo, e Nakamichi et al. (2001), que utilizou o critério AIC como função 

objetivo e adotou taxas de mutação leve e drástica para pesquisar o espaço multilocos. Estes autores 

apontaram que a vantagem de usar tal algoritmo aumenta mais para genomas maiores e mapas densos 

de marcadores.  

A utilização do algoritmo genético como método de busca possui vantagens como: inexistência de 

restrições sobre o espaço de busca, sobre os diferentes tipos de codificação, funcionando com 

parâmetros contínuos, discretos ou uma combinação deles (Barreto, 2003); facilidade de 

implementação computacional; possibilidade de realização de buscas simultâneas em várias regiões do 

espaço de busca, pelo fato de trabalhar com população e não apenas com um único ponto (Silva, 

2001a; Linden, 2006); permitem a otimização de um grande número de variáveis e otimização de 
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parâmetros da função objetivo com superfícies complexas e complicadas, reduzindo a incidência de 

mínimos locais. Como desvantagem tem-se: dificuldades para encontrar o ótimo global exato; requer 

um grande número de avaliações das funções objetivo e suas restrições; grande esforço computacional 

necessário para avaliar os diversos indivíduos de cada geração e um grande número de opções em 

termos de configuração, o que pode complicar a resolução (Silva, 2001a; Carlborg et al., 2000; 

Nakamichi et al., (2001). 

Estudos de simulações realizados neste trabalho, mostraram que a busca baseada no algoritmo 

genético tem eficiência (quantidade de vezes que a busca atinge o ponto ótimo global em relação à 

quantidade de vezes que esta busca é executada), em geral, mais alta que aquela de um método da 

busca condicional e que esta eficiência é comparável àquela de uma busca exaustiva. Na formalização 

do algoritmo genético pesquisamos o comportamento de parâmetros como probabilidade de 

recombinação (pr = 0.90, pr = 0.60), probabilidade de mutação (pm = 0.1, pm = 0.4), tamanho 

amostral (n = 50, n = 200), quantidade de gerações (nger = 100, nger = 1.000), quantidade de soluções 

(ns = 100, ns = 1.000) e tamanho do genoma (ngen = 24cM, ngen = 130cM, ngen = 720cM, ngen = 

6.421cM), para diferentes funções objetivo: BIC, AIC e SSE, a soma de quadrados dos resíduos de um 

modelo ajustado. Os resultados indicaram que o algoritmo genético constitui uma alternativa 

computacionalmente eficiente para seleção de modelos epistáticos em mapeamento genético. 

Os dados simulados foram gerados usando os recursos do WinQTLCart, que é um aplicativo 

utilizado em Genética para ajuste de modelos em cruzamentos controlados (Wang et al., 2007) e a 

respeito da parametrização utilizada ver Apêndice C – Usos do WinQTLCart na Simulação. O 

algoritmo genético e demais procedimentos de cálculos envolvidos foram implementados 

computacionalmente usando os recursos do R (http://www.r-project.org/, 2006). 

A aplicação de modelos que incluem dois QTL’s com efeitos aditivos e possível interação é 

considerada também na análise de um conjunto de dados genotípicos e fenotípicos de ratos 

provenientes de um delineamento F2, descendentes do cruzamento de linhagens hipertensas (SHR) e 

normotensas (Brown-Norway), coletados no Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular do 
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Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Incor-USP), com o 

objetivo de identificar genes epistáticos relacionados à doenças cardiovasculares (Shork et al., 1995). 

Neste cenário de pesquisa destacam-se os seguintes objetivos do presente trabalho: implementar 

um algoritmo de busca que melhore a eficiência computacional para detecção de genes epistáticos para 

mapeamento genético em cruzamentos controlados que é o algoritmo genético, estudar as 

propriedades desse algoritmo via simulação, investigar a utilidade do algoritmo genético no 

mapeamento de genes epistáticos e compará-lo a outros procedimentos como a busca exaustiva e 

condicional. Adotando-se modelos epistáticos “parcimoniosos ’isto é, simplificados no sentido de 

incluir um tipo específico de interação (aditiva-aditiva), busca-se o “melhor” subconjunto de variáveis 

genéticas (QTL’s) que sejam significantes estatisticamente, considerando critérios de seleção como 

SSE, AIC e BIC, para que seja possível localizar efeitos de epistasia.  

O Capítulo 2 apresenta alguns tópicos de genética visando facilitar a compreensão de determinados 

conceitos a serem explorados nos capítulos posteriores. 

No Capítulo 3 é feita uma descrição de metodologias estatísticas usadas no mapeamento genético, 

como: mapeamento intervalar composto e mapeamento intervalar múltiplo (Jansen, 1992; Jansen, 

1993; Zeng, 1993; Kao et al., 1999; Li, 2004). Também são ressaltadas dificuldades envolvidas no 

ajuste e interpretação de modelos com epistasia. 

Já no Capítulo 4, são descritas e discutidas inúmeras propostas para seleção de modelos a serem 

utilizadas na função objetivo do algoritmo genético como: SSE, BIC, AIC e outros. 

No Capítulo 5 é introduzido o algoritmo genético, dando ênfase à descrição teórica dos diferentes 

operadores de seleção, funções objetivo e mutação, das diferentes formas de codificação, inicialização, 

convergência e regras de parada.  

O Capítulo 6 descreve o banco de dados reais que foi concedido pelo Laboratório de Cardiologia e 

Genética Molecular do Instituto de Coração-INCOR da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo, analisado neste trabalho (Shork et al., 1995). Uma análise preliminar do banco de dados é 

realizada utilizando os recursos computacionais do aplicativo WinQTLCart (Wang et al., 2007), 
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ajustando os modelos propostos no Capítulo 3 e, em seguida, faz-se a aplicação do algoritmo genético 

a estes dados. Além disso, utilizando os recursos do WinQTLCart, são simulados diferentes conjuntos 

de dados. Para cada um dos modelos propostos foram considerados diferentes tamanhos amostrais (50 

ou 200), diferentes probabilidades de mutação (0,1 ou 0,4), diferente número de gerações por solução 

(100, 1000), diferentes números de soluções (100 e 1000) e diferentes funções objetivos (SSE, AIC e 

BIC). 

O Capítulo 7 traz uma discussão dos resultados obtidos com as análises das simulações e dos dados 

reais, conclusões e propostas de trabalhos futuros na área. 
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Capítulo 2 

 
Conceitos de Genética 

 

Para que seja possível uma melhor compreensão e desenvolvimento da teoria abordada neste 

trabalho, neste capítulo são introduzidos alguns conceitos importantes em genética. 

Métodos estatísticos são ferramentas poderosas que auxiliam de forma decisiva as ciências factuais, 

entre elas, um ramo da Biologia que estuda as leis de transmissão dos caracteres hereditários em 

indivíduos, a Genética. 

Muito embora, alguns importantes trabalhos em Genética tenham sido desenvolvidos antes do 

início do século XX, como os de Francis Galton (1869, 1875, 1879, 1889) e os de Karl Pearson (1896, 

1897, 1900), o crescimento da pesquisa nessa área sofreu maior impulso com o redescobrimento dos 

trabalhos de Mendel em 1900. A grande contribuição introduzida por Mendel nas suas interpretações 

dos resultados de cruzamentos de plantas foi o emprego de um raciocínio matemático-probabilístico 

em Biologia, o que não era de costume. A associação de raciocínio matemático com fenômenos 

biológicos acompanha a Genética desde então. As pesquisas de Mendel permitiram concluir que os 

caracteres que eram herdados e transmitidos de uma geração para outra, o faziam por intermédio de 

unidades particulares que ocorriam aos pares, denominadas genes. 

Considere que um certo gene sob estudo tem dois alelos na população: R e r. Se um determinado 

indivíduo tem duas cópias de R, então seu genótipo é RR e ele é homozigoto (para o alelo R). Um 

indivíduo com o genótipo Rr é heterozigoto e um indivíduo como rr é outro homozigoto (para o alelo 

r). Se cada um dos três genótipos (RR, Rr e rr) determinam três fenótipos distintos, então os alelos são 

ditos codominantes. Entretanto, se os indivíduos com genótipos RR e Rr expressam o mesmo fenótipo, 

então R é definido como dominante e r é o alelo recessivo. 
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Na genética mendeliana, o gene é referido como a unidade básica da herança e os alelos, as formas 

alternativas da expressão de um gene (Moore, 1986). Define-se ainda, loco2 como um local ou região 

cromossômica, havendo interesse nos locos onde se localiza o gene (ou marcador molecular, assunto a 

ser descrito mais adiante). Alguns autores usam a denominação gene para o próprio alelo; os locos de 

um indivíduo diplóide, para cromossomos homólogos, possuem um par de genes (genes alélicos). 

Nesse contexto, genes em locos diferentes são ditos não alélicos. Esse tema é discutido em trabalhos 

como Elandt-Jonhson (1971) e Crow and Franklin (1970). É importante salientar que as leis de 

Mendel se aplicam a modelos de herança monogênicos, isto é, ao estudo de características controladas 

por um único gene, e não podem ser utilizadas diretamente no mecanismo de herança de 

características quantitativas, uma vez que estas podem ser controladas por muitos genes que interagem 

entre si e com o ambiente (Falconer and Mackay, 1996). 

A partir de então, foi desenvolvida uma teoria quantitativa, baseada na Genética Mendeliana, 

criando subsídios para responder uma das perguntas de maior interesse em Genética Quantitativa, ou 

seja, quanto da variabilidade de uma ou mais respostas de interesse numa certa população é devido a 

causas genéticas e o quanto a causas ambientais (Lynch and Walsh, 1998). 

A Genética Quantitativa é a parte da Genética que estuda os caracteres quantitativos, enfatizando 

sua herança e os componentes determinantes de sua variação. Caracteres quantitativos são, em geral, 

controlados por vários genes, que muitas vezes interagem entre si, apresentam variações contínuas ou 

discretas e são influenciados pelo ambiente, que pode interagir na ação dos genes. Caracteres 

qualitativos, por sua vez, são, em geral, de herança monogênica (condicionada por um ou poucos 

genes) e têm pouca ou nenhuma influência do ambiente (Falconer and Mackay, 1996; Schuster e Cruz, 

2004). Assim, o ganho de peso, o consumo alimentar e a produção de leite variam continuamente e são 

exemplos típicos de características quantitativas, enquanto que a presença ou ausência de uma 

síndrome é uma característica qualitativa. 

Nesse trabalho concentrar-se-á no estudo de traços quantitativos, também chamados de traços 

multifatoriais (ou complexos) porque, em geral, são determinados por muitos fatores. 

                                                 
2 O termo loco(s) vem de lócus (com plural loci) em latim. Alguns autores preferem usar loco(s) em seus textos em português, outros usam o 
termo original em latim. No presente trabalho optou-se pelo uso de loco(s). 
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2.1 – Mapeamento Genético 

 

O Mapa Genético de espécies de plantas ou animais é uma representação do modelo de disposição 

linear de um conjunto de genes e/ou de marcadores moleculares (Liu, 1998) e é útil na identificação de 

locos cromossômicos de interesse. Marcadores Moleculares são características de herança ou locos 

cromossômicos passíveis de identificação genotípica do indivíduo e de localização genética 

(citogenética) conhecida e, por esta razão, são utilizados para caracterização molecular de um 

indivíduo. Tais locos podem ser genes de função conhecida ou até mesmo fragmentos de DNA com 

função fisiológica desconhecida.  

O mapeamento genético de organismos superiores é possível porque o genoma é organizado e 

transmitido como unidades lineares denominadas cromossomos. Os mapas genéticos representam uma 

amostra do genoma e apresentam a ordem de alguns locos ao longo do cromossomo e a distância 

relativa entre eles. Estes mapas são essenciais para a localização de genes (Toledo, 2006; Ramalho et 

al., 2004). 

Nos casos em que há interesse na identificação de genes que estão envolvidos na regulação de uma 

característica fenotípica quantitativa, o conceito de QTL’s é introduzido, isto é, QTL’s são regiões 

cromossômicas candidatas a conterem genes reguladores de traços quantitativos de interesse. O 

mapeamento genético associado é denominado mapeamento de QTL’s e é definido por um conjunto 

de procedimentos experimentais e estatísticos que buscam detectar genes associados à etiologia e 

regulação de traços de interesse, estimar os efeitos genéticos e localizações genômicas 

correspondentes (Lynch and Walsh, 1998; Maia et al., 2003). 

Uma das aplicações mais importantes em mapeamento genético é localizar genes e interações de 

interesse como aqueles que causam doenças em humanos (hipertensão, diabete); genes que controlam 

fenótipos de importância econômica em plantas (produção, resistência a pragas, tamanho e qualidade 

do fruto) e animais (produção de leite, peso, qualidades nutricionais dos ovos e da carne) (Liu, 1998). 

Vale a pena ressaltar que, no mapeamento genético a informação sobre QTL’s é extraída dos dados 

de marcadores moleculares. Para que os marcadores moleculares possam contribuir ao estudo e 
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detecção de QTL's é útil que a população esteja em desequilíbrio de ligação3 (conceito este que dar-se-

á mais adiante), uma vez que, neste caso, a informação de um marcador localizado próximo a um QTL 

poderá ser utilizada com maior precisão na sua predição. Caso esteja em equilíbrio de ligação, a 

probabilidade de ocorrência de determinada classe de marcador seria independente da segregação dos 

alelos do QTL em questão o que pode dificultar a predição do efeito do QTL a partir dos dados de 

marcador, possibilitando a ocorrência de resultados “falsos positivos”. Em vista disso, é que se 

utilizam os delineamentos com cruzamentos controlados que visam maximizar o desequilíbrio de 

ligação entre os locos, permitindo o acompanhamento de um dado alelo de interesse por intermédio de 

um marcador de manifestação conhecida (Tanksley, 1993; Liu, 1998).  

A detecção de ligação genética (proximidade) entre marcadores e QTL’s depende da existência do 

desequilíbrio de ligação entre os alelos do loco marcador e do QTL. Esse desequilíbrio gera efeitos 

quantitativos associados ao marcador, que podem ser detectados e estimados por meio de análises 

estatísticas adequadas.  

O procedimento de mapeamento consiste, portanto, em avaliar os genótipos dos indivíduos da 

população de interesse para um mapa de marcadores adotado. Se houver diferença significativa entre 

as médias fenotípicas do caráter para cada uma das classes genotípicas de um dado marcador, pode-se 

inferir que existe um QTL ligado àquele marcador (Lynch and Walsh, 1998). 

O mapa genético é uma representação simplificada do genoma, onde a molécula do DNA de cada 

cromossomo é representada por pontos de referência ordenados (locos), mais ou menos espaçados. 

Para cada cromossomo é obtido um conjunto de locos ligados (próximos) entre si. Esse conjunto é 

denominado conjunto de ligação. A determinação da ordem e da distância relativa entre os marcadores 

de um mesmo grupo de ligação constitui um dos principais objetivos da construção de mapas 

genéticos, pois a probabilidade de ocorrer permutas genéticas entre dois locos é inversamente 

proporcional à proximidade física entre eles. 

                                                 
3 Sejam dois locos dialélicos R, com alelos R e r e V, com alelos V e v. Supõe-se que as probabilidades alélicas sejam respectivamente p(R), 
p(r), p(V) e p(v). O desequilíbrio de ligação (DRV) entre os alelos dos dois locos é definido pela expressão DRV = p(RV) - p(R) p(V) e o 
desequilíbrio de ligação ocorre quando DRV > 0. 
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Embora, estes mapas tenham sido bastante úteis em estudos genéticos básicos na primeira metade 

do século XX, seu uso em estudos de doenças genéticas complexas era ainda bastante restrito. Isto se 

justifica pela baixa quantidade de locos marcadores que estavam disponíveis para a maioria das 

espécies de interesse, e mesmo pelo fato de que mapas relativamente completos, embora muito 

rudimentares, em relação aos atuais, só haviam sido construídos para espécies estudadas 

geneticamente como o mosquito da banana e o milho. 

Foi somente a partir da década de 1980, com o surgimento das técnicas sofisticadas de análise 

molecular ao nível de DNA, que a quantidade de marcadores disponíveis para realizar o mapeamento 

genético tornou-se efetivamente denso para muitas espécies, permitindo uma verdadeira revolução na 

construção de mapas genéticos para as mais variadas espécies que pudessem ser investigadas, como 

previsto por Boltstein et al. (1995). Embora as bases teóricas para a construção dos mapas genéticos 

estivessem bem fundamentadas no final da década de 1950 (Bailey, 1961), as dificuldades decorrentes 

do número crescente de locos utilizados simultaneamente, passaram a exigir novos esforços no 

desenvolvimento de metodologias de análise de dados (Haley and Knott, 1992; Jiang and Zeng, 1995). 

Indubitavelmente, o aumento na disponibilidade de computadores mais velozes e potentes representou, 

neste contexto, um fator de maior influência na possibilidade de execução destas análises, quase 

sempre complexas. 

 

2.1.1 – Marcadores Moleculares e Mapas Genéticos 
 
Conforme mencionado na seção 2.1, o problema do mapeamento genético foi, em grande parte, 

resolvido com o desenvolvimento dos Marcadores Moleculares. O termo marcador indica que sua 

função é, entre outras, marcar ou identificar alguma coisa. No presente contexto, os marcadores 

genéticos são utilizados para marcar alelos, cuja expressão seja de difícil identificação. 

Marcador genético é caracterizado ainda pela capacidade de detectar diferenças entre dois ou mais 

indivíduos ou organismos. Entre as propriedades de um marcador genético destaca-se: capacidade de 

diferenciar os progenitores e a de ser reproduzido com precisão na progênie. 
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Marcador molecular é todo e qualquer fenótipo molecular proveniente de um gene expresso, como 

no caso de isoenzimas, ou de um segmento específico de DNA (correspondendo a regiões expressa ou 

não do genoma). Os marcadores moleculares estão facilitando a realização de estudos de genética, 

proporcionando um substancial avanço no conhecimento. As principais implicações deste avanço no 

conhecimento se refletem no poder, precisão e rapidez na modelagem da variabilidade genética. 

Assim, o estudo de doenças genéticas complexas, pode ter se beneficiado de diversas maneiras através 

dos marcadores moleculares como: construção de mapas genéticos densos, caracterização da 

variabilidade genética, monitoramento do material que é herdado e transmitido e mapeamento 

genético de QTL´s.  

É importante que os marcadores tenham as seguintes propriedades (Borba, 2001): polimorfismo 

molecular, ser de fácil avaliação e ser eficiente na seleção (estar intimamente ligado ao alelo que se 

deseja selecionar). 

Os diferentes tipos de Marcadores Moleculares (RFLP (do inglês, Restriction Fragment the 

Polymorphism), microssatélites e outros) hoje disponíveis diferenciam-se pela tecnologia utilizada 

para revelar a variabilidade na molécula do DNA, e assim variam quanto à habilidade de detectar 

diferenças entre os indivíduos, custo, facilidade de uso, consistência e repetibilidade (Yamane, 2002; 

Viana et al., 2003; Ramalho et al., 2004).  

O mapa genético de uma espécie é um modelo abstrato do arranjo linear de um grupo de genes ou 

marcadores conforme ilustrado na Figura 2.1 (Toledo, 2006). Neste caso, três cromossomos (c1, c2 e 

c3) de uma certa espécie estão representados por um mapa de marcadores com denominação e 

localização (em termos de medida de distância citogenética em cM) conhecidos. 

 
Figura 2.1. Mapa genético representativo de três cromossomos. 
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A distância citogenética entre marcadores moleculares em um mapa é obtida através da freqüência 

de recombinação entre eles, que é a probabilidade de ocorrência de permuta genética entre dois locos 

cromossômicos. Esta medida é expressa em centMorgan (cM), que é calculada com base na freqüência 

de recombinação através das funções de mapeamento (neste trabalho foi utilizada a função de 

mapeamento de Haldane). Estas predizem a quantidade de crossing over a partir da freqüência de 

recombinação observada em uma amostra de indivíduos e seus familiares (Silva, 2001b; Liu, 1998). 

Para mais detalhes, ver Apêndice A – Funções de Distância Citogenética. 

Para a construção do mapa genético são necessários que sejam adotados os seguintes 

procedimentos (Schuster e Cruz, 2004): seleção da população mais apropriada para mapear; agrupar os 

marcadores em diferentes grupos de ligação; definir a ordem dos marcadores em cada grupo de 

ligação; e por fim, estimar a freqüência de recombinação entre os marcadores adjacentes. 

Além da construção de mapas de marcadores (como dado na Figura 2.1) é necessário que 

indivíduos da espécie sob estudo possam ser genotipados para cada loco de marcador definido no 

mapa. A genotipagem, em geral, envolve reações físico-químicas com extrações da molécula de DNA 

e reconhecimento de padrões de bandas. O resultado da genotipagem é a caracterização do genótipo do 

marcador de um determinado indivíduo (rr, Rr, RR, por exemplo). 

 

2.1.2 – Marcadores Moleculares e QTL’s  
 
O mapeamento de QTL’s, realizado a partir de dados de marcadores moleculares, proporciona a 

identificação, não só de alelos envolvidos na expressão do caráter, mas também, de possíveis 

interações entre os QTL’s, permitindo aos geneticistas testarem hipóteses sobre o padrão de regulação 

celular. 

Atualmente, diversos programas que visam investigar o mecanismo regulatório genético, mais 

especificamente, a identificação de QTL’s epistáticos, já utilizam técnicas de alta dimensionalidade no 

sentido de tornar a pesquisa mais eficiente. Além disso, grandes programas de seqüenciamento 

genômico vêm sendo realizados para diversas espécies de interesse como rato, gato, cachorro e 

inclusive a espécie humana. Estes conjuntos de informações estão permitindo, não só, a obtenção de 
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milhares de marcadores localizados entre e dentro dos genes, mas também, a clonagem mais rápida 

destes fragmentos, possibilitando o seu manejo para os mais variados fins. 

Diante deste avanço, procedimentos como a localização de QTL’s, seleção assistida de marcadores 

moleculares e mesmo a clonagem de genes baseada em mapas genéticos passaram a representar 

alternativas importantes a serem consideradas em programas de genética (Lee, 1995; Schork et al., 

1995). Isto não só tem possibilitado uma nova e melhor compreensão do mecanismo regulatório de 

doenças complexas, como também representa uma nova dimensão da variabilidade genética 

disponível, além de propiciar a oportunidade de que informações, obtidas acerca de determinado 

genoma, possam ser utilizadas em genomas diferentes. 

Para que tenha uma melhor compreensão no estudo de QTL’s é de fundamental importância, que se 

disponha de mapas de marcadores genéticos. Em qualquer delineamento experimental o poder de 

detecção de um QTL será tanto maior quanto maior for o número de marcadores disponíveis e de 

indivíduos genotipados e avaliados para os marcadores (Lander and Boltstein, 1989).   

Para que um programa de análise de QTL’s tenha sucesso é preciso que os marcadores moleculares 

estejam em desequilíbrio de ligação com os alelos segregantes nos locos que influenciam as 

características fenotípicas. 

Lembre-se que existe uma estrutura de dependência, associação entre os locos cromossômicos, por 

exemplo, ligação e desequilíbrio de ligação. Por outro lado, recombinação (não ligação entre locos), 

possibilita os genes organizarem-se em novas combinações nos indivíduos e sobre os quais atua a 

seleção natural.  

Nas seções seguintes será falado um pouco à respeito das leis de associações entre genes no mesmo 

cromossomo.  

 

2.2 – Estrutura de Dependência entre Locos Cromossômicos 
 

Para descrever a configuração genética de uma população, deve-se primeiramente especificar seus 

possíveis genótipos para um conjunto de locos e, então, as probabilidades genotípicas (probabilidades 

dos indivíduos serem portadores de cada genótipo) e as probabilidades alélicas (probabilidades de 
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ocorrência de cada alelo nessa população). A estimação dessas probabilidades, assim como a interação 

de diferentes alelos no mesmo ou em diferentes locos e o grau com o qual tais interações governam as 

probabilidades genéticas, são de grande interesse para a análise de populações. A seguir são 

apresentados dois conceitos fundamentais envolvidos com a estrutura de dependência entre alelos e 

genótipos nos locos genéticos. 

2. 2.1 – Eventos de Recombinação 
 
Trata-se da troca recíproca de material cromossômico entre segmentos correspondentes de 

cromossomos homólogos, a qual ocorre na primeira divisão da meiose (Farah, 1997). É importante 

ressaltar que quando dois locos genéticos estão muito próximos no mesmo cromossomo, a ocorrência 

de recombinação (crossing-over) entre eles é improvável, e os genes que compõem estes locos tendem 

a ser transmitidos juntos, como um grupo, e íntegros, em cada meiose. Por outro lado, quando dois 

locos estão distantes no mesmo cromossomo diz-se “não ligados” e é provável que ocorra crossing-

over em algum ponto entre os genes, produzindo os alelos recombinantes. Observe-se que este 

raciocínio parte do pressuposto de que os genes se distribuem linearmente ao longo dos cromossomos, 

ocupando posições bem definidas (Amabis e Martho, 1997). 

Em vista disso, é possível verificar que: 

• A recombinação depende da distância entre os locos genéticos em questão;  

• A posição de um gene em relação ao outro pode, nesse caso, ser estimada pela freqüência dos 

alelos recombinantes que eles compartilham entre si; 

• Mapas genéticos não revelam as distâncias físicas entre os genes, mas a posição citológica 

relativa entre eles (Farah, 1997). 

Em conseqüência: 

• A herança de dois genes (no mesmo cromossomo) diferentes em um cruzamento depende da 

disposição e localização destes nos cromossomos parentais; 

• A fração de recombinação pode ser definida como a proporção de todos os gametas que 

tiveram recombinação gênica (crossover) entre dois locos de interesse (Pereira and Krieger, 

2001). 
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As características ideais que locos marcadores devem possuir são: serem altamente polimórficos; 

cobrirem todo o genoma; serem, seletivamente, neutros, no sentido de não afetarem as características 

reprodutivas do indivíduo, e, serem co-dominantes para que todos os possíveis genótipos dos locos 

marcadores possam ser identificados. 

Se conhecermos a exata localização de um vasto número de locos em um mapa de marcadores, 

poderemos estudar a fração de recombinação entre estes locos e o loco no qual se encontra o gene 

mutante causador da doença em estudo. Portanto, nota-se que um dos objetivos mais importante da 

estimação de frações de recombinação é a construção de mapas genéticos. Tradicionalmente, a ligação 

entre locos genéticos é quantificada usando a fração de recombinação entre um par de locos. Porém, 

ela pode não ser eficiente para mais de dois locos, pois usualmente a relação entre eles não é aditiva 

(Matioli, 2001). 

Ao misturar os genes, a recombinação permite que mutações favoráveis ou desfavoráveis sejam 

separadas e testadas como unidades individuais em novas combinações. Ela proporciona uma forma de 

escape e dispersão de alelos favoráveis e uma forma de eliminar um alelo desfavorável sem que sejam 

prejudicados todos os demais genes com o qual este alelo está associado (Balding et al., 2003). 

A probabilidade de que ocorra um evento de recombinação entre dois locos quaisquer no mesmo 

cromossomo é conhecida como fração de recombinação e será representada por θ. A fração de 

recombinação está diretamente relacionada à distância entre estes locos num mesmo cromossomo (Ott, 

1991). Equivalentemente, locos freqüentemente muito próximos tendem a ser herdados juntos4. Essa é 

uma importante lei da genética, base para o mapeamento genético clássico. 

A fração de recombinação pode ser expressa pela formula de Mather, como a seguir (Lange, 1997): 

                                         ( ) ( )[ ]01
2

1
0

2

1
=−=>= NPNPθ ,                                           (2.1)    

onde N indica o número de eventos de recombinação entre dois locos no mesmo cromossomo. Desse 

modo, o intervalo dentro do qual θ pode variar é de 0 a 0,5. Se θ = 0,5 não existe ligação genética. Se 

θ < 0,5 ou, em especial, se θ está muito próximo de 0, isso significa que há ligação genética entre os 

dois locos em questão, sendo estes denominados não recombinantes. Na maior parte dos cruzamentos, 

                                                 
4
 Conseqüentemente, locos distantes ou pertencentes a cromossomos diferentes tendem a se agregar de forma independente. 
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não se pode contar diretamente o número de gametas recombinantes. Estimações5 e testes de 

hipóteses6 sobre o parâmetro θ são comumente realizados por meio da função de verossimilhança (Ott, 

1991). 

Espera-se que o número máximo de recombinantes existentes seja a metade do número de gametas 

possíveis, isto é, considerando que durante a meiose ocorreu 100% de crossover, 50% dos gametas 

formados serão parentais e os outros 50% serão recombinantes, de modo que a freqüência de 

recombinação é sempre menor ou igual a 50%, ou seja, θ ≤ 0,5 (Bearzoti, 1997). 

Fenótipos quantitativos provêem pouca informação sobre os genótipos a que se referem, porém, as 

informações genéticas desses traços quantitativos podem ser acessadas individualmente pelo uso da 

informação de marcadores moleculares. No passado, essa técnica, apesar de muito conceituada, não 

era freqüentemente utilizada, pelo limitado número de marcadores conhecidos. Atualmente, tem sido 

muito difundida, pois, para várias espécies, mapas densos de marcadores moleculares passaram a ficar 

disponíveis.  

Caso exista interesse em se localizar um loco de gene (candidato) que controle certa característica, 

como a manifestação de alguma doença, procura-se evidências de ligação genética entre o loco 

relacionado à doença e um loco de marcador, com localização geralmente conhecida. Havendo 

evidência de ligação, pode-se dizer que o loco relacionado à doença está localizado próximo ao loco 

do marcador. 

É importante ressaltar que quando dois locos genéticos estão muito próximos no mesmo 

cromossomo (ligados) a ocorrência de crossing-over entre eles é improvável, e os genes que compõem 

estes locos tendem a serem transmitidos juntos em cada meiose. Por outro lado, quando dois locos 

estão distantes no mesmo cromossomo (não ligados), é muito provável que ocorra crossing-over em 

algum ponto entre os genes, produzindo os gametas recombinantes (Dantas, 2006). 

Existe uma relação entre a distância genética e a fração de recombinação (função de distância 

citogenética), a qual é explorada na construção de mapas moleculares. Esta relação não é, em todos os 

                                                 
5
 Estima-se θ para se localizar determinado gene. Utiliza-se, então, funções de distância, que transformam θ  em distâncias relativas (em 

cM). 
6
 Realiza-se testes de hipóteses para se verificar se existe ou não evidências de ligação genética entre dois locos quaisquer. Testa-se a 

hipótese nula de independência (θ = 0,5) contra a hipótese alternativa de ligação genética (θ < 0,5). 
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casos, direta e clara, pois nem sempre a fração de recombinação é uma medida aditiva. Por exemplo, 

considere os locos R1, R2 e R3 dispersos em um cromossomo, tal que 4,0
21

=RRθ  e 5,0
32

=RRθ , onde 

ji RRθ é a fração de recombinação entre os locos Ri e Rj. Nesse caso, considerando o alinhamento R1- 

R2- R3, 
31RRθ não pode ser calculado aditivamente como 0,9, pois a fração de recombinação tem como 

limite superior o valor 0,5. Por isso, torna-se necessário utilizar procedimentos que permitam 

estabelecer a melhor ordem possível segundo algum critério de otimização. Várias propostas de 

funções de distância genética são apresentadas na literatura (Coelho e Silva, 2005; Liu, 1998; Lynch 

and Walsh, 1998; Haldane, 1919). 

A função de distância D, separando dois locos, é definida como (Lange et al., 1997): 

                                                         ( )NED
2

1
= ,                                                                (2.2) 

isto é, o número esperado, por gameta, de crossover7 entre dois locos onde N é o número de eventos de 

recombinação entre dois locos no mesmo cromossomo, que foi definido a partir da fração de 

recombinação (em 2.1). A formulação de uma função de distância genética corresponde, assim, à 

formulação de uma distribuição de probabilidades para o número de crossovers em intervalos ao longo 

do genoma, mais detalhes sobre algumas das diferentes funções de distância mais utilizadas em 

genética, ver Apêndice A – Principais Funções de Distancia Citogenética. 

 

2.2.2 – Estatística Lod Score 
 

Trata-se de uma estatística de teste muito utilizada pelos geneticistas, definida como o logaritmo na 

base 10 da estatística razão de verossimilhanças (Liu, 1998). 

Seja ( ) 







−=−=Λ

1

0ln2ln2
L

L
LR , 

onde L0 é a avaliação da função de verossimilhança sob a hipótese nula e L1 é a aquela sob a hipótese 

alternativa. Λ tem distribuição assintótica χ2, cujo grau de liberdade é a diferença no número de 

                                                 
7
Crossovers são os pontos de troca de material genético quando há recombinação entre gametas na meiose. Não é possível se observar 

diretamente e exatamente onde ocorrem crossovers, porém é possível se ter a indicação disso pelo conhecimento dos gametas recombinantes. 
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parâmetros sob o modelo completo (H1) e sob o modelo reduzido (H0). A estatística Lod score, z, é 

definida como: 

                               ( ) ( ) Λ=−=







= 217,0110010

1

0
10 LLogLLog

L

L
Logz                                      (2.3) 

Assim, o teste Lod score é um teste baseado na estatística da razão de verossimilhanças na escala 

logaritmo na base 10. Como exemplo, considere o teste Lod score da hipótese H0:θ = 0,5 vs H1: θ < 

0,5, conhecido como o teste de ligação entre dois locos, mais especificamente, entre um loco marcador 

e QTL. Caso haja interesse em encontrar o loco de um gene relacionado à certa doença e foi observada 

ligação genética entre o loco da doença e o loco do marcador (rejeição de H0), diz-se que o loco da 

doença se encontra nas proximidades do loco do marcador, com localização geralmente conhecida. 

Por conveniência, considera-se z = 38 como evidência significativa de ligação genética, indicando  

que a ocorrência de ligação entre marcador e o QTL é pelo menos mil vezes mais provável que a 

segregação independente entre eles. Alguns autores consideram esse valor como o mínimo aceitável 

para um teste de significância em doenças autossômicas (Ott, 1991). 

A determinação de ligação gênica entre marcadores e QTL’s depende ainda da existência de 

desequilíbrio de ligação entre os alelos dos locos envolvidos. Este desequilíbrio gera efeitos 

quantitativos “associados” ao caráter que podem ser estimados através de análises adequadas. Este 

conceito é visto a seguir. 

 

 
2.2.3 – Desequilíbrio de Ligação 

 
O desequilíbrio de ligação pode ser definido como qualquer desvio das probabilidades alélicas 

conjuntas em relação às probabilidades alélicas esperadas sob independência, indicando a existência 

de uma “associação” entre dois locos.  

Define-se desequilíbrio de ligação como sendo qualquer desvio das freqüências alélicas conjuntas 

em relação às freqüências esperadas sob independência, indicando a existência de uma “associação” 

                                                 
8 O valor z = 3 corresponde a Λ = 6,90775. Com 1 grau de liberdade, obtém-se o nível descritivo de 0,00020166645 para esse Λ sob a 
distribuição Qui-quadrado.  
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entre dois locos. Sejam dois locos R e V, com alelos R1 ou R2 e V1 ou V2 respectivamente, uma medida 

de desequilíbrio (Falconer and Mackay, 1996) é dada por:  

                           ( ) ( ) ( )1111 VPRPVRPDRV −= ,                                                                            (2.4) 

onde ( )11VRP  é a probabilidade conjunta do gameta R1V1, ( )1RP  e ( )1VP  são as probabilidades 

marginais dos alelos R1 e V1,  respectivamente. A mesma definição se aplica aos demais gametas R1V2, 

R2V1 e R2V2.  

Assim, para que os marcadores moleculares possam contribuir nos estudos de mapeamento 

genético é útil que a população esteja em desequilíbrio de ligação, pois, caso contrário, a possibilidade 

de ocorrência de determinada classe de marcador seria independente da segregação de alelos do QTL 

em questão. Em vista disso, é que se utilizam os cruzamentos controlados, que visam maximizar o 

desequilíbrio de ligação, permitindo o acompanhamento de um dado alelo de interesse por meio de um 

“marcador”. 

 

2.3 – Delineamentos Experimentais em Mapeamento Genético 
 

Existem, basicamente, dois tipos de delineamentos experimentais quando se fala em mapeamento 

genético: 1-Delineamentos com populações experimentais (cruzamentos controlados), onde a 

segregação dos genes ao longo das gerações pode ser considerada homogênea, tornando natural 

assumir efeitos genéticos como fixos, isto é, com seus níveis conhecidos; 2-Delineamentos com 

populações naturais (cruzamentos aleatórios), por exemplo, dados de muitas famílias humanas, 

possivelmente carregando diferentes “background” genéticos, onde é natural assumir que os níveis dos 

fatores genéticos que atuam nos indivíduos são aleatórios (Blangero et al., 1999). Neste trabalho será 

considerado apenas delineamentos experimentais em Mapeamento Genético com Cruzamentos 

Controlados que será descrito logo a seguir. 

 

2.3.1 - Delineamentos Experimentais com Cruzamentos Controlados 
 

Em cruzamentos controlados, os genótipos parentais são conhecidos de modo que os indivíduos das 

próximas gerações podem ser considerados como vindos de uma mesma família (compartilhando os 
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mesmos genótipos parentais) e permite que linhagens homozigotas para alelos contrastantes e com 

fenótipos diferentes para o traço de interesse sejam cruzadas, a fim de que origine descendentes cuja 

variação genética esteja relacionada com o gene controlador do fenótipo em questão (Liu, 1998; 

Lynch and Walsh, 1998). 

Um fator muito importante para a precisão e qualidade do mapeamento de QTL’s é o tipo de 

delineamento experimental considerado. As populações derivadas de cruzamentos controlados são 

interessantes devido à flexibilidade na escolha dos pais e na determinação do tipo de cruzamento. São 

usuais os delineamentos envolvendo populações F2, Retrocruzamentos (do inglês, Backcross), 

Linhagens recombinantes (do inglês, inbreeding) e outros (Liu, 1998; Toledo, 2006).  

Um dos delineamentos genéticos mais comumente utilizados na construção de mapas genéticos de 

animais é representada pela utilização  de indivíduos de geração F2, que consiste no cruzamento entre 

animais de linhagens contrastantes, obtendo a geração F1. Em seguida, cruzam-se os F1’s dando 

origem à geração F2.  

As vantagens em se utilizar delineamentos F2 são a maximização da variabilidade genotípica, pois 

são obtidos três genótipos para cada loco marcador; facilidade e rapidez de ordenação dos genes (ou 

marcadores) pela distância nos cromossomos, o que faz aumentar a precisão da estimativa dos 

componentes genéticos. Além disso, o delineamento F2 garante o desequilíbrio de ligação entre os 

locos, fator de interesse para o mapeamento de QTL. 

Por outro lado, o delineamento F2 para mapeamento de QTL’s apresenta desvantagens como o fato 

de as medições das características quantitativas serem feitas em cada individuo F2, o que pode 

diminuir a precisão das medidas comparadas a outros delineamentos. Uma alternativa é realizar a 

genotipagem de indivíduos da população F2 e dentre eles são selecionados quais irão novamente para 

cruzamento, gerando progênies F2:3. Neste caso, os indivíduos são genotipados na geração F2 e as 

características fenotípicas são medidas em indivíduos F3, permitindo assim o uso de repetições. A cada 

genótipo F2 estará associado uma medição fenotípica média (de réplicas F3), muito embora, esse 

procedimento pode induzir a um viés de seleção. 

A escolha do delineamento F2 por vários pesquisadores costuma ser justificada para estudo e 

detecção de QTL’s por razões como (Kao, 1995): necessidade de menor tamanho de amostra do que 
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outros delineamentos como backcross para obter o mesmo poder de detecção de QTL’s, uma vez que, 

um único indivíduo F2 consegue apresentar informação do ponto de vista genético, equivalente à de 

dois indivíduos obtidos por outros delineamentos como Backcross, Inbred e outros (Lander and 

Botstein, 1989; Carbonell, 1992; Coelho and Silva, 2005) e pode proporcionar a ocorrência de nove 

classes genotípicas para dois locos, o que pode facilitar o estudo de epistasia (Mao and Da, 2005). 

As populações derivadas de cruzamentos controlados são interessantes devido a fatores como (Liu, 

1998):  

Flexibilidade na escolha dos pais; determinação do esquema de cruzamento; definir uma 

segregação homogênea (de mesma origem) dos genes ao longo das gerações; garantir que as linhagens 

parentais sejam praticamente idênticas, exceto nos QTL’s e marcadores de interesse; efeitos dos 

QTL’s estão fixados em cada linhagem parental com respeito a alelos alternativos, por exemplo, RR e 

VV; a herdabilidade9 do QTL dentro das linhagens parentais é aproximadamente nula gerando uma 

estrutura de covariância pouco informativa (como a covariância é pequena, fica difícil decompô-la) em 

termos de efeitos genéticos; a geração F1 (primeira geração de descendentes) é composta 

exclusivamente por animais idênticos (todos heterozigotos RV) mostrando um completo desequilíbrio 

de ligação nos genes que diferem entre as linhagens, isto é, os genes não segregam 

independentemente; a geração F2 (segunda geração de descendentes) é fruto de uma distribuição 

aleatória do conteúdo genético das linhagens parentais e a variância fenotípica observada é devido, 

principalmente aos QTL’s; e por fim, a amostra de indivíduos F2 contém todos os alelos em estudo 

para as populações sob cruzamento, o que pode não ocorrer em populações naturais, em que os 

cruzamentos são aleatórios.  

A grande vantagem da utilização deste delineamento é que os indivíduos da geração F2 são 

formados por dois gametas que têm seus locos em desequilíbrio de ligação e não por um único como 

ocorre nos indivíduos obtidos via retrocruzamento. Em outras palavras, apenas indivíduos 

pertencentes a uma geração F2 permitem a construção de mapas mais precisos que aqueles obtidos 

com indivíduos obtidos por retrocruzamento (delineamento backcross), diminuindo consideravelmente 

o esforço necessário em termos de avaliação fenotípica. 

                                                 
9 Expressa a proporção da variância total fenotípica que é atribuível aos efeitos dos genes sobre o fenótipo. 
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Se o objetivo do estudo é encontrar genes controladores de um traço, em particular, é importante 

estudar as variações genéticas do traço entre os pais. Caso os pais sejam completamente diferentes em 

um nível fenotípico, para o traço de interesse, há uma chance razoável de que exista uma variação 

genética entre eles. Mesmo que leve em consideração que efeitos do meio-ambiente não controlados 

podem causar uma grande variação fenotípica sem base genética alguma, ainda assim, a chance de 

variação genética é considerável (Liu, 1998). 

Logo, para utilização de modelos animais, tem-se que a utilização de delineamentos com 

cruzamentos controlados são muito úteis para finalidade de mapeamento genético, uma vez que se 

pode controlar as linhagens a serem cruzadas. De qualquer maneira, vale ressaltar que a idéia chave 

dos cruzamentos controlados é permitir que linhagens homozigotas com fenótipos diferentes para o 

traço de interesse sejam cruzadas a fim de que originem gerações cuja variação genética esteja 

relacionada com o gene controlador do traço em questão.  

 

2.4 – Efeitos Genéticos 
  

Em termos estatísticos e de maneira geral, o efeito genético é a contribuição, em unidades métricas, 

do fator genético à média do fenótipo quantitativo sob estudo (Falconer and Mackay, 1996). 

QTL’s têm sido identificados para grande número de caracteres, mas a maioria é de pequeno efeito 

(Schuster e Cruz, 2004). Esse resultado parece ser lógico para traços quantitativos que são controlados 

por um intrincado sistema envolvendo genes, fatores ambientais e as possíveis interações entre os 

genes, entre os fatores ambientais e entre genes e ambiente. Os efeitos de QTL’s não são observáveis e 

são estimados de dados de marcadores moleculares como será visto no Capítulo 3. A seguir serão 

consideradas situações em que o genótipo do loco é observado e os seus efeitos são definidos em 

termos de contrastes entre médias fenotípicas esperadas. 

 
Figura 2.2. Perfis de médias fenotípicas nas classes genotípicas. 
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2.4.1 – Efeito de um loco 
 

Conforme já mencionado no Capítulo 1, o efeito genético de um loco pode ser decomposto em 

efeito genético aditivo e de dominância (Falconer and Mackay, 1996). 

Efeito genético aditivo é o valor fenotípico que pode ser predito linearmente por meio do número 

de alelos de um certo tipo que definem o genótipo, enquanto que o efeito de dominância é o valor 

fenotípico que não pode ser explicado linearmente (resíduo genético devido ao efeito de interação 

entre os alelos no mesmo loco) (Lynch and Walsh, 1998).  

O valor genotípico de um indivíduo não é mensurável na prática, exceto quando existe interesse em 

um loco onde os genótipos são fenotipicamente distinguíveis. Considerando que uma população esteja 

classificada segundo as classes genotípicas RR, RV e VV e que a média fenotípica para cada classe 

genotípica seja µRR, µRV e µVV, respectivamente, então os efeitos aditivo (a) e de dominância (d) em 

função das médias são dados por: 
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Na Figura 2.2 estes efeitos são representados no gráfico de perfis de médias fenotípicas em função 

da classe genotípica. 

 

2.4.2 – Efeitos de Dois Locos – Epistasia 
 

A epistasia é a capacidade que tem um gene de determinado loco de atuar sobre os genes de outro 

loco diferente.  É como se o gene de um par de alelos “dominasse” (influenciasse) os genes do outro 

par de alelos. Como, neste caso, trata-se de relacionamento entre genes de diferentes locos, esta 

relação é caracterizada como epistasia, chamando-se ao gene do loco controlador de epistático e do 

controlado de hipostático (Ramalho et al., 2004). 

Epistasia não é propriedade de uma visão bioquímica, mas sim um conceito populacional que 

descreve a relação entre a variação genética de vários locos e a variação fenotípica. A epistasia ocorre 
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entre diferentes locos em componentes de efeitos aditivos e componentes de efeitos não aditivos que 

compõem a variação genética de um caráter. Este componente de variação genética conjunta mede o 

efeito epistático da variação fenotípica que pode ocorrer entre os genes dos indivíduos de uma 

população (Keller and Lioyd, 1992). Muitos trabalhos têm sido feitos discutindo epistasia no seu 

sentido estatístico e biológico (Moore, 2005; Cordell, 2002; Moore and Williams, 2005). 

De uma maneira simplificada epistasia é definida como “interação” entre genes. Quando há mais 

de um loco agindo sobre o fenótipo, modelar as possíveis interações entre os locos traz uma 

contribuição substancial para a variabilidade em traços complexos, tais como pressão arterial, altura, 

peso, glicose sanguínea. No entanto, muitos estudos que procuram identificar a base genética dos 

traços complexos ignoram a possibilidade de interação entre locos por limitações do delineamento 

experimental adotado ou mesmo do modelo estatístico usado. Atualmente, sabe-se que a epistasia deve 

ser considerada em estudos de doenças complexas, inclusive para a detecção de genes que não são 

identificados por meio de modelos aditivos que não incorporam tal efeito (Carlborg and Haley, 2004). 

A epistasia é, contudo, diferente de efeito de dominância, pois a dominância ocorre entre alelos de 

um mesmo loco e a epistasia ocorre entre alelos de diferentes locos, não necessariamente no mesmo 

cromossomo. 

Os gráficos contidos na Figura 2.3 apresentam o comportamento das médias de um fenótipo Y em 

função das classes genotípicas conjuntas de dois locos, loco 1 e loco2, com alelos (R e r) e (V e v), 

respectivamente (Carlborg and Haley, 2004).  Em (a), tem-se um exemplo de inexistência de epistasia, 

com dois locos de efeito exclusivamente aditivos, indicando que o efeito de um loco sobre a média 

fenotípica independe do efeito do outro loco. O paralelismo caracteriza tal padrão de variação. Em (b), 

tem-se um exemplo de epistasia dominante em que um loco dominante (loco 2) suprime os efeitos de 

um segundo loco. Neste exemplo, o efeito do loco 1 só é identificado no genótipo homozigoto vv do 

loco 2. Tal epistasia conduz freqüentemente a locos de traços quantitativos individuais e de pequeno 

efeito, não sendo descobertos, a menos que a epistasia esteja incorporada na análise. Em (c), um 

exemplo de epistasia coadaptativa, em que genótipos que são homozigotos para alelos dos dois locos 

(quer dizer, RR com VV, ou rr com vv) causam efeito na média fenotípica. Este tipo de interação de 

gene é particularmente interessante para os locos que não têm nenhum efeito individual significante 
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(por exemplo, o efeito comum de RR, RV e VV não diferem) e não podem ser descobertos sem um 

escaneamento simultâneo para múltiplos QTL's. Em (d) tem-se um exemplo de epistasia duplo 

dominante, no qual o desvio do fenótipo do duplo heterozigoto (Rr, Vv) diverge do fenótipo que é 

esperado se o efeito aditivo ocorresse. Finalmente, em (e), um exemplo de epistasia aditiva-aditiva. 

Observe-se que, ambos os locos apresentam efeito linear crescente, mas em um determinado genótipo 

o efeito linear ocorre com maior velocidade.   

 

 
e – Exemplo de epistasia aditiva-aditiva 
 

        Figura 2.3 – Gráficos de perfis de médias fenotípicas considerando dois locos genéticos.  
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Os efeitos conjuntos de dois locos mostrados na Figura 2.3 ilustram que o efeito de 

interação entre locos (epistasia), descrito em termos de contrastes entre médias fenotípicas, 

não é de simples interpretação.  
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Capítulo 3 
Análise de QTL’s 

 
 

 
No mapeamento genético a associação entre marcador e QTL pode ser avaliada utilizando-se direta 

ou indiretamente os dados de marcadores. Na análise direta do efeito dos próprios marcadores, a 

distribuição dos valores do fenótipo (variável resposta) é examinada separadamente para cada loco 

marcador. Assim, cada teste é realizado independentemente da informação dos outros locos e, deste 

modo, um cromossomo com k locos conduz a k testes de marcadores, um para cada loco. Esse tipo de 

análise é, geralmente, uma boa opção quando o objetivo é simplesmente a detecção de regiões onde há 

QTL’s ligados ao marcador em detrimento da estimação da posição e dos efeitos do mesmo. 

Vale notar que em geral marcadores genéticos são locos neutros e se mostram algum efeito sobre o 

fenótipo, este ou é aparente devido à algum tipo de associação com o QTL ou então o próprio 

marcador é o QTL. 

No mapeamento intervalar, proposto por Lander and Boltstein (1989) os dados de marcadores são 

usados indiretamente para predizer efeito de regiões intermediárias. As análises são realizadas 

considerando-se cada par de marcadores adjacentes, resultando em k − 1 intervalos nos quais a 

associação QTL-marcador é estudada. Essa metodologia de mapeamento oferece um incremento no 

poder de detecção de QTL’s e estimativas mais precisas da posição e dos efeitos do mesmo quando 

comparada com a análise de cada marcador separadamente. 

Tanto o mapeamento intervalar, quanto as análises dos próprios marcadores são viesadas quando 

vários QTL’s estão ligados ao intervalo ou aos marcadores considerados. Em vista disso, vários 
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autores (Jansen 1992 e 1993; Zeng. 1993 e 1994) propuseram a técnica denominada Mapeamento 

Intervalar Composto, que combina, em um único modelo, as técnicas de mapeamento por intervalo e 

regressão múltipla, no intuito de eliminar as influências de outros QTL’s sobre o intervalo 

considerado. Extensões destes modelos são ainda possíveis para acomodar o efeito de mais de um 

QTL e suas possíveis interações. Nas seções seguintes tais modelos são apresentados. 

 

3.1 – Análise por Simples Marcadores 
 

 

A identificação de QTL’s ligados a marcadores, utilizando marcadores simples (do inglês, Simple 

Marker Analysis) é fundamentada na comparação entre as médias das classes genotípicas dos 

marcadores. Uma diferença significativa entre as médias das classes genotípicas dos marcadores 

indica a possibilidade de existência de pelo menos um QTL associado àquele marcador. As análises 

dos próprios marcadores são simples do ponto de vista de análise de dados e implementação, pois não 

apresentam aspectos computacionais complicados e nos testes realizados não é necessário o 

conhecimento da posição dos marcadores no genoma (mapa de marcadores). Porém, Liu (1998) e 

Tanksley (1993) citam as seguintes desvantagens desse método: 

O efeito de um determinado QTL fica confundido com sua localização, isto é, não é possível 

distinguir um QTL de pequeno efeito, situado próximo ao marcador, de um QTL de grande efeito, 

situado mais longe, e deste modo, a posição do QTL não pode ser determinada com precisão; 

Necessidade de um maior número de indivíduos segregantes, de tal modo a se ter dados nos 

extremos das distribuições fenotípicas e mapas bastante densos de marcadores. 

Estes fatores limitam a técnica de análise por simples marcadores, uma vez que, por mapeamento 

de QTL’s, entende-se a estimação de seus efeitos e posição no genoma. Deste modo, a análise por 

simples marcadores é muito utilizada como um passo preliminar para a utilização de técnicas mais 

complexas. Por meio desta técnica é realizada a varredura de todos os marcadores existentes no 

genoma e eliminação daquelas chamadas regiões não informativas, o que certamente contribui para o 

aumento da eficiência e, muitas vezes, para a exeqüibilidade das técnicas mais rebuscadas, como por 
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exemplo, mapeamento intervalar, mapeamento intervalar composto e mapeamento intervalar múltiplo 

(Coelho e Silva, 2005). 

Considere k o número total de marcadores em um mapa genético. Assim, um mapa com k 

marcadores permite que sejam realizados k testes e cada teste em um loco marcador é independente da 

informação dos demais locos (Zeng, 1993, 1994). O modelo linear de efeito genético pode ser 

representado por: 

                                                         idai ii
dxaxmy ε+++=                                                          (3.1) 

 
 
em que, yi é o valor fenotípico do i-ésimo indivíduo; m é a média dos homozigotos (no caso do 

delineamento F2); a é o efeito aditivo do loco marcador; d é o efeito de dominância do loco marcador; 

iax  é a variável indicadora, com:  
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idx  é a variável indicadora da heterozigosidade do marcador, com; 
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Para o modelo do tipo (3.1), as seguintes hipóteses estatísticas podem ser formuladas sobre os 

efeitos aditivos e de dominância do marcador quando considerada uma posição específica: 

                                                                ,0,0:0 == daH  nenhum efeito                                      (3.4) 

 
                                                                ,0,0:1 =≠ daH apenas efeito adfitivo                            (3.5) 

 
                                                                ,0,0:2 ≠= daH  apenas efeito de dominância               (3.6) 

 
                                                                ,0,0:3 ≠≠ daH ambos os efeitos.                                  (3.7) 

 
Segundo Zeng (1994), diferentes testes podem ser realizados: 

,30 HH ×  

 
,31 HH ×  
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,32 HH ×  

 

10 HH ×  e, 

 

20 HH × . 

Repare que o teste 30 HH × , equivale a testar simultaneamente se há efeito aditivo ou de 

dominância, ou ainda, os dois efeitos conjuntamente para o marcador. O teste  31 HH × , equivale a 

testar se há efeito de dominância do marcador na presença do efeito aditivo, já o teste 32 HH ×  é o 

mesmo que testar se há efeito aditivo na presença de efeito de dominância. O teste 10 HH ×  significa 

testar se há efeito aditivo na ausência do efeito de dominância, e por fim, 20 HH × é o mesmo que 

testar se existe efeito de dominância na ausência de efeito aditivo. Estes testes podem ser realizados 

para cada marcador no mapa. Em geral é adotado o teste 10 HH ×  e a estatística razão de 

verossimilhanças ou Lod Score. 

 

3.2 – Mapeamento Intervalar 
 

 

Com a finalidade de corrigir algumas deficiências no método por simples marcadores, Haley and 

Knott (1992) propuseram um modelo de Mapeamento Intervalar baseado na utilização de um modelo 

de regressão linear múltipla para mapear QTL’s flanqueados por dois marcadores. O modelo proposto 

assume um QTL Q localizado entre dois marcadores (M1 e M2), cuja variância do traço quantitativo Y 

sob estudo, dentro das três classes genotípicas do QTL (por exemplo, QQ, Qq e qq), é a mesma e 

segue a distribuição normal.  

A regressão do valor observado do fenótipo a um conjunto de possíveis genótipos do QTL também 

possibilita estimar a ocorrência do QTL em cada posição fixada dentro do intervalo entre dois 

marcadores. Nesta regressão, cada possível genótipo do QTL possui uma probabilidade de ocorrência 

em função de sua localização no intervalo e dos genótipos dos marcadores flanqueadores. 
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Tabela 3.1: - Probabilidades conjuntas dos genótipos do QTL e dos marcadores flanqueadores na 
geração F2, com probabilidades de recombinação iguais a c1 entre M1 e Q, c2 entre Q e M2 e c entre M1 
e M2. 
Genótipo dos marcadores QQ Qq qq 
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Para o caso de uma população F2 os efeitos dos três possíveis genótipos do QTL na geração F2 

serão m+a, m+d e m-a, para QQ, Qq e qq, respectivamente, em que m é a média do traço fenotípico 

dos pais (média dos homozigotos), a é o efeito aditivo e d o efeito de dominância do QTL. 

Os valores genotípicos esperados, em termos do QTL, para cada classe genotípica dos marcadores 

na geração F2, são não observados e são estimados com base nas freqüências relativas esperadas vistas 

na Tabela 3.1, do seguinte modo: considere-se o genótipo homozigoto para os marcadores M1M1M2M2, 

cuja freqüência esperada é igual a (1-c)2/4, onde c é a probabilidade de recombinação entre os locos de 

marcadores adjacentes. Considere-se ainda, c1 e c2 as probabilidades de recombinação entre o loco do 

QTL e os marcadores flanqueadores nos locos 1 e 2, respectivamente. Neste caso, as freqüências 

relativas esperadas para os três possíveis genótipos do QTL, são ( ) ( ) ,114
1 2

2
2

1 cc −−  

( ) ( )2211 112
1 cccc −− 2

2
2
14

1e cc , para os genótipos QQ, Qq e qq, respectivamente. A demonstração 

destes resultados pode ser encontrado em Haley and Knott (1992). Para o mapeamento intervalar é 

necessário utilizar os dados do mapa de ligação de marcadores e adotar uma função de distância, à 

partir da qual, c, c1 e c2 são calculados das distâncias d, d1 e d2, entre os marcadores flanqueadores e, 
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dos marcadores ao QTL. Deste modo, o valor fenotípico esperado para a classe de indivíduos com 

genótipo de marcador M1M1M2M2 será: 
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Tabela 3.2: - Fórmulas utilizadas para o cálculo dos valores esperados associados aos efeitos a e d, 
para a geração F2, a serem utilizadas no modelo de Haley and Knott (1992). 
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Os valores apresentados na Tabela 3.2 são utilizados no modelo de regressão para estimar a e d, 

considerando o seguinte modelo estrutural: 

                                                 
idai ii

dXaXmy ε+++= ,                                                       (3.9) 

 
em que yi é o valor do fenótipo para o i-ésimo indivíduo F2; m é a média basal de y; a é o efeito aditivo 

do QTL; d é o efeito de dominância do QTL; Xai e Xdi são os termos (probabilidades condicionais) 

associados aos coeficientes de regressão a e d cujo cálculo depende dos genótipos dos marcadores que 

flanqueiam o QTL e da sua posição fixada (obtidos segundo as expressões apresentadas na Tabela 

3.2). 
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Para um intervalo entre dois marcadores, valores numéricos da probabilidade de recombinação são 

atribuídos de acordo com a posição fixada do QTL entre os marcadores (c, c1 e c2). Os valores das 

variáveis Xa e Xd, associadas aos coeficientes de a e d para cada combinação possível de genótipo dos 

marcadores adjacentes são, então, calculados como dados na Tabela 3.2. O modelo de regressão 

múltipla (3.9) é adotado para estimar m, a e d, para cada posição do QTL. Este procedimento fornece 

as estimativas para o efeito aditivo a e de dominância d do QTL fixado entre dois marcadores, bem 

como as somas de quadrados e quadrados médios associados ao ajuste, permitindo, assim, a realização 

de testes de hipóteses sobre a e d. A posição que gerar o “melhor” ajuste do modelo fornece a posição 

mais provável do QTL (Coelho e Silva, 2005; Schuster e Cruz, 2004). 

De maneira simplificada, Cruz e Schuster (2004) descrevem que o método de mapeamento 

intervalar utiliza a seguinte estratégia: 

Como a distância entre cada par de marcadores genéticos é conhecida, o método investiga o 

intervalo, que delimita uma região cromossômica, em incrementos pré-definidos, usando a função de 

mapeamento, e então estima os parâmetros do modelo a cada ponto fixado na análise; 

A estimação dos parâmetros é realizada via máxima verossimilhança ou mínimos quadrados. A 

estatística razão de verossimilhanças ou a estatística Lod Score podem ser usadas para testar cada 

posição fixada ao longo do genoma. O máximo Lod Score de todas as análises (para todas as posições) 

pode indicar a presença de um QTL se este valor de Lod Score for maior que um ponto de corte 

predefinido ou estabelecido estatisticamente, em geral, definido por correção dos múltiplos testes 

realizados. 

O gráfico de perfis da estatística Lod Score (ou da razão de verossimilhanças) para um 

cromossomo inteiro é construído pela junção dos mapas de verossimilhança de cada intervalo. O mapa 

formado pela junção dos mapas de cada intervalo é representado de forma contínua. 

O teste do efeito do QTL pode ser realizado por meio das alternativas apresentadas em (3.4) a (3.7). 

Em geral, adota-se 30 HH × . Pode-se utilizar a Estatística Razão de Verossimilhanças, e valores desta 

estatística são comparados aos de uma distribuição χ2, com os graus de liberdade obtidos pela 
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diferença entre o número de parâmetros no modelo completo (sob H3, por exemplo) e o número de 

parâmetros obtidos no modelo reduzido (sob H0). A estatística razão de verossimilhanças é dada por: 

                                              Λ = ( ) 







−=−

1

0ln2ln2
L

L
LR                                               (3.10) 

onde L0 é a função verossimilhança sob a hipótese nula  0:0 == daH  (não existe ligação entre o 

marcador e o QTL) e L1 é a função de verossimilhança sob a hipótese alternativa (existe ligação entre 

o marcador e o QTL), definida, por exemplo, por 00:3 ≠∧≠ daH .  

 

3.3 – Mapeamento Intervalar Composto  
 

 

As técnicas de mapeamento por intervalo são mais precisas na localização da posição do QTL do 

que as baseadas nos efeitos dos próprios marcadores, porém, apresentam o problema de identificação 

de “QTL’s falso positivos”, isto é, de localizar um QTL inexistente, como ilustrado na Figura 3.1. Na 

figura pode-se observar, claramente, o surgimento de um “QTL falso positivo” (fato este que outros 

autores mencionam como “QTL fantasma”), localizado entre os marcadores M2 e M3. Tal fato ocorre 

em decorrência da presença de dois QTL’s ligados (Q1 e Q2), localizados nos intervalos adjacentes ao 

intervalo mapeado (M2 a M3). 

 
Figura 3.1: Apresentação gráfica dos resultados do teste da razão de verossimilhança, em um              
mapeamento intervalar, com o surgimento de um QTL fantasma entre os marcadores M2 e M3, devido 
à ligação dos QTL´s Q1 e Q2. 
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Vários autores (Jansen, 1992 e 1993; Zeng, 1993 e 1994), independentemente, propuseram a 

utilização de um modelo de regressão múltipla para eliminação desses efeitos (QTL’s falso positivos). 

O mapeamento intervalar composto (CIM, do inglês, “Composite Interval Mapping”) é um 

método que tem recebido muita atenção na literatura quando delineamentos com populações 

experimentais estão envolvidos, e tem sido largamente aplicado para finalidade de 

mapeamento de genes. Neste método, o ajuste do modelo de regressão intervalar (3.9) é 

realizado considerando não apenas um intervalo entre dois marcadores, mas também outros 

marcadores que são utilizados como co-fatores (covariáveis) para controlar o chamado efeito 

do “background genético
10” por meio da análise de regressão múltipla. O principal problema 

de modelo do mapeamento intervalar composto é sobre a escolha dos locos marcadores que 

servirão como covariáveis no modelo. Uma vez que estes tenham sido escolhidos, o 

mapeamento intervalar composto torna o problema de seleção de modelos uma exploração 

unidimensional. 

Este método incorpora a informação de muitos locos. O procedimento é derivado do 

mapeamento intervalar simples, incluindo marcadores adicionais como co-fatores na análise, 

o que resulta em aumento substancial no poder de detectar um QTL e na precisão da 

estimativa da posição do QTL. 

Neste caso, o modelo de regressão múltipla é dado por: 

                          ( ) ,

cofatores

1
intervalo

i

k

ijl
l

dlaldai ililii
xdxadXaXmy ε+++++= ∑

≠≠
=

444 3444 21

43421
                                    (3.11) 

em que yi, m, a, d,  
ii da XX  e  são definidos como em (3.9); al e dl são coeficientes de regressão 

associados ao l-ésimo marcador; 
ilil dia xdx   e são variáveis indicadoras do genótipo do l-ésimo 

marcador (como em 3.2 e 3.3) no i-ésimo indivíduo, adicionado como covariável (cofator) no modelo.  

                                                 
10 Background genético é o conjunto de muitos genes, cada um com pequeno efeito. 



41 
 

Observe-se que a primeira parte da expressão (3.11) estima o efeito do QTL no intervalo analisado, 

já os termos dentro do somatório referem-se ao ajuste dos marcadores introduzidos como covariáveis 

para remoção dos efeitos de outros possíveis QTL’s ligados e não ligados ao QTL mapeado. 

Ressalta-se que a principal dificuldade desse modelo reside justamente em encontrar o subconjunto 

de marcadores genéticos ideal para o ajuste. É comum a utilização do método stepwise para selecionar 

esse conjunto de marcadores (Hoffman and Vieira, 1996; Draper and Smith, 1998).   

O método de mapeamento intervalar composto combina o mapeamento por intervalo com 

propriedades do modelo de regressão linear múltipla, no intuito de eliminar a interferência de QTL’s 

adjacentes ao intervalo que está sendo mapeado.  

Segundo Zeng et al. (1999), o Mapeamento Intervalar Composto apresenta limites como: a análise 

pode ser afetada por uma distribuição desigual de marcadores no genoma, o que significa que não é 

possível comparar os resultados de um teste estatístico feito em uma região rica em marcadores com o 

mesmo teste feito em uma região pobre em marcadores; dificuldade em estimar a contribuição 

conjunta em muitos QTL’s ligados; e por fim, o uso de marcadores fortemente ligados entre si, 

definidos como covariáveis no background genético, pode reduzir o poder do teste para detecção de 

QTL. Estas limitações serviram de inspiração para modelos mais complexos como o Mapeamento 

Intervalar Múltiplo. 

O modelo de Haley e Knott representado em (3.9) ou sua generalização em (3.11) pode ser ajustado 

assumindo que os erros (εi) têm distribuição ( )2,0 σN  obtendo as soluções clássicas via métodos de 

máxima verossimilhança ou mínimos quadrados ordinários. Zeng (1994) considera que os erros (εi) 

seguem uma distribuição Mistura de Normais e esse modelo é tratado na próxima seção.  

 

3.4 – Modelo Mistura de Normais 
 

Os trabalhos de Zeng (1994), Jansen (1992) e Balding (2003) reforçam que é mais apropriado 

assumir que um traço quantitativo definido em uma população de segregação segue uma distribuição 

Mistura de Normais, onde as proporções de mistura são baseadas na segregação Mendeliana.  
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A função de verossimilhança é dada pelo modelo Mistura de Normais, tal que para o i-ésimo 

indivíduo F2, com fenótipo yi tem-se: 

                       ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
qqQqQQi mfqqpmfQqpmfQQpyL ++=Θ                                 (3.12) 

 
onde Θ é o espaço paramétrico, f(mQQ), f(mQq) e f(mqq) são densidades normais homocedásticas (σ2), 

com médias mQQ, mQq e mqq, respectivamente, sendo: 
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e p(QQ), p(Qq) e p(qq) são as probabilidades de ocorrência dos genótipos QQ, Qq e qq do QTL, 

respectivamente. Os termos em β referem-se a efeitos (aditivos) de marcadores usados como 

covariáveis. 

Considerando uma amostra aleatória de n indivíduos F2 têm-se a seguinte função de 

verossimilhança do modelo Mistura de Normais, sob independência, das contribuições individuais de 

verossimilhanças: 

                                            ( ) ( )∏
=

Θ=Θ
n

i

in yLyyL
1

1 ,,L                                                        (3.14) 

e cujo espaço de parâmetros, comumente definido por Θ , é 

( ) ( ) ( ){ }2,,,,,, σqqQqQQ mqqpmQqpmQQp=Θ . 

Considerando um delineamento F2 as probabilidades genotípicas p(QQ), p(Qq) e p(qq) seguem a 

razão 1:2:1, isto é, ¼, ½ e ¼, respectivamente. Deste modo, a distribuição dos fenótipos avaliados 

nestes indivíduos depende da categorização genotípica.   

Considerando o caso da Mistura de Normais, os estimadores de máxima verossimilhança para m, a, 

d e σ2 não possuem solução explícita e devem ser obtidos por métodos numéricos, como por exemplo, 

o algoritmo EM (Esperança-Maximização). Trata-se de um algoritmo amplamente utilizado em análise 
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de dados genômicos porque é poderoso especialmente quando a amostra possui dados incompletos 

(Dempster, 1977). 

Os estimadores dos parâmetros sob o modelo de mistura também podem ser calculados através do 

algoritmo ECM (Esperança Maximização Condicional), que consiste em uma versão do algoritmo EM 

que possui a vantagem de convergir mais rapidamente (Meng and Rubin, 1993; Jiang and Zeng, 1995). 

Ressalta-se que o método de estimação que utiliza o algoritmo ECM está implementado no 

WinQTLCart (Lincon et al., 1992; Kao and Zeng, 1997), uma ferramenta computacional validada na 

literatura de análise de QTL’s em cruzamentos controlados e que foi utilizada nas aplicações deste 

trabalho. 

 

3.5 - Mapeamento Intervalar Múltiplo 
 

Trata-se de uma extensão do mapeamento intervalar composto e apresenta uma melhoria 

significativa em relação aos modelos para apenas um QTL porque são capazes de isolar efeitos de 

QTL’s ligados no mesmo cromossomo. Mapeamento Intervalar Múltiplo permite também detectar 

QTL’s em interações que usualmente não são detectadas por modelos mais simples (Sen and 

Churchill, 2001). Porém, é importante ressaltar que esta não é ainda a solução final para o problema do 

mapeamento de QTL´s, deparando-se com o problema de seleção de modelos (Broman, 1997). 

A técnica de mapeamento intervalar múltiplo (MIM, do inglês, “Multiple Interval Mapping”) foi 

apresentada por Kao et al. (1999), sendo baseada no modelo de Cocherham (1954) para estimação e 

interpretação de parâmetros genéticos pelo método de máxima verossimilhança. Com o MIM, pode-se 

obter um aumento na precisão e no poder de detecção de QTL´s por considerar múltiplos intervalos 

simultaneamente (Kao et al., 1999), além de permitir a estimação e análise dos efeitos de interação 

entre QTL´s (epistasia).  

 Cockereham (1954) utilizou uma escala com oito contrastes ortogonais entre médias para 

particionar a variação genética devida a dois locos (QTL’s). O modelo de Cockerham é útil para 

modelagem epistática e definição de efeitos principais e de interação de genes na população. Este 
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modelo faz uso da flexibilidade de estruturas fatoriais em modelos lineares definindo um efeito aditivo 

e de dominância para cada loco, bem como, os efeitos de interação entre os dois locos. Detalhes são 

encontrados nos trabalhos de Kao (1995), Cockerham (1954), Cockerham and Zeng (1996) e Kao and 

Zeng (2002).  

A idéia do Mapeamento Intervalar Múltiplo é ajustar diretamente em um único modelo tanto os 

efeitos dos supostos QTL’s quanto os efeitos epistáticos associados. Para t = 2 QTL’s com efeitos 

aditivos e de dominância e as interações epistáticas Kao and Zeng (2002) propuseram o seguinte 

modelo: 

i

k

i

iladaddadaddddaaaadadai xXXiXXiXXiXXiXdXaXdXamy
iiiiiiiiiiii

εβ ++++++++++= ∑
=1

1 dominante-2 aditivo
epistasia

2 dominante-1 aditivo
 epistasia

dominante-dominante
 epistasia

aditiva-aditiva
 epistasia2 QTL

22

1 QTL

11 21212121212121212211 443442144344214434421443442144 344 2144 344 21

   (3.15) 

onde, a1 e a2 (d1 e d2) são os efeitos aditivos (e de dominância) dos QTL’s 1 e 2 respectivamente; 

iiii ddaa XXXX
2121

 e  , , são os valores preditos do QTL 1 e QTL 2 calculados, independentemente, por 

meio das informações genotípicas dos correspondentes marcadores flanqueadores dos supostos QTL’s 

e por meio das frações de recombinações associadas; 
21aai é o efeito de interação entre os componentes 

aditivos dos QTL’s 1 e 2; 
21ddi  é o efeito de interação entre os componentes de dominância dos 

QTL’s 1 e 2; 
21dai  é o efeito de interação entre os componentes aditivo do QTL 1 e o de dominância 

do QTL 2; 
21adi  é o efeito de interação entre os componentes de dominância do QTL 1 e o aditivo do 

QTL 2; k é o número total de marcadores incluídos no background genético (covariáveis); ilx  é a 

variável indicadora do efeito do l-ésimo marcador e 
iε  é o resíduo associado ao modelo. 

O modelo genético adotado pelo MIM, pode ser expandido de 2 para t QTL´s, Q1, Q2,..., Qt, no 

qual são possíveis três genótipos para cada QTL, QjQj, Qjqj e qjqj, com probabilidades iguais a ¼, ½ e 

¼, respectivamente, para um delineamento F2. Considerando t QTL´s conjuntamente, existem 3
t 

possíveis genótipos na população e o modelo saturado envolvendo todas as interações entre os t locos 

pode ficar superparametrizado.   
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Considerando dois QTL’s em um delineamento F2 com efeito aditivo (e de dominância), a 

verossimilhança para o MIM será uma mistura de 9 normais e três parâmetros (oito parâmetros) dados 

por a1, a2, 21aai (d1, d2, ,
21ddi ,

21dai 12dai e 
12adi ). Com três QTL’s, a verossimilhança será uma mistura 

de 27 normais com 7 parâmetros (26 parâmetros, no caso de incorporar o efeito de dominância).  

Verifica-se, assim, que o número de distribuições envolvidas na verossimilhança e o número de 

parâmetros a serem estimados aumentam rapidamente à medida que aumenta o número de QTL’s 

considerados, sendo o número de distribuições normais dados por 3t e o número de parâmetros por (2t 

– 1) no caso em que se considera somente o efeito aditivo de cada QTL, e (3t-1) para o caso em que se 

considera os efeitos aditivo e de dominância do QTL. Deste modo, existem dois problemas que devem 

ser solucionados para a implementação do MIM. O primeiro é relativo à estimação dos parâmetros da 

mistura finita de normais, porque à medida que t (número de QTL’s no modelo) aumenta, a derivação 

dos estimadores de máxima verossimilhança para os efeitos dos QTL’s e posições tornam-se 

rapidamente impraticáveis. Para contornar esse problema Kao et al. (1999) sugerem utilizar as 

expressões do algoritmo ECM derivadas por Kao and Zeng (1997) para obtenção dos estimadores de 

máxima verossimilhança. 

O segundo é como encontrar o conjunto de QTL’s para ajustar o modelo. Para t fixado Kao et al. 

(1999) propõem o uso do procedimento “stepwise” (“forward”) que consiste na inclusão de novas 

variáveis no modelo na presença de outras variáveis já incluídas, para a seleção dos QTL’s que 

entrarão no modelo, o que corresponde a um método de busca condicional. Outros procedimentos 

podem ser adotados, como o “backward” considerado procedimento de busca condicional que não leva 

em conta todos os modelos possíveis e a busca exaustiva que, embora considere todos os modelos 

possíveis, torna-se cada vez mais impraticável à medida que o tamanho do genoma cresce. Além disso, 

o problema desses procedimentos de seleção de QTL’s reside no fato de serem procedimentos 

estatísticos de análise e, portanto, estarem sujeitos aos erros Tipo I e Tipo II. Cometer um erro Tipo I 

implica assumir a existência de um QTL que não tem efeito, o que aumentará, desnecessariamente, o 

número de parâmetros a serem estimados no procedimento MIM. Já ao cometer um erro Tipo II, estar-

se-á eliminando um QTL do procedimento MIM com efeito importante sobre o fenótipo. Deste modo, 
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são necessários estudos mais aprofundados sobre metodologias de determinação de QTL’s que serão 

incluídos no procedimento MIM, de modo a balancear o poder de detecção de QTL’s e o número de 

falsos QTL’s detectados, no intuito de não causar grandes perdas no procedimento MIM, nem, 

tampouco, torná-lo computacionalmente inviável. 

Além do método MIM têm sido considerados na literatura outros métodos de identificação de 

múltiplos QTL’s, como propostas Bayesianas (Sagatopan, 1996; Silampaä and Arjas, 1999) e o uso do 

algoritmo genético (Carlborg, 2000; Nakamich et al., 2001). Este último é o método adotado neste 

trabalho, utilizando diferentes funções objetivo, com a finalidade de melhorar a eficiência 

computacional em mapeamento simultâneo para múltiplos QTL’s. 

O modelo (3.15) pode ser utilizado para testar os diferentes efeitos de epistasia ( )addaddaa iiii  e  , ,  

entre os componentes aditivos e de dominância. Passa-se a considerar especificamente os casos em 

que cada QTL é modelado somente pelo seu efeito aditivo. Deste modo, considere o modelo (3.16) a 

seguir, incluindo dois QTL´s somente com seus efeitos aditivos e a correspondente interação. O 

modelo fica da seguinte forma: 

                             
iaaaaaai

iiii

XXiXaXamy ε++++=
212121

*21
,                                             (3.16) 

 
onde as variáveis e parâmetros são definidos como em (3.15). 

Inicialmente, considere o caso em que os dois QTL’s com possível efeito de interação são 

escolhidos simultaneamente. Têm-se as seguintes hipóteses: 

                                            
zero. de diferente efeito um menos pelo:

.0:
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iaaH aa ===
                                 (3.17) 

 
Tais hipóteses podem ser testadas por meio da estatística da razão de verossimilhanças (ou da 

estatística Lod Score) dada por: 
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Assintoticamente, Λ1, tem distribuição qui-quadrado com 3 graus de liberdade. O procedimento de 

busca via o teste H01 x H11 realiza a pesquisa conjunta pelos dois locos epistáticos.  Alternativamente, 
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o modelo (3.16) pode ser usado para testar existência de epistasia dado que um QTL de maior efeito 

aditivo individual está incluído no modelo. Neste caso, tem-se o teste:  

                            
( ) zero. de diferente  ou   efeito um menos pelo:

0;0:

21

21
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aa
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                                 (3.18) 

 
A hipótese H02 pode ser testada via a estatística razão de verossimilhanças com 2 graus de 

liberdade, dada por. 
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Ainda, o procedimento de busca por múltiplos QTL’s e suas interações pode ser feito de forma 

condicional, dado que os dois QTL’s, conjuntamente com maior efeito aditivo individual, estão no 

modelo: 

                                          
0iH

0a0a0iH

21

21

aa13

21aa03

≠

≠≠=

:

,;:
                                                                (3.19) 

 

Neste caso, a hipótese H03 pode ser testada via a estatística razão de verossimilhanças com 1 grau 

de liberdade. 

Note que o espaço de busca no caso do procedimento “conjunto” (por pares de QTL’s que se 

interagem) é muito maior que a situação de busca condicional. Além disso, nota-se que os métodos de 

busca exaustiva (método que avalia todas as possíveis soluções do problema ou todo o espaço de 

busca) podem ser usados adotando-se 3, 2 ou 1 grau de liberdade. Em geral, quando o tamanho do 

genoma não é muito grande o método exaustivo é usado com 1 grau de liberdade, sendo este o 

procedimento menos conservativo no sentido de rejeitar mais quando comparado com as alternativas 

de 2 ou 3 graus de liberdade. Neste trabalho, é proposto o algoritmo genético e testes com 1 grau de 

liberdade para realizar a busca por QTL’s epistáticos. 

Segundo Churchill (2001) existem diversos pontos a serem investigados na detecção de QTL’s e de 

epistasia, por exemplo, detecção de QTL’s falso positivos e existência de uma grande quantidade de 

diferentes modelos competitivos para serem comparados. Por motivos como esses, propõe-se neste 
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trabalho o uso do algoritmo genético, tido na literatura como eficiente nas pesquisas por QTL’s 

epistáticos (Carlborg et al., 2000). 

 

3.5.1 - Efeitos de Interação (Epistasias) 
 

Como introduzido na seção 2.4.2, epistasia é um tópico de interesse em genética molecular e 

quantitativa. Diversos pesquisadores têm trabalhado na detecção e investigação das interações 

epistáticas em estudo de doenças genéticas complexas como hipertensão, asma, diabetes e esclerose 

múltipla (Cordell, 2002). O termo “epistático” foi usado pela primeira vez por Bateson (1909) para 

descrever um efeito que mascara uma variante ou alelo de um loco que inibe a variante de um outro 

loco na manifestação do seu efeito. Isto era visto como uma extensão do conceito de dominância para 

alelos dentro de um mesmo loco.  

Quando mais de dois QTL’s influencia o traço sob estudo, há interesse em verificar se existe efeito 

epistático (interação entre os dois ou mais locos principais que controlam o traço) entre os QTL’s 

encontrados. 

Em modelos estatísticos onde o efeito de gene é considerado fixo, como é o caso dos experimentos 

com cruzamentos controlados, a medida e a definição formal de epistasia foram introduzidas através 

de análise de variância (ANOVA) com a interação entre fatores (Werf et al., 2003; Kao and Zeng, 

2002). Em modelos estatísticos onde o efeito do gene é considerado aleatório, como é o caso dos 

experimentos com populações naturais, a definição de epistasia é diferente (Blangero and Almasy, 

1996).  

Epistasia pode ser muitas vezes usada como sinônimo de interação gênica, apesar de possuírem 

significados diferentes, pois o fenótipo epistático pode ser causado pela interação entre proteínas ou 

enzimas e não no nível genético. Na genética molecular e bioquímica, genes que produzem funções 

seqüenciais de substrato ou catalisadores são considerados epistáticos (Cheverud and Routman, 1995; 

Pooni and Trehame, 1994). Por outro lado, na genética quantitativa, a epistasia não é propriedade 

exclusiva de uma via bioquímica, mas sim, um conceito populacional que descreve a relação entre os 

locos não aditivos que compõem a variação genética de um caráter. Este componente da variação 
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genética mede o efeito estatístico da variação que pode ocorrer entre os genes dos indivíduos de uma 

população (Keller and Lloyd, 1992), o que, em geral, é descrito em termos de variação da média 

fenotípica para diferentes grupos genotípicos. 

 

Cordell (2002) diz que não existe necessariamente uma relação direta entre epistasia biológica e 

estatística e também chega a sugerir que epistasia estatística implica em epistasia biológica e genética, 

mas a volta nem sempre seria verdadeira. Moore (2005) e Moore and Williams (2005) discutem este 

problema.  

 

Figura 3.2. Relacionamento entre as epistasias genética, biológica e estatística. 

 

A Figura. 3.2 mostra um relacionamento entre Epistasia genética, biológica e estatística (Moore, 

2005). Observe-se que a epistasia genética pode ser definida como uma interação entre variações da 

seqüência de DNA (barra vertical) que é levada a um fenômeno bioquímico individual particular. É 

possível verificar também que a informação genética afeta o genótipo definido como síntese de 

proteínas segundo um sistema bioquímico (círculo, quadrado e triângulo) que parte da transcrição do 

gene à homeostasia fisiológica (processo de regulação pelo qual um organismo mantém constante o 

seu equilíbrio às diversas funções e composições químicas do corpo, por exemplo, temperatura, pulso, 

pressão arterial e taxa de açúcar no sangue). As interações físicas (linhas hachuradas) entre proteínas e 

outras biomoléculas de impacto no fenótipo (estrela) constituem epistasias biológicas. Verifica-se um 

relacionamento muito fechado ente epistasia genética e biológica e entre o padrão de respostas 

fenotípicas dos indivíduos na população, o que faz aumentar a epistasia estatística. Deste modo, 

segundo Moore (2005), epistasia genética e biológica ocorrem à nível de indivíduo e epistasia 
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estatística ocorre à nível da população. Assim, é completamente possível ocorrer epistasia genética e 

biológica na ausência de epistasia estatística. Isto pode ocorrer quando as variações na seqüência de 

DNA são as mesmas para todos os indivíduos da amostra selecionada a partir da população. Deste 

modo, variação genética e biológica é crucial para detecção de epistasia estatística. Mas, epistasia 

estatística não necessariamente implica em epistasia biológica e genética, pois a primeira pode ocorrer 

devido à estratificação genotípica da população originada de migração de indivíduos sem qualquer 

causa fisiológica.  

É de grande interesse por parte de pesquisadores a determinação de interações entre QTL’s, bem 

como o entendimento da base genética para estas interações. Vários pesquisadores têm se dedicado à 

detecção e investigação de interações epistáticas, tornando-se um tópico importante para o 

entendimento e interpretação de doenças complexas, justificada pelo fato de que, se o efeito de 

epistasia é significante e está incluído no modelo, isto pode acarretar um aumento significativo no 

poder de detecção de QTL’s. Em geral, as pesquisas primeiro buscam encontrar estatisticamente os 

QTL’s epistáticos e só então interpretar o mecanismo genético e biológico envolvido. 

Para traços complexos a pesquisa por locos genéticos susceptíveis tem tido menor êxito do que 

para simples desordens mendelianas. Isto é, provavelmente devido a fatores complicadores tais como, 

um grande número de locos estão envolvidos, penetrância incompleta dos genes e participação de 

efeitos ambientais. Se mais de dois locos estão envolvidos, a situação, muito provavelmente, fica mais 

complicada, devido à possibilidade de interações de alta ordem. Em vista disso, torna-se necessário o 

desenvolvimento e avaliação de metodologias de análise eficientes destes termos de interação. 

Diversos métodos têm sido propostos desde o meado da década de 1990, entre os quais, destacam-se: 

• Método Bayesiano: proposto por Sen and Churchill (2001) que descreveram um método de 

análise genética para cruzamentos controlados capaz de ajustar muitos QTL’s 

simultaneamente e suas interações baseadas no condicionamento dos genótipos de QTL’s não 

observados. Este procedimento é dividido em duas partes, sendo uma de natureza gerenciável 

e a outra de análise estatística. A primeira parte envolve apenas o conhecimento à priori do 

relacionamento entre os QTL’s e o fenótipo. A segunda parte envolve a localização dos QTL’s 

no genoma. O método foi baseado no algoritmo de Monte Carlo para sua implementação e 
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permite análise focalizada na modelagem e comparações entre diferentes modelos. Na sua 

implementação, a pesquisa do genoma é executada para identificar aquelas regiões que 

“excederam” no teste de aleatorização inicial para nenhum versus um QTL e nenhum versus 

dois QTL’s. Modelos com muitos genes são ajustados para as regiões consideradas 

significantes na varredura do genoma. Comparações entre diferentes modelos podem ser feitas 

usando o fator de Bayes ou teste da razão de verossimilhanças. 

• Modelos não paramétricos: Este método foi descrito por Fridlyand (2001) e visa a detecção 

de QTL’s epistáticos em determinadas regiões e não faz suposições sobre o modelo genético 

envolvido. O método é baseado em modelos tipo árvore, seleção por método forward e 

estratificação dos dados baseados em genótipos dos locos de marcadores. A vantagem desde 

método é que não faz suposições sobre os efeitos genéticos de cada QTL detectado, o que 

possibilita detectar epistasias de alta ordem. Contudo, este método apresenta desvantagens 

como, por exemplo, o uso de seleção pelo método forward que limita o poder de detecção de 

QTL’s com menor efeito principal e, além disso, o tamanho da amostra para mapeamento tem 

que ser muito grande para a localização de mais que três QTL’s. 

Por outro lado, a dificuldade na seleção de modelos com epistasia está ligada a vários fatores. Um 

deles refere-se à existência de divergência quanto à definição e terminologia do termo epistasia, pois 

vários autores (Rosch, 1990; Risch et al., 1993; Tiwari, 1998) têm assumido que epistasia entre locos 

se refere à aditividade e outros autores (Dizler et al., 1986; Morris et al., 1999; Wilson, 2001) têm 

assumido que a epistasia se refere a multiplicidades. Uma outra limitação é o tamanho amostral 

insuficiente para avaliação das várias combinações genotípicas possíveis quando muitos locos estão 

envolvidos e falta de métodos estatísticos mais robustos (Yi and Xu, 2002).  

A quantidade de QTL’s existentes no genoma é desconhecido, conduzindo a dificuldades na 

adaptação dos métodos de mapeamento de QTL’s para ajuste de epistasias e à existência de QTL’s que 

não possuem efeitos individuais significantes, mas que podem interagir entre si com um grande efeito 

combinado (Cordell, 2002). 

Há ainda, dificuldades na interpretação do modelo epistático obtido estatisticamente, isto é, o 

principal problema é que a própria palavra sugere que epistasia é um fenômeno de interesse biológico, 
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enquanto que os testes estatísticos envolvidos estão limitados a testes de hipóteses específicas que 

supõem “independência” entre os locos epistáticos ou de um “efeito” não específico e, deste modo, 

não existe uma correspondência precisa entre modelos biológicos de epistasia e aqueles encontrados 

estatisticamente. Como já salientado, interação estatística não implica necessariamente em epistasia 

biológica. 

A dificuldade de identificação de QTL’s epistáticos está ainda associada a uma maior demanda 

computacional, principalmente com o aumento do número de QTL’s que serão considerados 

simultaneamente. Isto ocorre devido ao aumento do número de possíveis combinações que devem ser 

pesquisadas. Uma solução adotada para este tipo de problema é o uso de técnica de computação 

paralela (Carlborg and Haley, 2004), que possibilita o cálculo do número de QTL’s identificados pelos 

seus efeitos marginais na exploração do genoma inicial e do número estimado de QTL’s epistáticos 

adicionais utilizando simultaneamente dois ou mais processadores. 

Existe também o problema da epistasia existir, mas ter sido ignorada no retrocruzamento da 

população experimental. No caso da população F2 as regressões parciais que são ajustadas serão 

afetadas pela epistasia se os QTL’s epistáticos estiverem ligados (Kao, 1995). Porém, se o efeito 

epistático não foi ajustado no modelo, o componente da variância genética devido à epistasia fica 

modelada no resíduo do modelo e o poder de detecção poderá ser reduzido (Kao et al., 1999). 

Segundo Broman (1997) todos os métodos estatísticos mais comuns utilizados para detecção de 

QTL’s podem negligenciar epistasias, isto é, não identificar epistasia quando de fato ela existe. 

Possivelmente, alguns locos mostram efeito somente na presença de um particular alelo de outro loco. 

De fato, o termo epistasia é derivado de uma situação em que dois genes estão relacionados em 

alguma passagem bioquímica, de tal modo que uma mutação no gene que está “acima” nesta passagem 

não mostra efeito quando existe uma mutação no gene que está “abaixo”. Deste modo, se a epistasia 

for ignorada, pode ocorrer a perda de um loco importante, cujos efeitos estão aparentes somente 

quando se considera interações no modelo. 
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Capítulo 4 
 

Pesquisa Multilocos e Seleção de Modelos 
 

No capítulo 3 foi introduzido o uso de modelos de regressão na identificação de QTL’s envolvidos 

na regulação de um fenótipo (variável sob estudo). Neste caso, o mapeamento de QTL’s é realizado a 

partir da informação de um mapa de marcadores moleculares, o que pode gerar diferentes modelos de 

acordo com posições candidatas fixadas ao longo do mapa. Deste modo, a identificação de QTL’s está 

associada ao problema de seleção de modelos. Considerando os dados de um delineamento com 

cruzamentos controlados, por exemplo, o F2, imagine que existe um número finito de QTL’s 

segregantes controlando o fenótipo de interesse e deseja-se estimar o número, as localizações e os seus 

efeitos aditivos e de interação. Relativamente ao número de QTL’s, é comum defini-lo com base nas 

análises dos efeitos individuais de QTL’s fixados em posições seqüenciais ao longo do mapa de 

marcadores (distando 1cM, por exemplo) ou por meio de metodologias bayesianas, em que este 

número é tratado como variável aleatória (Silampaa and Arjas, 1998, 1999; Satagopan, 1996; Yi et al., 

2005a, 2005b). Além disso, na formulação do modelo deve-se decidir pela inclusão de efeitos somente 

aditivos, somente de dominância ou mesmo de ambos, bem como dos possíveis efeitos de interação. 

Cada alternativa pode conduzir a diferentes modelos finais, isto é, se a busca é pelo QTL de maior 

efeito aditivo individual, o resultado pode ser diferente daquele em que busca-se pelo QTL de maior 

efeito de dominância. Ainda, se é admitido efeito de interação, são várias as possibilidades de busca 

por QTL’s epistáticos.  

No caso de modelos de regressão que incluem QTL’s epistáticos, no capítulo 3 foi introduzido o 

Mapeamento Intervalar Múltiplo. Mesmo adotando-se um particular modelo, por exemplo, que 
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contenha apenas dois QTL’s, Q1 e Q2, com efeitos apenas aditivos e em interação, o problema de 

seleção de modelos permanece, referindo-se a quais posições pos1 e pos2, em dois diferentes intervalos 

I1 e I2 no mapa de marcadores, conduzem ao “melhor” ajuste.  

Selecionar um modelo significa, após a formulação e ajuste de diferentes modelos plausíveis, 

selecionar o modelo que “melhor” se ajusta aos dados de um certo experimento de acordo com um 

determinado critério adotado (Camarinha Filho, 2002). Fisher (1922) discutiu três aspectos do 

problema geral de inferência: especificação do modelo, estimação dos parâmetros do modelo e 

precisão da estimativa. Para o mapeamento de QTL’s, a estes três aspectos adiciona-se ainda a seleção 

de modelos. A especificação do modelo leva em conta o número de QTL’s, quais os seus efeitos 

(aditivo, de dominância e interações) e suas posições no mapa. Na estimação ou ajuste do modelo, 

bem como na precisão das estimativas, pode-se adotar metodologias paramétricas ou não paramétricas, 

sendo as primeiras mais comuns. Alternativas são os modelos de regressão com efeitos genéticos fixos 

e premissas distribucionais clássicas (normalidade, independência e homocedasticidade), como 

proposto por Haley and Knott (1992), ou sob distribuição mistura de normais, como proposto por 

Zeng (1994). Desde que a especificação do modelo assume posições particulares dos QTL’s e o mapa 

de marcadores deve ser pesquisado, tão densamente quanto possível, para diferentes posições (do 

inglês, genome scan), a comparação entre diferentes modelos é inevitável.       

A seleção de modelos, segundo Broman (2001) exige quatro passos distintos: 

• Selecionar uma classe de modelos: refere-se à especificação do modelo; 

• Pesquisar diretamente o espaço dos possíveis modelos e dar ênfase, quando de interesse, a modelos 

particulares;  

• Adotar um critério de seleção e comparar os diferentes modelos relativamente a este critério; 

• Assegurar o desempenho do procedimento, isto é, assegurar que o valor do critério atribuído a cada 

modelo mensure seu grau de aptidão ou adequabilidade e que o conjunto destes valores gere uma 

escala que diferencie entre os modelos. 

O problema de identificação de modelos tem, basicamente, duas componentes. Primeiro, deve-se 

formar um critério para comparação entre os diferentes modelos. Modelos com o mesmo número de 

parâmetros são geralmente comparados pelo critério da soma de quadrados dos resíduos (SSE) obtidos 
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após a estimação dos coeficientes de regressão por mínimos quadrados, por exemplo. Sob este critério, 

o modelo com a menor valor da soma de quadrados dos resíduos é selecionado. Quando se compara 

modelos com diferentes números de parâmetros, não se pode simplesmente selecionar o modelo com o 

menor valor para a soma de quadrados dos resíduos, pois desde que um novo parâmetro (variável 

preditora) seja adicionado ao modelo, a soma de quadrados dos resíduos tende a diminuir. Nestes 

casos, penalizações devem ser incluídas nos critérios. 

A segunda parte do problema é a pesquisa do espaço de busca, que envolve um maior número de 

possíveis modelos competitivos à medida que o espaço de busca aumenta. Considere a classe de 

modelos composta por um número finito de QTL’s, onde QTL’s devem ocorrer tanto sob posições 

definidas pelos próprios marcadores, como também por posições intermediárias em intervalos 

diferentes. Se o número de marcadores é M então, considerando-se dois QTL’s, devem existir 









=

22,

M
CM  modelos possíveis, sendo CM,2 o número de combinações de M duas a duas, 

considerando-se somente as posições dos próprios marcadores e modelos com dois locos epistáticos. 

Logo, se M = 100 marcadores, então existirão C100,2 = 4.950 modelos possíveis. 

Paulino et al. (2003) argumenta que a seleção de modelos não deve estar dissociada ao objetivo do 

estudo e de conhecimentos prévios sobre o problema factual. Na comparação entre diferentes modelos 

é importante poder responder a perguntas como: o modelo em consideração é adequado, atende aos 

objetivos do estudo e aos conhecimentos prévios? Dada uma coleção de modelos, qual é o melhor?  

Em Estatística há uma vasta literatura pertinente à seleção de modelos (Broman, 1997; Burnham 

and Anderson, 1998, 2002). Uma alternativa para seleção de modelos é a utilização de métodos 

baseados na função de verossimilhança, que fornece diversas medidas estatísticas que auxiliam na 

comparação entre os diferentes modelos. As mais comuns destas medidas são a estatística da razão de 

verossimilhanças e os critérios de Akaike (Paulino et al., 2003; Sakamoto et al., 1986). Outras 

propostas estão na classe de metodologias bayesianas, como o critério de Schwartz ou fator de Bayes e 

suas modificações (Broman, 1997; Wang, 2000). Alternativamente, pode-se fazer a seleção de 

modelos via estatísticas de adequabilidade do modelo, como o SSE (a soma de quadrados dos 

resíduos) e o critério Cp (Mallows, 1973; Miller, 1996).  
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Neste capítulo, apresenta-se os procedimentos de busca exaustiva e condicional para a pesquisa 

multilocos de mapas de marcadores. A seguir são apresentados vários critérios de seleção de modelos 

como o SSE, AIC (do inglês, Akaike Information Criterion) e BIC (do inglês, Bayesian Information 

Criterion).  

   

4.1 – Ajuste do Modelo Multilocos 
 

No mapeamento intervalar multilocos considere modelos com dois QTL’s epistáticos, Q1 e Q2, com 

efeitos aditivos (modelo 3.16), fixados nas posições pos1 e pos2 no mapa de marcadores. A seguinte 

notação matricial pode ser introduzida: 
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Assim, o modelo (3.16), na forma matricial, pode ser escrito da seguinte maneira: 

                                                                   εβ += XY                                                                      (4.1) 

onde Y é o vetor de fenótipos dos n indivíduos (F2); X é a matriz de variáveis preditoras formada por 

uma coluna de um’s, e as colunas correspondentes aos valores dos efeitos aditivos do QTL1, do QTL2 

e a sua interação; β  é o vetor de parâmetros do modelo com os efeitos aditivos dos QTL’s e sua 

correspondente interação; n é o tamanho amostral, e ε  é o vetor de resíduos associados ao modelo. 

Note-se que os elementos da matriz X referem-se aos valores genotípicos preditos dos QTL’s (como 

dados na Tabela 3.2) ou aos valores genotípicos dos próprios marcadores (como dados na expressão 

3.2), dependendo da posição do loco sob análise fixada no mapa.  

Em particular, adotando premissas clássicas para a distribuição dos resíduos do modelo, isto é, os 

resíduos são assumidos não correlacionados, normais e homocedásticos, tem-se os seguintes 

estimadores (de mínimos quadrados ou de máxima verossimilhança) dos parâmetros envolvidos 

(Kutner et al., 2005): 

                                            ( ) YXXX ′′=
−1

β̂                                                                       (4.2) 
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                        ( )( ) ( ) ( )[ ]( )YXXXXIY
n

XYXYn
t

 ''
1ˆˆ1ˆ 12 −

−′=−−= ββσ                                     (4.3) 

onde β̂  é o vetor de estimadores dos coeficientes de regressão e 2σ̂  é a variância amostral. As 

matrizes X’ e Y’ são as transpostas de X e Y, respectivamente. Sob um modelo de regressão que inclui 

npar variáveis preditoras (contando com o intercepto) o estimador não viciado de 2σ  é: 
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YXXXXIY
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                            (4.4) 

onde MSE é o quadrado médio residual e SSE é a soma de quadrados dos resíduos. Ressalta-se que se 

é assumido um modelo de mistura de normais para a distribuição dos resíduos, como proposto por 

Jansen (1992) e Zeng (1994), tais estimadores sofrerão alterações. 

 

4.2 – Pesquisa Multilocos 
 

A aplicação do modelo de mapeamento intervalar multilocos (4.1) é feita para diferentes posições 

ao longo do mapa de marcadores. Diferentes procedimentos podem ser adotados na avaliação ou 

pesquisa pelos dois possíveis locos no mapa que “melhor” descrevam o efeito de interação. As 

principais estratégias utilizadas na literatura são o método de busca exaustiva e o de busca condicional, 

os quais são apresentados a seguir. 

 

4.2.1 – Busca Exaustiva 

Supondo que há interesse em modelos que incluem somente dois locos epistáticos, este 

procedimento ajusta o modelo multilocos (expressão 4.1) para todas as possíveis combinações de dois 

locos no mapa. Tais posições localizam-se em intervalos distintos (flanqueados por marcadores) e 

separados por uma distância genética “razoável”, que quebre o efeito de ligação. Deste modo, se 

existem M marcadores no mapa, posições são definidas cobrindo o mapa em distâncias pré-

estabelecidas, por exemplo, de 1 em 1cM, e se são gerados ao todo ngen locos, tem-se 








2
genn

 possíveis 

posições a serem ajustadas.  
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A desvantagem deste procedimento é que o número de locos (ou modelos) a serem pesquisados 

aumenta drasticamente à medida que a quantidade de possíveis posições definidas no mapa de 

marcadores aumenta. Considerando ainda, que a maioria das situações empíricas envolve mapas muito 

densos este procedimento pode se tornar inviável. Por exemplo, considerando os dados dos ratos do 

experimento do INCOR, tem-se 182 marcadores, dispostos em uma distância genômica total (ngen) de  

tem-se 6.436cM, o que corresponderia 666.553.20
2

=






 genn
 possíveis locos combinados dois a dois  

a serem pesquisados via a busca exaustiva. Além disso, ao examinar todos os possíveis modelos, sem 

qualquer critério, o pesquisador, muitas vezes, pode estar analisando modelos de muito baixo ajuste, 

ou mesmo sem sentido clínico, que numa escolha preliminar seriam eliminados.  

 

4.2.2 – Busca Condicional 

O método de busca condicional realiza a pesquisa do espaço multilocos avaliando o efeito de um 

loco na presença de um outro. Em geral tal pesquisa é realizada em dois passos, sendo que no primeiro 

é feito o teste para cada um dos locos no mapa individualmente, encontrando-se assim o QTL de maior 

efeito individual, digamos o QTL1. Em seguida, com este introduzido no modelo, é realizado o teste 

de interação entre o QTL1 e cada um dos demais locos restantes.  

A vantagem deste método é ser mais rápido, dado que tem-se uma redução no espaço de busca, 

porém a desvantagem é que muitas possibilidades (pares de locos) acabam não sendo pesquisadas. Por 

exemplo, considerando os dados dos ratos do experimento F2 do INCOR, tem-se no primeiro passo 

6.436 posições individuais a serem pesquisadas e no segundo passo mais 6.435, totalizando 12.871 

possibilidades. Caso o “melhor” modelo epistático envolva locos com efeitos individuais desprezíveis, 

mas com efeito epistático (de interação) significativo, tais situações não serão encontradas pelo 

procedimento de busca condicional. 

Outra dificuldade com este procedimento reside em qual teste de interação será realizado, se com 

dois ou com um grau de liberdade. Este problema foi considerado no Capítulo 3 seção 3.5. 
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Uma alternativa aos procedimentos citados, de busca exaustiva e condicional é o método de busca 

por algoritmo genético, que faz o teste de interação apenas para pares de posições selecionados pelo 

algoritmo, levando-se em conta um termo estocástico. Este procedimento é apresentado no Capítulo 5. 

 

4.3 – Critérios de Seleção de Modelos  
 

4.3.1 – Soma de Quadrados dos Resíduos (SSE) 

A soma de quadrados de resíduos (SSE) é um critério de seleção de modelos que se refere 

diretamente à adequabilidade do modelo. Pode ser calculada para modelos que incluem muitas 

variáveis independentes, que, neste trabalho, corresponde aos efeitos principais aditivos para dois 

locos e o efeito de interação, além do intercepto. Este valor é dado por:  

                                          ( )[ ]YXX'XXIYSSE ′−′=
−1

                                             (4.5) 

onde Y e X  estão definidos em (4.1). Para seleção de modelos é considerado “melhor” o modelo que 

tiver menor SSE (Wang, 2000; Carlborg, 2000; Kutner et al., 2005). 

 

4.3.2 – Quadrado Médio do Resíduo (MSE)  

O método do quadrado médio residual (MSE), ou erro quadrático médio (Kutner et al., 2005) é um 

critério de seleção de modelos que, tal como o SSE, se refere à adequabilidade do modelo. 

Inicialmente é calculado o MSE, como dado na expressão (4.4), para os diferentes modelos 

competitivos. Note que esta medida padroniza o SSE pelo seu grau de liberdade. Quando modelos 

com diferentes valores de npar estão sendo comparados, a medida de ajuste MSE é mais indicada 

comparada ao SSE. Calcula-se então 2s , que é a média dos valores MSE obtidos para todos os 

modelos com o mesmo número de parâmetros (npar). A seguir é construída a curva com os valores de 

2s  em função de npar. À medida que variáveis preditoras desnecessárias são acrescentadas, 2s  tende a 

se estabilizar (Zeng, 2001; Kutner et al., 2005). O modelo selecionado é aquele para o qual MSE é 

próximo do valor de 2s  que estabilizou, contendo número mínimo de parâmetros (isto é, com npar 

mínimo).  
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4.3.3 – Critério Cp 

O critério Cp assume a seguinte fórmula (Mallows, 1973; Miller, 1990): 

                                          ( )
parp nn

SSE
C 2

ˆ 2
−−=

σ
                                                 (4.6) 

onde 2σ̂
 
é um estimador de 2σ , por exemplo, como dado na expressão (4.4). O modelo selecionado 

é aquele que minimiza este critério. Note que, para que a equação (4.6), com npar parâmetros, seja 

adequada como medida de ajuste, 2σ̂ deve ser um estimador não viciado de 2σ  e, assim, o valor 

médio de Cp deve ser próximo de npar.  

Os casos em que Cp > npar correspondem a  ( ) ( ) 2σparnnSSEE −> . Assim, segundo esse critério, será 

escolhido o modelo com valor de Cp baixo, próximo de npar e com uma quantidade mínima de 

variáveis preditoras (número de locos incluídos). 

Tendo em vista estas considerações, o critério Cp leva à seleção de um modelo com valor de Cp o 

mais próximo possível de npar. Este critério recebe críticas (Miller, 1996), pois, em geral, o modelo 

selecionado envolve um número muito pequeno de parâmetros, e modelos de maior ordem (com mais 

variáveis preditoras) podem estar sendo descartados mesmo tendo ajustes melhores. 

 

4.3.4 – Critério 2R
 

O critério de maior 2R também pode possibilitar a escolha do “melhor” modelo genético epistático 

(Schuster e Cruz, 2004; Euclides Filho, 2000). A medida 2R , também conhecida como coeficiente de 

determinação, é definida como: 

                                                                            
SST

SSR
R =2

                                                    (4.7)
 

onde SSR e SST são as somas de quadrados do modelo de regressão e total, respectivamente. 

O problema deste critério é que o modelo com maior 2R é sempre o que contém um maior número 

de variáveis regressoras quando comparado com um modelo reduzido. Porém, muitas vezes, o 
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aumento em 2R com a inclusão de mais variáveis preditoras (locos) no modelo é tão pequeno, que não 

justifica o modelo mais complexo. 

Desta forma, uma possível análise sistemática é dividir as equações de regressão em k grupos de 

acordo com o número de variáveis preditoras e selecionar, dentro de cada grupo, os modelos com 

maior 2R . Este procedimento permite estudar o comportamento de 2R  com o acréscimo de variáveis 

preditoras no modelo e verificar se um possível aumento de 2R  é suficiente de modo a justificar a 

adoção de um modelo com maior quantidade de variáveis (locos genéticos).  

Além da complexidade do modelo, outra desvantagem de utilizar muitas variáveis preditoras é o 

possível aparecimento de multicolinearidades. Existem disponíveis na literatura muitas alternativas de 

se trabalhar com este efeito (Kutner et al., 2005; Draper and Smith, 1998). 

 

4.3.5 – Critério ajustado 2R  

Como uma forma de estabelecer uma correção ao critério 2R , Miller (1990) propôs a seguinte 

alternativa: 

                                   ( ) ( )
parnn

n
RR

−
−−= 22 11ajustado ,                                                   (4.7) 

onde 2R  ajustado é o coeficiente de determinação corrigido pelo tamanho amostral n e os graus de 

liberdade do resíduo (n-npar). Observe que o ajustado 2R  utiliza o número de parâmetros como uma 

forma de penalização. O modelo selecionado neste caso será aquele que tiver o maior valor de 

ajustado 2R entre os modelos candidatos.  

Um problema apontado na literatura é que os critérios SSE e 2R ajustado tendem a incluírem uma 

grande quantidade de variáveis desnecessárias, o que torna estes métodos mais liberais ao serem 

comparados com o método Cp.  

 

4.3.6 – Estatística da Razão de Verossimilhanças  
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Considerando a comparação entre modelos encaixados, isto é, que se diferenciam apenas pela 

inclusão ou não de um conjunto de parâmetros (em geral, associados a variáveis preditoras), uma 

alternativa é adotar a estatística razão de verossimilhanças (-2ln(LR)), que requer a avaliação do ajuste 

do modelo sob duas hipóteses, nula e alternativa. Uma formulação da estatística da razão de 

verossimilhanças é apresenta em (3.10). O modelo selecionado será aquele com o qual os dados 

amostrais são mais verossímeis, o que é avaliado pelo valor da estatística razão de verossimilhanças 

comparado com um correspondente valor crítico. Limitações de uso deste critério se refere à 

comparação entre modelos não encaixados, envolvendo diferentes variáveis preditoras, por exemplo. 

 

4.3.7 – Critério AIC  

O critério AIC (do inglês, Akaike Information Criterion), ou o critério de informação de Akaike, 

para comparação de dois modelos, Mod1 e Mod2, é dado por (Paulino et al., 2003): 
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onde 1,2i, =
iparn , representa o número de parâmetros de cada modelo; f é função densidade de 

probabilidades e sup é estimativa de máxima verossimilhanças, sob o espaço paramétrico θi, 

restringidas ao modelo Modi. O critério está baseado em considerações freqüentistas de eficiência 

assintótica, e caracteriza-se por realizar uma penalização na verossimilhança que leva em conta o 

número de parâmetros do modelo e muitas vezes também o tamanho amostral. Diferentes alternativas 

de penalização são propostas na literatura (Wang et al., 2007). 

O AIC é uma maneira de medir o ajustamento do modelo levando-se em conta possíveis 

penalizações. Uma forma alternativa de medir este ajuste é dada por (Wang et al., 2007):  

                                                  ( ) parnLRAIC ∆−−= 2ln2                                            (4.9) 

onde LR é a razão de verossimilhanças para dois modelos, e ∆npar é a diferença entre o número de 

parâmetros dos dois modelos sob comparação. No contexto de modelos de regressão clássicos e 

ajustes por mínimos quadrados, a performance do modelo pode ser expressa simplesmente através dos 
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resíduos (ou desvios) existentes entre os dados observados e os preditos por ele. Deste modo, 

Sakamoto ET al. (1986) derivaram a seguinte expressão: 

                                                   ( )12ln ++







= parn

n

SSE
nAIC .                                                 (4.10) 

Schuster e Cruz (2004) aplicaram este critério a um problema genético. 

Segundo Sakamoto et al. (1986), AIC é um critério geral corrigido pelo número de parâmetros a ser 

incluído no modelo. Dessa forma, o modelo que possuir menor valor de AIC é considerado o melhor, 

sendo significativas as diferenças de AIC maiores que 2. 

Para Nakamichi et al. (2001) o critério AIC foi escolhido como critério de ajuste por apresentar alto 

poder preditivo sobre a distribuição de traços quantitativos, sendo, particularmente, usado na solução 

de problemas de seleção assistida por marcadores moleculares em delineamentos F2. A maior 

vantagem de usar o AIC neste caso é excluir QTL’s cujos efeitos genéticos não seriam omitidos por 

outras estratégias de análise. Pela maximização do poder de predição, o AIC cria um balanceamento 

entre os erros tipos I e II e, neste sentido, é desejável aplicá-lo na predição de QTL’s em mapeamento 

genético. 

 

4.3.8 - Fator de Bayes   

Em um contexto Bayesiano, dois modelos competitivos podem ser comparados usando o Fator de 

Bayes (FB), obtido pela razão das evidências a posteriori e a priori de dois modelos. Considere a 

comparação entre os modelos Mod1 e Mod2 . O FB é dado por: (Paulino et al., 2003)  

                                       ( )
( )2

1

21 Moddadosp

Moddadosp
FB ModMod = ,                                                            (4.11) 

onde o numerador é o odds a posteriori, ( ) ( )dadosModpdadosModp || 21 , e o denominador é o odds a 

priori, ( ) ( )21 || ModdadospModdadosp .  

O Fator de Bayes avalia diretamente a superioridade de um modelo sobre um outro (Kass and 

Raftery, 1995). Quando as probabilidades a priori dos dois modelos são as mesmas, isto é, não existe 

por parte do pesquisador, um favoritismo a priori para um ou outro modelo antes da realização do 

experimento, o FB é igual ao odds a posteriori (Sillampää and Corander, 2000). 
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Jeffreys (1935) foi o primeiro a utilizar o Fator de Bayes na comparação de diferentes teorias 

científicas, criando inclusive uma regra para tomada de decisões em função de seu valor. A Tabela 5.1 

apresenta uma calibração para o Fator de Bayes baseado no valor de FB. 

 
           Tabela 5.1. Decisões sobre evidência de Mod1 em relação a Mod2. 

Valores de FB Conclusão 
1 ≤ FB ≤ 3 Evidência a favor de Mod1 

3 < FB ≤ 10 Evidência positiva a favor de Mod1 

10 < FB ≤ 100 Forte evidência a favor de Mod1 

FB > 100 Evidência decisiva a favor de Mod1 

                       Fonte: Jeffreys (1935) e Raftery (1995). 

É importante observar que em situações que envolvem modelos com muitos parâmetros, o cálculo 

algébrico do Fator de Bayes torna-se inviável (Toledo, 2006), envolvendo a avaliação de integrais de 

alta dimensão. Para estas situações muitas aproximações têm sido propostas, entre as quais o BIC (do 

inglês, Bayesian Information Criterion) é uma alternativa mais simples e precisa na classe de 

distribuições regulares (Schwartz, 1978; Raftery, 1995). 

 

4.3.9 – Critério BIC   

O critério BIC é dado por:   
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onde os termos são os mesmos utilizados para a equação (4.8). Schuwartz (1978) mostrou que para 

amostras de dimensão elevada, ∆BIC é uma boa aproximação para -2ln BF. De modo a facilitar o 

cálculo de máximos por simulação, foi sugerida uma modificação deste critério calculando-se para 

cada modelo Modi em competição o critério ( )[ ] ( )nnModdadosLECIB
ipari ln,ln2ˆ

1 −−= θ . Neste 

caso, escolhe-se o modelo que apresentar menor valor de CIB ˆ . O problema na utilização deste critério 

reside em uma definição adequada de n (dimensão da amostra) e de npar (o número de parâmetros do 

modelo Modi). Em muitas situações, não é completamente claro como determinar a melhor solução 

para o cálculo da penalização, ou seja, qual o melhor valor para o número de parâmetros (npar) e 
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tamanho amostral (n) que ofereça melhores condições para comparação entre diferentes modelos que 

possuam diferentes números de parâmetros.   

A principal diferença entre AIC e o BIC é que o BIC admite que o modelo que gerou os dados, ou 

seja, o modelo “verdadeiro”, se encontra entre o conjunto de modelos candidatos e procura encontrá-

lo, enquanto o AIC busca encontrar, dentre os modelos disponíveis, o modelo mais adequado. 

Com base no exposto, na comparação entre modelos com o mesmo número de parâmetros, o 

critério SSE, além de ser de fácil implementação, assegura um bom desempenho do procedimento de 

seleção de modelos, pois consegue discriminar bem a qualidade dos ajustes entre dois ou mais 

modelos competitivos (Carlborg et al., 2000; Wang, 2000). Este critério é adotado neste trabalho por 

assegurar uma melhor adequabilidade e discriminação dos diferentes modelos sob estudo. 

Por outro lado, como alternativa ao teste da razão de verossimilhanças para a comparação 

simultânea de diferentes modelos existem diversas medidas baseadas nos critérios de informação. 

Como visto, de maneira geral, estas são calculadas com um termo de penalização aplicado à função de 

verossimilhança, as mais comuns sendo os critérios de Akaike (AIC) e o critério de Schwartz (BIC). 

Em adição ao SSE, os critérios AIC e BIC são também utilizados neste trabalho para seleção de 

modelos epistáticos, em particular, considerando efeitos aditivos de dois locos e o componente de 

interação aditivo*aditivo. 

A penalização considerada para o critério AIC foi 2npar e para o critério BIC a penalização foi 

( )nnpar ln∆− , com a justificativa de facilitarem o cálculo de máximo por simulações (Paulino et al., 

2003) e de serem consideradas boas opções de penalização em cada caso (Wang et al., 2007). 

Neste trabalho, os critérios SSE, AIC e BIC são utilizados na seleção de modelos epistáticos, aliados 

às estratégias de busca exaustiva, condicional e por algoritmo genético, o qual é apresentado no 

próximo capítulo. 
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Capítulo 5 
 

Algoritmo Genético 
 

 
5.1 – Introdução 
 

 

Uma alternativa aos procedimentos de busca exaustiva e condicional avaliada neste trabalho é o 

algoritmo genético. A principal motivação de aplicação do algoritmo genético vem do fato de ser uma 

técnica de otimização que combina intrinsecamente procedimentos de busca diferenciada e aleatória, 

ou seja, os possíveis pares de posições do genoma que ele percorre são selecionados com certa 

aleatoriedade incorporada (probabilística), levando à grande eficiência do procedimento para obtenção 

da solução almejada do problema real em questão. A dificuldade é garantir que o par de posições 

encontrados\ fornece a melhor ajuste dentre todas as possibilidades do espaço de busca.  

Por sistemas complexos entende-se aqueles problemas que não são resolvidos de forma satisfatória 

através de métodos convencionais. Em geral, este tipo de problema apresenta uma ou mais das 

seguintes características (Silva, 2001a; Barretos, 2003): 

• Elevada Dimensionalidade: quantidade elevada de variáveis que precisam ser medidas, 

processadas e relacionadas entre si, a fim de obter-se uma resposta satisfatória; 

• Formulação Imprecisa: os interessados na solução do problema não possuem conhecimentos 

detalhados sobre as relações matemáticas que regem as diversas variáveis envolvidas. Muitas vezes, 

estas relações são frutos apenas de relações empíricas, isto é, elas são obtidas pela experiência em 

determinada área do conhecimento; 
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•  Natureza Não-Determinística: mesmo que as relações entre as variáveis sejam conhecidas, 

elas podem sofrer mudanças imprevisíveis nos seus valores, fruto de uma influência aleatória que não 

foi levada em consideração durante a formulação matemática do problema; 

• Natureza Não-Linear: as variáveis de interesse podem estar relacionadas segundo leis 

matemáticas não-lineares dificultando consideravelmente a solução do problema de interesse; 

• Não-Diferenciabilidade: muitas vezes desejamos encontrar o valor de uma variável 

independente que produz os valores extremos da variável dependente. Contudo, em muitos problemas 

práticos, a função que relaciona as variáveis não é diferenciável, dificultando ou até impossibilitando a 

solução de problemas de otimização.  

Nestes casos, uma possível solução está em usar métodos de otimização estocástica, tais como o 

algoritmo genético. O conceito de otimização envolve a seleção de valores para variáveis, com o 

objetivo de quantificar o desempenho e medir a qualidade das decisões. A intenção é encontrar a 

melhor solução em termos de ajuste pelo critério adotado, respeitando, se necessário, restrições de 

viabilidade imposta aos parâmetros do problema, isto é, determinar a “melhor” solução para um 

problema que admite várias soluções. O conjunto destas diversas soluções possíveis é definido como 

espaço de busca. Algumas vezes, o tamanho do espaço de busca é tão pequeno que é possível realizar 

uma busca exaustiva e encontrar a melhor solução relativamente a um critério adotado, como já 

comentado. Quando o espaço de busca é muito grande, esse método torna-se impraticável. 

Segundo Lemonge (1999) um algoritmo de busca deve conter alguns dos seguintes requisitos ou 

procedimentos:  

Representação para as soluções candidatas ao problema, isto é, para os pontos do espaço de busca; 

inicialização, que gera as soluções candidatas, o que significa o início de uma nova geração; avaliação 

da qualidade de cada solução candidata a partir das soluções fornecidas por uma função objetivo; 

estrutura de memória contendo a lista de soluções candidatas; histórico contendo as soluções 

anteriormente testadas; critério de comparação entre as soluções candidatas para identificar qual é a 

“melhor”, segundo um critério adotado pela função objetivo; gradiente de qualidade para identificar 

direções em que são obtidas as melhores soluções; conjunto de operadores para realizar atualizações 

nas soluções, por exemplo, os operadores do algoritmo genético (seleção, “cruzamento”, 
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“recombinação” e “mutação”) que atuam sobre uma ou mais soluções gerando novas soluções; 

estratégia de controle para produção de novos operadores; solução que determina quais soluções 

devem ser operadas; filtro ou reparo que elimina ou corrige soluções inválidas, ou seja, respeitar 

restrições impostas ao algoritmo; e por fim, gerência de memória que seleciona soluções a serem 

adicionadas ou removidas da memória. 

As diferentes ações causam modificação no estado do sistema e as várias ações que possam ser 

realizadas a cada instante devem então ser avaliadas como um caminho da busca a ser efetuada com o 

intuito de encontrar o estado final desejado. Assim, pode-se dizer que resolver um problema consiste 

em buscar um estado em que uma determinada solução seja satisfeita. Um algoritmo de busca é tal que 

recebe um problema como entrada e retorna uma solução sob a forma de uma seqüência de ações que 

ele recomenda que sejam tomadas para que se atinja o objetivo desejado (Russel and Norvig, 2004). 

Existem diversos métodos de busca e funções de avaliação. As técnicas de busca e otimização 

tradicionais iniciam-se com uma única solução inicial que, iterativamente, é melhorada na busca da 

solução ótima do problema. Uma alternativa deste tipo é o algoritmo genético, o qual é apresentado a 

seguir. 

 

5.2 – Algoritmos Genéticos 

 

Com base na teoria evolutiva das espécies, John H. Holland um pesquisador da Universidade de 

Michigan, propôs nos anos 60 a construção de um algoritmo matemático para otimização em sistemas 

complexos, sendo este denominado de Algoritmo Genético (Linden, 2006). Tal algoritmo pretendia 

simular matematicamente todo o mecanismo da evolução biológica (Chaterjee, 1996), com todas as 

características e vantagens desse processo. 

Os algoritmos genéticos são uma alternativa útil na busca por soluções ótimas, ou 

aproximadamente ótimas, em uma grande variedade de problemas, pelo fato de não imporem algumas 

das limitações encontradas nos métodos de busca tradicionais como maxNewton, quase Newton, 

BFGS (Broyden, Fletcher, Goldfarb e Shanno) e outros. Além de ser uma estratégia interessante, por 
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ser baseada na teoria de evolução biológica, é capaz de convergir para soluções ótimas, ou 

aproximadamente ótimas em níveis globais. 

Em se tratando de problemas complexos, nem sempre métodos de busca como o condicional 

encontram realmente a melhor solução. Existem métodos variados, e cada um deles é mais adequado a 

uma determinada classe de problemas. Um procedimento para escolha do método consiste, por 

exemplo, em avaliar o comportamento do algoritmo de otimização sob estudos de simulação, 

verificando-se, principalmente, a característica de atingir mais vezes a solução global por número de 

execuções. Essa é uma medida de potencialidade dos algoritmos. 

Representando de forma abstrata no eixo das abscissas todos os problemas cujas soluções podem 

ser obtidas por algoritmos de otimização e no eixo das ordenadas suas respectivas eficiências 

(proporção de vezes que o algoritmo atinge o ponto ótimo global), pode-se determinar curvas 

indicativas da Aplicabilidade x Eficiência dos métodos disponíveis, conforme Figura 5.1 (Silva, 

2001a). Através deste recurso pode-se distinguir três tipos extremos de métodos ilustrados a seguir 

(Teorema de Inexistência de Almoço Grátis (Linden, 2006)): 

 
Figura 5.1 – Aplicabilidade em Problemas x Eficiência de Resolução dos Métodos. 

 
• Método 1: Pouco eficientes para a totalidade dos problemas existentes; 
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• Método 2: Altamente eficiente para uma pequena faixa de problemas, entretanto, pouco 

eficiente ou nem aplicável para a maior parte deles; 

• Método 3: Razoavelmente eficiente para a totalidade dos problemas existentes. 

Dentro deste contexto, os algoritmos genéticos se aproximariam da terceira classe de métodos 

(Silva, 2001a; Linden, 2006), não sendo mais eficientes que aqueles projetados especificamente para 

determinado problema. Contudo, perturbações no problema original podem trazer poucos, ou quase 

nenhum, prejuízo aos algoritmos genéticos, mas possivelmente, a inutilidade de outros métodos.   

 

5.2.1 – Definições Básicas – Terminologia 
 

Na Biologia, a teoria da evolução diz que o meio ambiente seleciona, em cada geração, os seres 

vivos mais aptos de uma população. Como resultado, somente os mais aptos conseguem se reproduzir, 

uma vez que os menos adaptados geralmente são eliminados antes de gerarem descendentes. Durante a 

reprodução, ocorrem, entre outros, fenômenos como mutações, recombinações e cruzamentos, que 

atuam sobre o material genético armazenado nos cromossomos. Estes fenômenos mantêm a 

variabilidade dos seres vivos da população. Sobre esta população diversificada age a seleção natural, 

permitindo a sobrevivência apenas dos seres mais adaptados e aptos. 

Trata-se o Algoritmo Genético (AG) da metáfora desses fenômenos, ou seja, o AG procura imitar 

fenômenos que fazem parte da Biologia, o que explica porque ele possui muitos termos originados 

desta área. A lista apresentada a seguir descreve os principais termos encontrados na literatura. 

• Cromossomo e Genoma: na Biologia, genoma é o conjunto completo de genes de um 

organismo. Um genoma pode ter vários cromossomos. No AG, o “cromossomo” e o “genoma” 

representam a estrutura de dados que codifica uma solução para um problema, ou seja, um 

cromossomo ou genoma representa um simples ponto do espaço de busca. 

• Gene: na Biologia, é a unidade de hereditariedade que é transmitida pelo “cromossomo” e que 

controla as características do organismo. No AG, “gene” é um parâmetro codificado no 

“cromossomo”, ou seja, um elemento do vetor que representa o “cromossomo”, que no caso deste 
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trabalho, em particular, é representado pelo par de posições selecionada do mapa de marcadores para o 

teste de epistasia. 

• Indivíduo: um membro da população. No AG, um “indivíduo” é formado pelo “cromossomo” 

e seu valor de ajuste, que é representado pelo valor da função objetivo obtida para este “indivíduo”. 

• Genótipo: na Biologia, representa a composição genética contida no genoma. No AG, 

representa a informação contida no “cromossomo” ou “genoma”, que neste trabalho é representado 

pelos efeitos principais e de epistasia contidos em um par de posições no mapa de marcadores.  

• Fenótipo: na Biologia, representa o objeto, estrutura ou organismo construído a partir das 

informações do genótipo. No AG é o “cromossomo” decodificado. Por exemplo, considere que o 

“cromossomo” (pares de posições) codifica parâmetros como as posições no “genoma” e posições dos 

“marcadores” O fenótipo seria o valor do traço quantitativo, que nesta pesquisa está representado pelo 

valor da pressão sistólica de animais F2 após administração de sal. 

• Alelo: na Biologia, representa uma das formas alternativas de um gene. No AG representa os 

valores que o “gene” pode assumir. No caso deste problema, cada “gene” assume uma posição no 

“genoma” e no “cromossomo”, por exemplo. 

• Epistasia: interação entre “genes” do “cromossomo”, isto é, o efeito de um determinado 

“gene” influenciando ou inibindo o efeito de outro “gene”. Problemas com efeitos de epistasia de alta 

dimensão são de difícil solução por AG. 

• População: conjunto de cromossomo ou soluções. 

• Geração: número de iterações que o AG executa. 

• Operações Genéticas: operações de atualização que o AG realiza sobre cada um dos 

“cromossomos”. 

• Espaço de Busca ou Região Viável: é o conjunto, espaço ou região que compreende as 

soluções possíveis ou viáveis do problema a ser otimizado.  

• Função Objetivo: é a função que se quer otimizar. Ela contém a informação numérica do 

desempenho de cada “cromossomo” na “população”. Nela estão representadas as características do 
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problema que o AG necessita para realizar sua busca. Neste trabalho, a função objetivo é calculada 

para cada “par de posições” da “população”. 

Os algoritmos genéticos, a partir de uma “população” de “indivíduos”, cada um com um valor de 

adaptabilidade associado, chamado aptidão, desenvolvem, através de operações genéticas, como 

“cruzamentos”, “recombinação” e “mutações”, uma nova geração de “indivíduos” usando os 

princípios de “reprodução” e “sobrevivência” dos mais aptos. Cada “indivíduo” da “população” 

representa uma possível solução para um dado problema (avaliação). O AG procura o “indivíduo” que 

representa a melhor solução, visando à otimização da função objetivo. 

A principal motivação na aplicação de um AG vem de sua potencialidade como uma técnica de 

otimização de características particulares, combinando intrinsecamente procedimentos de busca 

diferenciada, que visa uma determinada faixa do espaço de busca, e aleatória, de modo a serem 

obtidos os pontos do espaço de busca. Observe que, como o AG trabalha com busca aleatória, não há 

grande dificuldade em lidar com situações de não linearidades da função objetivo, múltiplos picos e 

descontinuidades. 

O espaço de possíveis soluções é percorrido com certa aleatoriedade incorporada, porém sem ser 

um tipo de busca sem direção, levando a grande eficiência para a obtenção da solução almejada do 

problema real em questão. 

As aplicações deste algoritmo cresceram muito nos últimos anos, principalmente devido às 

vantagens que este apresenta quando comparado a outros métodos de otimização como BFGS, Max 

Newton, quase Newton e outros (Silva, 2001a; Barbosa, 1997). Como principais vantagens pode-se 

destacar: não requer informações sobre o gradiente da superfície de resposta, isto é, não existe 

dependência da posição inicial no espaço de modelos para chegar ao extremo global; eventuais 

descontinuidades da superfície de resposta não afetam a performance da otimização; presença de 

mínimos locais não reduzem a eficiência do algoritmo; desempenho do algoritmo tem apresentado 

excelentes resultados para problemas de otimização de grande escala, e permite avaliar uma 

“população” de dados simultaneamente em diversos pontos do domínio de modelos, fazendo com que 

a probabilidade de convergência para um extremo local seja sensivelmente diminuída ao ser 

comparado com outros métodos de pesquisa ponto à ponto. Como desvantagens é possível destacar: 
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dificuldades para encontrar o ótimo global exato; requer um grande número de avaliações das funções 

objetivo; grande esforço computacional necessário para avaliar os diversos indivíduos de cada 

geração; grande variedade de configurações, o que pode complicar a resolução (Silva, 2001a). 

 

5.3 – Representação do algoritmo genético 

 

O AG, segundo Ávila (2002), tem como princípio a evolução através de gerações de uma 

população de indivíduos. Indivíduos nada mais são do que uma possível solução do problema, ou seja, 

são pontos dispostos dentro do universo de busca da solução ótima. Um indivíduo (Sol) pode ser 

representado da seguinte forma: 

                                   [ ]
VarnSolSolSolSol L21=                                                    (5.1) 

onde 
VarnSolSolSol ,,, 21 L representam as variáveis que definem o indivíduo, as quais são 

parâmetros que dependem do problema.  

O número de “indivíduos” da população é escolhido em função da dificuldade do problema a ser 

resolvido. Com um número baixo de indivíduos, o universo de busca pode estar sendo representado de 

maneira muito pobre. Já, com um número muito grande de indivíduos, o tempo computacional pode se 

tornar inviável (Ávila, 2002). 

O exposto na Figura 5.2 é uma visão resumida do algoritmo genético. A complexidade do AG está 

no processo de obtenção dos seguintes elementos: 

• Representação “cromossômica” que seja adequada ao sistema; 

• Função de avaliação ou objetivo que penalize soluções inviáveis para o problema e que avalie 

satisfatoriamente o valor de ajuste para cada “indivíduo” como solução do problema em questão. 

Vários dos componentes do AG são invariáveis de um problema para o outro. Isto favorece sua 

implementação em uma linguagem orientada a objeto (R, Java, Ox e outras), permitindo o 

reaproveitamento do código para solução de vários problemas diferentes. 
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Figura 5.2 – Esquema de algoritmo genético básico. 

Linden (2006), para representação de um AG, sugere as seguintes regras: adotar uma representação 

o mais simples possível, não representar soluções proibidas (soluções não factíveis ou que não 

obedecem às restrições, portanto, não devem pertencer ao espaço de busca) caso existam e se o 

problema impuser restrições de algum tipo, estas devem estar implícitas dentro da representação. No 

caso do problema de locos epistáticos que é tratado neste trabalho, pares de posições próximas 

(segundo uma distância inferior a 10cM adotada) foram desconsiderados por conta do efeito de ligação 

que pode levar a problemas de colinearidade que dificultam a estimação dos efeitos e não serão 

adicionadas ao espaço de busca. 

Segundo Linden (2006) e Carlborg et al. (2000), o algoritmo genético pode ser resumido aos 

seguintes passos: 

a) Inicialização da população de “cromossomos” que, por sua vez, é formado pelo conjunto de “genes” 

que, nesta pesquisa, é representado pelas posições dos “locos” no mapa de marcadores; 

b) Avaliação de cada “cromossomo” da população pelo valor da função objetivo; 

c) Seleção dos “cromossomos” parentais (pais) para gerar novos “cromossomos”; 
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d) Aplicação dos operadores “recombinação” e “mutação” a estes pais de forma a atualizar a solução e 

gerar os indivíduos da nova geração; 

e) Remoção dos velhos “indivíduos” da população. Toda a antiga geração de pais vai para o “LIXO” 

(Figura 5.2); 

f) Avaliação de todos os novos “cromossomos” pelo valor da função objetivo e inserção na população; 

g) Verificação se está satisfeita as condições de parada, ou se o melhor “cromossomo” satisfaz os 

requisitos de desempenho. Em caso afirmativo, retorne-o. Caso contrário, retorne para o passo c). 

        

5.4 – Construção de um Algoritmo Genético 
 

5.4.1 – Codificação 

 

A representação ou codificação de variáveis de projetos a serem otimizadas proporciona um grande 

impacto no desempenho da busca, devendo ser a mais simples possível, sem no entanto perder as 

características de representação do problema tratado (Silva, 2001a). 

Existem inúmeras formas de representação das variáveis, entre as quais as mais utilizadas são: 

Binária: cada “cromossomo” é um vetor de zeros e uns, com cada coordenada representando o “gene” 

do mesmo. 

Trata-se da maneira mais simples e a mais utilizada. Porém, essa representação torna-se 

problemática quando as variáveis assumem valores contínuos e possui fraco desempenho em 

problemas numéricos de alta dimensionalidade e onde uma alta precisão numérica torna-se necessária 

(Pappa, 2002; Pacheco et al., 2006). É o caso do presente trabalho que apresenta uma variável 

contínua (Y) definindo o valor do traço fenotípico e posições (em cM) também representadas por 

valores contínuos, em vista disso, esta forma de codificação para os dados não se aplica.  

Representação real: neste caso, normalmente a solução de um problema Sol está associado a um 

vetor ou lista onde cada coordenada representa uma variável de valor real que caracteriza a solução do 

problema, ou seja, cada “cromossomo” é representado por uma seqüência de valores. 

Codificação em valores reais pode ser uma boa escolha para muitos problemas práticos. Entretanto, 

para esse tipo de codificação, muitas vezes, torna-se necessário desenvolver métodos de atualização 
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por cruzamento e mutação específicos para o problema. Como exemplo, considere a codificação 

utilizada para esta pesquisa, isto é, o valor do traço fenotípico (Y) e os valores dos “genótipos” dos 

marcadores (variáveis preditivas) que são utilizados diretamente no AG sem necessidade de qualquer 

transformação. 

Uma vantagem da codificação real é o fato de ser, em geral, mais intuitiva para implementação de 

operadores de “recombinação” e de “mutação” para um dado problema, lançando mão de 

conhecimento já previamente adquirido no domínio da aplicação (Barcellos, 2000; Linden, 2006), ou 

seja, deixa de existir a necessidade de recodificar os dados para a então aplicação dos operadores, o 

que dificultaria o entendimento direto e aumentaria o número de etapas para execução do AG. 

 

5.4.2 – Inicialização e População inicial 
 
A inicialização da “população” determina o processo de criação dos “indivíduos” para o primeiro 

ciclo do algoritmo. Tipicamente, a “população” inicial é formada à partir de “indivíduos” 

aleatoriamente criados, ou seja, faz uso de funções aleatórias para gerar “indivíduos”, sendo este um 

recurso simples que visa a fornecer maior “biodiversidade”,11 fundamental para garantir uma boa 

abrangência do espaço de busca. 

Os operadores de inicialização mais utilizados são (Silva, 2001a): 

a) Inicialização randômica uniforme: cada “gene” do “indivíduo” recebe como valor, um 

elemento do conjunto de “alelos” sorteado de forma aleatoriamente com distribuição uniforme, U[a,b], 

em que a é o limite inferior e b o limite superior do espaço de busca que, neste caso, é representado 

pelo tamanho do genoma sob estudo ou do mapa de marcadores; 

b) Inicialização randômica não uniforme: determinados valores a serem armazenados no “gene” 

tendem a ser escolhidos com uma freqüência maior que o restante; 

c) Inicialização heurística: indivíduos são criados à partir de buscas heurísticas (busca que 

utilizam conhecimento específico do problema na procura da solução desejada). Esta alternativa 

apresenta, conforme já descrito, a possibilidade de gerar “indivíduos” semelhantes, prejudicando a 

                                                 
11 Critério que avalia o quanto as características de cada indivíduo constituinte de uma população são diferentes. Uma boa população é 
aquela formada por indivíduos bons, médios e ruins garantindo assim a diversidade de soluções. 
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“biodiversidade”. Devido a esse fato, torna-se necessário utilizar métodos aleatórios em conjunto com 

as heurísticas; 

d) Seeding: Consiste em colocar, na “população” inicial, soluções encontradas por outros métodos 

de otimização, como maxNewton, quase Newton, condicional WinQTLCart e outros. Isto garante que 

a solução gerada pelo AG seja, no mínimo, tão boa quanto à gerada por esses métodos. 

Se uma “população” inicial pequena for gerada aleatoriamente, provavelmente, algumas regiões do 

espaço de busca não serão representadas. Este problema pode ser minimizado gerando a “população” 

inicial com uma distribuição uniforme, que é a adotada nesta pesquisa, uma vez que considera-se que 

todas as posições no mapa de marcadores devem ter as mesmas possibilidades de serem sorteadas.  

 

5.4.3 – Avaliação 

 
Avaliação é o elo entre o AG e o problema de pesquisa. A avaliação é feita através de uma função 

que melhor represente o problema e tem por objetivo fornecer uma medida de aptidão (valor da função 

objetivo) a cada “indivíduo” da “população” corrente, que irá redirecionar o processo de busca. A 

função de avaliação é específica a cada “indivíduo” e indica qual é a habilidade que o “indivíduo” 

possui para sobreviver ao processo de atualização produzindo a melhor resposta. Esta resposta, 

calculada em termos de uma função objetivo adotada, decidirá pela “vida” ou “morte” dos 

“indivíduos”. 

Outro fato interessante é que a aptidão pode variar ao longo do processo evolutivo do algoritmo de 

maneira dinâmica e estocástica, imprecisa e mesmo subjetiva. É importante lembrar, entretanto, que a 

escolha da função objetivo é para a maioria das aplicações a etapa mais crítica do processo, já que ela 

deverá ser avaliada para cada “cromossomo” de cada “população” do processo evolutivo. 

A função de aptidão é utilizada para avaliar o “cromossomo” para posterior uso pelos operadores 

de reprodução e atualização. Este processo de avaliação pode, dependendo da complexidade do 

problema, ser exato ou não. Nos casos de grande complexidade, busca heurística pode ser utilizada 

(Barcellos, 2000). 

 

5.4.4 – Critérios de Convergência e Parada 
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A convergência do AG acontece de acordo com um critério pré-determinado. Se a aptidão 

requerida é conhecida, pode-se trabalhar com a opção de um erro máximo admissível. Desta forma, 

assim que o algoritmo genético encontre um “indivíduo” que proporcione um erro menor que o 

estipulado, finaliza-se o processo. 

Para que o AG tenha uma maior chance de encontrar o ponto ótimo global é interessante que haja 

uma variedade grande numa “população” e que se gaste um número razoável de gerações explorando a 

região factível, isto é, o algoritmo requer um tempo mínimo para conhecer a região com maior 

probabilidade para encontrar as melhores soluções (Damm, 2005).  

Para o caso deste estudo, não foi considerado qualquer critério de convergência, mas sim um 

critério de parada do algoritmo. Entre os critérios de parada para os algoritmos genéticos é possível 

destacar (Silva, 2001a): quando o algoritmo atinge um determinado número de gerações ou avaliações; 

quando chega-se a um determinado valor da função objetivo definida à priori; quando não ocorrer 

melhoramento significativo no “cromossomo” de maior aptidão por uma dada quantidade de gerações, 

e por fim, e quando ocorrer um número máximo de gerações sem alterar a melhor solução armazenada 

e sob atualização. 

Para esta pesquisa, foi implementado como regra de parada um número fixo de gerações e 

soluções, como é visto na seção 5.5 passo 5. 

 

5.4.5 – Seleção 
 
Nesta etapa os “indivíduos” são escolhidos para posterior atualização. Neste ponto, fazendo uso do 

valor de ajuste de cada um, efetua-se um processo onde os mais aptos possuirão uma maior 

probabilidade de se “reproduzirem” (passarem para a próxima geração). O valor de ajuste é calculado 

à partir da aplicação da função objetivo a cada “indivíduo”, determinando o quão apto ele está para a 

“reprodução” em relação à “população” a que pertence. Isto é motivado pelo fato de que o AG baseia-

se no princípio da seleção natural que identifica os “indivíduos” mais aptos para que permaneçam na 

“população” durante o processo de evolução, e os mais fracos, para que sejam excluídos do processo. 

Outra função importante desenvolvida por diversas técnicas de seleção é diminuir a probabilidade ou 
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acabar com o problema da convergência prematura. Para isso, existem diversas técnicas de seleção que 

auxiliam nesta tarefa e entre os quais, é possível destacar (Ramos, 2002; Timóteo, 2002): 

Seleção Determinística: para este caso, os “indivíduos” são selecionados através do cálculo da 

expectativa do número de “descendentes”. Este cálculo é feito através do valor de ajuste de cada 

indivíduo, a saber: 

                                         ( ) ( )

( )
n

Solf

Solf
SolND

n

n

∑
=

=

1

                                                          (5.2) 

onde ND(Sol) é o número de descendentes do “indivíduo” Sol;  f(Sol) é a função que retorna o valor do 

ajuste do “indivíduo” Sol e n é o número de “indivíduos” da “população” (Timóteo, 2002). 

Seleção por roleta giratória: visa selecionar os “indivíduos” através do giro aleatório de uma roleta. 

Entretanto, antes do giro, cada “indivíduo” adquire uma determinada porção da roleta (cálculo baseado 

na aptidão de cada um). Quanto maior o valor do ajuste, maior a porção na roleta e, 

conseqüentemente, maiores as chances de seleção. Observando por uma perspectiva algorítmica, pode 

se dizer que este método funciona da seguinte maneira: 

i) Calcular a soma dos valores de ajuste de todos os “indivíduos”; 

ii) Sortear um número s entre 1 e a soma dos valores de ajuste; 

iii) Selecionar o indivíduo Sol tal que  ( ) ( ) .1,,1
1
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O intervalo de seleção é dado através dos somatórios. O limite inferior do intervalo e o limite 

superior são dados em termos de f(Sol), a função que avalia o valor do ajuste do “indivíduo” Sol. 

O método de seleção por roleta giratória tem um grande problema, o “superindivíduo”. Isto 

ocorre quando um “indivíduo” possui um intervalo de seleção bem maior que os outros. Neste caso, 

como as chances desse “indivíduo” ser selecionado é alta, a tendência é que este “indivíduo” tenha 

muitos “descendentes” nas próximas gerações, o que pode levar o algoritmo a uma convergência 

prematura. 

Seleção por torneio: este método funciona de uma forma semelhante a um torneio tradicional. 

Basicamente, ocorre um sorteio de dois “indivíduos” pertencentes à “população” e vence o torneio 



80 
 

aquele que tiver o maior valor de ajuste. Dessa forma, todos os “indivíduos” que venceram seus 

torneios serão selecionados pelo método. 

Esse método possui a grande vantagem da não geração de “superindivíduos”, porque, a chance do 

“indivíduo” com maior valor de ajuste ser selecionado é a mesma, independentemente de quanto é 

grande esse valor de ajuste. O método de seleção por torneio apresenta ainda vantagens como: não 

acarretar convergência prematura; combater à “estagnação”; não necessitar de espaço computacional 

extra, tal como ordenamentos; não necessidade de aptidão explícita e inspiração biológica do processo 

(Castro, 2001). 

O mecanismo de seleção por torneio é popular devido à sua simplicidade e possui propriedades 

probabilísticas interessantes. O parâmetro para seleção de torneio é o tamanho do torneio (To) e, 

quanto maior este tamanho, maior será a intensidade de seleção (valor do ajuste médio esperado da 

população após a aplicação de um determinado método de seleção), maior será a perda de diversidade 

(proporção de “indivíduos” de uma “população” que não é selecionado durante a fase de seleção) e 

menor será a variância da seleção (esperança da variância da distribuição do ajuste da “população” 

após a aplicação de um determinado método de seleção. Mais detalhes a respeito ver Townsend 

(2003), Thierens and Goldberg (1994) e Blickle and Thicle (1995). 

O método que foi utilizado neste trabalho foi o de seleção por torneios com To=2, ou seja, 

ocorrência de dois torneios, cada um envolvendo dois pares de posições. 

Seleção uniforme: este método reduz a seleção a uma escolha aleatória. Cada “indivíduo” tem a 

mesma chance de ser selecionado, independentemente do valor de seu ajuste. Se utilizado sozinho, 

este método reduz o AG a uma busca cega. Porém, em alguns casos, este método pode complementar 

outros métodos de seleção. Um AG pode utilizar o método de seleção por roleta e, em alguns 

momentos, utilizar o método da seleção uniforme para diversificar a “população”, ou seja, selecionar 

também indivíduos ruins que dificilmente seriam selecionados. 

Entre as vantagens é possível destacar: não acarreta convergência prematura; combate à 

estagnação; nenhum esforço computacional extra é necessário. 

Método de seleção de Boltzman: estabelece uma pressão de seleção diferente a cada tempo da 

pesquisa da solução. Inicialmente, admite a reprodução de “indivíduos” com ajuste baixo (todos os 
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“indivíduos” possuem a mesma probabilidade de “reprodução”), permitindo assim manter a 

“diversidade” da “população” e evitar a convergência prematura e, posteriormente, aumenta a pressão 

para selecionar os “indivíduos” com ajuste alto. 

 

5.4.6 – Operadores genéticos 
 
 
O princípio básico dos operadores genéticos é transformar a população através de sucessivas 

gerações, de forma a obter um resultado satisfatório em termos de uma solução ótima ou quase ótima 

global no final do processo. Deste modo, eles são necessários para que a “população” se diversifique e 

mantenha as características de adaptação adequadas pelas gerações anteriores, isto é, consistem em 

aproximações computacionais de fenômenos vistos na natureza, como a atualização por “mutação” ou 

“recombinação”. Entre os quais, destacam-se: 

 

Mutação 
 
 
O operador de “mutação” é importante para a introdução e manutenção da “diversidade genética” 

da “população”, alterando arbitrariamente um ou mais componentes de uma estrutura escolhida, 

fornecendo assim, meios para a introdução de novos elementos na “população”. Desta forma, a 

“mutação” assegura que a probabilidade de chegar a qualquer ponto do espaço de busca nunca será 

zero, além de contornar o problema de mínimos locais. 

Em geral, após a operação de “recombinação”, o operador de “mutação” é aplicado aos 

“indivíduos”, com uma determinada probabilidade de “mutação”, denotada por pm, em cada uma das 

partes recombinantes. A mutação melhora a diversidade dos “cromossomos” na “população”, porém, 

destrói parte da informação contida, logo, deve ser utilizada uma taxa de “mutação” muito pequena 

(normalmente entre 0,1% a 40%), por se tratar de um operador genético secundário, mas suficiente 

para assegurar a diversidade. 

Entre os diversos operadores de “mutação” destacam-se: 

Mutação limite: este operador substitui o valor de uma variável, selecionada aleatoriamente, por 

outra, cujo valor também é obtido aleatoriamente. Os valores destas variáveis estão entre   
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( ) ( )UL limou  lim , onde ( ) lim L  e ( )Ulim  são limites inferiores e superiores do espaço de busca, 

respectivamente. Assim, tem-se: 

                           ( )
( )

( )




≥

<
=+

5,0 se lim

5,0 se lim
 lim

U

L
1

h

hng ,                                                        (5.3) 

onde ( )1lim +ng  é o valor da variável obtido na geração (ng+1), ou seja, é uma nova solução, e h é um 

número aleatório pertencente ao intervalo [0,1]. 

 
Mutação Aleatória Uniforme: segundo Barreto (2003), trata-se de um método de “mutação” mais 

leve para criar uma solução aleatória pertencente ao espaço de busca. A equação a seguir mostra a 

simplicidade do processo: 

                                 ( ) ( ) ( )( )LUng h lim-limlim 1 =+ ,                                                           (5.4) 

onde h é um número aleatório no intervalo [0,1]. 

Para o programa de AG implementado neste trabalho foram utilizados dois operadores de 

“mutação”, isto é, “mutação” limite para ocorrência de uma atualização drástica e “mutação” aleatória 

uniforme para a ocorrência de atualização leve. 

 

Crossover ou Recombinação 
 
Este operador é bastante flexível e sustenta a idéia intuitiva de troca de informação entre diferentes 

soluções candidatas. Pode também, possibilitar a criação de novos “indivíduos” antes mesmo da 

combinação de dois ou mais “indivíduos” (Linden, 2006). No AG clássico, uma probabilidade de 

ocorrência de crossover fixa é atribuída aos “indivíduos” da “população” antes mesmo da aplicação do 

procedimento de recombinação propriamente dito. Entre os principais operadores de crossover é 

possível destacar: 

Crossover de um ponto: operador mais simples e de fácil implementação. Na sua implementação, 

dois “indivíduos” (“pais”) são selecionados de acordo com uma probabilidade estabelecida e a partir 

de seus “cromossomos” são gerados dois novos elementos (“filhos”). A geração dos “filhos” é 

estabelecida após a escolha aleatória de um ponto de corte nos “cromossomos pais”, de forma que os 

segmentos à partir do ponto de corte sejam trocados.  
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Crossover de dois pontos: neste caso, os “indivíduos” são escolhidos de acordo com uma 

probabilidade, geralmente fixa, e, em seguida, é feita a troca de um único algarismo que está contido 

no valor do “cromossomo”, ao invés do valor completo (que aqui fazem o papel de “genes”) entre 

cada par de “cromossomos” de tais “indivíduos”. Este tipo de “crossover” permite uma combinação de 

características independentemente da posição relativa dos “genes” no “cromossomo”.  

Estudos e vários experimentos desenvolvidos indicam que o operador de pior desempenho é o 

“crossover” de um ponto.  

Crossover uniforme: tende a apresentar desempenho superior aos demais, o que poderia ser 

justificado pelo fato do mesmo não considerar a ordenação dos “genes”. No “crossover” uniforme, 

“genes” selecionados serão trocados por outros “genes” de mesma posição, mas esta posição é de 

caráter individual para cada “gene”, ou seja, a troca de um gene não interfere na troca dos “genes” 

vizinhos. 

Todos os operadores de “crossover” descritos até aqui podem ser empregados para quase todo tipo 

de codificação. Entretanto, alguns modelos foram especialmente desenvolvidos para uso com 

codificação em ponto flutuante (real). Entre estes destacam-se: 

Crossover aritmético: este operador é definido com a fusão de dois vetores (“cromossomos”). Se 

ngng SolSol 21  e  são dois indivíduos selecionados para “crossover” na geração ng, os dois “filhos” 

resultantes serão  

( ) ngngng
SolhhSolSol 12

1
1 1 −+=+  

e  

( ) ngngng SolhhSolSol 21
1

2 1−+=+ , 

sendo h um número aleatório pertencente ao intervalo [0,1]. Este operador é particularmente 

apropriado para problemas de otimizações numéricas com restrições, onde a região factível (no caso 

deste estudo, trata-se da “população” de pares de posições que satisfaz as restrições exigidas para 

compor o espaço de busca) é convexa. Se 
ngng

SolSol 21  e  pertencem à região factível, combinações 

convexas de ngng SolSol 21  e  serão também factíveis, garantindo que o crossover não vai gerar 

“indivíduos” inválidos para o problema em questão. 
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Além do “crossover” aritmético, é possível destacar também os “crossovers” geométrico e esférico, 

especialmente desenvolvidos para utilização em problemas de otimizações numéricas restritas e 

codificação com ponto flutuante (Barreto, 2003). 

Crossover Linear: de acordo com esta implementação, um operador de “recombinação” linear cria 

três soluções:  

( )ngng SolSol 215,0 + ,  ( )ngng
Sol,Sol, 21 5051 −  e ( )ngng Sol,Sol, 21 5150 +− , 

à partir de duas soluções pais, ngng SolSol 21   e   da geração ng. As duas melhores soluções são 

escolhidas como “filhas” (Barreto, 2003).  

Crossover BLXαααα (do inglês, blend crossover): trata-se de uma “recombinação” mistura, ou seja, para 

duas soluções “pais”, ngng
SolSol 21   e  , na geração ng, assumindo que ngng

SSol 21 ol  < , o operador BLX toma 

aleatoriamente uma solução na faixa  

( ) ( )ngngngngngng
SolSolSSolSolSol 122121 ol ,- −+− δδ , 

onde δ é um número aleatório no intervalo [-α, 1+ α], e α é um valor aleatório no [0,1].  Barreto 

(2003), para o caso de uma codificação real, sugere com maior viabilidade a utilização do operador 

BLXαααα. 

O operador BLXα pode ser aplicado de tal forma a gerar mais do que um descendente a partir de 

duas variáveis “pai”. Para tanto existem duas classes de operadores deste tipo, o crossover BLXα em 

linha ou em caixa. Estas alternativas sustentam a idéia intuitiva de troca de informação entre diferentes 

soluções candidatas, mas sob dimensões diferentes. A alternativa em linha realiza a atualização 

unidimensional e aquela em caixa a atualização é bidimensional. Dimensões mais altas podem ser 

facilmente obtidas. Na próxima seção (passo 3.2 do AG) estas duas alternativas são apresentadas. Para 

esta pesquisa foi escolhido como operador de “crossover” o operador BLXαααα em caixa.  

 

5.5 – Algoritmo Genético Proposto para o Estudo de Epistasia 



85 
 

O algoritmo genético trabalha pela “produção” da melhor solução que prevalece no problema 

matemático. Neste caso, o espaço de busca é formulado em pares de posições cromossômicas (em 

unidades de cM) que podem ser definidos no mapa de marcadores disponível para o estudo. Cada par 

de posições é uma solução candidata para o problema de identificação de QTL´s epistáticos. Cada 

solução candidata competitiva torna-se um “pai” na próxima geração. Eles se competem sob um 

critério de qualidade de ajuste adotado para o modelo de regressão intervalar (expressão 3.9) que 

inclui o par de posições.   

O sucessor das soluções “pai” segue um caminho de busca que permite atualização via mutação e 

recombinação em alguma extensão, para gerar uma nova geração de soluções candidatas. 

Neste estudo propõe-se a utilização do AG para pesquisa e identificação de QTL´s com efeitos 

epistáticos no mecanismo regulatório de traços quantitativos. 

O AG proposto para este trabalho adotou uma codificação real (representada pelos valores reais dos 

pares de posições, cromossomo e ajuste dos pares de posições pela função objetivo) e abrange os 

seguintes passos, conforme Figura 5.3. 
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Figura 5.3 – Fluxograma do Algoritmo Genético Proposto  
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Passo 1 – Avaliação: Entrada de um par de posições (pos1, pos2), em unidades cM, que resulte em 

um valor bem elevado da função objetivo, que garanta que o par será substituído no decorrer do 

processo. 

Passo 2 – Inicialização: Gera uma “população” de posições formada pela combinação 









k

n
, sendo 

n o número total de posições cromossômicas adotadas no mapa de marcadores e k o número de QTL’s 

selecionados (neste caso, k = 2).  

Este passo seleciona da população de pares de posições do mapa de marcadores quatro conjuntos, 

sendo cada um deles formado por um par de posições, através de amostragem aleatória das possíveis 

posições do mapa, sem reposição, sendo esses pares diferentes entre si. 

Como exemplo, a Tabela 5.1 mostra a seleção de quatro pares de posições, cromossomo 

correspondente a cada uma das posições e seus respectivos valores de ajuste obtidos pela função 

objetivo (por exemplo, SSE) selecionados por inicialização aleatória uniforme. 

Tabela 5.1 – Ilustração da inicialização no AG 

Posição 1(cM) Cromossomo 1 Posição 2(cM) Cromossomo 2 Ajuste (SSE) 

3.714 5 6.103 16 424,53 

1.283 2 5.549 10 423,28 

783 1 3.415 4 399,49 

6.207 18 6.417 21 412,86 

 

As posições são obtidas a partir do mapa de marcadores. Considere o exemplo ilustrativo da Figura 

2.1, onde observa-se um mapa de marcadores formado por 3 cromossomos. O primeiro passo é 

empilhar os cromossomos de acordo com as suas distâncias em cM, e em seguida calcular a soma 

dessas distâncias que, no caso do exemplo, resulta em 357cM. A seguir, adota-se uma discretização do 

mapa, por exemplo, obtendo-se posições de 1 em 1 cM que, neste caso, formarão 358 posições. Nota-

se, que algumas destas posições definidas no espaço de busca corresponderão a marcadores 

moleculares e outras (a maioria delas) corresponderão a QTL’s, em posições fixadas entre os 

marcadores. 
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Como segundo passo obtém-se todos os possíveis pares de posições que podem ser formadas do 

mapa de marcadores, sem repetição, isto é, no caso do exemplo, existem 903.63
2

358
=







  pares 

possíveis de posições. Este número definirá a dimensão do espaço de busca (espaço bi-locos). 

O terceiro passo é selecionar aleatoriamente quatro pares de posições, sem repetição, que devem 

compor a matriz de inicialização do AG. Para o sorteio de cada posição que compõe o par é 

aleatorizado um valor uniforme que varia de 1 até o maior valor do genoma e verifica-se se este par já 

foi sorteado antes. Caso não tenha sido, ele será inserido na matriz de inicialização, caso contrário, 

este par não será mais considerado e este processo se repete até a obtenção dos quatro pares 

necessários. Neste trabalho, adotou-se ainda a restrição de que cada par de posições, se estiverem 

localizadas no mesmo cromossomo, precisam estar separadas por uma distância mínima de 10 cM. Tal 

restrição foi introduzida para proteger o estudo de epistasia do efeito de ligação entre os locos.  

Este passo tem por finalidade determinar o processo de criação dos pares de posições para o 

primeiro ciclo do algoritmo e visa garantir maior “biodiversidade”, fundamental para garantir uma boa 

abrangência para o espaço de busca. 

Passo – 3 – Nova População: Gera uma nova “população” através dos seguintes passos: 

Passo 3.1 - Seleção: nesta etapa, os pares de posições são selecionados para posterior 

“recombinação” ou “mutação”. No caso deste trabalho, em particular, adotamos a seleção por torneio, 

onde os ajustes obtidos a partir dos quatro pares de posições do mapa de marcadores são pareados 

aleatoriamente. O par de posições que obtém melhor ajuste em relação a outro par, seu oponente, é 

declarado vencedor do seu torneio. São selecionados pelo método os vencedores de cada torneio. 

Para esse par de vencedores é aplicado um segundo torneio, do qual é selecionado um único 

vencedor. 

Este método possui a vantagem de inibir a geração de “superindivíduos”, porque a chance do par 

de posições com maior valor de ajuste ser selecionado é a mesma, independentemente do valor de 

ajuste, e também, o procedimento consegue garantir a existência de “diversidade”. 

Para que se possibilite ao programa decidir entre “recombinação” e “mutação”, gera-se uma 

variável aleatória (X) com distribuição uniforme [0,1]. Se X = x for menor que p fixado, o programa 
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seguirá executando o procedimento de “recombinação”, caso contrário, executará o procedimento de 

“mutação”. Neste trabalho duas alternativas foram consideradas, p = 0,6 e p = 0,9 (de maneira 

equivalente, 1-p = 0,4 e 1-p = 0,1). 

Passo 3.2 – “Recombinação”: Elabora uma rotina de BLXα em caixa (combina-se dois pares de 

posições gerando um terceiro par de posições dentro de um espaço bidimensional).  

Segundo Barreto (2003), para o caso de uma codificação real esse operador é o que possui maior 

viabilidade. Para o problema em questão, o procedimento crossover BLXα foi definido de tal forma 

que, dado uma solução Sol, isto é, um par de posições formada pelas posições (pos1 e pos2) será 

produzido um novo par de posições formado por (pos1’ e pos2’) da seguinte forma: 

                           
( )121'1 1 pospospospos −+= δ

,                                                         

                             
( )122'2 2 pospospospos −+= δ                                                              (5.5) 

onde ( )iii U ααδ +−∈ 1,  e αi (i=1,2) é uma variável aleatória gerada a partir da distribuição U[0,1]. 

Caso o “crossover” produza um par de posições infactível, gera-se outro número aleatório α e esse 

passo continua até que um par (filho) factível seja gerado. 

O BLXα em linha é ilustrado na Figura 5.4 a), na qual foi escolhido um único valor de δ  para todos 

os pares de “genes”. Quando α = 0 o “filho” situa-se sobre o intervalo I, entre os dois pontos que 

representam os “pais”. O parâmetro α estende o intervalo I. Por exemplo, se α = 0,5, I é estendido a 

0,5I em ambos os lados. O BLXα produz um balanço na tendência de gerar “filhos” próximos ao centro 

do intervalo I evitando a perda da diversidade. Esta tendência ainda pode ser reduzida com a aplicação 

da “mutação” limite (representado neste problema pela “mutação” drástica). Segundo Barreto (2003) 

este tipo de “recombinação” tem sido usado em muitos trabalhos como operador para representação 

real.  

Na Figura 5.4 b) é apresentado o BLXα, em caixa, onde foi utilizado um δ diferente para cada par 

de genes. Neste caso, um possível “filho” situa-se em algum lugar de uma área limitada por um 

retângulo. Nestes métodos, as posições podem ser “recombinadas” de várias maneiras. 
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   a) “Crossover” BLXα                                b) “Crossover” BLXα  com δ variável 
Figura 5.4. Crossover BLXα . 

Para este trabalho o procedimento de atualização por recombinação (se este foi selecionado em 

detrimento de mutação) foi aplicada à solução Sol produzida pelo segundo torneio. 

Passo 3.3 – “Mutação”: a proposta neste caso é a de considerar o uso da “mutação” limite 

(drástica) ou da uniforme (leve). Como já salientado, para este trabalho foram consideradas 

probabilidades de “mutação” iguais a 0,1 e 0,4 (equivalentemente, 0,9 e 0,6 para a probabilidade de 

recombinação, respectivamente). Tal critério é aplicado às soluções produzidas pelo segundo torneio, 

se a mutação foi eleita para atualização. 

Para que seja possível ao programa decidir entre “mutação” limite (drástica) e “mutação” leve, 

gera-se uma nova variável aleatória U[0,1], denominada pmlmd. Se o valor desta variável for menor 

que 0,5 o programa executará a “mutação” drástica e caso contrário executará a “mutação” leve. 

Se a decisão do programa, dado que já tinha decidido por “mutação”, seja por “mutação” drástica, 

será gerada uma nova variável aleatória U[0,1], denominada pmd. Se o valor gerado for menor que 

0,5, o programa executará o procedimento de “mutação” limite inferior, e caso contrário, executará o 

procedimento de “mutação” limite superior. 

É importante ressaltar que se em uma determinada geração ocorreu “recombinação”, com certeza 

não ocorrerá “mutação” ou vice-versa e, supondo que ocorrerá “mutação”, as escolhas entre 

“mutação” drástica e leve são iguais. A justificativa de proceder desta forma é devido ao fato de 

ocorrer uma maior diversidade no acesso ao espaço de busca. 

Passo 4 – Atualização: Na matriz de inicialização (formada por 4 pares de posições) exclui-se 

(troca-se) o par de posições da matriz se o mesmo tiver ajuste “pior” (resíduo SSE ou BIC ou ainda 

AIC) que o ajuste obtido pelo par de posições produzido pela “recombinação” ou “mutação”. Além 
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disso, o par que sofreu atualização, após ter passado pelo processo de “recombinação” ou “mutação”, 

será inserido na matriz se o ajuste dele for “melhor” que o ajuste do par já inserido na atualização.  

Passo 5 – Teste de parada: O AG implementado por este programa pára após um determinado 

número de gerações (ng) e número de soluções (ns)  fixadas como regra de parada para os conjuntos 

de dados considerados no algoritmo genético. Os valores de ng e ns dependem do tamanho do genoma 

sob estudo.  

Passo 6 – Loop: Caso a condição de parada não foi satisfeita, o algoritmo volta para o passo 2, 

seguindo para a próxima geração do AG, até que complete uma certa quantidade de gerações, 

completando uma solução.  

Para ilustração, considerando uma única solução no gráfico da Figura 5.5 para um número de 

10.000 gerações, a abscissa representa a quantidade de gerações e a ordenada representa o valor do 

ajuste obtido pela função objetivo (por exemplo, resíduo SSE). Observe que a tendência do valor da 

função objetivo é diminuir à medida que aumenta o número de gerações, até que esse valor atinja o 

ponto ótimo global. Nos gráficos da Figura 5.6 a abscissa representa o número de soluções e a 

ordenada o menor valor da função objetivo obtido em cada solução (neste caso, BIC, AIC e SSE, 

respectivamente). Note que o menor valor obtido neste gráfico corresponde ao par de posições obtido 

como solução da busca por AG. 

 
Figura 5.5. Ilustração de uma solução por AG após 10000 gerações 
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                    BIC                                                AIC                                       SSE 

 
Figura 5.6 Gráfico de dispersão das soluções de busca por algoritmo genético para os métodos BIC, 
AIC e SSE. 

 
Mais detalhes a respeito do algoritmo genético implementado para este trabalho estão apresentados 

no Apêndice – B – Algoritmo Genético Proposto. 

Não existe garantia de que o programa convirja para a melhor solução, pois, é possível convergir 

para um ponto ótimo local, ao invés de convergir para o ponto ótimo global que, por sua vez, na 

prática não é conhecido. 
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Capítulo 6 

 
Aplicação 

 

Com a finalidade de aplicar o procedimento de busca por AG na identificação de QTL’s epistáticos 

considera-se neste capítulo a análise de um conjunto de dados reais e de vários conjuntos de dados 

simulados para delineamento com populações experimentais (cruzamentos F2). Os dados simulados 

foram gerados com o auxilio do aplicativo WinQTLCart for Windows, versão 2.5 (Bastem et al., 

2007). Os resultados via o AG são comparados com a busca exaustiva e condicional, no caso de dados 

simulados. As funções objetivo SSE, AIC e BIC são adotados como critério de ajuste para os efeitos 

epistáticos (interação). 

 

6.1 – Descrição do Banco de Dados dos Animais F2 
 

Para este estudo, foi considerado para análise dados reais provenientes de um delineamento com 

populações experimentais (cruzamentos controlados), coletados no Laboratório de Cardiologia de 

Genética Molecular do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, 

constituído de 221 ratos da geração F2, descendentes do cruzamento de ratos hipertensos SHR e 

normotensos de linhagem Brown-Norway (Figura 6.1). O mapa de marcadores moleculares 

genotipados nestes animais consta de 336 marcadores distribuídos ao longo dos 21 cromossomos do 

rato e 23 fenótipos (traços quantitativos) foram mensurados em cada animal F2. Informações 

adicionais sobre mapas de marcadores representativos do genoma do rato podem ser encontradas em 

http://rgd.mcw.edu, http://ratmap.gen.gu.se e http://www.genome.wi.mit.edu/rat/public. 
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Figura 6.1. Delineamento F2 Projeto Incor-USP 

 

Os ratos foram fenotipados em 16 semanas, após o período de nascimento que durava em média 14 

dias. Níveis basais de pressão (Baseline), pressão sanguínea sistólica (SBP), pressão sanguínea 

diastólica (DBP), pressão arterial média (MAP), variação da pressão sanguínea no coração (HR) foram 

medidas diretamente por um cateter inserido na artéria femural do animal. Após a estabilização dos 

parâmetros cardiovasculares, os ratos eram submetidos a uma dieta que incluía água com 1% de NaCl 

durante 13 dias. Após este tempo, cada rato era anestesiado e um cateter era introduzido na artéria 

femural colateral. As medidas fenotípicas foram então obtidas um dia após este cateter ser inserido, 

por exemplo, pressão sistólica e diastólica pós-sal, SBPS e DBPS, respectivamente.  

Dos 221 ratos que completaram o protocolo, 188 foram completamente genotipados para 182 

marcadores seguindo um protocolo padrão. Padronizando o alelo B como vindo da população de ratos 

normotensos, Brown-Norway, e S como o alelo vindo da população de ratos hipertensos, cada um dos 

marcadores foi codificado por: 2 (duas cópias do alelo B), que significa dominante (BB); 1 (uma cópia 

do alelo B), que significa codominante (BS); 0 (nenhuma cópia do alelo B), que significa recessivo 

(SS), 10 não homozigoto para B (BS ou SS), 12 não homozigoto para S (BB ou BS) e –1, que significa 

que não foi genotipado. A Tabela 6.3 apresenta tal codificação. 

Para este estudo, foi considerada a análise da pressão sistólica pós-sal (traço SBPS), com o objetivo 

de identificar possíveis QTL’s epistáticos envolvidos na regulação da pressão destes animais.  

O genoma do rato é formado por 21 pares de cromossomos autossômicos e um par de 

cromossomos sexuais. Inicialmente, considera-se uma análise descritiva dos dados do mapa genético 

disponível para estudo composto por 182 marcadores, com posições e distâncias (em cM) definidas 
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conforme gráfico da Figura 6.2 e Tabela 6.1 Esse mapa apresenta 6.436cM de extensão total ao longo 

dos 22 cromossomos. 

Observe-se que a Tabela 6.1 especifica o número de marcadores disponíveis em cada um dos 21 

cromossomos dos ratos. O mapa genético com os nomes dos marcadores e distâncias entre eles é 

apresentado na Figura 6.2, o qual foi construído usando os recursos do WinQTLCart. 

Nota-se na Tabela 6.1 que, por exemplo, no cromossomo 5 o número de marcadores moleculares 

são 12, o intervalo mapeado (comprimento de cada cromossomo) é de 596cM e o Intervalo/marcador 

(distância média entre os marcadores para cada cromossomo) é de 49,67cM. Na Tabela 6.2, para este 

cromossomo, ilustra-se os dados dos genótipos dos marcadores para cada indivíduo. A codificação 

utilizada para os genótipos dos marcadores moleculares da Tabela 6.2 está descrita na Tabela 6.3. Por 

exemplo, para o animal 2 o genótipo para o marcador 8 (R589) é 1 o que corresponde ao genótipo BS.  

Na Tabela 6.4 ilustra-se parte do banco de dados das variáveis fenotípicas avaliadas nos 221 ratos 

F2.  

Tabela 6.1. Descrição do mapa genético do Projeto INCOR. 

Cromosomo 
Número de 
marcadores 

Intervalo 
mapeado (cM) Intervalo/marcador 

1 15        1.050 70,00 

2 23        1.234 53,65 

3 18           704 39,11 

4 14                689 49,21 

5 12           596 49,67 

6 7           201 28,71 

7 8           391 48,88 

8 10           378 37,80 

9 5           162 32,40 

10 8           343 42,88 

11 5            18 3,60 

12 8            92 11,50 

13 6            83 13,63 

14 7          108 15,43 

15 2            15 7,50 

16 5            28 5,60 

17 4            75 18,75 

18 9          150 16,67 

19 2              8 4,00 

20 3            11 3,67 

21 11          100 9,09 

Total 182       6.436 26,70 

Média 8,71      306,48  

Desvio padrão 5,31      355,32  
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Tabela 6.2. Localização (cM) dos marcadores e dados genotípicos dos ratos para os marcadores do 
cromossomo 5. 

    Marcadores Moleculares     

 M1(R5538) M2(R735) ... M8(R589) …… M12(MCW4A1CATA) 

Animal/distância (cM) 20,00 36,19   63,76   83,02 

Animal 1 1 0  1  0 
Animal 2 2 1  1  -1 

 Animal 3 0 0  0  
 

0 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Animal 219 0 0  -1  1 
Animal 220 2 2  -1  1 
Animal 221 2 2   -1   2 

 

Tabela 6.3. Codificação para os genótipos dos marcadores moleculares. 

Código Genótipo Referência 
0 BB Homozigoto para B 
1 BS Heterozigoto 
2 SS Homozigoto para S 
10 B_ Não homozigoto para B 
12 S_ Não homozigoto para S 
-1 __ Não genotipado 

 

Tabela 6.4. Banco de dados fenotípicos para os 221 ratos. 

    Marcadores Moleculares     

 Fenótipo 1 Fenótipo 2 …… Fenótipo 10 …… Fenótipo 23 

  Baseline Captropil   SBPS   M 

Animal 1 122 119  -1  -1 
Animal 2 126 119  -1  -1 

Animal 3 126 128  -1  

 

 
                    -1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 M 
Animal 219 -1 103  164  140,06 

Animal 220 122 110  168  146,17 

Animal 221 -1 107   179   154,05 

 

A Tabela 6.1 possibilita as seguintes observações para o mapa de marcadores utilizados neste 

estudo: cromossomos com muitos marcadores, como o 2 com 23 e o 3 com 18 marcadores, enquanto 

existem cromossomos com muito poucos marcadores, como no caso do cromossomo 15 que apresenta 

somente dois marcadores, e os cromossomos 19 e 20 que apresentam apenas 3 marcadores; os 

M M MM

M M MM

M
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cromossomos que apresentam maiores intervalos de cobertura foram o 2 (com 1.234cM) e o 1 (com 

1.050cM), enquanto que, os cromossomos que apresentam menores intervalos foram o 19 (com 8cM), 

20 (com 11cM) e o 15 (com 15cM); o cromossomo que apresentou maior densidade em termos de 

intervalo por marcador é o cromossomo 1 com 70cM (marcadores, em geral, distantes entre si) e o que 

apresenta menor intervalo por marcador é o cromossomo 11 com 3,6cM, ou seja, os cinco únicos 

marcadores estão em posições bem próximas; o valor de 26,70cM representa o valor da distância 

média entre os marcadores para todo o genoma. 

Em vista disso, nota-se que o mapa de marcadores disponível é bastante heterogêneo, ou seja, 

existem cromossomos com maior número de marcadores, mas que estão mais espaçados entre si, como 

é o caso do cromossomo 1, enquanto que existem outros cromossomos pouco densos em que os 

marcadores estão praticamente juntos, como é o caso do 19. Deste modo, as inferências para QTL’s 

em cromossomos tão pouco densos estão prejudicadas se não, inviabilizadas. 

É importante salientar que, quanto mais denso e maior o número de marcadores distribuídos a 

intervalos regulares ao longo de todos os cromossomos, mais preciso será o mapeamento para a 

identificação de genes (QTL´s) associados a traços quantitativos. 
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Figura 6.2. Mapa genético com 182 marcadores distribuídos nos 21 cromossomos dos ratos do Projeto 
INCOR. Os números à esquerda do cromossomo são as posições (em cM) dos marcadores e à direita 
está representado o nome do marcador. 

 

6.2 – Análise preliminar dos dados do Projeto INCOR 

 
  Considerando os dados do Projeto INCOR, especificamente o traço SBPS, Schork et al. (1995) 

realizando análises de mapeamento intervalar composto (expressão 3.11) encontrou 5 QTL’s 

associados à regulação da pressão sistólica em ratos F2. A Figura 6.3 apresenta o gráfico de perfis da 

estatística Lod score para o ajuste do modelo (3.11), utilizando os recursos do WinQTLCart. 

Como em Schork et al. (1995), a Figura 6.3 indica 5 picos da estatística Lod score, representando 

dois QTL’s (dois picos) no cromossomo 2 e um QTL (um pico) em cada um dos cromossomos 4, 8 e 
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16. Considerando os 21 cromossomos do mapa sob estudo e o valor total mapeado de 6.436cM, na 

Tabela 6.5 estão indicadas as específicas posições (em cM) dos 5 QTL’s encontrados, o marcador 

mais próximo a tal posição e os valores de SSE, AIC e BIC do ajuste do modelo de regressão 

intervalar em cada caso. Nota-se que estes cinco locos foram significativos (a um nível adotado de 2,5 

para a estatística Lod score) e que quanto menor o valor dos critérios adotados, melhor é o ajuste. O 

QTL no cromossomo 4, próximo ao marcador NPY2, é o que apresenta maior valor da estatística Lod 

score e menor valor de SSE, AIC e BIC, relativamente aos demais QTL’s. 

 

 
Figura 6.3. Gráfico de perfil da estatística Lod Score para a variável SBPS. 

 

Utilizando-se as posições dos QTL’s obtidas por Schort et al. (1995) foi calculado para cada um 

deles os valores de SSE, AIC e BIC como pode ser observado na Tabela 6.5. 

Tabela 6.5. Resultados de análise uniloco para SBPS para os 5 QTL’s candidatos. 

 Posição(cM) Cromossomo Marcador SSE AIC BIC 
QTL 1 1.068 2 R5159 440,41 7,87 -6,92 
QTL 2 1.749 2 GCA 437,43 3,01 -11,79 
QTL 3 3.055 4 NPY2 423,17 -0,39 -15,18 
QTL 4 4.879 8 R19a 428,42 0,34 -14,46 
QTL 5 6.096 16 R762 440,69 15,56 0,76 

 

Schork et al. (1995) ajustou alguns modelos de regressão intervalar para múltiplos locos (modelo 

MIM, (expressão 3.15) usando os recursos do WinQTLCart (dados não apresentados no artigo) e não 

conseguiu evidência amostral significativa para detecção de QTL’s epistáticos nos dados do Projeto 

INCOR. Os autores argumentam que é esperado do ponto de vista clínico que existam efeitos de 

interação entre locos que regulam a pressão sistólica, dada a complexidade deste sistema fisiológico, e 

que a não detecção de tal efeito na análise deve ser interpretada mais como uma limitação da 
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metodologia estatística adotada, ou mesmo do delineamento experimental utilizado (tamanho amostral 

insuficiente ou baixa densidade de marcadores no mapa).  

Neste trabalho, seguindo com a análise dos dados do Projeto INCOR, aplicou-se o modelo MIM 

usando os recursos do WinQTLCart. Os resultados de Schork et al. foram confirmados, no sentido de 

não serem detectados QTL’s epistáticos. A Tabela 6.6 apresenta os resultados da análise MIM.  

Na Tabela 6.6 as informações apresentadas referem-se apenas aos três conjuntos de dois QTL’s 

epistáticos de maior efeito encontrados. O primeiro conjunto (indicado como 2x3) refere-se a locos 

localizados nos cromossomos 2 (posição 1.270,10cM, com efeito aditivo) e 8 (posição 5.243,01cM, 

com efeito de dominância), com estatística Lod score para o teste do efeito de interação 

(aditivo*dominante) igual a 1,00 x 10-3. Nota-se que em nenhum dos três casos há significância, dado 

que os valores da estatística Lod score são inferiores a 2,5 (critério adotado).  

Tabela 6.6. Estimativas de posições de QTL, efeitos e interações para o traço SBPS. 

QTL (par) Tipo Cromossomo Marcador Posição (cM) Efeito Lod 

1 A 4 6 3.677,01 12,67 4,59 
1 D 4 6 3.677,01 -5,04 0,42 
2 A 2 2 1.270,10 6,91 1,90 
2 D 2 2 1.270,10 0,87 0,02 
3 A 8 1 5243,01 5,51 1,79 
3 D 8 1 5243,01 -2,65 0,29 

2 x 3 AD    0,92 1,00 x 10-3 
1 x 2 AA    4,27 0,44 
2 x 3 AA    9,48 0,30 

 

O MIM do WinQTLCart utiliza como procedimento de busca por QTL’s epistáticos o método de 

busca condicional, isto é, obtém o QTL com efeito individual maior, dentre todas as posições 

candidatas, e então, com este incluído no modelo, obtém o próximo e testa o efeito de interação. Deste 

modo, como já foi enfatizado no capítulo 4, nem todas as possíveis combinações de dois locos estão 

sendo avaliadas por meio desta estratégia de análise. 

Considerando os 5 QTL’s de maior efeito individual (Tabela 6.5), a Tabela 6.7 mostra os valores 

de SSE, AIC e BIC dos ajustes do modelo de interação (expressão 3.16) para todas as diferentes 

combinações de pares destes locos. Apesar de nenhum destes modelos ser significativo (estatísticas 
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Lod score inferior a 2,5), aquele modelo envolvendo locos do cromossomo 4 e 8 apresentou o 

“melhor” ajuste via o critério SSE (SSE = 416,85). Para os critérios AIC e BIC o “melhor” ajuste foi 

para o modelo incluindo os locos nos cromossomos 2 e 16 (AIC = -0,61 e BIC = -8,01). 

Tabela 6.7. Valores de SSE, AIC e BIC para os diferentes pares de posições dos 5 QTL’s de maior 
efeito individual. 

pos1 pos2 SSE AIC BIC 

QTL 1 QTL 2 432,981 1,93 -5,47 

QTL 1 QTL 3 426,66 29,60 22,20 

QTL 1 QTL 4 425,09 26,38 18,99 

QTL 1 QTL 5 431,84 0,66 -6,74 

QTL 2 QTL 3 423,74 16,00 8,60 

QTL 2 QTL 4 433,50 16,40 9,00 

QTL 2 QTL 5 429,82 -0,61 -8,01 

QTL 3 QTL 4 416,85 17,87 10,48 

QTL 3 QTL 5 422,89 15,57 8,17 

QTL 4 QTL 5 427,89 19,09 11,69 

 
O próximo passo da análise de QTL’s epistáticos dos dados do Projeto INCOR será aplicar a busca 

por algoritmo genético, o que é apresentado na seção 6.4. Na seção 6.3 a seguir trata-se da avaliação 

do AG para alguns conjuntos de dados simulados. 

 

6.3 – Resultados dos Estudos de Simulações 

Os estudos de simulações realizados neste trabalho tiveram como objetivo avaliar a eficiência da 

busca por QTL’s epistáticos via o algoritmo genético (AG) em comparação com os métodos de busca 

exaustiva e condicional. 

Para esta aplicação foram considerados oito cenários de simulação (Situações 1 a 8 da Tabela 6.8) 

de marcadores, fenótipos e tamanho amostral. Para as simulações foram utilizados os recursos do 

WinQTLCart para população F2, com o fenótipo assumindo distribuição N(µ,σ2) para modelos com 

dois QTL’s de efeitos aditivos e com o correspondente efeito de epistasia (interação aditivo*aditivo), 

para mais detalhes, ver Apêndice C – Usos do WinQTLCart. Em todos os casos adotou-se µ=130 e σ 

= 2,2688, se assemelhando à distribuição dos valores de pressão dos ratos F2. Diferentes tamanhos 

amostrais foram adotados (n = 50 e n = 200). 
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A Tabela 6.8 apresenta uma descrição dos oito diferentes cenários de simulação. Foram 

considerados mapas menores com somente 2 cromossomos e 4 marcadores por cromossomo 

(Situações de 1 a 6) e genomas relativamente maiores com 10 cromossomos. Neste último caso, foram 

considerados 4 marcadores por cromossomo e distância de 4cM entre os marcadores, e mapas com 10 

marcadores por cromossomo e distância de 8cM entre os marcadores. O tamanho do genoma (ngen) 

nestes casos foi de 24cM, 120cM e 720cM. Na tabela estão indicados ainda os parâmetros adotados no 

AG: probabilidade de mutação (pm = 0,1 e 0,4), o que corresponde a probabilidades de recombinação 

iguais a pr = 0,9 e 0,6, respectivamente; número de soluções (ns = 100) e número de gerações (ng = 

100 e ng = 1.000). 

Observe-se na Tabela 6.8 que n é o tamanho amostral, pm é a probabilidade de mutação, ns é o 

número de soluções e ng representa o número de gerações. 

Tabela 6.8. Dados considerados no estudo de simulação. 
SITUAÇÕES MAPA Genoma (cM) n pm    ns   ng 

1 2Chr  4M/Chr 24 50 0,1      100 100 

2 2Chr  4M/Chr 24 50 0,4      100 100 

3 2Chr  4M/Chr 24 50 0,4      100 1.000 

4 2Chr  4M/Chr 24 200 0,4      100 1.000 

5 2Chr  4M/Chr 24 200 0,4      100 1.000 

6 2Chr  4M/Chr 24 200 0,4      100 1.000 

7 10Chr  4M/Chr 120 200 0,4      100 1.000 

8 10Chr  10M/Chr 720 200 0,4      100 1.000 

 

Nota-se na Tabela 6.8 que nas Situações de 1 a 3 foi utilizado o mesmo conjunto de dados 

simulados alterando a probabilidade de mutação de 0,1 para 0,4 (Situações 1 e 2) e o número de 

gerações de 100 para 1.000 (Situações 2 e 3). 

Para as Situações 4, 5 e 6 foram utilizadas diferentes réplicas simuladas a partir do mesmo conjunto 

de dados sem alterar os parâmetros do modelo (somente “sementes” diferentes). 

Já nas Situações 7 e 8 foram utilizados genomas maiores de 120cM e 720cM respectivamente. 

Na análise de cada um destes conjuntos de dados foram aplicadas as metodologias de busca 

exaustiva, condicional e por AG, utilizando os critérios de ajuste por SSE, AIC e BIC para os 

parâmetros pm (probabilidade de mutação), ns (número de soluções) e ng (número de gerações por 

solução). Para tanto, em todos os casos, o modelo de regressão intervalar com 2 QTL’s de efeitos 
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aditivos e com efeito de epistasia (expressão 3.16) foi ajustado aos dados utilizando-se o programa 

implementado neste trabalho com os recursos do R (Apêndice B). Além disso, em cada caso aplicou-

se o procedimento MIM diretamente do WinQTLCart. 

Na Tabela 6.9 estão indicados as porcentagens de convergência (pcvog) para o valor ótimo global 

resultantes da análise dos dados simulados por algoritmo genético (AG). Nota-se que, nestes casos, 

que o ponto ótimo global é conhecido, tanto pelos parâmetros definidos nas simulações como também, 

estes pontos podem ser encontrados diretamente por meio da busca exaustiva, a qual avalia todos os 

possíveis pares de posições. O pcvog é calculado simplesmente pela razão do número de soluções que 

atingiram o ponto ótimo global dentre o total de soluções executadas (ns = 100). Os resultados 

indicam que: 

Tabela 6.9. Resultados para diferentes valores de pcvog (em %) para as diferentes funções objetivo. 

    AG 

SITUAÇÕES SSE AIC BIC 
1 14 4 4 

2 20 6 5 

3 36 18 17 

4 2 4 1 

5 28 18 17 

6 32 21 22 

7 1 1 1 

8 1 0 0 

 

• a porcentagem de convergência para o valor ótimo global (pcvog) aumentou quando a 

probabilidade de mutação (pm) aumentou de 0,1 para 0,4 (ver Situações 1 e 2) e o número de gerações 

(ng) aumentou de 100 para 1.000 (ver Situações 2 e 3); 

• a pcvog sofreu uma diminuição quando o número de indivíduos aumentou de 50 para 200 

(Situações 3 e 4) e quando o tamanho do genoma aumentou (Situações 4 e 7); e 

• o método que mais atingiu o pcvog foi o SSE, seguido do AIC, e por último, o BIC. 

Após ser concluída a busca por AG, o programa em R executa a rotina implementada para busca 

exaustiva e então a condicional. Na Figura 6.4 estão apresentados gráficos dos resultados da análise 

das Situações 1 e 7 para busca exaustiva, considerando os três critérios SSE, AIC e BIC. Todas as 

combinações possíveis de posições do “genoma” são avaliadas neste caso (sob uma varredura do mapa 

de 1 em 1 cM) e os valores da função objetivo obtidos foram ordenados para a construção dos 
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gráficos. A abscissa dos gráficos representa o índice do par de posições que compõem o espaço de 

pesquisa e a ordenada representa os valores ordenados da função objetivo (BIC, AIC e SSE). A 

primeira linha refere-se a Situações 1 (genoma menor) e a segunda a Situações 7 (genoma maior). 

Nota-se que o comportamento do BIC e AIC são mais parecidos entre si e diferentes do 

comportamento do SSE, principalmente para Situações 7. Os gráficos do BIC e AIC mostram um 

platô com valores intermediários da função que são produzidos por um número muito grande de pares 

de posições, poucos pares produzem valores altos da função (BIC > 0 e AIC > 50, para Situações 8) e 

poucos produzem valores mais baixos da função (BIC < -15 e AIC < 35, para Situações 7). O gráfico 

para SSE mostra um platô para os maiores valores da função (SSE > 440, para Situações 7) e parece 

haver uma maior discriminação entre os pares de posições para a análise via esta função. 

                 BIC                                                    AIC                                              SSE 

  

  
Figura 6.4. Gráficos dos ajustes ordenados da busca exaustiva para os métodos BIC, AIC e SSE, 
considerando Situações 1 (primeira linha) e Situações 7 (segunda linha). 
 

A Tabela 6.10 apresenta os pares de posições cromossômicas do ponto ótimo global encontrado 

para as soluções obtidas pelos métodos de busca por algoritmo genético, exaustiva, WinQTLCart e 

condicional, para as diferentes funções objetivo e para Situações de 1 a 8.  

 
 
 
 
 
 



105 
 

Tabela 6.10. Resultados dos diferentes pares de posições (cM) para os conjuntos de dados simulados 
obtidos pelos diferentes métodos de busca e diferentes funções objetivo. 

  METODOLOGIAS  

                                  AG  BUSCA EXAUSTIVA BUSCA CONDICIONAL 

Situações SSE AIC BIC WinQTLCart SSE AIC BIC SSE AIC BIC 

1 (5;26) (5;26) (5;26) (3,6;22,4) (5;26) (5;26) (5;26) (5;26) (5;26) (5;26) 

2 (5;26) (5;26) (5;26) (3,6;22,4) (5;26) (5;26) (5;26) (5;22) (5;22) (5;22) 

3 (5;26) (5;26) (5;26) (3,6;22,4) (5;26) (5;26) (5;26) (5;22) (5;22) (5;22) 

4 (1;13) (1;13) (1;13) (3,6;22,4) (1;13) (1;13) (1;13) (9,25) (7,22) (9,22) 

5 (5;22) (5;22) (5;22) (3,6;22,4) (5;22) (5;22) (5;22) (5;22) (5;22) (5;22) 

6 (5;26) (5;26) (5;26) (3,6;22,4) (5;26) (5;26) (5;26) (5;26) (5;26) (5;26) 

7 (104; 113) (104; 113) (104; 113) (103,3;108,9) (104; 113) (104; 113) (104; 113) (104; 113) (100; 113) (104; 113) 

8 (9;633) (1;601) (1;641) (8,7;634,1) (9;633) (9;633) (9;633) (9;621) (9;621) (9;621) 

 
Da Tabela 6.10 é possível observar que o melhor ajuste foi encontrado no mesmo par de 

posições para busca exaustiva e por algoritmo genético para as Situações 1 a 7, para os três 

métodos considerados (SSE, AIC e BIC). A busca condicional encontrou o mesmo valor que 

a busca exaustiva para Situações 1, 5, 6 e 7 (somente para os métodos SSE e BIC), porém estes 

valores não coincidem com os valores obtidos para a busca realizada utilizando o 

procedimento MIM do WinQTLCart. Vale notar que o programa WinQTLCart, módulo MIM, 

realiza a busca condicional mas o ajuste do modelo epistático é feito via o modelo de mistura 

de Normais, o que pode justificar tais diferenças. 

A Tabela 6.11 apresenta resultados da análise via o modelo MIM do WinQTLCart. São mostradas 

as estimativas dos efeitos principais e de interação e o valor da estatística razão de verossimilhanças 

(para os testes dos efeitos aditivos de cada QTL e da epistasia) para todos os conjuntos de dados 

simulados (Situações 1 a 8). Da tabela é possível verificar que para Situações 1 a 3 o valor da 

estatística LR são muito baixos e não significativos (critério adotado, LR = 11,52, ou Lod score = 2,5), 

oposto ao que ocorre com Situações 4, 7 e 8. Para todos os conjuntos o primeiro QTL incluído no 

modelo é o de efeito mais significativo dentre os demais pontos do espaço de busca, já que o 

procedimento de inclusão dos pares é condicional. Nota-se que este procedimento não alcançou o 

ponto ótimo global em nenhum caso (o par de posições encontrado não é o mesmo da solução da 

busca exaustiva).  
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Tabela 6.11. Valores dos efeitos e estatística razão de verossimilhanças para a análise de todos os 
conjuntos de dados no WinQTLCart. 

  Metodologia: MIM - WinQTLCart  

  Efeitos   Estatística LR  

SITUAÇÕES a1 a2 a1a2 a1 a2 a1a2 
1 - 0,38 0,40 0,65 6,97 0,76 0,19 
2 - 0,38 0,40 0,65 6,97 0,76 0,19 
3 - 0,38 0,40 0,65 6,97 0,76 0,19 
4 - 0,80 0,84 1,63 30,89 15,56 45,27 
5 - 0,38 0,40 0,65 3,75 1,92 7,91 
6 - 0,38 0,40 0,65 11,39 2,09 10,51 
7 1,13 0,24 1,63 66,82 3,71 67,78 
8 0,85 0,80 -1,63 27,43 25,41 35,71 

 

A Tabela 6.12 apresenta os valores ótimos das funções objetivo (SSE, AIC e BIC) encontrados 

pelas buscas por algoritmo genético, exaustiva, condicional e WinQTLCart. Os resultados da Tabela 

6.12 indicam que as soluções ótimas obtidas pela busca por AG coincidem com as soluções obtidas 

pela busca exaustiva, isto é, a busca por AG é tão sensível quanto à busca exaustiva (Situações 1 a 8). 

Ainda, entre as buscas por AG, WinQTLCart e condicional, o melhor desempenho foi alcançado na 

busca por AG e, por fim, o desempenho do WinQTLCart (sob os valores obtidos das funções objetivo) 

foi o pior efetuado dentre todos os diferentes métodos de busca, inclusive pior que o desempenho do 

método condicional na maioria dos conjuntos de dados considerados (Situações 1 a 3, 5 e 6).   

Tabela 6.12 Resultados das soluções obtidas para as buscas por algoritmo genético, exaustiva, 
WinQTLCart e condicional para o ponto ótimo global. 

 METODOLOGIAS 
 AG  WinQTLCart  BUSCA EXAUSTIVA BUSCA CONDIC. 

SITUAÇÕES SSE AIC BIC SSE AIC BIC SSE AIC BIC SSE AIC BIC 
1 47,89 0,04 -23,61 69,96 8,54 -15,10 47,89 0,04 -23,61 47,89 0,19 -23,45 
2 47,89 0,04 -23,61 69,96 8,54 -15,10 47,89 0,04 -23,61 47,89 0,19 -23,45 
3 47,89 0,04 -23,61 69,96 8,54 -15,10 47,89 0,04 -23,61 47,89 0,19 -23,45 
4 197,66 -2,46 -31,65 214,14 9,63 -19,56 197,66 -2,46 -31,65 248,56 9,30 -19,89 
5 57,50 0,72 -22,92 66,38 8,16 -15,48 57,50 0,72 -22,92 57,50 0,72 -22,92 
6 64,39 -0,38 -24,03 103,45 11,98 -11,67 64,39 -0,38 -24,03 64,39 -0,38 -24,03 
7 185,84 -3,15 -32,52 285,31 15,19 7,84 185,84 -3,15 -32,52 334,01 -3,15 -32,52 
8 192,05 0,49 -31,48 277,31 12,73 -16,46 192,05 -3,94 -32,13 305,94 10,93 -31,92 

 
A Tabela 6.13 apresenta os resultados dos ajustes para todos os conjuntos de dados no caso dos 

procedimentos AG e busca exaustiva, considerando os valores mínimos e máximos das funções 

objetivo (SSE, AIC e BIC) dentre todas as soluções avaliadas pelo procedimento. Como já observado 

na tabela anterior, os valores mínimos para os conjuntos de soluções obtidas por AG são iguais aos 

valores mínimos para busca exaustiva, independente da função objetivo. Os valores máximos obtidos 

por AG são menores que os valores máximos obtidos pelas soluções para busca exaustiva. Nota-se que 
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o intervalo obtido entre as soluções por AG é um subintervalo daquele obtido para as soluções via 

busca exaustiva. Quanto ao procedimento de busca condicional este intervalo não é informativo 

devido ao número limitado de soluções pesquisadas pelo procedimento e não é apresentado. 

Tabela 6.13. Resultados para diferentes limite inferior e limite superior para o conjunto de soluções 
para busca por algoritmo genético (AG) e busca exaustiva (BE). 

   METODOLOGIAS   
  AG (limite inferior) AG (limite superior) BE (limite inferior) BE (limite superior) 

SITUAÇÕES SSE AIC BIC SSE AIC BIC SSE AIC BIC SSE AIC BIC 

1 47,89 0,04 -23,61 67,74 8,56 -14.56 47,89 0,04 -23,61 95,95 27,99 -2,42 
2 47,89 0,04 -23,61 62,88 7,40 -15.43 47,89 0,04 -23,61 95,95 27,99 -2,42 
3 47,89 0,04 -23,61 60,85 7,04 -16.71 47,89 0,04 -23,61 95,95 27,99 -2,42 
4 197,66 -2,46 -31,65 218,70 1,.22 -18.94 197,66 -2,46 -31,65 326,33 26,35 -2,85 
5 57,50 0,72 -22,92 67,39 7,43 -16.71 57,50 0,72 -22,92 100,17 28,40 4,76 
6 64,39 -0,38 -24,03 73,85 15,97 -17.02 64,39 -0,38 -24,03 142,83 19,06 -4,59 
7 185,84 -3,15 -32,52 358,12 13,55 -14.40 185,84 -3,15 -32,52 469,30 53,65 24,46 
8 192,05 0,49 -31,48 311,06 15,97 -13.20 192,05 -7,94 -32,13 450,49 39,26 23,76 

 

A Tabela 6.14 complementa a informação apresentada na tabela anterior e mostra o comprimento 

do intervalo, isto é, a amplitude de variação entre o menor e o maior valor da função objetivo (SSE, 

AIC e BIC) avaliada no conjunto de soluções obtidas na busca por algoritmo genético e busca 

exaustiva.  

Tabela 6.14. Amplitude de variação dos valores obtidos da função objetivo para busca por algoritmo 
genético e exaustiva. 

       AG  BUSCA EXAUSTIVA  

SITUAÇÕES MAPA genoma n pm ns ng SSE AIC BIC SSE AIC BIC 

1 2Chr  4M/Chr 24 50 0,1 100 100 19,85 8,53 9,05 48,07 27,95 21,19 
2 2Chr  4M/Chr 24 50 0,4 100 100 15,00 7,36 8,19 48,07 27,95 21,19 
3 2Chr  4M/Chr 24 50 0,4 100 1.000 12,96 7,00 6,90 48,07 27,95 21,19 
4 2Chr  4M/Chr 24 200 0,4 100 1.000 21,05 12,68 12,71 128,67 28,81 28,81 
5 2Chr  4M/Chr 24 200 0,4 100 1.000 9,90 6,70 6,22 42,68 27,68 27,68 
6 2Chr  4M/Chr 24 200 0,4 100 1.000 9,46 16,35 7,00 78,43 19,44 19,44 
7 10Chr  4M\Chr 120 200 0,4 100 1.000 12,28 16,71 18,12 283,46 56,80 56,98 

8 10Chr  10M\Chr 720 200 0,4 100 1.000 119,01 15,48 18,27 258,45 46,20 55,89 
 

Da Tabela 6.14 é possível observar que: 

• o valor da amplitude, para todas as funções objetivo adotadas, para busca por AG, diminui 

quando aumenta a pm de 0,1 para 0,4 (Situações 1 e 2) e quando ng aumenta de 100 para 1.000 

gerações (Situações 2 e 3); 
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• o valor da amplitude aumenta para todas as funções objetivo adotadas, quando o número de 

indivíduos aumenta de 50 para 200 (Situações 3 e 4) e quando aumenta o tamanho do genoma de 

120cM para 720cM (Situações 4 e 7);  

• os valores da amplitude obtidos para busca exaustiva (BE), para todas as funções objetivo 

(SSE, AIC e BIC), e para todos os modelos (Situações 1 a 10), são maiores que os mesmos intervalos 

obtidos para busca por AG, o que é esperado já que na BE todos os pares de posições são avaliados, o 

que não ocorre na busca por AG, sendo este um subintervalo do primeiro. 

Considerando especificamente Situações 1 (genoma menor), a Tabela 6.15 apresenta o número de 

vezes com que cada possível par de posições ocorre no AG, fixado ns = 100. Observa-se que, neste 

caso, o par de posições mais freqüente (que foi considerado como solução na maior quantidade de 

vezes) foi o par formado pela posição 5cM, no cromossomo 1, e posição 22cM, no cromossomo 2, que 

é a posição “ótima” (menor valor das funções objetivo). Para um genoma pequeno isto é esperado e 

mostra que não é necessário nestas situações adotar um número grande de soluções. 
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Tabela 6.15. Freqüência de ocorrência de pares de posições de Situações 1 para cada função objetivo. 
 

SSE 
 Pos2 (cM)  

Pos1(cM) 20 21 22 23 24 Total 
0 6 0 0 0 0 6 
1 0 0 2 5 0 7 
2 0 0 11 11 0 22 
3 0 1 9 8 0 18 
4 19 0 0 0 11 30 
5 0 0 3 9 0 12 
6 0 0 0 3 0 3 
7 0 0 2 0 0 2 

Total 25 1 27 36 11 100 
 

BIC 

 Pos2 (cM)  

Pos1(cM) 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total 

0 1 0 0 2 0 0 0 9 0 0 0 7 19 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 4 0 11 

2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5 3 0 11 

3 0 0 0 0 1 0 2 0 2 6 5 1 17 

4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 13 

5 0 0 0 0 0 2 1 0 5 2 3 1 14 

6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 4 

7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 0 7 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 

10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Total 1 1 1 2 1 3 7 14 8 24 20 18 100 

 

AIC 

 Pos2 (cM)  

Pos1(cM) 12 19 20 21 22 23 24 Total 

0 1 0 6 0 0 0 0 7 

1 0 0 0 0 4 3 0 7 

2 0 0 0 0 7 8 0 15 

3 0 1 0 1 8 14 0 24 

4 0 0 18 0 0 0 6 24 

5 0 0 0 0 9 10 0 19 

6 0 0 0 0 0 1 0 1 

8 0 0 0 0 2 1 0 3 

Total 1 1 24 1 30 37 6 100 

 

A Tabela 6.16 mostra a quantidade de empates (quantidade de ajustes que obtiveram valores 

iguais) para os conjuntos de Situações 2 e 3 com o objetivo de verificar o efeito do tamanho amostral. 

A tabela indica que ao aumentar a quantidade de indivíduos de 50 para 200 há uma diminuição do 

número de empates. Este resultado é um ponto importante que justifica a diminuição no número de 
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vezes que o algoritmo genético converge para o ponto ótimo global quando o tamanho amostral 

aumenta. 

Tabela 6.16. Número de empates na análise por AG Situações 2 e 3. 

SITUAÇÕES n empates 

2 50 77 
3 200 45 

 
É importante salientar que a quantidade de empates também diminui à medida que aumenta o 

tamanho do genoma. Este tipo de resultado que tem sido apontado na literatura também ocorreu para 

os demais conjuntos de dados simulados (Situações 1 a 8, resultado não apresentado).  

Ao aumentar o tamanho do genoma de 120cM para 720cM (de Situações 7 para Situações 8) é 

possível verificar que na busca exaustiva os pares de posições que resultam no ponto ótimo global são 

os mesmos independente da função objetivo (SSE, AIC e BIC) e também coincidem com a solução 

para o SSE na busca por AG. Porém o mesmo não ocorreu na busca por algoritmo genético para os 

métodos AIC e BIC que atingiram pontos ótimos locais, cujos valores são maiores que os valores 

obtidos para as mesmas funções objetivo para a busca exaustiva. Isto mostra que 100 soluções com 

1.000 gerações/solução para este tamanho de genoma não é suficiente para que o AG atinja o ponto 

ótimo global.  

Ao aumentar a quantidade de indivíduos de 50 para 200, nota-se um aumento nos valores de SSE, 

diminuição dos valores de AIC e BIC e uma forte diminuição na quantidade de vezes que a busca por 

algoritmo genético atinge o ponto ótimo global (pog), conforme pode ser visto na Tabela 6.17. Nesta 

tabela estão indicados o valor (vog) da função objetivo no pog, a proporção de vezes (pcvog) que esta 

solução é atingida no total de soluções avaliadas e os limites inferior e superior obtidos dentre todos os 

valores assumidos pela função ao longo das soluções. 

Tabela 6.17. Resultados para Situações 3 e 4 utilizando diferentes funções objetivo. 
Situações n Método ns ng pm Chr marcs genoma vog pcvog liminf limsup 

3 50 SSE 100 1.000 0,4 2 8 24 47,89 36 47,89 60,85 
3 50 AIC 100 1.000 0,4 2 8 24 0,04 18 0,04 7,04 
3 50 BIC 100 1.000 0,4 2 8 24 -23,61 17 -23,61 -16,71 
4 200 SSE 100 1.000 0,4 2 8 24 197,66 2 197,66 218.70 
4 200 AIC 100 1.000 0,4 2 8 24 -2,46 4 -2,46 1,22 
4 200 BIC 100 1.000 0,4 2 8 24 -31,65 1 -31,65 -18,94 
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Ao aumentar a quantidade de gerações de 100 para 1.000 ocorre: diminuição da amplitude do 

intervalo definido pelo valor mínimo e máximo da função objetivo no conjunto de soluções obtidas na 

busca por algoritmo genético e aumento na quantidade de vezes que o algoritmo atinge o pog, 

conforme pode ser visto na Tabela 6.18. 

            Tabela 6.18. Resultados para Situações 2 e 3 para as diferentes funções objetivo. 
Situações n método Soluções Gerações pm Chr marcs. genoma vog pcvog liminf limsup 

2 50 SSE 100 100 0,4 2 8 24 47,89 20 47,89 62,88 
3 50 SSE 100 1.000 0,4 2 8 24 47,89 6 47,89 60,85 
2 50 AIC 100 100 0,4 2 8 24 0,04 5 0,04 7,40 
3 50 AIC 100 1.000 0,4 2 8 24 0,04 36 0,04 7,04 
2 50 BIC 100 100 0,4 2 8 24 -23,61 18 -23,61 -15,43 
3 50 BIC 100 1.000 0,4 2 8 24 -23,61 17 -23,61 -16,71 

 

Ao aumentar o tamanho do genoma de 24cM para 120cM, há um aumento do tamanho do espaço 

de busca (número de possíveis pares de posições) com praticamente o desaparecimento de 

possibilidades de empates e também a diminuição do número de vezes que o algoritmo genético atinge 

o ponto ótimo global (pog), o que só ocorreu em 1 única solução dentre as 100 avaliadas. Estes 

resultados indicam, de forma empírica, que quanto maior o tamanho do genoma, maior é a necessidade 

de aumentar o número de gerações para que uma determinada solução tenha maior probabilidade de 

atingir o ponto ótimo global. 

Ao aumentar o tamanho do genoma de 120cM para 720cM (10 cromossomos, 100 marcadores e 

distância entre marcadores de 8cM), a busca exaustiva começa a se tornar impraticável. Nota-se 

também um aumento na probabilidade de que a busca por algoritmo genético não atinja o ponto ótimo 

global, pelo fato de que 1.000 gerações/solução, neste caso, pode não ser suficiente devido ao grande 

aumento do tamanho do espaço de busca, de 7.260 para 259.560 pontos (pares de posições).   

Tabela 6.19– Valores de SSE para cada patamar encontrado ao longo de 10.000 gerações para uma 
única solução da análise de Situações “8”. 

SSE Diferença Posição Quantil (%) 

363,84 254.697 4.768 1,84 

348,85 2.491 2.277 0,88 

336,44 1.503 774 0,30 

333,36 202 572 0,22 

326,99 180 392 0,15 

278,66 317 75 0,03 

277,38 7 68 0,03 

265,12 23 45 0,02 
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Para verificar a eficiência do AG em convergir para o ponto ótimo global em genomas de tamanho 

relativamente grandes, aplicou-se o AG na análise de Situações 8, porém adotando-se 1 única solução 

e 10.000 gerações. Para esta única solução, a Tabela 6.19 mostra os 8 valores de SSE que ocorreram 

ao longo da realização de 10.000 gerações. Deste modo, nota-se que para esta solução o valor 

SSE=265,12 correspondeu ao melhor ajuste. Além disso, a tabela apresenta o valor Diferença que 

representa o número de pares de posições, dentre todos os possíveis (259.560, neste caso), que 

produziram valores superiores (ajustes “piores”) ao valor dado de SSE. Ainda, é fornecido na tabela a 

posição de cada um destes valores de SSE no conjunto de todos os possíveis valores obtidos pela 

busca exaustiva e o quantil empírico associado a cada um destes valores de SSE em relação aos 

valores de SSE encontrados e ordenados na busca exaustiva. 

Note-se, que no caso do quantil empírico, o primeiro valor selecionado foi o de SSE = 363,840, que 

foi mantido por 3.464 gerações, com posição 4.768 em relação às 259.560 posições da busca 

exaustiva, representando um quantil empírico de 1,8% o que representa um valor bem próximo do 

ponto ótimo global. 
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Figura 6.5. Diagrama de barras para os valores de SSE ao longo de 10.000 gerações para uma única 
solução do conjunto de Situações “8”. 
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A Figura 6.5 apresenta um diagrama de barras, onde o comprimento de cada barra representa o 

número de gerações que o AG permaneceu no mesmo valor de SSE ao longo das 10.000 gerações. 

Note-se, que o valor de SSE = 348,85 é o que permanece uma maior quantidade de gerações, sendo 

que o valor de “melhor” ajuste, SSE = 265,12, ocorreu apenas 19 vezes. 

Note-se ainda que, quanto maior o valor do SSE em um determinado patamar, maior será o número 

de gerações que permanecerão neste patamar. Isto ocorre pelo fato de que, quanto mais próximo for o 

valor do ajuste obtido do valor do ponto ótimo global, menor será a quantidade de pontos disponíveis 

no intervalo entre o ajuste obtido como ponto ótimo local considerado na atualização e o ajuste que 

deveria ser o ponto ótimo global. 

De maneira geral, os resultados da análise dos dados simulados mostram que a busca por AG é 

mais eficiente para a função objetivo SSE, para maior número de gerações, maior probabilidade de 

“mutação” e maior número de indivíduos. 

 

6.4 – Análise Multilocos com Efeito de Epistasia dos Dados do Projeto 

INCOR 

A Tabela 6.20 apresenta os valores dos parâmetros mapa de marcadores, tamanho amostral (n), 

probabilidade de mutação (pm), número de soluções (ns) e de gerações (ng) adotados na análise dos 

dados de SBPS dos ratos F2 do Projeto INCOR (Dados reais) por AG.   

Tabela 6.20. Dados considerados no estudo para dados reais 
SITUAÇÕES MAPA Genoma n pm ns ng 

9 DADOS REAIS 6.436 221 0,4 100 100 

10 DADOS REAIS 6.436 221 0,4 100 1.000 
 

 
O mapa de marcadores dos dados reais do Projeto INCOR refere-se a 21 cromossomos dos ratos 

com número variável de marcadores por cromossomo, conforme já descrito na Tabela 6.1, totalizando 

182 marcadores. Percorrendo o mapa com posições fixadas de 1 em 1cM obtém-se 6.436 posições ao 

longo dos 21 cromossomos.  

A Tabela 6.21 apresenta os pares de posições (QTL’s epistáticos) obtidos na análise dos dados dos 

ratos F2 para os procedimentos de busca por AG, WinQTLCart e Busca condicional. Nota-se que a 
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definição de Situações 9 e 10 é válida somente para aplicação do AG e também para estes dados não 

aplicou-se o procedimento de busca exaustiva dado que o número total de pares possíveis a serem 

avaliados é muito grande neste caso. 

 
Tabela 6.21. Pares de posições para os dados do Projeto INCOR obtidos pelos diferentes métodos de 
busca e diferentes funções objetivo. 

 AG  BUSCA CONDICIONAL 

Situações SSE AIC BIC WinQTLCart SSE AIC BIC 

9 (1246;5068) (1246;5068) (1246;5068) (1073;3192) (3072;5769) (3072;5769) (3072;5769) 

10 (3842;5314) (3842;5314) (3842;5314) - - - - 

 

Observe que a busca obtida no WinQTLCart encontrou o primeiro loco (QTL 1) localizado  na 

posição 3.192cM no cromossomo 4, que fica mais próximo do marcador TGFAA, e o segundo loco 

(QTL2, dado que o QTL1 está no modelo) foi encontrado na posição 1.073cM no cromossomo 2, que 

fica mais próximo do marcador R5129. Os valores de SSE, AIC e BIC para este modelo de QTL’s 

epistáticos (aditivo*aditivo) são 417,22, 15,30 e -14,30, respectivamente. Estes ajustes são piores que 

os obtidos pela busca por AG como pode ser observado na Tabela 6.24 para o conjunto de dados reais. 

Além disso, nota-se que os resultados do WinQTLCart apresentados na Tabela 6.21 são levemente 

diferentes daqueles apresentados na Tabela 6.6 para os efeitos aditivos dos locos nos cromossomos 2 e 

4, pois naquela situação foi permitido ao programa incluir efeitos de dominância (para comparar os 

resultados com os de Schork et al., 1995). 

Já para a busca condicional, o primeiro QTL está localizado na posição 3.072cM no cromossomo 4, 

próximo do marcador NPY, e o segundo QTL está localizado na posição 5.769cM localizado no 

cromossomo 12, próximo ao marcador R1053. O resultado diferente, comparado com o WinQTLCart, 

pode ser justificado pelas suposições distribucionais dos resíduos do modelo, que são diferentes em 

cada caso (suposições clássicas x mistura de normais). 

Observe-se que para os Situações 9 (ns = 100, ng = 100), após efetuar a busca por algoritmo 

genético, independente da função objetivo adotada, os dois QTL’s epistáticos encontrados 

localizaram-se na posição 1.246cM, próximo ao marcador R113 no cromossomo 2, e na posição 

5.068cM, próximo ao marcador  CP4508 no cromossomo 8. Para o conjunto de Situações 10 (ns = 

100, ng = 1.000), nota-se que o QTL1 encontrado ficou mais próximo do marcador R1135, na posição 
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3.842cM no cromossomo 5, e o QTL2 ficou mais próximo do marcador R5175, na posição 5.842cM 

no cromossomo 9.  

A Tabela 6.22 apresenta as estimativas dos efeitos e da estatística razão de verossimilhanças para o 

ajuste via o modelo MIM do WinQTLCart, para o conjunto de dados reais, onde a1 representa o efeito 

aditivo do QTL1 (loco no cromossomo 4), a2 representa o efeito aditivo do QTL2 (loco no 

cromossomo 2) e a1a2 representa o efeito de interação epistática aditivo*aditivo. Da tabela é possível 

verificar efeito significativo do QTL1 e do QTL2 quando o QTL1 está no modelo, mas não há efeito 

significativo de interação (Λ = 5,26 que corresponde a Lod score = 1,14). 

Tabela 6.22. Estimativas dos efeitos e estatística razão de verossimilhanças na análise dos dados reais 
no WinQTLCart. 

  Efeitos   Estatística LR  

SITUAÇÕES a1 a2 a1a2 a1 a2 a1a2 
Reais 12,06 6,87 1,12 36,56 19,36 5,26 

 
A Tabela 6.23 apresenta os valores de SSE, AIC e BIC, para as posições encontradas como 

soluções obtidas pelas buscas por AG, condicional e pelo MIM do WinQTLCart. 

Tabela 6.23 Valores das funções objetivo para as soluções obtidas por algoritmo genético, 
WinQTLCart e condicional na análise do conjunto de dados reais. 

 AG  WinQTLCart  BUSCA CONDIC 
SITUAÇÕES SSE AIC BIC SSE AIC BIC SSE AIC BIC 

9 385,59 2,44 -2,31 417,22 15,30 -14,30 404,46 4,53 -2,87 
10 170,83 -4,74 -34,33 - - - - - - 

 
Ao aumentar o número de gerações de 100 (Situações 9) para 1.000 (Situações 10) observa-se uma 

melhora no desempenho do AG, como pode ser observado na Tabela 6.23 com a diminuição nos 

valores das funções objetivo. 

Verifica-se também na Tabela 6.23 que, ao fazer a comparação dos valores das funções objetivo 

entre as soluções ótimas obtidas pelos diferentes métodos de busca (AG, WinQTLCart e BC), o 

“melhor” desempenho foi alcançado pelo procedimento AG (menor valor das funções objetivo, 

principalmente ao considerar-se Situações 10, ng = 1.000). Ao comparar o procedimento condicional 

com o WinQTLCart, o primeiro teve melhor desempenho considerando-se as funções SSE e AIC, mas 

para BIC o WinQTLCart superou o condicional.  

A Tabela 6.24 apresenta os resultados dos ajustes para o conjunto de dados reais nas duas situações 

em que o AG foi aplicado (Situações 9 e 10), para as três funções objetivo SSE, AIC e BIC. São 
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apresentados os valores mínimos e máximos para o conjunto das 100 soluções obtidas pela busca por 

algoritmo genético em cada caso.  

Tabela 6.24. Valores mínimo e máximo encontrados pelo AG dentre as 100 soluções avaliadas na 
análise dos dados reais (Situações 9 e 10). 

 AG (limite inferior) AG (limite superior) 
SITUAÇÕES SSE AIC BIC SSE AIC BIC 

9 385,59 2,44 -4,91 430,98 5,09 -2.31 

10 170,83 -4,74 -34,33 422,09 6,84 -9.91 
 

Verifica-se na Tabela 6.24 que ao aumentar o número de gerações de 100 (Situações 9) para 1.000 

(Situações 10) ocorreu uma diminuição nos valores limites inferiores para as três diferentes funções 

objetivo. Para o valor do limite superior ocorreu uma diminuição para os métodos SSE e BIC, 

enquanto que para o método AIC ocorreu um aumento no limite superior.  

 
Tabela 6.25. Amplitude de variação dos valores obtidos da função objetivo para busca por AG. 

       Amplitude 

SITUAÇÕES MAPA genoma n pm ns ng SSE AIC BIC 

9 DADOS REAIS 6.436 221 0,4 100 100 45,39 2,65 2,65 

10 DADOS REAIS 6.436 221 0,4 100 1.000 251,26 11,58 24,42 
 

Observa-se na Tabela 6.25 que ao aumentar o número de gerações de 100 para 1.000 o 

comprimento do intervalo (amplitude de variação entre o maior e o menor valor) de variação dos 

valores da função objetivo calculados para o par de soluções encontrado no AG aumenta 

substancialmente. Lembre-se que foram avaliadas ns = 100 soluções. 

A Figura 6.6 mostra um gráfico de dispersão para 100 soluções da busca por algoritmo 

genético com 1.000 gerações/solução para o conjunto dos dados reais dos ratos (Situações 10).  
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Figura 6.6. Gráfico de dispersão das soluções da busca por AG para SSE (Situações 10). 

 

Observe-se no gráfico da Figura 6.6 que o maior número de soluções (para pares de 

posições) estão localizados em valores de SSE maiores que 400 e destaca-se também a 

existência de duas soluções de SSE com valores menores que 200 e uma solução de SSE 

maior que 350. 

Tabela 6.26. Valores de SSE para uma única solução do AG após 10.000 gerações para o conjunto de 
dados reais. 

SSE Patamar (ng) 

408,92 5.427 

410,16 1.895 

410,19 1.018 

414,06 1.149 

415,55 283 

416,18 228 

Total 10.000 

 
Aplicou-se o AG em mais uma situação específica, na qual fixou-se ns = 1, uma única solução, e 

10.000 gerações (ng = 10.000), com o objetivo de avaliar a eficiência do algoritmo para um número 

bastante grande de gerações. A Tabela 6.26 mostra os resultados para cada patamar encontrado nos 

valores de SSE e número de gerações (ng) em que a busca por algoritmo genético permaneceu em 
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cada patamar (ponto ótimo local). Nota-se que, em geral, como pode ser observado na Figura 6.7, 

quanto menor o valor de SSE, maior é o número de gerações que fez com que esse valor de ajuste se 

mantivesse em um patamar. Este resultado é de se esperar já que o número de pares de posições do 

genoma sem qualquer efeito epistático é esperado ser muito grande. Nota-se ainda, que esta solução 

particular foi “pior” que os resultados obtidos na aplicação do AG nas situações das Situações 9 e 10. 
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Figura 6.7. Diagrama de barras para uma única solução do AG após 10.000 gerações para o conjunto 
de dados reais. 

 

A Figura 6.7 mostra que para a situação considerada (AG com ns = 1 e ng = 10.000) de análise dos 

dados reais, quanto maior o valor de SSE, maior é a quantidade de gerações que permanece neste 

patamar. 

A Figura 6.8 mostra um gráfico de perfis de médias que considera os genótipos dos marcadores 

R1335, no cromossomo 5, e R5175, no cromossomo 9, que correspondem aos marcadores mais 

próximos das posições “ótimas” encontradas pelo AG na análise dos dados reais (Situações 10), onde 

a busca por AG executou 100 soluções com 1.000 gerações/solução.  
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Figura 6.8. Gráfico de perfis de médias de SBPS para cada par de genótipos dos marcadores R1135 e 
R5175. 

 

Nota-se na Figura 6.8 um forte indício de existência de interação epistática, dado que o padrão de 

variação dos perfis não segue o paralelismo. Isto está de acordo com a solução obtida pela busca por 

QTL’s epistáticos via o procedimento AG (Situações 10), considerando que o efeito conjunto destes 

marcadores possa representar o comportamento dos pares de posições efetivamente encontradas no 

AG (Tabela 6.21). 

A Figura 6.9 mostra gráficos de contorno para os valores de SSE, AIC e BIC  obtidos dos 

ajustes considerando os diferentes pares de posições (combinação de 182 duas a duas, o que é 

igual a 16.471 possibilidades) localizadas exatamente sobre os 182 marcadores para o 

conjunto de dados dos ratos F2. Note que estes gráficos são simétricos e que não estão 

contemplados os pontos localizados em posições intermediárias entre os marcadores no mapa. 

      
Figura 6.9. Gráficos de contorno para valores de SSE, AIC e BIC respectivamente para pares em cima dos 
marcadores. 
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Observe-se que os valores mais baixos de SSE (SSE menor que 200), AIC (AIC menor que 

-1) e BIC (BIC menor que -10) estão em azul mais escuro, os quais correspondem aos 

“melhores” pares de posições de marcadores, enquanto que os valores mais altos (SSE maior 

que 1.000, AIC entre 0 e 2 e BIC com valores menores que -2) estão representados em verde 

escuro e azul, respectivamente. O par ótimo de posições encontrado nos cromossomos 5 e 9 

como solução da busca por AG (Dados 10, ns = 100 e ng = 1.000) está indicado no gráfico 

como um asterisco em vermelho. Nota-se que o SSE para esta solução ótima é igual a 170,83 

e que a região do gráfico de contorno onde este ponto se localiza corresponde a valores de 

SSE entre 400 e 500; o AIC é -4,74 e que a região de contorno onde este ponto se localiza 

corresponde a valores de AIC entre -1 e 1, e o BIC para esta solução ótima é de -34,33 e que a 

região do gráfico de contorno onde este ponto se localiza corresponde a valores de BIC entre -

8 e -6. Ressalta-se que estes resultados consideram somente os dados de marcadores, sem 

avaliar as posições intermediárias, pois ao se adicionar tais pontos ao espaço de busca, 

soluções foram encontradas (via AG). Tais resultados ilustram a complexidade do problema 

de detectar pares de locos com efeitos epistáticos importantes a partir de dados de marcadores. 

A Figura 6.10 mostra os diagramas de dispersão dos valores das funções objetivo para a busca 

exaustiva considerando somente as posições localizadas em cima dos marcadores, para os critérios 

SSE, AIC e BIC, respectivamente. 

 
Figura 6.10. Diagramas de dispersão para busca exaustiva considerando os dados dos ratos em 
cima dos marcadores para os critérios SSE, AIC e BIC respectivamente. 
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Observa-se nos gráficos da Figura 6.10, que os critérios AIC e BIC conseguem discriminar 

melhor que o critério SSE, contrariando neste caso o que é dito em artigos como Carlborg et 

al. (2000) e de Wang et al. (2001). 

Dando continuidade à pesquisa do espaço de busca aplicou-se o AG em subregisões do 

espaço definido por combinações de pares de posições dos marcadores que mostrem algum 

sinal importante. A Figura 6.11 apresenta os valores de SSE obtidos da pesquisa por AG na 

referida região. Neste contexto consideramos a subregião do gráfico para SSE da Figura 6.9 

que mostra maior sinal de epistasia (em azul escuro). Foram considerados 100 soluções e 100 

gerações/solução e 1000 gerações/solução, respectivamente. 

 
Figura 6.11. Gráfico de dispersão para a busca por AG e critério SSE para 100 soluções 

com 100 gerações/solução e 1000 gerações/solução respectivamente. 
 

Da pesquisa da subregião candidata os gráficos da Figura 6.11 mostram que a melhor 

solução encontra-se por volta de SSE =385,70 que é maior que a solução obtida da aplicação 

do AG no espaço total. Estes resultados indicam a complexidade (não linearidade) do espaço 

de busca que estamos pesquisando, no sentido de não ser apropriado adotar métodos multi-

estágios que em um passo inicial encontram regiões de alto sinal, somente com base nos 

dados de marcadores, e que em passos subseqüentes refinem a busca dentro destas subregiões 

candidatas. 
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Considerando o método de busca condicional, a Figura 6.12 mostra um gráfico de perfis 

com os genótipos dos marcadores MPY, no cromossomo 4, e R1053, no cromossomo 12, para 

o conjunto dos dados dos ratos F2. Nota-se um certo indício de interação epistática, o que confirma 

o resultado obtido pela busca condicional e reafirma a superioridade da solução por AG (Figura 6.8) 

no sentido de que esta mostrou maior efeito de epistasia. 

Da mesma maneira, a Figura 6.13 mostra o gráfico de perfis que considera os genótipos dos 

marcadores R5129, localizado no cromossomo 2, e TGFAA, localizado no cromossomo 4, para o 

conjunto dos dados dos ratos e busca via o modelo MIM do WinQTLCart. O efeito de interação dos 

pares de posições efetivamente encontrados pelo procedimento não foi significativo (Tabela 6.22) e 

observa-se no gráfico um indício fraco de interação epistática para o par de marcadores próximos a 

estas posições.  

 
Figura 6.12. Gráfico de perfis de médias de SBPS para cada par de genótipos dos marcadores NPY (no 

cromossomo 4) e R1053 (no cromossomo 12) para solução BC. 
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Figura 6.13. Gráfico de perfis de médias de SBPS para pares de genótipos dos marcadores R5129 (no 
cromossomo 2) e TGFAA (no cromossomo 4) para solução WinQTLCart. 

  

Fazendo uma comparação entre os gráficos da Figura 6.8 (resultado da busca por algoritmo 

genético), Figura 6.12 (resultado da busca condicional) e Figura 6.13 (resultado da busca condicional 

obtida pelo aplicativo WinQTLCart), nota-se que é difícil discutir e entender o padrão de interação 

entre estes dois fatores (loco de marcador) nos seus três níveis genotípicos. Apesar disso, parece que o 

efeito epistático é mais pronunciado no gráfico da Figura 6.8 relativamente aos das demais figuras, 

devido ao primeiro estar, aparentemente, mais distante do padrão de paralelismo e coincidência. Se 

assim o for, este resultado confirma aquele encontrado para cada uma das buscas (Tabela 6.23), isto é, 

que o ajuste do modelo epistático para o par obtido por algoritmo genético (SSE = 170,83) é “melhor” 

que para os demais (SSE = 404,46, na busca condicional, e SSE = 417,22, na busca via o 

WinQTLCart).  Nesta análise deve-se levar em conta que os efeitos descritos nos gráficos são para os 

marcadores próximos dos locos selecionados e não para os próprios locos avaliados. Acredita-se, que 

se um loco tem efeito sobre um fenótipo, locos ligados a ele podem refletir seu efeito, muitas vezes 

caracterizado como um efeito aparente e não do próprio loco causal. No entanto, considerando os 

resultados encontrados por meio do gráfico de contorno (Figura 6.9), nota-se que a busca por QTL’s 

epistáticos e o entendimento de seu efeito a partir dos dados de marcadores, não é simples nem direto.  
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Dos resultados encontrados neste capítulo destaca-se a superioridade da busca por AG em relação à 

busca condicional e também a procedimentos multi-estágios em sub-regiões candidatas do espaço. 

Neste sentido, o AG realiza a busca por QTL’s epistáticos com boa precisão em um espaço de alta 

dimensão e complexo (não linear), em que a busca exaustiva torna-se impraticável. 
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Capítulo 7 
 

Considerações Finais 
 

 

Neste trabalho considerou-se a aplicação do algoritmo genético como método de busca por QTL’s 

epistáticos, em delineamentos com cruzamentos controlados (delineamentos F2). Os resultados dos 

estudos de simulações realizados indicaram que o método condicional é pouco sensível, por preterir 

diversos pares de posições sem que estes sejam pesquisados e, inclusive, em diversos casos, pares de 

posições não pesquisadas por este método foram selecionados como soluções “ótimas” por outros 

métodos de busca, como o algoritmo genético e a busca exaustiva. 

O método exaustivo avalia todas as possibilidades em um espaço de busca, mas vai se tornando 

inviável à medida que o tamanho do genoma aumenta. O algoritmo genético, por sua vez, mostrou-se 

nas simulações tão sensível quanto o método exaustivo, uma vez que, em muitos casos, a busca por 

algoritmo genético coincidiu com a busca exaustiva. Os resultados das simulações indicaram que a 

busca por algoritmo genético converge mais rapidamente para o ponto ótimo global (par de posições 

no mapa de marcadores moleculares “maior” efeito epistático) à medida que aumenta-se a taxa de 

mutação (de 0,1 para 0,4), diminui-se o comprimento do genoma (o que já é esperado), aumenta-se a 

quantidade de gerações/solução e aumenta-se a quantidade de soluções.  

Para mapas de marcadores “grandes” (digamos, com aproximadamente 10.000 posições a serem 

pesquisadas) um melhor cenário é manter um número grande o suficiente de soluções 

(aproximadamente 500) e um número moderado de gerações (aproximadamente 1.000), não sendo 

aconselhável, fixar poucas soluções e um número grande de gerações. Neste contexto, a escolha dos 

parâmetros do algoritmo genético merece estudos aprofundados para se garantir mais suporte na 

detecção de soluções ótimas globais.  
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Como aplicação, realizou-se o mapeamento de QTL’s epistáticos que afetam a pressão arterial em 

ratos F2 após a administração de sal. Foram aplicadas as metodologias de busca por algoritmo 

genético, busca condicional e a busca via o ajuste do modelo de regressão intervalar de múltiplos locos 

(MIM) do WinQTLCart, que é uma ferramenta bastante utilizada na área. Da análise destes dados as 

seguintes conclusões foram obtidas: 

• O método exaustivo torna-se inviável computacionalmente devido à necessidade de serem 

avaliadas um número muito grande de possibilidades (21.000.000 de ajustes 

aproximadamente); 

• A busca por AG encontrou um par de posições “ótimo” considerando 100 soluções e 1.000 

gerações por solução. Contudo não é possível afirmar que essa seja a melhor solução (ponto 

ótimo global), por não se conhecer os resultados da busca exaustiva e não se ter um suporte 

menos conservador que assegure com grande de probabilidade que após um determinado 

número de gerações e soluções atinja-se o ponto ótimo global. Considerando-se como critério 

de seleção do melhor ajuste as funções objetivo SSE, AIC e BIC, a busca por AG teve melhor 

desempenho que a busca condicional e que a busca realizada no WinQTLCart. 

• Levando-se em conta que a pesquisa por QTL’s epistáticos é feita com base nos dados de 

marcadores, que representam uma amostra do genoma que está sendo estudado, os resultados 

indicaram que os sinais em regiões intermediárias no mapa, entre os dados de marcadores, não 

obedecem diretamente a distribuição dos efeitos aparentes mostrados pelos marcadores, 

indicando a real necessidade de se refinar as posições entre os marcadores. 

Nota-se que Carlborg et al. (2000) considerou como função objetivo somente o SSE, delineamento 

backcross e como operador de crossingover o crossover uniform de dois pontos com probabilidade de 

0,85 e mutação uniforme. Nakamich et al. (2001) considerou apenas como função objetivo o AIC, e no 

caso de operador de crossingover foi adotado o uniforme de n pontos, como operador de mutação 

drástica adota um dos seguintes procedimentos: adição ou deleção, ou ainda, a substituição de uma 

posição no genoma com probabilidade pd, para operador de mutação leve seleciona uma posição de 

forma aleatória e uniforme e a desloca em uma unidade à direita ou à esquerda do genoma com 

probabilide 1 – pd. 
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Para este trabalho foi considerado como critérios as funções AIC, BIC e SSE, delineamento F2, 

operador de crossover o BLX-α, operador de mutação drástica foi a mutação limite, operador de 

mutação leve foi a uniforme de um ponto, que varia de um até o tamanho do genoma em estudo, 

substitui o valor mais próximo das posições obtidas após a etapa de seleção.  

Há interesse também em incluir no programa do algoritmo genético já implementado para os 

modelos com efeitos aditivos e sua interação, efeitos de dominância e as correspondentes interações. 

Pode-se também expandir o programa para situações que envolvem mais que dois locos (Carlborg et 

al., 2000; Nakamichi et al., 2001). Além disso, o problema da epistasia pode ser pesquisado de forma 

mais geral, levando-se em conta não apenas a interação entre diferentes locos, também a interação 

entre genes e ambiente (Carlborg and Haley, 2004; Cordell, 2002; Moore and Williams, 2005). 

Uma outra questão que pode ser levada em conta é como o algoritmo genético pode ser aplicado de 

forma a minimizar os erros tipo I e II, pois sabe-se que ao cometer o erro tipo I assume-se a existência 

de QTL´s epistáticos que na verdade não têm efeito, o que aumentará desnecessariamente, o número 

de parâmetros a serem estimados no mapeamento. Por outro lado, cometer um erro tipo II, implica em 

eliminar efeitos de interação importantes sobre o fenótipo. Deste modo, há interesse em acoplar 

critérios ao AG que permitam minimizar simultaneamente as probabilidades de cometer os erros tipo I 

e erro tipo II. 

Um dos problemas que ocorreu na elaboração do AG neste trabalho foi que o espaço de busca não 

é completamente admissível, ou seja, existem determinadas soluções que devem ser excluídas. Tal 

restrição conduz à necessidade de se fazer consistências no passo de atualização do programa, para 

que seja encontrado um par de posições factíveis. Dependendo do problema a restrição não é fácil de 

ser incorporada.  

Segundo Arroyo (2002) o uso de métodos de consistência tem como vantagem trabalhar com um 

espaço de busca menor e elimina o problema de escolher funções de penalizações adequadas para cada 

problema do AG. Porém, fazer consistência nos pares de posições oferece como desvantagens alto 

custo computacional, pois o programa consumirá mais tempo para executar e o nível de consistência 

pode variar de acordo com a complexidade da restrição. 
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Ainda, como proposta futura, o algoritmo genético pode ser implementado considerando outras 

funções objetivo, como o algoritmo genético multi-objetivo, onde os ajustes por BIC, AIC e SSE 

seriam calculados numa única função objetivo que representasse um compromisso entre os diferentes 

critérios mencionados.Tal alternativa, permitiria encontrar tanto as melhores soluções como a maior 

diversidade possível entre elas (Ticona, 2003; Linden, 2006).  

Pode-se também considerar o uso do AG para modelos com múltiplos QTL’s sem efeito de 

epistasia (Nakamichi et al., 2001) e comparar os resultados com os obtidos pelo MIM e pela busca 

condicional.    

Outras alternativas de funções objetivo são TIC (do inglês, Takeuchi Information criterion), que 

possui um termo de penalização associado à distância de Kuback Leibler, e o QAIC (do inglês, Quase-

Likelihood Akaike Information Criterion) para comparação de modelos que apresentam superdispersão 

(Burnham and Anderson, 1998 e 2002). 

Outros métodos de atualização, além de mutação e recombinação, poderiam ser pesquisadas, como 

o método de Boltzman que estabelece probabilidades de mutação ou recombinação diferentes em cada 

geração (Ichihara, 1998). 

Outros autores têm recomendado o algoritmo MCMC com saltos reversíveis (Silva, 2007) na busca 

por pares de locos epistáticos, conforme a proposta de Yi et al. (2005) de desenvolver um método 

Bayesiano para seleção de modelos na identificação de QTL’s epistáticos. Neste caso, o procedimento 

utiliza o conhecimento prévio sobre o número de QTL’s a serem detectados e especifica distribuições 

a priori para indicadores de efeitos genéticos. O algoritmo MCMC pode ser utilizado em combinação 

com o amostrador de Gibbs e o algoritmo Metropolis-Hasting para explorar a distribuição a posteriori.  

Considerando no AG que cada etapa de avaliação da aptidão de cada ponto do espaço de busca seja 

independente das demais, uma outra proposta pode ser o emprego da computação paralela (neste caso, 

vários modelos de AG podem ser executados simultaneamente)  como uma forma de obter um ganho 

em termos de tempo (Linden, 2006). Neste caso, pode ser utilizado o método panmitic, que consiste de 

vários algoritmos genéticos simples executando cada operador distinto e operando sobre uma única 

população global (genoma).  
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Uma proposta interessante no mapeamento é considerar o ajuste do modelo com Erros nas 

Variáveis, isto é, incorporar no modelo as variáveis Xa e Xd como não observáveis. Para isso, 

poderiam ser adotados modelos como proposto em: Chiang and Neiss (1991), Fuller (1987), 

Kulathina et al. (2002), Thompson and Carter (2007), (Cheng and Rho (2006) e outros. 
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Apêndice A 

 

Principais Funções de Distância citogenética 

Neste apêndice foi descrito algumas das principais funções de distância citogenética utilizadas em 

Genética Quantitativa. 

 

A.1 – Função Distancia de Morgan (1928) 

 

Função de distância mais simples, apropriada para pequenos intervalos onde a probabilidade de 

múltiplos crossovers é praticamente nula, o que vem a ser garantido para genes próximos e ligados 

geneticamente (por exemplo, com θ < 0,1, ver Ott, 1991). 

Trata-se o cM (centésima parte do Morgan), a unidade de distância mais utilizada em mapa 

genético, cujo nome foi dado em homenagem ao geneticista Thomas Hunt Morgan (1866-1945). Cada 

centMorgan representa 1% de chance de dois genes ligados separarem-se durante a meiose. Além 

disso, pode-se dizer que a unidade centMorgan expressa a probabilidade de crossover entre dois genes. 

Essa função é expressa por D = θ, onde θ é a fração de recombinação entre dois locos em estudo e 

D representa a distância em Morgans entre esses locos. 

 

A.2 – Função de Distância de Haldane (1919) 
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Também assume que os crossovers se distribuem ao longo do cromossomo são independentes, 

segundo uma distribuição de Poisson. Esse modelo pode ser expresso como a seguir: 
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Sua função inversa se dá por: 
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onde se observa que D está em valor absoluto. 

Esta função admite a independência entre as permutações nos intervalos adjacentes, tornando os 

dados de distâncias entre locos (genes ou marcadores) aditivos. 

Para a recombinação entre dois locos separados por uma distância D se manifestar é necessário que 

ocorra um número ímpar de permutas entre os locos, pois, com a ocorrência de um número par de 

crossovers a configuração original é restaurada. Portanto, a freqüência θ de recombinação corresponde 

à probabilidade de ocorrência de um número ímpar de crossovers no intervalo D. Como o número de 

crossovers em um segmento de tamanho D pode ser modelado segundo a distribuição de Poisson com 

média d, tem-se: 
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cuja função inversa é (2.5) conhecida como função de Haldane. 

 

A.3 – Função de Kosambi 

 

Fazendo algumas suposições sobre o evento de interferência e assumindo θ < 0,5, foi proposta a 

seguinte função (Lynch and Walsh, 1998): 
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onde tgh representa a função tangente hiperbólica. A expressão acima tem como função 

inversa: 
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Ao contrário da função de Haldane, esta função admite interferência, ou seja, que a possibilidade 

de ocorrências de crossovers não sejam eventos independentes, pelo fato de existir covariância entre 

dois ou mais genes no segmento cromossômico estudado, para mais detalhes ver Toledo (2006). 

 

A.4 – Função de Distância de Karlin (1984) 

 

Esta função assume um número finito de crossovers (nc). Neste caso, nc se comporta como uma 

distribuição ( )
nc
DncBin 2, , como a seguir: 
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Sua função inversa é expressa por: 

                                    ( ) 
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Segue dessa última expressão que, a distância entre dois locos não ligados geneticamente é 

21 (Liu, 1998). 

 

A.5 – Função de Distância de Carter and Falconer (1951) 

 

Esta função é dada por: 
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                           ( ) ( )θθθ 2tanh2tan
4

1 11 −− +=F ,                                                    (A.7) 

que não apresenta inversa. Na prática a função de recombinação pode ser obtida utilizando métodos 

numéricos. Esta função é comumente usada quando existe uma forte evidência da interferência do 

crossover. 

 

A.6 – Função de Distância de Felsenstein (1979) 

 

A função é dada por: 
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cuja inversa é dada por: 
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onde -∞ < k < ∞ é o parâmetro para interferência de crossover. Se k = 0, esta equação fica 

sendo a mesma que a de Kosambi e se k = 1, esta função fica sendo a mesma que de Haldane. 

 

A.7 – Função de Distância de Rao et al. (1977) 

 

Os autores propuseram uma função de mapeamento que utiliza como ponderação a média de 

Morgan. A fórmula desta função é dada por: 
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e a inversa não se aplica, sendo necessário o uso de métodos numéricos para obtenção de θ em função 

de D. 
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A.8 – Função de Distância de Sturt (1976) 

 

Esta função é baseada na suposição de que existe obrigatoriamente crossover e que a adição de um 

outro crossover segue um processo de Poisson, que é dada por: 
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onde L ≥ 0,5 é o comprimento da distância genética no cromossomo em Morgans (Lynch and 

Walsh, 1998). 

Esta função de mapeamento pode ser usada para representar o genoma segmentado em um 

único cromossomo ligado. 

Na Figura A.1, é possível observar a representação das curvas das principais funções de 

distância de acordo com as frações de recombinação e a distância em Morgan (Ott, 1991).  

 

 

Figura A.1.  Comparação entre diferentes funções de distância. 
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Apêndice B 
 

Programa Implementado para Algoritmo 
Genético 

 

 

Para implementação do AG e dos procedimentos de busca exaustiva e condicional para detecção de 

QTL’s epistáticos, foi considerado o ajuste do modelo de regressão intervalar com efeito de interação 

entre dois locos (expressão 3.16), supondo os erros não correlacionados, normalmente distribuídos e 

homocedásticos. 

O programa foi feito de modo que a partir da leitura dos dados fenotípicos e genotípicos de n 

indivíduos F2 e do tamanho do genoma (variável compgenoma) fosse possível calcular os valores de 

SSE, AIC e BIC, para os procedimentos de busca exaustiva, condicional e por algoritmo genético 

utilizando os recursos do aplicativo R. 

 

B.1 – Etapa 1 

A partir do conjunto de dados gerados por simulação ou dados reais faz-se a leitura deles no R, 

obtendo-se quatro arquivos a saber: 

• Traço: arquivo que guarda o vetor de dados do traço quantitativo (variável fenotípica contínua) de 

n indivíduos F2; 

• Marcadores: matriz que guarda os dados de todos os marcadores codificados em 0, 1 e 2 (dados 

completos) e -1, 10 e 12 (dados incompletos), para os n indivíduos F2; 
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• Existemarcador: vetor que guarda os valores de uma variável binária (0, se em uma determinada 

posição está localizado um marcador com dados genotípicos conhecidos e 1, caso contrário, isto é, 

se a posição está dentro de um intervalo flanqueado por marcadores, com genótipo não observado a 

ser predito); 

• Chrmarc: matriz que guarda na primeira coluna o comprimento de cada um dos cromossomos no 

mapa e na segunda coluna a quantidade de marcadores em cada um destes cromossomos. 

 

B.2 – Etapa 2 

A partir dos quatro arquivos descritos na etapa 1, é construído o arquivo matricial chrpos que 

guarda na primeira coluna as posições do genoma, de 1 em 1 cM até o comprimento total do genoma 

(variável compgenoma), na coluna 2 o número do cromossomo e na coluna 3 a posição (em cM) do 

loco dentro do cromossomo. 

 

B.3 – Etapa 3 

Junta-se à matriz chrpos o vetor existemarcador que fica na quarta coluna. Essa matriz recebe o 

nome de vetoralg. 

 

B.4 – Etapa 4  

Nesta etapa é executada a rotina que aleatoriza uniformemente um par de posições do genoma (que 

varia de 1 até compgenoma) e as duas posições selecionadas são guardadas no arquivo mcp. Se as 

duas posições selecionadas pertencerem ao mesmo cromossomo é testada se a distância entre elas é 

pelo menos 10cM. Caso não esteja satisfeita esta distância, outras duas posições serão aleatorizadas.  

 

B.5 – Etapa 5 

Esta etapa consiste na implementação da função objetivo e está subdivida nas seguintes etapas: 
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Primeira: a partir do par de posições gerados na etapa 4, calcula-se a distância entre o QTL 1 e os 

dois marcadores mais próximos que o flanqueiam (intervalo 1) e a mesma rotina é repetida para 

calcular a distância entre o QTL 2 e os dois marcadores mais próximos (intervalo 2). 

Segunda: forma-se a matriz de dados com a primeira coluna sendo o vetor de fenótipos, a segunda 

e a terceira coluna são formadas pelos dados dos marcadores que flanqueiam o QTL 1 e a mesma 

rotina é repetida considerando o vetor de traço e os dados dos dois marcadores que flanqueiam o QTL 

2. 

Terceira: cada um dos intervalos que flanqueiam cada QTL é percorrido de 1 em 1 cM, calculando-

se dentro de cada intervalo as freqüências de recombinação, r, r1 e r2, a partir de distâncias 

citogenéticas, d, d1 e d2, que correspondem às distâncias entre os marcadores, entre o QTL e o 

marcador M1
 e entre o QTL e o marcador M2

 , respectivamente.  Adota-se a equação 
1

1
2 21 r

rr
r

−

−
= , 

recomendada por Haley and Knott (1992). 

Quarta: para cada uma das posições a ser percorrida e para cada um dos dois intervalos 

flanqueadores considerados calcula-se: 

• Matriz de probabilidades condicionais, conforme a Tabela B.1; 

• Matriz XaXd: contém os valores Xa (e, caso seja de interesse, os valores de Xd) associados ao 

efeito aditivo (de dominância) do QTL, para cada indivíduo F2. Quando o QTL não é um marcador 

(variável existemarcador = 1), Xa é calculado a partir das probabilidades condicionais da Tabela 

B.1. Quando o QTL é um marcador Xa = -1, 0, 1, de acordo com o genótipo do indivíduo, BB, BS 

ou SS, respectivamente.  

Essa matriz guarda os valores das variáveis preditoras Xa na primeira coluna (valores obtidos à 

partir da diferença entre os valores obtidos na primeira e terceira colunas da Tabela B.1). Caso as 

variáveis Xd sejam de interesse, seus valores podem ser calculados a partir da segunda coluna da 

Tabela B.1 e guardados na segunda coluna da matriz XaXd. Este procedimento é realizado para todas 

as posições de interesse no mapa. As linhas desta matriz está definida pelos valores das variáveis para 

os indivíduos, podendo ocorrer 9 classes possíveis de valores de acordo com o genótipo dos 

marcadores flanqueadores (ver Tabela B.2). 
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Tabela B.1 – Probabilidades condicionais associadas aos genótipos (pcag) de um possível QTL no 
intervalo entre os marcadores M1 e M2 em uma população F2. 
Genótipo QQ Qq qq 
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• Matriz de planejamento X: esta matriz é calculada de tal maneira que a primeira coluna é formada 

exclusivamente por 1’s, a segunda pelos valores Xa associados aos efeitos aditivos do QTL 1, a 

terceira coluna refere-se às variáveis preditoras Xa associadas ao efeito aditivo do QTL 2, a quarta 

é definida como o produto da segunda e terceira, estando associada ao efeito de interação. Cada 

linha desta matriz representa os dados do indivíduo F2. Caso seja de interesse pode-se incluir outras 

colunas associadas com os efeitos de dominância e as correspondentes interações. A seguir, obtém-

se a matriz Xea (matriz de planejamento para efeitos aditivos) considerando as duas primeiras 

colunas da matriz X. 
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Tabela B.2. Possíveis valores para os efeitos aditivos e de dominância para todas as 
possíveis probabilidades condicionadas aos genótipos. 

Genótipo Xa Xd 
M1M1M2M2 pcag[1,1]-pcag[1,3] pcag[1,2] 
M1M1M2m2 pcag[2,1]-pcag[2,3] pcag[2,2] 
M1M1m2m2 pcag[3,1]-pcag[3,3] pcag[3,2] 
M1m1M2M2 pcag[4,1]-pcag[4,3] pcag[4,2] 
M1m1M2m2 pcag[5,1]-pcag[5,3] pcag[5,2] 
M1m1m2m2 pcag[6,1]-pcag[6,3] pcag[6,2] 
m1m1M2M2 pcag[7,1]-pcag[7,3] pcag[7,2] 
m1m1M2m2 pcag[8,1]-pcag[8,3] pcag[8,2] 
m1m1m2m2 pcag[9,1]-pcag[9,3] pcag[9,2] 

 

Para dados incompletos (valores codificados como 10, 12 e -1), faz-se ponderações dos valores de 

XaXd considerando as diferentes possibilidades para os dados perdidos dos marcadores flanqueadores 

de um indivíduo. 

A Tabela B.3 apresenta as composições dos diferentes genótipos de marcadores que flanqueiam um 

determinado QTL. A tabela apresenta os correspondentes pesos (em porcentagem) que são utilizados 

no cálculo dos efeitos aditivos (Xa) e efeitos de dominância (Xd), quando for o caso, considerando 

dados incompletos de marcador. 

É importante salientar que para o cálculo de Xa em dados incompletos, multiplica-se o valor de 

cada Xa supondo-se dados completos pelo seu respectivo peso (em porcentagem), e por fim, efetua-se 

a soma desses produtos para as diferentes possibilidades. Repete-se o mesmo procedimento para o 

cálculo dos efeitos de dominância, se for o caso. 

Este método de estimação de Xa (ou Xd se for o caso) em dados incompletos foi baseado nas 

propostas de Beerli and Felsenstein (1999) e Felsenstein et al. (1999). 
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Tabela B.3. Composição dos genótipos marcadores com seus respectivos pesos em porcentagem para 
cada combinação de dados marcadores.    
M1 M2 Composição  
0 0 m1m1m2m2(100%) 
0 1 m1m1M2m2(100%) 
0 2 m1m1M2M2(100%) 
0 -1 m1m1M2M2(25%) + m1m1M2m2(50%) + m1m1m2m2(25%) 
0 10 m1m1M2m2(66,7%) + m1m1m2m2(33,3%) 
0 12 m1m1M2M2(33,3%) + m1m1M2m2(66,7%) 
1 0 M1m1m2m2 (100%) 
1 1 M1m1M2m2(100%) 
1 2 M1m1M2M2(100%) 
1 -1 M1m1M2M2(25%) + M1m1M2m2(50%) + M1m1m2m2(25%) 
1 10 M1m1M2M2(33,3%) + M1m1M2m2(66,7%)  
1 12 M1m1M2m2(66,7%) + M1m1m2m2(33,3%) 
2 0 M1M1m2m2(100%) 
2 1 M1M1M2m2(100%) 
2 2 M1M1M2M2(100%) 
2 -1 M1M1M2M2(25%) + M1M1M2m2(50%) + M1M1m2m2(25%) 
2 10 M1M1M2m2(66,7%) + M1M1m2m2(33,3%) 
2 12 M1M1M2M2(33,3%) + M1M1M2m2(66,7%) 
-1 0 M1M1m2m2(25%) + M1m1m2m2(50%) + m1m1m2m2(25%) 
-1 1 M1M1M2m2(25%) + M1m1M2m2(50%) + m1m1M2m2(25%) 
-1 2 M1M1M2M2(25%) + M1m1M2M2(50%) + M1m1M2M2(25%) 
-1 -1 M1M1M2M2(6,25%) + M1M1M2m2(12,5%) + M1M1m2m2(6,25%) + M1m1M2M2(12,5%) + 

M1m1M2m2(25%) + M1m1m2m2(12,5%) + m1m1M2M2(6,25%) + m1m1M2m2(12,5%) + 
m1m1m2m2(6,25%) 

-1 10 M1M1M2m2(16,7%) + M1M1m2m2(33,3%) + M1m1M2m2(16,7%) + M1m1m2m2(16,7%) + 
m1m1M2m2(16,7%) + m1m1m2m2(8,3%) 

-1 12 M1M1M2M2(8,3%) + M1M1M2m2(16,7%) + M1m1M2M2(16,7%) + M1m1M2m2(33,3%) + 
m1m1M2M2(8,3%) + m1m1M2m2(16,6%)  

10 0 M1m1m2m2(66,7%) + m1m1m2m2(33,3%) 
10 1 M1m1M2m2(66,7%) + m1m1M2m2(33,3%)  
10 2 M1m1M2M2(66,7%) + m1m1M2M2(33,3%)  
10 -1 M1m1M2M2(16,7%) + M1m1M2m2(33,3%) + M1m1m2m2(16,7%) + m1m1M2M2(8,3%) + 

m1m1M2m2(16,7%) + m1m1m2m2(8,3%) 
10 10 M1m1M2m2(44,4%) + M1m1m2m2(22,2%) + m1m1M2m2(22,2%) + m1m1m2m2(11,1%) 
10 12 M1m1M2M2(22,2%) + M1m1M2m2(44,4%) + M1m1m2m2(11,1%) + m1m1M2m2(22,2%)  
12 0 M1M1m2m2(33,3%) + M1m1m2m2(66,7%)  
12 1 M1M1M2m2(33,3%) + M1m1M2m2(66,7%)  
12 2 M1M1M2m2(33,3%) + M1m1M2m2(66,7%)  
12 -1 M1M1M2M2(8,3%) + M1M1M2m2(16,7%) + M1M1m2m2(8,3%) + M1m1M2M2(16,7%) + 

M1m1M2m2(33,3%) + M1m1m2m2(16,7%)  
12 10 M1M1M2m2(22,2%) + M1M1m2m2(11,1%) + M1m1M2m2(44,4%) + M1m1m2m2(22,2%)  
12 12 M1M1M2M2(11,1%) + M1M1M2m2(22,2%) + M1m1M2M2(22,2%) + M1m1M2m2(44,4%)  

 
 
A seguir, com a matriz X, realiza-se os cálculos apresentados na Tabela B.4 para cada um dos 

pares de posição avaliados. 
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Tabela B.4 – Estimadores calculados para o modelo de regressão. 
Resultado Fórmula 
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Coeficiente de Determinação (R2) 

SQT

SQR
CD =  

Estatística da Razão de verossimilhanças (LR) 








=

SSE

SQT
nLR ln  

Estatística Lod Score (Lod) ( ) 21log10 CDnLod −−=  

Estatística F F=LR/∆npar 

Critério de Informação de Akaike (AIC) ( ) parnLRAIC ∆+−= 2ln2  

Critério de Informação Bayesiana (BIC) ( ) ( )nnLRBIC par lnln2 ∆−−=  
 

Na Tabela B.4, X é a matriz de planejamento associada aos efeitos aditivos e de interação dos 

QTL1 e QTL 2, Y é o vetor de traços (respostas fenotípicas); n é o tamanho amostral; ∆npar é o número 

de parâmetros do modelo de regressão (3.16 no caso do modelo de epistasia). No ajuste, o modelo 

completo de interação (Y = m + a1Xa1+a2Xa2+a12Xa1*Xa2 + e) é comparado com o modelo reduzido 

(Y = m + a1Xa1+a2Xa2+ e), testando-se o efeito de interação (H0: a12 = 0, dado que a1 ≠ 0 e a2 ≠ 0) 

com 1 grau de liberdade.   

No caso da implementação do procedimento de busca condicional é necessário realizar o teste do 

efeito aditivo de cada posição candidata no mapa e, para tanto, é considerada a matriz Xea ao invés de 

X. Nesta fase compara-se o modelo completo (Y = m + a1Xa1+ e) com o modelo reduzido (Y = m + e), 

testando-se somente o efeito aditivo (H0: a1 = 0), com 1 grau de liberdade.  Quando a “melhor” posição 

é encontrada, passa-se ao ajuste do modelo de interação, como explicado no parágrafo anterior. 

  

A saída desta etapa do programa retorna os valores das funções objetivo SSE, AIC e BIC, adotadas 

para avaliar o ajuste dos diferentes modelos de interação definidos para os pares de posições dos QTL 
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1 e QTL 2 avaliados do mapa de marcadores. Os valores das medidas SSE, BIC e AIC são utilizados 

na próxima etapa, isto é, a de algoritmo genético. 

 

B.6 – Etapa 6 

Esta etapa trata da implementação da rotina de busca por algoritmo genético que é inicializada com 

a leitura dos seguintes parâmetros: número de soluções (ns), número de gerações fixadas por solução 

(ng) e probabilidade de mutação (pm). A rotina obedece aos seguintes passos: 

Passo 1 – Aleatorização. 

São aleatorizados uniformemente quatro pares de posições que são avaliados pela função objetivo 

obtendo-se um valor de ajuste para cada um dos pares de posições selecionados (AIC, SSE ou BIC) e 

um outro par de posições que inicializa a rotina com valor alto e absurdo para que o ajuste possa ser 

descartado posteriormente e inicializada uma geração. 

Passo 2 – Matriz de Inicialização. 

Esta matriz é formada por quatro linhas, cada linha representando um par de posições com a sua 

correspondente localização no genoma, no cromossomo e o valor do ajuste. 

Passo 3 – Seleção por torneios. 

Aqui são executadas duas seleções por torneio, sendo que o primeiro confronto é feito pelos valores 

da primeira linha e da segunda linha e o segundo confronto é feito entre os ajustes da terceira e quarta 

linha e os vencedores (melhor ajuste entre os dois representado pelo menor valor de SSE, AIC ou BIC 

conforme o método que está sendo utilizado no estudo) são constituídos pelo vencedor de cada 

confronto, que seguem para a segunda seleção de torneio. O ajuste vencedor deste segundo confronto 

será atualizado no próximo passo (recombinação ou mutação). 

Passo 4 – Recombinação ou Mutação. 

Para que se possibilite ao algoritmo decidir entre recombinação e mutação para atualizar o ajuste 

vencedor, gera-se a variável aleatória com distribuição U[0,1] e se o valor desta variável for menor 

que p (valor fixado para recombinação), o algoritmo executará a recombinação BLXα, caso contrário, 

executará o procedimento de mutação. 
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Se ocorreu a decisão de executar o procedimento de recombinação, o algoritmo executará o 

procedimento de recombinação BLXα da seguinte maneira: 

a) Gera-se uma variável aleatória h de distribuição U[0,1]; 

b) Gera-se duas variáveis aleatórias beta de distribuição U[-h,1+h] denominada vetor beta; 

c) Calcula-se a atualização do par de posições que venceu o segundo torneio da seguinte 

maneira: 

pos1’(primeira posição atualizada) = pos1 + beta[1,1](pos2-pos1) e 

pos2’(segunda posição atualizada) = pos2 + beta[2,1](pos2-pos1).  

Caso uma ou as duas posições atualizadas resultem em valores menores que zero, maior que o 

comprimento do genoma ou que o módulo da diferença entre essas posições seja menor que 10, o 

processo de recombinação é repetido a partir do passo a), até que se consiga um par de posições viável 

atualizado que obedeça as restrições impostas, isto é, um par de posições que seja factível. 

Se o algoritmo seguir para o procedimento de mutação, o próximo passo do algoritmo é selecionar 

entre mutação drástica ou leve, e para isso, é simulada a variável aleatória pmlmd de distribuição 

U[0,1], e se pmlmd for menor ou igual a 0,5, o procedimento seguirá para mutação drástica ou limite, 

caso contrário, o procedimento seguirá para o procedimento de mutação leve. 

Se o algoritmo seguir para mutação drástica, o algoritmo executará o procedimento de mutação 

limite, e neste ponto, o algoritmo optará entre substituir o primeiro elemento do par de posições por 1 

(limite inferior) ou o segundo elemento do par por compgenoma (limite superior), ambos com a 

mesma probabilidade de ocorrência. 

 Se o algoritmo optar por executar o procedimento de mutação leve é gerada uma variável aleatória 

DELTA de distribuição U[0,5, compgenoma + 0,5] e, em seguida, o algoritmo fará uma verificação 

entre os módulos de diferença de DELTA e pos1 e DELTA e pos2, e o valor DELTA substituirá o 

valor do par de posições a ser atualizado que for mais próximo de DELTA. 

 Deste modo, de maneira geral, nesta etapa as posições são atualizadas por um processo de 

recombinação chamado de BLXα com probabilidade pr, ou de mutação com probabilidade pm = 1-pr, 

e caso seja selecionada em uma determinada geração a opção de mutação, haverá uma escolha entre 

mutação limite (drástica) ou mutação leve (uniforme), também através da geração de uma U[0,1], com 
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probabilidades equivalentes de escolha para ambos os tipos de mutação, isto é, 0,5. Caso o programa 

tenha optado pela mutação drástica, o programa decidirá entre limite inferior ou limite superior 

também a partir do resultado de uma nova U[0,1] gerada. 

Passo 5 - Atualização 

O valor que é obtido pela função objetivo para o par de posições atualizado no processo de 

recombinação ou mutação é comparado com os quatro resultados armazenados da matriz de 

inicialização e, se o “novo valor” for maior que o “pior” valor existente, uma nova atualização é feita. 

Caso, o “novo valor” seja menor que uma das 4 soluções armazenadas ele substitui o maior valor dos 

quatro pares de posições e uma nova geração é inicializada. Sempre ao final de uma geração o par de 

posições com o menor valor da função objetivo é armazenado como solução. 

O algoritmo termina após cumprir uma quantidade fixa de gerações e soluções. 

 

B.7 - Etapa 7 – Busca Exaustiva 

Calcula o ajuste do modelo de interação para todos os pares de posições do genoma 

obedecendo à restrição de que a distância entre as duas posições consideradas seja maior que 

10cM. O melhor ajuste neste caso será para o par de posições que produzir o menor valor das 

funções objetivo (SSE, AIC e BIC) o qual será considerando o ponto ótimo global. Apesar da 

vantagem de poder levar em conta todas as possibilidades, este procedimento pode tornar-se 

inviável computacionalmente à medida que o tamanho do genoma cresce. 

 

B.8 – Busca Condicional 

 

Calcula o ajuste (SSE, BIC ou AIC) para cada posição isoladamente (modelo uniloco) e, 

em seguida, com a posição de melhor ajuste incluída no modelo (digamos, QTL1), re-calcula 

o ajuste para o modelo epistático avaliando todas as posições restante. O melhor ajuste de 
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interação, neste caso, será o resultado da comparação de todos os modelos que incluem o 

QTL1. 
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Apêndice C- Usos do WinQTLCart na 

Simulação. 

Trata-se o WinQTLCart de um aplicativo muito utilizado para ajuste de modelos de mapeamento 

genético como Mapeamento por Simples Marcador, Mapeamento Intervalar Composto, Mapeamento 

Intervalar Múltiplo entre outros considerando delineamentos controlados como Backcross, Inbred e F2. 

Para este trabalho, o WinQTLCart foi utilizado para geração de dados de mapeamento genético 

(traços e marcadores), para simulação e também para análise do conjunto de dados do projeto INCOR. 

Foram gerados 6 conjuntos de dados utilizados nas 8 situações de simulação considerando os 

seguintes parâmetros: função de mapeamento de Haldane, um único traço quantitativo, média do traço 

igual a 130, delineamento F2, número de QTL’s igual a dois, efeitos aditivo e de epistasia de mesma 

direção, distribuição do traço N(µ, σ2), cuja média e variância do traço para os conjuntos dos dados 

simulados são apresentados na Tabela C.1, herdabilidade igual a 0,8, Vi/Va igual a 0,2, diferentes 

tamanhos amostrais, números de cromossomos, de marcadores por cromossomo e tamanhos do 

genoma, distância entre marcadores igual a 4cM como apresentados nas figuras C.1, C.2 e Tabela 6.8 

do capítulo 6. 

Tabela C.1. Tamanho amostral (n), média e variância do traço dos conjuntos dos dados simulados 

Situações n média variância 

1 50 130,2178 1,9102 
2 50 130,2178 1,9102 
3 50 130,2178 1,9102 
4 200 130,0344 2,3747 
5 200 130,0679 2,3611 
6 200 130,0426 2,0412 
7 200 130,0971 2,3584 
8 200 129,8134 2,2654 
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Nota-se na Tabela C.1 que: para as Situações de 1 a 3 foi obtido um único conjunto de dados no 

WinQTLCart alterando os seguintes parâmetros de algoritmo genético: probabilidade de mutação de 

o,1para 0,4 (Situações 1 e 2) e número de gerações por solução de 100 para 1000 (Situações 2 e 3) 

como pode ser observado na Tabela 6.8 do Capítulo 6. 

Para as Situações 4, 5 e 6 foram geradas diferentes réplicas a partir do mesmo conjunto de dados 

sem alterar os parâmetros do modelo {somente “sementes” diferentes) e observa-se na Tabela C.1 

apenas ligeiras mudanças para os valores da média e da variância do traço. 

Já nas Situações 7 e 8 foram utilizados genomas maiores alterando apenas o número de 

cromossomos de 2 para 10 (situações 6 para 7) e o número de marcadores por cromossomo de 4 para 

10 (Situações 7 e 8). 

A Figura C.1 ilustra a primeira etapa para configuração no WinQTLCart para que possa gerar um 

conjunto de dados a ser utilizado em simulações. 

 
Figura C.1. Parâmetros no WinQTLCart – parte 1 
 
Observe-se na Figura C.1 que este exemplo está sendo feito para tamanho amostral 200, dois 

cromossomos com quatro marcadores por cromossomo, com distância entre os marcadores de 4cM e 

os outros parâmetros já mencionados anteriormente. No aplicativo Figura C.2 é apresentada numa 

outra janela gráfica do aplicativo mostrando os valores adotados para alguns parâmetros nas 
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simulações. Os parâmetros considerados foram: dois QTL’s de efeitos principais aditivos e a sua 

interação, sinal de mesma direção, distribuição normal, herdabilidade 0,8, Vi/Va = 0,2. 

 
     Figura C.2. Parâmetros do WinQTLCart – parte 2. 

 

A Figura C.3 apresenta outros parâmetros adotados nas simulações. Verifica-se na Figura C.3 que 

os resultados obtidos para os efeitos principais aditivos foram 0,8374 e -0,7950 nas posições 2,6cM no 

cromossomo 1(QTL 1) e 8,4cM no cromossomo 2 (QTL 2) respectivamente, e o efeito de epistasia foi 

de 0,6527. 

     
Figura C.3. Resultados obtidos pelo aplicativo WinQTLCart para os efeitos aditivos e a interação.  
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Estes comandos geram o arquivo de dados apresentados a seguir que contém os dados de 

marcadores, traço quantitativo e posições de acordo com os parâmetros estabelecidos na parte de 

simulação, gerando um arquivo de programa que contém os dados de traço, marcadores, distância, 

tamanho amostral, delineamento considerado, que neste caso foi F2, e o conjunto de dados utilizados 

como exemplo. A Tabela C.2 apresenta a saída do programa considerando os dados simulados na 

Situação 3 

 

Tabela C.2. Programa Exemplo 

#FileID 1847488217 
#bychromosome 
-type position 
-function 1 
-Units cM 
-chromosomes 2 
-maximum 4 
-named yes 
-start 
-Chromosome C1 
MK-1-1          0,0000 
MK-1-2          4,0000 
MK-1-3          8,0000 
MK-1-4         12,0000 
-Chromosome C2 
MK-2-1          0,0000 
MK-2-2          4,0000 
MK-2-3          8,0000 
MK-2-4         12,0000 
-stop 
--------------------------------------------------- 
#bycross 
-SampleSize 200 
-Cross SF2 
-traits 1 
-missingtrait . 
-case yes 
-TranslationTable 
AA    2     2 
Aa    1     1 
aa    0     0 
A-    12    12 
a-    10    10 
--    -1    -1 
-start markers 
MK-1-1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 1 2 12 
1 1 2 2 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 2 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 11 0 0 1 1 1 2 2 1 0 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 0 1 0 0 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 0 1 0 0 0 2 1 1 
2 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 1 2 1 2 1 0 1 1 1 2 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 
MK-1-2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1 0 0 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 1 1 2 12 
0 1 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 2 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 1 11 0 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 1 0 0 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2 1 1 
2 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 12 1 2 1 0 1 0 1 2 1 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 2 
MK-1-3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 2 1 0 0 1 2 1 1 0 2 1 0 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1 2 1 1 2 1 2 12 
0 1 2 2 1 2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 1 0 0 2 1 2 1 1 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0 2 11 
2 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 12 1 2 1 0 1 0 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 2 
MK-1-4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2 1 2 1 0 0 1 2 1 2 0 2 0 0 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1 2 1 1 2 1 2 12 
0 1 2 2 1 2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 1 0 0 2 2 1 0 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 1 0 0 2 1 2 1 1 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0 2 11 
2 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 1 2 1 2 1 0 1 0 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 2 
MK-2-1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 2 1 0 2 0 1 1 2 0 2 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 2 1 1 2 11 
1 1 2 2 1 1 1 2 1 0 2 2 1 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 2 1 1 0 2 1 0 2 1 2 1 2 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 2 1 0 02 
1 0 0 1 0 2 1 0 1 2 1 0 2 0 0 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 11 2 2 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 2 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 
MK-2-2 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 2 2 0 2 1 2 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 10 1 1 0 0 1 2 1 0 2 1 0 2 0 1 1 2 0 2 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 2 1 1 1 11 
1 1 2 2 1 1 1 2 1 0 2 2 1 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 2 1 1 0 2 1 0 2 1 2 12 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 
1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 1 0 2 0 0 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 
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MK-2-3 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 2 2 0 2 1 2 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 1 10 1 2 0 0 1 2 1 0 2 1 0 2 0 1 1 2 0 2 0 1 1 0 1 2 1 1 0 1 0 2 1 1 1 11 
1 1 2 2 1 0 1 2 1 0 2 2 1 0 2 1 1 2 0 1 1 1 2 2 1 1 0 2 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 
2 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 10 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 0 1 0 1 2 0 1 1 
MK-2-4 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 2 2 0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 2 1 0 2 1 1 1 0 1 1 2 0 2 0 1 1 0 1 2 1 1 0 1 0 2 1 1 1 1 
1 2 1 2 2 1 0 1 1 1 0 2 2 1 0 2 1 1 2 0 1 1 0 2 2 1 1 0 2 1 1 2 1 2 11 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 
2 1 0 1 2 0 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 10 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 0 1 0 1 2 0 1 1 
-stop markers 
-start traits 
Trait_1  131,9940 130,7484 131,3521 128,5802 128,7472 130,3351 129,8283 132,0139 129,5869 130,9772 129,1793 128,5120 131,0448 
131,2661 128,8886 130,6391 133,1426 129,0078 129,5822 131,6199 129,7404 132,0338 130,0165 128,3421 131,5324 129,2091 127,6299 
129,3889 128,9833 130,0391 130,5834 131,4492 131,5198 130,3906 129,8420 132,2192 129,1380 129,8979 130,1959 129,7802 131,9444 
129,6076 131,0014 131,2172 125,9070 130,7371 129,5586 130,8852 131,0147 131,0435 127,5215 128,7773 131,6037 128,1901 130,1424 
128,9657 130,1825 130,4901 128,3934 127,7508 130,3243 130,0199 132,4366 130,9627 130,2404 130,8178 130,8646 131,2904 129,7937 
130,7150 129,8875 129,6072 129,2912 131,6177 130,4768 131,3124 130,6107 129,1639 126,4407 130,0504 129,4699 129,1771 126,3168 
129,1988 130,3805 128,5273 129,0172 131,0937 127,3754 131,3418 131,8140 129,2276 129,3152 129,0514 128,8757 130,8212 131,5413 
130,6854 128,2522 132,5050 128,7144 128,4959 126,3029 129,1718 129,6085 128,9654 128,7651 129,3657 128,9095 129,8326 130,9783 
133,1472 129,8994 130,4459 127,6629 128,3831 128,4493 130,3464 130,0399 130,5056 130,9018 130,6653 129,4594 131,6964 129,3750 
133,0418 129,8345 127,9654 131,9436 130,2304 130,8582 132,1581 131,2746 131,1475 130,3875 129,3133 131,4878 130,7652 129,1631 
132,0846 130,6342 131,9626 126,7441 132,9076 129,6490 130,2902 129,1181 133,0289 133,6041 129,7108 128,2045 130,0034 130,1895 
129,5293 128,7901 129,8254 131,7827 131,4898 130,0283 130,4310 129,9360 130,9486 129,7418 129,3757 127,4970 128,2692 130,0324 
130,3821 126,5187 130,2948 131,4497 130,4720 130,8047 131,6038 130,8219 129,9014 128,5378 131,7425 129,9561 130,3038 129,8178 
129,3620 129,8667 129,1907 129,8779 130,4823 132,5341 130,1876 128,1727 126,1477 127,0707 128,7635 131,7183 128,9860 132,1795 
131,0016 126,7163 130,4565 132,1242 131,1883 
-stop traits 
-quit 
-end 
#EReplicate 1 
 

Os dados de traço e de marcadores são salvos em arquivos do tipo texto para serem lidos e 

interpretados pelo programa de busca por AG codificado no R como pode ser verificado no Apêndice 

D – Código Fonte do Programa Implementado no R. 

 
O programa exemplo foi gerado de acordo com o mapa de marcadores mostrado na Figura C.4 a 

seguir.  

 
Figura C.4. Mapa genetico do programa exemplo. 
 

Observe-se na Figura C.4 que neste caso foi apresentado um exemplo contendo dois cromossomos 

com quarto marcadores por cromossomos e com distancia entre os marcadores de 4cM. 
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Apêndice D – Código Fonte do Programa 

Implementado no R. 

Neste apêndice segue o código fonte do programa implementado no R utilizado neste trabalho e 

que executam as buscas por algoritmo genético, continua e exaustiva. 

Oberve-se que, apenas para as Situações 9 e 10 (dados do projeto INCOR), não foi possível 

executar a busca exaustiva por trata-se de uma situação que envolve mapa muito denso, o que torna 

inviável computacionalmente. Além disso, notou-se a existência de vários dados de marcadores que 

não foram completamente genotipados em vários indivíduos (presença de dados incompletos), para 

contorno desse problema foi feita a ponderação desses valores como pode ser observado na Tabela B.3 

do Apêndice B, com a rotina inserida neste programa para os dados reais dos ratos. 

Para as Situações de 1 a 8 não foram apresentados dados incompletos, não sendo necessário nestes 

casos a adição da rotina de dados incompletos 

Para mais detalhes e informações a respeito desse programas podem ser obtidas com o autor 

passando um email para um email poliver@usp.br ou patmso@gmail.com. 

   

## PROGRAMA ALGORITMO GENÉTICO, FUNÇÃO OBJETIVO:RESÍDUO SSE e 221 individuos 
## probabilidade de mutacao 0.4 e 100 solucoes, 100 GERACOES, 21 cromossomos e 182 marcadores 
## -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
library(genalg) 
library(MASS) 
## -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
## 1 - ROTINA DE LEITURA 
## -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
## 1.1 - ROTINA PARA LEITURA DO VETOR TRAÇOS 
## -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
# traco: vetor que guarda os valores do traço quantitativo a ser estudado 
traco<-read.table("e://programaatualizado//tracosbpsratos.txt") 
tracot<-t(traco) 
n<-length(tracot) 
 
#n: quantidade de individuos existentes na amostra 
n 
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dim(traco) 
## -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
## 1.2 - ROTINA PARA LEITURA DA MATRIZ DE MARCADORES 
## -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
marcadores<-read.table("e://programaatualizado//marcadoresratos.txt") 
# marcadores: marcadores que com dados completos 
attach(marcadores) 
dim(marcadores) 
 
## -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
## 1.3 - ROTINA PARA LEITURA DO VETOR DE POSIÇÕES DO GENOMA COM RESPOSTA 

BINÁRIA, 
##         SE EXISTE OU NÃO MARCADOR EM CADA POSIÇÃO 
## -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
# existemarcador:vetor cuja posicao recebe 1 quando tem marcador e 0 caso contrário 
existemarcador<-read.table("e://programaatualizado//existemarcadorratos.txt") 
dim(existemarcador) 
 
## -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
## 1.4 - ROTINA PARA LEITURA DA MATRIZ COMPRIMENTO DE CADA CROMOSSOMO E 

QUANTIDADE DE MARCADORES 
## -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
# chrmarc: matriz que guarda comprimento de cada cromossomo em cM e a quantidade de marcadores em 

cada um deles. 
chrmarc<-read.table("e://programaatualizado//chrmarcratos.txt") 
dim(chrmarc) 
 
# compgenoma: comprimento do genoma completo e para cada cromossomo 
compgenoma<-sum(chrmarc[,1])+length(chrmarc[,1]) 
compgenoma 
# compgenoma1,...,compgenoma10: comprimento de cada cromossomo em cM. 
compgenoma1<-chrmarc[1,1]+1 
compgenoma2<-chrmarc[2,1]+1 
compgenoma3<-chrmarc[3,1]+1 
compgenoma4<-chrmarc[4,1]+1 
compgenoma5<-chrmarc[5,1]+1 
compgenoma6<-chrmarc[6,1]+1 
compgenoma7<-chrmarc[7,1]+1 
compgenoma8<-chrmarc[8,1]+1 
compgenoma9<-chrmarc[9,1]+1 
compgenoma10<-chrmarc[10,1]+1 
compgenoma11<-chrmarc[11,1]+1 
compgenoma12<-chrmarc[12,1]+1 
compgenoma13<-chrmarc[13,1]+1 
compgenoma14<-chrmarc[14,1]+1 
compgenoma15<-chrmarc[15,1]+1 
compgenoma16<-chrmarc[16,1]+1 
compgenoma17<-chrmarc[17,1]+1 
compgenoma18<-chrmarc[18,1]+1 
compgenoma19<-chrmarc[19,1]+1 
compgenoma20<-chrmarc[20,1]+1 
compgenoma21<-chrmarc[21,1]+1 
 
nmarcadorescromossomo1<-chrmarc[1,2] 
nmarcadorescromossomo2<-chrmarc[2,2] 
nmarcadorescromossomo3<-chrmarc[3,2] 
nmarcadorescromossomo4<-chrmarc[4,2] 
nmarcadorescromossomo5<-chrmarc[5,2] 
nmarcadorescromossomo6<-chrmarc[6,2] 



153 
 

nmarcadorescromossomo7<-chrmarc[7,2] 
nmarcadorescromossomo8<-chrmarc[8,2] 
nmarcadorescromossomo9<-chrmarc[9,2] 
nmarcadorescromossomo10<-chrmarc[10,2] 
nmarcadorescromossomo11<-chrmarc[11,2] 
nmarcadorescromossomo12<-chrmarc[12,2] 
nmarcadorescromossomo13<-chrmarc[13,2] 
nmarcadorescromossomo14<-chrmarc[14,2] 
nmarcadorescromossomo15<-chrmarc[15,2] 
nmarcadorescromossomo16<-chrmarc[16,2] 
nmarcadorescromossomo17<-chrmarc[17,2] 
nmarcadorescromossomo18<-chrmarc[18,2] 
nmarcadorescromossomo19<-chrmarc[19,2] 
nmarcadorescromossomo20<-chrmarc[20,2] 
nmarcadorescromossomo21<-chrmarc[21,2] 
## -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
## 2 - ROTINA QUE GUARDA MATRIZ COM POSIÇÕES DO GENOMA, CROMOSSOMO E 

POSIÇÕES NO CROMOSSOMO 
## -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
# chrpos: posicao no genoma de 1 em 1 cM, cromossomo e posição no cromossomo 
chrpos<-matrix(data = 0, nrow = compgenoma, ncol = 3) 
dim(chrpos) 
i<-1 
while (i<=compgenoma){  
chrpos[i,1]<-i 
i<-i+1 
} 
chr1<-rep(1,chrmarc[1,1]+1) 
chr2<-rep(2,chrmarc[2,1]+1) 
chr3<-rep(3,chrmarc[3,1]+1) 
chr4<-rep(4,chrmarc[4,1]+1) 
chr5<-rep(5,chrmarc[5,1]+1) 
chr6<-rep(6,chrmarc[6,1]+1) 
chr7<-rep(7,chrmarc[7,1]+1) 
chr8<-rep(8,chrmarc[8,1]+1) 
chr9<-rep(9,chrmarc[9,1]+1) 
chr10<-rep(10,chrmarc[10,1]+1) 
chr11<-rep(11,chrmarc[11,1]+1) 
chr12<-rep(12,chrmarc[12,1]+1) 
chr13<-rep(13,chrmarc[13,1]+1) 
chr14<-rep(14,chrmarc[14,1]+1) 
chr15<-rep(15,chrmarc[15,1]+1) 
chr16<-rep(16,chrmarc[16,1]+1) 
chr17<-rep(17,chrmarc[17,1]+1) 
chr18<-rep(18,chrmarc[18,1]+1) 
chr19<-rep(19,chrmarc[19,1]+1) 
chr20<-rep(20,chrmarc[20,1]+1) 
chr21<-rep(21,chrmarc[21,1]+1) 
 
chrpos[,2]<-

cbind(t(chr1),t(chr2),t(chr3),t(chr4),t(chr5),t(chr6),t(chr7),t(chr8),t(chr9),t(chr10),t(chr11),t(chr12),t(chr13),t(chr
14),t(chr15),t(chr16),t(chr17),t(chr18),t(chr19),t(chr20),t(chr21)) 

chrpos 
chr1a<-c(1:(chrmarc[1,1]+1)) 
chr2a<-c(1:(chrmarc[2,1]+1)) 
chr3a<-c(1:(chrmarc[3,1]+1)) 
chr4a<-c(1:(chrmarc[4,1]+1)) 
chr5a<-c(1:(chrmarc[5,1]+1)) 
chr6a<-c(1:(chrmarc[6,1]+1)) 
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chr7a<-c(1:(chrmarc[7,1]+1)) 
chr8a<-c(1:(chrmarc[8,1]+1)) 
chr9a<-c(1:(chrmarc[9,1]+1)) 
chr10a<-c(1:(chrmarc[10,1]+1)) 
chr11a<-c(1:(chrmarc[11,1]+1)) 
chr12a<-c(1:(chrmarc[12,1]+1)) 
chr13a<-c(1:(chrmarc[13,1]+1)) 
chr14a<-c(1:(chrmarc[14,1]+1)) 
chr15a<-c(1:(chrmarc[15,1]+1)) 
chr16a<-c(1:(chrmarc[16,1]+1)) 
chr17a<-c(1:(chrmarc[17,1]+1)) 
chr18a<-c(1:(chrmarc[18,1]+1)) 
chr19a<-c(1:(chrmarc[19,1]+1)) 
chr20a<-c(1:(chrmarc[20,1]+1)) 
chr21a<-c(1:(chrmarc[21,1]+1)) 
chrpos[,3]<-

cbind(t(chr1a),t(chr2a),t(chr3a),t(chr4a),t(chr5a),t(chr6a),t(chr7a),t(chr8a),t(chr9a),t(chr10a),t(chr11a),t(chr12a),t
(chr13a),t(chr14a),t(chr15a),t(chr16a),t(chr17a),t(chr18a),t(chr19a),t(chr20a),t(chr21a)) 

chrpos 
chrposem<-cbind(chrpos,existemarcador) 
vetoralg<-chrposem 
i<-1 
contmarcadorcromo<-1 
posicao<-1 
## -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
## 3 - ROTINA QUE GUARDA ALÉM DA MATRIZ DO ITEM 2, GUARDA TAMBÉM  
##      O VETOR EXISTENCIA DE MARCADOR EM CADA POSIÇÃO DO GENOMA 
## -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
vetorposicaomarcador<-matrix(data = 0, nrow = contmarcadorcromo, ncol = 1) 
while (i<=compgenoma) { 
if(vetoralg[i,4] == 1) { 
vetorposicaomarcador[contmarcadorcromo]<-posicao 
contmarcadorcromo<-contmarcadorcromo+1 
} 
posicao<-posicao+1 
i<-i+1 
} 
 
print(vetorposicaomarcador) 
 
print(contmarcadorcromo) 
 
print(vetoralg) 
 
## -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
## 4 - ROTINA QUE GUARDA POSIÇÕES NO GENOMA, CROMOSSOMO,  
##  POSIÇÃO NO CROMOSSOMO E EXISTENCIA DE MARCADOR. 
## -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
# mcp: guarda as posições dos cromossomos e marcadores selecionados 
mcp<-matrix(data = 0, nrow = 1, ncol = 8) 
val1<-matrix(data = 0, nrow = 1, ncol = 4) 
val2<-matrix(data = 0, nrow = 1, ncol = 4) 
pos1<-1 
pos2<-2 
contexec<-1 
while (abs(pos1-pos2)<=9) { 
 
pos1<-round(runif(1,0.51,compgenoma + 0.49)) 
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pos2<-round(runif(1,0.51,compgenoma + 0.49)) 
if (pos2 < pos1) 
{ 
auxiliar<-pos1 
pos1<-pos2 
pos2<-auxiliar 
} 
val1<-chrposem[pos1,] 
val2<-chrposem[pos2,] 
 
contexec<-contexec+1 
} 
 
## ---------------------------------------------------------------------- 
## 5 - ROTINA DA FUNÇÃO OBJETIVA PATA RESÍDUO SSE 
## ---------------------------------------------------------------------- 
 
cria.testes.aux.MRN<-function(pos1,pos2) 
{ 
 
# X, X2:matrizes que guardam uma coluna de um's, uma segunda coluna com valorres de Xa  
# e uma outra com valores de Xd para o primeiro e segundo qtl's respectivamente considerando 
# o modelo completo 
# Xea, Xea2, Xed, Xed2: matriz que guarda o efeito aditivo. 
# Xf, Xeaf, Xea2f, Xed2f e X2f: matrizes empilhamento 
Xf<-matrix(data = 0, nrow = n, ncol = 3) 
X<-matrix(data = 0, nrow = n, ncol = 3) 
Xea<-matrix(data = 0, nrow = n, ncol = 2) 
Xea2<-matrix(data = 0, nrow = n, ncol = 2) 
Xeaf<-matrix(data = 0, nrow = n, ncol = 2) 
Xea2f<-matrix(data = 0, nrow = n, ncol = 2) 
X2f<-matrix(data = 0, nrow = n, ncol = 3) 
X2<-matrix(data = 0, nrow = n, ncol = 3) 
 
## ---------------------------------------------------------------------- 
## 5.1 - ROTINA PARA ESCOLHA DAS POSIÇÕES E CÁLCO DA DISTANCIA MAIS PRÓXIMA DO 

MARCADOR PARA O PRIMEIRO QTL. 
## ---------------------------------------------------------------------- 
 
# valor1: guarda o primeiro cromossomo e a primeir0 loco dentro deste cromossomo 
valor1<-chrposem[pos1,] 
 
# valor2: guarda o segundo cromossomo e o segundo loco dentro deste cromossomo 
valor2<-chrposem[pos2,] 
 
# --------------------------------------------------------------------------------------- 
# mcp: guarda as posições dos cromossomos e marcadores selecionados 
 
mcp<-cbind(pos1,valor1,pos2,valor2) 
 
# rotina para localização do primeiro intervalo 
# --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
# se o arquivo de dados chegaram ao fim 
 
contador1<-0 
while ((mcp[1,5]==0) && (chrposem[pos1+contador1,4] == 0)  && (pos1+contador1 < compgenoma)) 

contador1<-contador1+1  
 
ifelse(mcp[1,5]==1,contador1<-0,contador1)  
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contador2<-0 
 while ((mcp[1,5]==0) && (pos1-contador2 > 0) && (chrposem[pos1+contador2,4] == 0)) contador2<-

contador2-1   
 
ifelse(mcp[1,5]==1,contador2<-0,contador2)  
 
posicaodomarcador1<-1 
 
if (abs(contador1) <= abs(contador2)) posicaodomarcador1<-pos1+contador1 
if (abs(contador2) < abs(contador1)) posicaodomarcador1<-pos1+contador2 
 
## ---------------------------------------------------------------------- 
## 5.2 - ROTINA PARA ESCOLHA DAS POSIÇÕES E CÁLCO DA DISTANCIA MAIS PRÓXIMA DO 

MARCADOR PARA O SEGUNDO QTL. 
## ---------------------------------------------------------------------- 
 
# ---------------------------------------------------------------------------------------- 
# rotina para localização do segundo intervalo 
 
contador1a<-0 
while ((mcp[1,10]==0) && (chrposem[pos2+contador1a,4] == 0) && (pos2+contador1a < compgenoma)) 

contador1a<-contador1a+1  
ifelse(mcp[1,10] == 1,contador1a<-0,contador1a)  
 
contador2a<-0 
while ((mcp[1,10]==0) && (pos2-contador2a > 0)  &&  (chrposem[pos2+contador2a,4] == 0)) contador2a<-

contador2a-1  
ifelse(mcp[1,10]==1,contador2a<-0,contador2a)  
 
posicaodomarcador2<-1 
if (abs(contador1a) <= abs(contador2a)) posicaodomarcador2<-pos2+contador1a 
if (abs(contador2a) < abs(contador1a)) posicaodomarcador2<-pos2+contador2a 
 
contmarcador1<-0 
i<-1 
while (i <= posicaodomarcador1){ 
if (chrposem[i,4] == 1) 
contmarcador1<-contmarcador1+1 
i<-i+1 
} 
contmarcador1 
contmarcador2<-0 
i<-1 
while (i <= posicaodomarcador2){ 
if (chrposem[i,4] == 1) 
contmarcador2<-contmarcador2+1 
i<-i+1 
} 
contmarcador2 
marcador1<-marcadores[,contmarcador1] 
marcador2<-marcadores[,contmarcador2] 
marcador1<-as.matrix(marcador1) 
dim(marcador1) 
marcador2<-as.matrix(marcador2) 
dim(marcador2) 
 
matrizmarcadoresselecionados<-cbind(traco,marcador1,marcador2) 
dados<-matrizmarcadoresselecionados 
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r<-abs(contador1 - contador2)*0.01 
if (r == 0) r<-0.01 
npassos<-r/0.01 
r1 <- 0 
j<-1 
 
tabela<-matrix(data = 0, nrow = npassos, ncol = 14) 
tabelaea<-matrix(data = 0, nrow = npassos, ncol = 12) 
while (j<=npassos) { 
 
## ---------------------------------------------------------------------- 
## 5.3 - ROTINA PARA CÁLCULO DAS MATRIZES DE PLANEJAMENTO X  
##         E DOS AJUSTES PARA O PRIMEIRO QTL PERCORRENDO O INTERVALO  
##         CALCULADO EM 5.1 DE 1 EM 1 cM. 
## ---------------------------------------------------------------------- 
 
# modelo (Haley and Knott, 1992) 
# r é a frequencia de recombinação entre os marcadores 
# r1 é a frequencia de recombinação entre o marcador M1 e o QTL 
# r2 é a frequencia de recombinação entre o marcador M2 e o QTL 
 
if ((1-2*r1 == 0)||((1-r)^2==0)||(r*(1-r)==0)||(r^2==0)||(r^2+(1-r)^2==0)) r1<-r1+0.01 
 
r2<-(r-r1)/(1-2*r1) 
r2 
 
 
# probabilidades condicionais associadas aos genótipos (pcag) de um possível QTL no 
# intervalo entre os marcadores M1 e M2 em uma população F2, considerando  
# interferência nula 
pcag<-matrix(data = 0, nrow = 9, ncol = 3) 
pcag[1,1]<-((1-r1)^2*(1-r2)^2)/(1-r)^2 
pcag[1,2]<-(2*r1*(1-r1)*r2*(1-r2))/(1-r)^2 
pcag[1,3]<-(r1^2*r2^2)/(1-r)^2 
pcag[2,1]<-(2*(1-r1)^2*r2*(1-r2))/(2*r*(1-r)) 
pcag[2,2]<-(2*r1*(1-r1)*(r2^2+(1-r2)^2))/(2*r*(1-r)) 
pcag[2,3]<-(2*r1^2*r2*(1-r2))/(2*r*(1-r)) 
pcag[3,1]<-((1-r1)^2*r2^2)/r^2      
pcag[3,2]<-(2*r1*(1-r1)*r2*(1-r2))/r^2     
pcag[3,3]<-(r1^2*(1-r1)^2)/r^2  
pcag[4,1]<-(2*r1*(1-r1)*(1-r2)^2)/(2*r*(1-r))  
pcag[4,2]<-(2*(r1^2+(1-r1)^2)*r2*(1-r2))/(2*r*(1-r)) 
pcag[4,3]<-(2*r1*(1-r1)*r2^2)/(2*r*(1-r)) 
pcag[5,1]<-(4*r1*(1-r1)*r2*(1-r2))/(2*(r^2+(1-r)^2))  
pcag[5,2]<-(2*(r1^2+(1-r1)^2)*(r2^2+(1-r2)^2))/(2*(r^2+(1-r)^2))    
pcag[5,3]<- (4*r1*(1-r1)*r2*(1-r2))/(2*(r^2+(1-r)^2))     
pcag[6,1]<-(2*r1*(1-r1)*r2^2)/(2*r*(1-r))        
pcag[6,2]<-(2*(r1^2+(1-r1)^2)*r2*(1-r2))/(2*r*(1-r))             
pcag[6,3]<-(2*r1*(1-r1)*(1-r2)^2)/(2*r*(1-r))   
pcag[7,1]<-(r1^2*(1-r2)^2)/r^2  
pcag[7,2]<-(2*r1*(1-r1)*r2*(1-r2))/r^2   
pcag[7,3]<-((1-r1)^2*r2^2)/r^2  
pcag[8,1]<-(2*r1^2*r2*(1-r2))/(2*r*(1-r)) 
pcag[8,2]<-(2*r1*(1-r1)*(r2^2+(1-r2)^2))/(2*r*(1-r)) 
pcag[8,3]<-(2*(1-r1)^2*r2*(1-r2))/(2*r*(1-r)) 
pcag[9,1]<-(r1^2*r2^2)/(1-r)^2 
pcag[9,2]<-(2*r1*(1-r1)*r2*(1-r2))/(1-r)^2   
pcag[9,3]<-((1-r1)^2*(1-r2)^2)/(1-r)^2 
 
# matriz de valores de Xa e xd 
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XaXd<-matrix(data = 0, nrow = 9, ncol = 2) 
XaXd[1,1]<-pcag[1,1] - pcag[1,3] 
XaXd[1,2]<-pcag[1,2] 
XaXd[2,1]<-pcag[2,1] - pcag[2,3] 
XaXd[2,2]<-pcag[2,2] 
XaXd[3,1]<-pcag[3,1] - pcag[3,3] 
XaXd[3,2]<-pcag[3,2] 
XaXd[4,1]<-pcag[4,1] - pcag[4,3] 
XaXd[4,2]<-pcag[4,2] 
XaXd[5,1]<-pcag[5,1] - pcag[5,3] 
XaXd[5,2]<-pcag[5,2] 
XaXd[6,1]<-pcag[6,1] - pcag[6,3] 
XaXd[6,2]<-pcag[6,2] 
XaXd[7,1]<-pcag[7,1] - pcag[7,3] 
XaXd[7,2]<-pcag[7,2] 
XaXd[8,1]<-pcag[8,1] - pcag[8,3] 
XaXd[8,2]<-pcag[8,2] 
XaXd[9,1]<-pcag[9,1] - pcag[9,3] 
XaXd[9,2]<-pcag[9,2] 
XaXd 
 
# montando a matriz de planejamento X para testar o modelo completo (yj = mi + aXj+ dZj+epsilon) 
# contra o modelo reduzido (yj = mi +epsilon). 
# Trata-se do teste H3/H0, cujo efeito signifitivo indica presenca de efeito aditivo e/ou de dominancia. 
 
# início da rotina de dados completos para QTL 1. 
i<-1 
 
# montando a matriz deplanejamento X 
while (i<=n) { 
X[i,1]<-1 
i<-i+1 
} 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 2) { 
if(dados[i,2] == 2) { 
X[i,2]<-XaXd[1,1] 
X[i,3]<-XaXd[1,2] 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 0) { 
if(dados[i,2] == 0) { 
X[i,2]<-XaXd[9,1] 
X[i,3]<-XaXd[9,2] 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 2) { 
if(dados[i,2] == 1) { 
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X[i,2]<-XaXd[4,1] 
X[i,3]<-XaXd[4,2] 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 1) { 
if(dados[i,2] == 2) { 
X[i,2]<-XaXd[2,1] 
X[i,3]<-XaXd[2,2] 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 2) { 
if(dados[i,2] == 0) { 
X[i,2]<-XaXd[7,1] 
X[i,3]<-XaXd[7,2] 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 1) { 
if(dados[i,2] == 1) { 
X[i,2]<-XaXd[5,1] 
X[i,3]<-XaXd[5,2] 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 0) { 
if(dados[i,2] == 2) { 
X[i,2]<-XaXd[3,1] 
X[i,3]<-XaXd[3,2] 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 1) { 
if(dados[i,2] == 0) { 
X[i,2]<-XaXd[8,1] 
X[i,3]<-XaXd[8,2] 
} 
} 
i<-i+1 
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} 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 0) { 
if(dados[i,2] == 1) { 
X[i,2]<-XaXd[6,1] 
X[i,3]<-XaXd[6,2] 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
# fim da rotina de dados completos para QTL 1. 
 
# início da rotina de dados incompletos para QTL 1. 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == -1) { 
if(dados[i,2] == 1) { 
X[i,2]<-(XaXd[4,1]+2*XaXd[5,1]+XaXd[6,1])/4 
X[i,3]<-(XaXd[4,2]+2*XaXd[5,2]+XaXd[6,2])/4 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 1) { 
if(dados[i,2] == -1) { 
X[i,2]<-(XaXd[2,1]+2*XaXd[5,1]+XaXd[8,1])/4 
X[i,3]<-(XaXd[2,2]+2*XaXd[5,2]+XaXd[8,2])/4 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == -1) { 
if(dados[i,2] == 0) { 
X[i,2]<-(XaXd[7,1]+2*XaXd[8,1]+XaXd[9,1])/4 
X[i,3]<-(XaXd[7,2]+2*XaXd[8,2]+XaXd[9,2])/4 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 0) { 
if(dados[i,2] == -1) { 
X[i,2]<-(XaXd[3,1]+2*XaXd[6,1]+XaXd[9,1])/4 
X[i,3]<-(XaXd[3,2]+2*XaXd[6,2]+XaXd[9,2])/4 
} 
} 
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i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == -1) { 
if(dados[i,2] == 10) { 
X[i,2]<-(2*XaXd[4,1]+4*XaXd[5,1]+2*XaXd[6,1]+XaXd[7,1]+2*XaXd[8,1]+XaXd[9,1])/12 
X[i,3]<-(2*XaXd[4,2]+4*XaXd[5,2]+2*XaXd[6,2]+XaXd[7,2]+2*XaXd[8,2]+XaXd[9,2])/12 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 10) { 
if(dados[i,2] == -1) { 
X[i,2]<-(2*XaXd[2,1]+XaXd[3,1]+4*XaXd[5,1]+2*XaXd[6,1]+2*XaXd[8,1]+XaXd[9,1])/12 
X[i,3]<-(2*XaXd[2,2]+XaXd[3,2]+4*XaXd[5,2]+2*XaXd[6,2]+2*XaXd[8,2]+XaXd[9,2])/12   
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == -1) { 
if(dados[i,2] == 12) { 
X[i,2]<-(XaXd[1,1]+2*XaXd[2,1]+XaXd[3,1]+2*XaXd[4,1]+4*XaXd[5,1]+2*XaXd[6,1])/12 
X[i,3]<-(XaXd[1,2]+2*XaXd[2,2]+XaXd[3,2]+2*XaXd[4,2]+4*XaXd[5,2]+2*XaXd[6,2])/12 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 12) { 
if(dados[i,2] == -1) { 
X[i,2]<-(XaXd[1,1]+2*XaXd[2,1]+2*XaXd[4,1]+4*XaXd[5,1]+XaXd[7,1]+2*XaXd[8,1])/12 
X[i,3]<-(XaXd[1,2]+2*XaXd[2,2]+2*XaXd[4,2]+4*XaXd[5,2]+XaXd[7,2]+2*XaXd[8,2])/12   
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 10) { 
if(dados[i,2] == 0) { 
X[i,2]<-(2*XaXd[8,1]+XaXd[9,1])/3   
X[i,3]<-(2*XaXd[8,2]+XaXd[9,2])/3   
} 
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} 
i<-i+1 
} 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 0) { 
if(dados[i,2] == 10) { 
X[i,2]<-(2*XaXd[6,1]+XaXd[9,1])/3   
X[i,3]<-(2*XaXd[6,2]+XaXd[9,2])/3  
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 10) { 
if(dados[i,2] == 1) { 
X[i,2]<-(4*XaXd[5,1]+2*XaXd[4,1])/6 
X[i,3]<-(4*XaXd[5,2]+2*XaXd[4,2])/6   
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 1) { 
if(dados[i,2] == 10) { 
X[i,2]<-(4*XaXd[5,1]+2*XaXd[8,1])/6   
X[i,3]<-(4*XaXd[5,2]+2*XaXd[8,2])/6  
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 10) { 
if(dados[i,2] == 2) { 
X[i,2]<-(2*XaXd[2,1]+XaXd[3,1])/3   
X[i,3]<-(2*XaXd[2,2]+XaXd[3,2])/3   
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 2) { 
if(dados[i,2] == 10) { 
X[i,2]<-(2*XaXd[4,1]+XaXd[7,1])/3 
X[i,3]<-(2*XaXd[4,2]+XaXd[7,2])/3  
} 
} 
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i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 12) { 
if(dados[i,2] == 0) { 
X[i,2]<-(XaXd[7,1]+2*XaXd[8,1])/3 
X[i,3]<-(XaXd[7,2]+2*XaXd[8,2])/3 
 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 0) { 
if(dados[i,2] == 12) { 
X[i,2]<-(XaXd[3,1]+2*XaXd[6,1])/3 
X[i,3]<-(XaXd[3,2]+2*XaXd[6,2])/3 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 12) { 
if(dados[i,2] == 1) { 
X[i,2]<-(4*XaXd[5,1]+2*XaXd[6,1])/6   
X[i,3]<-(4*XaXd[5,2]+2*XaXd[6,2])/6   
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 1) { 
if(dados[i,2] == 12) { 
X[i,2]<-(2*XaXd[2,1]+4*XaXd[5,1])/6   
X[i,3]<-(2*XaXd[2,2]+4*XaXd[5,2])/6  
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 12) { 
if(dados[i,2] == 2) { 
X[i,2]<-(XaXd[1,1]+2*XaXd[2,1])/3 
X[i,3]<-(XaXd[1,2]+2*XaXd[2,2])/3 
} 
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} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 2) { 
if(dados[i,2] == 12) { 
X[i,2]<-(XaXd[1,1]+2*XaXd[4,1])/3 
X[i,3]<-(XaXd[1,2]+2*XaXd[4,2])/3 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 12) { 
if(dados[i,2] == 10) { 
X[i,2]<-(2*XaXd[4,1]+4*XaXd[5,1]+XaXd[7,1]+2*XaXd[8,1])/9 
X[i,3]<-(2*XaXd[4,2]+4*XaXd[5,2]+XaXd[7,2]+2*XaXd[8,1])/9 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 10) { 
if(dados[i,2] == 12) { 
X[i,2]<-(2*XaXd[2,1]+4*XaXd[5,1]+XaXd[6,1]+2*XaXd[3,1])/9 
X[i,3]<-(2*XaXd[2,2]+4*XaXd[5,2]+XaXd[6,2]+2*XaXd[3,1])/9 
} 
} 
i<-i+1 
} 
# início da rotina de dados incompletos para QTL 2. 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == -1) { 
if(dados[i,2] == -1) { 
X[i,2]<-

(XaXd[1,1]+2*XaXd[2,1]+XaXd[3,1]+2*XaXd[4,1]+4*XaXd[5,1]+2*XaXd[6,1]+XaXd[7,1]+2*XaXd[8,1]+ 
XaXd[9,1])/16 

X[i,3]<-
(XaXd[1,2]+2*XaXd[2,2]+XaXd[3,2]+2*XaXd[4,2]+4*XaXd[5,2]+2*XaXd[6,2]+XaXd[7,2]+2*XaXd[8,2]+ 
XaXd[9,2])/16 

} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 10) { 
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if(dados[i,2] == 10) { 
X[i,2]<-(4*XaXd[5,1]+2*XaXd[6,1]+2*XaXd[8,1]+XaXd[9,1])/9  
X[i,3]<-(4*XaXd[5,2]+2*XaXd[6,2]+2*XaXd[8,2]+XaXd[9,2])/9   
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 12) { 
if(dados[i,2] == 12) { 
X[i,2]<-(XaXd[1,1]+2*XaXd[2,1]+2*XaXd[4,1]+4*XaXd[5,1])/9  
X[i,3]<-(XaXd[1,2]+2*XaXd[2,2]+2*XaXd[4,2]+4*XaXd[5,2])/9   
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == -1) { 
if(dados[i,2] == 2) { 
X[i,2]<-(XaXd[1,1]+2*XaXd[2,1]+XaXd[3,1])/4 
X[i,3]<-(XaXd[1,1]+2*XaXd[2,2]+XaXd[3,2])/4 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 2) { 
if(dados[i,2] == -1) { 
X[i,2]<-(XaXd[1,1]+2*XaXd[4,1]+XaXd[7,1])/4 
X[i,3]<-(XaXd[1,1]+2*XaXd[4,2]+XaXd[7,2])/4 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
# calculo do vetor betachapeu para os parâmetros mi, a e d. 
# Y vetor que armazena a coluna que contem os valores para o traço em estudo 
Y<-dados[,1] 
 
 
# H1/H0: testa a presença do efeito aditivo (H1: a diferente de zero, d = 0 versusu H0: a = 0, d = 0) 
Xea<-cbind(X[,1],X[,2]) 
determ<-determinant(t(Xea)%*%Xea) 
if (determ$modulus == 0) Xea[1,1]<-Xea[1,1]+0.01 
betachapeuea<-qr.solve(t(Xea)%*%Xea,tol = 1e-1000)%*%t(Xea)%*%Y 
 
# SQTNC: soma dos quadrados não corrigido 
 
SQTNC<- t(Y)%*%Y 
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# SQTC: soma de quadrados corrigido 
SQTC<-SQTNC - sum(Y)^2/n 
 
# SQPea : soma de quadrados de parâmetros 
SQPea <- t(betachapeuea)%*%t(Xea)%*%Y 
 
# SQRegea: soma de quadrados da regressão para o modelo aditivo 
SQRegea <- t(betachapeuea)%*%t(Xea)%*%Y - sum(Y)^2/n 
 
# SQDr: soma de quadrado do desvio para o modelo reduzido 
SQDr <- SQTC 
 
# SQDcea: soma de quadrados do desvio para o modelo aditivo 
SQDcea <- t(Y)%*%Y - t(betachapeuea)%*%t(Xea)%*%Y 
 
# CDNCea: coeficiente de determinação não corrigido para o modelo aditivo 
CDNCea <- (t(betachapeuea)%*%t(Xea)%*%Y)/(t(Y)%*%Y) 
 
# CDCea: coeficiente de determinação corrigido o modelo aditivo 
CDCea <- (t(betachapeuea)%*%t(Xea)%*%Y - sum(Y)^2/n)/(t(Y)%*%Y - sum(Y)^2/n) 
 
# LRq1ea: estatística razão de verossimilhanças pelo coeficiente de determinaçxão corrigido 
# Esse teste é calculado considerando o modelo aditivo e o modelo reduzido  
# (modelo que inclui apenas a média). 
 
LRq1ea <- n*log(SQTC/SQDcea) 
 
R2ea<- SQRegea/SQTC 
nsLRq1ea<-1-pchisq(LRq1ea,df=2) 
# LODea: estatística Lod score 
LODea <- -n*log10(1-CDCea)/2 
 
R2NCea<-(t(betachapeuea)%*%t(Xea)%*%Y - sum(Y)^2/n)/((t(Y)%*%Y- sum(Y)^2/n)) 
p<-length(Xea[1,]) 
AICea<--2*log(LRq1ea)+2*p 
BICea<--2*log(LRq1ea)-p*log(n) 
tabelaea[j,1]<- r1 
tabelaea[j,2]<-betachapeuea[1,1] 
tabelaea[j,3]<-betachapeuea[2,1] 
tabelaea[j,4]<-betachapeuea[2,1]/betachapeuea[1,1] 
tabelaea[j,5]<-CDCea 
tabelaea[j,6]<-R2ea 
tabelaea[j,7]<-LRq1ea 
tabelaea[j,8]<-nsLRq1ea 
tabelaea[j,9]<-LODea 
tabelaea[j,10]<-AICea 
tabelaea[j,11]<-BICea 
tabelaea[j,12]<-SQDcea  
 
j<-j+1 
 
r1<-r1 + 0.01 
Xf<-cbind(Xf,X) 
Xeaf<-cbind(Xeaf,Xea) 
} 
 
Xf<-Xf[,-1] 
Xf<-Xf[,-1] 
Xf<-Xf[,-1] 
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Xeaf<-Xeaf[,-1] 
Xeaf<-Xeaf[,-1] 
 
## ---------------------------------------------------------------------- 
## 5.4 - ROTINA PARA CÁLCULO DAS MATRIZES DE PLANEJAMENTO X  
##         E DOS AJUSTES PARA O SEGUNDO QTL PERCORRENDO O INTERVALO  
##         CALCULADO EM 5.2 DE 1 EM 1 cM. 
## ---------------------------------------------------------------------- 
 
# rotina para o segundo qtl 
ra<-abs(contador1a - contador2a)*0.01 
if (ra == 0) ra<-0.01 
npassos2<-ra/0.01 
r1a <- 0 
j2<-1 
tabelaea2<-matrix(data = 0, nrow = npassos2, ncol = 12) 
tabela2<-matrix(data = 0, nrow = npassos, ncol = 14) 
while (j2<=npassos2) { 
 
# rotina para a localizacao do segundo qtl no segundo intervalo 
# modelo (Haley and Knott, 1992) 
# ra é a frequencia de recombinação entre os marcadores 
# r1a é a frequencia de recombinação entre o marcador M1 e o segundo QTL 
# r2a é a frequencia de recombinação entre o marcador M2 e o segundo QTL 
 
if ((1-2*r1a == 0)||((1-ra)^2==0)||(ra*(1-ra)==0)||(ra^2==0)||(ra^2+(1-ra)^2==0)) r1a<-r1a+0.01 
 
r2a<-(ra-r1a)/(1-2*r1a) 
 
 
# probabilidades condicionais associadas aos genótipos (pcag) de um possível segundo  
# QTL no intervalo entre os marcadores M1 e M2 em uma população F2, considerando  
# interferência nula 
pcag2<-matrix(data = NA, nrow = 9, ncol = 3) 
pcag2[1,1]<-((1-r1a)^2*(1-r2a)^2)/(1-ra)^2 
pcag2[1,2]<-(2*r1a*(1-r1a)*r2a*(1-r2a))/(1-ra)^2 
pcag2[1,3]<-(r1a^2*r2a^2)/(1-ra)^2 
pcag2[2,1]<-(2*(1-r1a)^2*r2a*(1-r2a))/(2*ra*(1-ra)) 
pcag2[2,2]<-(2*r1a*(1-r1a)*(r2a^2+(1-r2a)^2))/(2*ra*(1-ra)) 
pcag2[2,3]<-(2*r1a^2*r2a*(1-r2a))/(2*ra*(1-ra)) 
pcag2[3,1]<-((1-r1a)^2*r2a^2)/ra^2      
pcag2[3,2]<-(2*r1a*(1-r1a)*r2a*(1-r2a))/ra^2     
pcag2[3,3]<-(r1a^2*(1-r1a)^2)/ra^2  
pcag2[4,1]<-(2*r1a*(1-r1a)*(1-r2a)^2)/(2*ra*(1-ra))  
pcag2[4,2]<-(2*(r1a^2+(1-r1a)^2)*r2a*(1-r2a))/(2*ra*(1-ra)) 
pcag2[4,3]<-(2*r1a*(1-r1a)*r2a^2)/(2*ra*(1-ra)) 
pcag2[5,1]<-(4*r1a*(1-r1a)*r2a*(1-r2a))/(2*(ra^2+(1-ra)^2))  
pcag2[5,2]<-(2*(r1a^2+(1-r1a)^2)*(r2a^2+(1-r2a)^2))/(2*(ra^2+(1-ra)^2))    
pcag2[5,3]<- (4*r1a*(1-r1a)*r2a*(1-r2a))/(2*(ra^2+(1-ra)^2))     
pcag2[6,1]<-(2*r1a*(1-r1a)*r2a^2)/(2*ra*(1-ra))        
pcag2[6,2]<-(2*(r1a^2+(1-r1a)^2)*r2a*(1-r2a))/(2*ra*(1-ra))             
pcag2[6,3]<-(2*r1a*(1-r1a)*r2a^2)/(2*ra*(1-ra))   
pcag2[7,1]<-(r1a^2*(1-r2a)^2)/ra^2  
pcag2[7,2]<-(2*r1a*(1-r1a)*r2a*(1-r2a))/ra^2   
pcag2[7,3]<-((1-r1a)^2*r2a^2)/ra^2  
pcag2[8,1]<-(2*r1a^2*r2a*(1-r2a))/(2*ra*(1-ra)) 
pcag2[8,2]<-(2*r1a*(1-r1a)*(r2a^2+(1-r2a)^2))/(2*ra*(1-ra)) 
pcag2[8,3]<-(2*(1-r1a)^2*r2a*(1-r2a))/(2*ra*(1-ra)) 
pcag2[9,1]<-(r1a^2*r2a^2)/(1-ra)^2 
pcag2[9,2]<-(2*r1a*(1-r1a)*r2a*(1-r2a))/(1-ra)^2   
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pcag2[9,3]<-((1-r1a)^2*(1-r2a)^2)/(1-ra)^2 
 
# matriz de valores de Xa e xd 
XaXd2<-matrix(data = NA, nrow = 9, ncol = 2) 
XaXd2[1,1]<-pcag2[1,1] - pcag2[1,3] 
XaXd2[1,2]<-pcag2[1,2] 
XaXd2[2,1]<-pcag2[2,1] - pcag2[2,3] 
XaXd2[2,2]<-pcag2[2,2] 
XaXd2[3,1]<-pcag2[3,1] - pcag2[3,3] 
XaXd2[3,2]<-pcag2[3,2] 
XaXd2[4,1]<-pcag2[4,1] - pcag2[4,3] 
XaXd2[4,2]<-pcag2[4,2] 
XaXd2[5,1]<-pcag2[5,1] - pcag2[5,3] 
XaXd2[5,2]<-pcag2[5,2] 
XaXd2[6,1]<-pcag2[6,1] - pcag2[6,3] 
XaXd2[6,2]<-pcag2[6,2] 
XaXd2[7,1]<-pcag2[7,1] - pcag2[7,3] 
XaXd2[7,2]<-pcag2[7,2] 
XaXd2[8,1]<-pcag2[8,1] - pcag2[8,3] 
XaXd2[8,2]<-pcag2[8,2] 
XaXd2[9,1]<-pcag2[9,1] - pcag2[9,3] 
XaXd2[9,2]<-pcag2[9,2] 
 
# início da rotina de dados completos para QTL 2. 
 
i<-1 
# montando a matriz de planejamento X2 
 
while (i<=n) { 
X2[i,1]<-1 
i<-i+1 
} 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 2) { 
if(dados[i,2] == 2) { 
X2[i,2]<-XaXd2[1,1] 
X2[i,3]<-XaXd2[1,2] 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 1) { 
if(dados[i,2] == 0) { 
X2[i,2]<-XaXd2[7,1] 
X2[i,3]<-XaXd2[7,2] 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 0) { 
if(dados[i,2] == 0) { 
X2[i,2]<-XaXd2[9,1] 
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X2[i,3]<-XaXd2[9,2] 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 2) { 
if(dados[i,2] == 1) { 
X2[i,2]<-XaXd2[4,1] 
X2[i,3]<-XaXd2[4,2] 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 1) { 
if(dados[i,2] == 2) { 
X2[i,2]<-XaXd2[2,1] 
X2[i,3]<-XaXd2[2,2] 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 2) { 
if(dados[i,2] == 0) { 
X2[i,2]<-XaXd2[8,1] 
X2[i,3]<-XaXd2[8,2] 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 1) { 
if(dados[i,2] == 1) { 
X2[i,2]<-XaXd2[5,1] 
X2[i,3]<-XaXd2[5,2] 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 0) { 
if(dados[i,2] == 2) { 
X2[i,2]<-XaXd2[3,1] 
X2[i,3]<-XaXd2[3,2] 
} 
} 
i<-i+1 
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} 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 1) { 
if(dados[i,2] == 0) { 
X2[i,2]<-XaXd2[7,1] 
X2[i,3]<-XaXd2[7,2] 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 0) { 
if(dados[i,2] == 1) { 
X2[i,2]<-XaXd2[6,1] 
X2[i,3]<-XaXd2[6,2] 
} 
} 
i<-i+1 
} 
# fim da rotina de dados completos para QTL 2. 
 
# início da rotina de dados incompletos para QTL 2. 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == -1) { 
if(dados[i,2] == 1) { 
X2[i,2]<-(XaXd2[4,1]+2*XaXd2[5,1]+XaXd2[6,1])/4 
X2[i,3]<-(XaXd2[4,2]+2*XaXd2[5,2]+XaXd2[6,2])/4 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 1) { 
if(dados[i,2] == -1) { 
X2[i,2]<-(XaXd2[2,1]+2*XaXd2[5,1]+XaXd2[8,1])/4 
X2[i,3]<-(XaXd2[2,2]+2*XaXd2[5,2]+XaXd2[8,2])/4 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == -1) { 
if(dados[i,2] == 0) { 
X2[i,2]<-(XaXd2[7,1]+2*XaXd2[8,1]+XaXd2[9,1])/4 
X2[i,3]<-(XaXd2[7,2]+2*XaXd2[8,2]+XaXd2[9,2])/4 
} 
} 
i<-i+1 
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} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 0) { 
if(dados[i,2] == -1) { 
X2[i,2]<-(XaXd2[3,1]+2*XaXd2[6,1]+XaXd2[9,1])/4 
X2[i,3]<-(XaXd2[3,2]+2*XaXd2[6,2]+XaXd2[9,2])/4 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == -1) { 
if(dados[i,2] == 10) { 
X2[i,2]<-(2*XaXd2[4,1]+4*XaXd2[5,1]+2*XaXd2[6,1]+XaXd2[7,1]+2*XaXd2[8,1]+XaXd2[9,1])/12 
X2[i,3]<-(2*XaXd2[4,2]+4*XaXd2[5,2]+2*XaXd2[6,2]+XaXd2[7,2]+2*XaXd2[8,2]+XaXd2[9,2])/12 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 10) { 
if(dados[i,2] == -1) { 
X2[i,2]<-(2*XaXd2[2,1]+XaXd2[3,1]+4*XaXd2[5,1]+2*XaXd2[6,1]+2*XaXd2[8,1]+XaXd2[9,1])/12 
X2[i,3]<-(2*XaXd2[2,2]+XaXd2[3,2]+4*XaXd2[5,2]+2*XaXd2[6,2]+2*XaXd2[8,2]+XaXd2[9,2])/12   
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == -1) { 
if(dados[i,2] == 12) { 
X2[i,2]<-(XaXd2[1,1]+2*XaXd2[2,1]+XaXd2[3,1]+2*XaXd2[4,1]+4*XaXd2[5,1]+2*XaXd2[6,1])/12 
X2[i,3]<-(XaXd2[1,2]+2*XaXd2[2,2]+XaXd2[3,2]+2*XaXd2[4,2]+4*XaXd2[5,2]+2*XaXd2[6,2])/12 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 12) { 
if(dados[i,2] == -1) { 
X2[i,2]<-(XaXd2[1,1]+2*XaXd2[2,1]+2*XaXd2[4,1]+4*XaXd2[5,1]+XaXd2[7,1]+2*XaXd2[8,1])/12 
X2[i,3]<-(XaXd2[1,2]+2*XaXd2[2,2]+2*XaXd2[4,2]+4*XaXd2[5,2]+XaXd2[7,2]+2*XaXd2[8,2])/12   
} 
} 
i<-i+1 
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} 
 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 10) { 
if(dados[i,2] == 0) { 
X2[i,2]<-(2*XaXd2[8,1]+XaXd2[9,1])/3   
X2[i,3]<-(2*XaXd2[8,2]+XaXd2[9,2])/3   
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 0) { 
if(dados[i,2] == 10) { 
X2[i,2]<-(2*XaXd2[6,1]+XaXd2[9,1])/3   
X2[i,3]<-(2*XaXd2[6,2]+XaXd2[9,2])/3  
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 10) { 
if(dados[i,2] == 1) { 
X2[i,2]<-(4*XaXd2[5,1]+2*XaXd2[4,1])/6 
X2[i,3]<-(4*XaXd2[5,2]+2*XaXd2[4,2])/6   
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 1) { 
if(dados[i,2] == 10) { 
X2[i,2]<-(4*XaXd2[5,1]+2*XaXd2[8,1])/6   
X2[i,3]<-(4*XaXd2[5,2]+2*XaXd2[8,2])/6  
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 10) { 
if(dados[i,2] == 2) { 
X2[i,2]<-(2*XaXd2[2,1]+XaXd2[3,1])/3   
X2[i,3]<-(2*XaXd2[2,2]+XaXd2[3,2])/3   
} 
} 
i<-i+1 
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} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 2) { 
if(dados[i,2] == 10) { 
X2[i,2]<-(2*XaXd2[4,1]+XaXd2[7,1])/3 
X2[i,3]<-(2*XaXd2[4,2]+XaXd2[7,2])/3  
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 12) { 
if(dados[i,2] == 0) { 
X2[i,2]<-(XaXd2[7,1]+2*XaXd2[8,1])/3 
X2[i,3]<-(XaXd2[7,2]+2*XaXd2[8,2])/3 
 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 0) { 
if(dados[i,2] == 12) { 
X2[i,2]<-(XaXd2[3,1]+2*XaXd2[6,1])/3 
X2[i,3]<-(XaXd2[3,2]+2*XaXd2[6,2])/3 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 12) { 
if(dados[i,2] == 1) { 
X2[i,2]<-(4*XaXd2[5,1]+2*XaXd2[6,1])/6   
X2[i,3]<-(4*XaXd2[5,2]+2*XaXd2[6,2])/6   
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 1) { 
if(dados[i,2] == 12) { 
X2[i,2]<-(2*XaXd2[2,1]+4*XaXd2[5,1])/6   
X2[i,3]<-(2*XaXd2[2,2]+4*XaXd2[5,2])/6  
} 
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} 
i<-i+1 
} 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 12) { 
if(dados[i,2] == 2) { 
X2[i,2]<-(XaXd2[1,1]+2*XaXd2[2,1])/3 
X2[i,3]<-(XaXd2[1,2]+2*XaXd2[2,2])/3 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 2) { 
if(dados[i,2] == 12) { 
X2[i,2]<-(XaXd2[1,1]+2*XaXd2[4,1])/3 
X2[i,3]<-(XaXd2[1,2]+2*XaXd2[4,2])/3 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 12) { 
if(dados[i,2] == 10) { 
X2[i,2]<-(2*XaXd2[4,1]+4*XaXd2[5,1]+XaXd2[7,1]+2*XaXd2[8,1])/9 
X2[i,3]<-(2*XaXd2[4,2]+4*XaXd2[5,2]+XaXd2[7,2]+2*XaXd2[8,1])/9 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 10) { 
if(dados[i,2] == 12) { 
X2[i,2]<-(2*XaXd2[2,1]+4*XaXd2[5,1]+XaXd2[6,1]+2*XaXd2[3,1])/9 
X2[i,3]<-(2*XaXd2[2,2]+4*XaXd2[5,2]+XaXd2[6,2]+2*XaXd2[3,1])/9 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == -1) { 
if(dados[i,2] == -1) { 
X2[i,2]<-

(XaXd2[1,1]+2*XaXd2[2,1]+XaXd2[3,1]+2*XaXd2[4,1]+4*XaXd2[5,1]+2*XaXd2[6,1]+XaXd2[7,1]+2*XaXd
2[8,1]+ XaXd2[9,1])/16 
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X2[i,3]<-
(XaXd2[1,2]+2*XaXd2[2,2]+XaXd2[3,2]+2*XaXd2[4,2]+4*XaXd2[5,2]+2*XaXd2[6,2]+XaXd2[7,2]+2*XaXd
2[8,2]+ XaXd2[9,2])/16 

} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 10) { 
if(dados[i,2] == 10) { 
X[i,2]<-(4*XaXd2[5,1]+2*XaXd2[6,1]+2*XaXd2[8,1]+XaXd2[9,1])/9  
X[i,3]<-(4*XaXd2[5,2]+2*XaXd2[6,2]+2*XaXd2[8,2]+XaXd2[9,2])/9   
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 12) { 
if(dados[i,2] == 12) { 
X2[i,2]<-(XaXd2[1,1]+2*XaXd2[2,1]+2*XaXd2[4,1]+4*XaXd2[5,1])/9  
X2[i,3]<-(XaXd2[1,2]+2*XaXd2[2,2]+2*XaXd2[4,2]+4*XaXd2[5,2])/9   
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == -1) { 
if(dados[i,2] == 2) { 
X2[i,2]<-(XaXd2[1,1]+2*XaXd2[2,1]+XaXd2[3,1])/4 
X2[i,3]<-(XaXd2[1,1]+2*XaXd2[2,2]+XaXd2[3,2])/4 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
 
i<-1 
while (i<=n) { 
if(dados[i,3] == 2) { 
if(dados[i,2] == -1) { 
X2[i,2]<-(XaXd2[1,1]+2*XaXd2[4,1]+XaXd2[7,1])/4 
X2[i,3]<-(XaXd2[1,1]+2*XaXd2[4,2]+XaXd2[7,2])/4 
} 
} 
i<-i+1 
} 
 
# fim da rotina de dados incompletos para QTL 2. 
X2f<-cbind(X2f,X2) 
# Y vetor que armazena a coluna que contem os valores para o traço em estudo 
Y<-dados[,1] 
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# H1/H0: testa a presença do efeito aditivo (H1: a diferente de zero, d = 0 versusu H0: a = 0, d = 0) 
 
Xea2<-cbind(X2[,1],X2[,2]) 
 
Xea2f<-cbind(Xea2f,Xea2) 
determ2<-determinant(t(Xea2)%*%Xea2) 
if (determ2$modulus == 0) Xea2[1,1]<-Xea2[1,1]+0.01 
betachapeuea2<-qr.solve(t(Xea2)%*%Xea2,tol = 1e-1000)%*%t(Xea2)%*%Y 
 
# SQTNC: soma dos quadrados não corrigido 
 
SQTNC<- t(Y)%*%Y 
 
# SQTC: soma de quadrados corrigido 
SQTC<-SQTNC - sum(Y)^2/n 
 
# SQPea : soma de quadrados de parâmetros 
SQPea2 <- t(betachapeuea2)%*%t(Xea2)%*%Y 
 
# SQRegea2: soma de quadrados da regressão para o modelo aditivo 
SQRegea2 <- t(betachapeuea2)%*%t(Xea2)%*%Y - sum(Y)^2/n 
 
# SQDr: soma de quadrado do desvio para o modelo reduzido 
SQDr <- SQTC 
 
# SQDcea2: soma de quadrados do desvio para o modelo aditivo 
SQDcea2 <- t(Y)%*%Y - t(betachapeuea2)%*%t(Xea2)%*%Y 
 
# CDNCea2: coeficiente de determinação não corrigido para o modelo aditivo 
CDNCea2 <- (t(betachapeuea2)%*%t(Xea2)%*%Y)/(t(Y)%*%Y) 
 
# CDCea2: coeficiente de determinação corrigido o modelo aditivo 
CDCea2 <- (t(betachapeuea2)%*%t(Xea2)%*%Y - sum(Y)^2/n)/(t(Y)%*%Y - sum(Y)^2/n) 
 
# LRq1ea:2 estatística razão de verossimilhanças pelo coeficiente de determinaçxão corrigido 
# Esse teste é calculado considerando o modelo aditivo e o modelo reduzido  
# (modelo que inclui apenas a média). 
 
LRq1ea2 <- n*log(SQTC/SQDcea2) 
R2ea2<- SQRegea2/SQTC 
nsLRq1ea2<-1-pchisq(LRq1ea2,df=2) 
# LODea2: estatística Lod score 
LODea2 <- -n*log10(1-CDCea2)/2 
 
R2NCea2<-(t(betachapeuea2)%*%t(Xea2)%*%Y - sum(Y)^2/n)/((t(Y)%*%Y- sum(Y)^2/n)) 
p<-length(Xea2[1,])  
AICea2<- -2*log(LRq1ea2)+2*p 
BICea2<--2*log(LRq1ea2)-p*log(n) 
tabelaea2[j2,1]<- r1a 
tabelaea2[j2,2]<-betachapeuea2[1,1] 
tabelaea2[j2,3]<-betachapeuea2[2,1] 
tabelaea2[j2,4]<-betachapeuea2[2,1]/betachapeuea2[1,1] 
tabelaea2[j2,5]<-CDCea2 
tabelaea2[j2,6]<-R2ea2 
tabelaea2[j2,7]<-LRq1ea2 
tabelaea2[j2,8]<-nsLRq1ea2 
tabelaea2[j2,9]<-LODea2 
tabelaea2[j2,10]<-AICea2 
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tabelaea2[j2,11]<-BICea2 
tabelaea2[j2,12]<-SQDcea2 
 
j2<-j2+1 
r1a<-r1a + 0.01 
 
 
} 
 
X2f<-X2f[,-1] 
X2f<-X2f[,-1] 
X2f<-X2f[,-1] 
 
Xea2f<-Xea2f[,-1] 
Xea2f<-Xea2f[,-1] 
 
## ---------------------------------------------------------------------- 
## 5.5 - AJUSTE DO MODELO ADITIVO PARA DOIS QTLs E INTERAÇÃO. 
## ---------------------------------------------------------------------- 
 
# modelo 2, modelo que considera todos os efeitos aditivos e interações 
  
i<-1 
Y<-as.matrix(Y) 
tabelabeta2<-matrix(data = 0, nrow = (length(Xf[1,])/3)*(length(X2f[1,])/3), ncol = 4) 
poslinmat<-matrix(data = 0, nrow = (length(Xf[1,])/3)*(length(X2f[1,])/3), ncol = 1) 
# betaaux2<-matrix(data = 0, nrow = 4, ncol = 1) 
rj<-matrix(data = 0, nrow = (length(Xf[1,])/3)*(length(X2f[1,])/3), ncol = 1) 
rk<-matrix(data = 0, nrow = (length(Xf[1,])/3)*(length(X2f[1,])/3), ncol = 1) 
SSE2<-matrix(data = 0, nrow = (length(Xf[1,])/3)*(length(X2f[1,])/3), ncol = 1) 
# nsSSE2: nível de significancia para o SSE2 
nsSSE2<-matrix(data = 0, nrow = (length(Xf[1,])/3)*(length(X2f[1,])/3), ncol = 1) 
SSR2<-matrix(data = 0, nrow = (length(Xf[1,])/3)*(length(X2f[1,])/3), ncol = 1) 
MSR2<-matrix(data = 0, nrow = (length(Xf[1,])/3)*(length(X2f[1,])/3), ncol = 1) 
MSE2<-matrix(data = 0, nrow = (length(Xf[1,])/3)*(length(X2f[1,])/3), ncol = 1) 
s2b<-matrix(data = 0, nrow =(length(Xf[1,])/3)*(length(X2f[1,])/3), ncol = 1) 
# nsF2 nivel de significancia do teste F no modelo com apenas efeitos aditivos 
F2<-matrix(data = 0, nrow =(length(Xf[1,])/3)*(length(X2f[1,])/3), ncol = 1) 
nsF2<-matrix(data = 0, nrow =(length(Xf[1,])/3)*(length(X2f[1,])/3), ncol = 1) 
LR2<-matrix(data = 0, nrow = (length(Xf[1,])/3)*(length(X2f[1,])/3), ncol = 1) 
nsLR2<-matrix(data = 0, nrow = (length(Xf[1,])/3)*(length(X2f[1,])/3), ncol = 1) 
AIC2<-matrix(data = 0, nrow = (length(Xf[1,])/3)*(length(X2f[1,])/3), ncol = 1) 
BIC2<-matrix(data = 0, nrow = (length(Xf[1,])/3)*(length(X2f[1,])/3), ncol = 1) 
XfX2f2<-matrix(data = 0, nrow = n, ncol =4) 
XfX2faux2<-matrix(data = 0, nrow = n, ncol = 4) 
j<-0 
while (j<length(Xf[1,])) { 
k<-0 
while (k<length(X2f[1,])) { 
XfX2f2[,1]<-Xf[,1+j]*X2f[,1+k] 
XfX2f2[,2]<-Xf[,1+j]*X2f[,2+k] 
XfX2f2[,3]<-Xf[,2+j]*X2f[,1+k] 
XfX2f2[,4]<-Xf[,2+j]*X2f[,2+k] 
 
determinantes2<-det(t(XfX2f2)%*%XfX2f2,tol=1e-10000) 
## determinantes2<-determinantes2$modulus 
XfX2faux2<-rbind(XfX2faux2,XfX2f2) 
if (abs(determinantes2) > 0){ 
## if (determinant(t(XfX2f2)%*%XfX2f2)==0) XfX2f2[1,1]<-XfX2f2[1,1]+0.01 
beta2<-qr.solve(t(XfX2f2)%*%XfX2f2,tol = 1e-10000)%*%t(XfX2f2)%*%Y 
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## print("beta2") 
tabelabeta2[i,1]<-beta2[1,1] 
tabelabeta2[i,2]<-beta2[2,1] 
tabelabeta2[i,3]<-beta2[3,1] 
tabelabeta2[i,4]<-beta2[4,1] 
rj[i,]<-j/3 
rk[i,]<-k/3 
SSR2[i,]<-t(beta2)%*%t(XfX2f2)%*%Y - (sum(Y))^2/n 
p<-1 
MSR2[i,]<-SSR2[i,]/(p-1) 
SSE2[i,]<-abs(t(Y)%*%Y-t(beta2)%*%t(XfX2f2)%*%Y)   
nsSSE2[i,]<-1-pchisq(SSE2[i,],df=n-p) 
MSE2[i,]<-SSE2[i,]/(n-p) 
inversa<-qr.solve(t(XfX2f2)%*%XfX2f2,tol = 1e-10000) 
s2b[i,]<-(MSE2[i,]/inversa[4,4]) 
F2[i,]<-(beta2[4,1])^2/s2b[i,] 
nsF2[i,]<-1-pf(F2[i,], df1= 1, df2 = n-p) 
LR2[i,]<-n*log(1+p/(n-p-1)*F2[i,]) 
nsLR2[i,]<-1-pchisq(LR2[i,],df=1) 
AIC2[i,]<--2*log(LR2[i,])+2*p 
BIC2[i,]<--2*log(LR2[i,])-p*log(n) 
poslinmat[i,]<-i 
i<-i+1 
} 
  
k<-k+3} 
 
j<-j+3} 
 
 
 
resultados2<-cbind(poslinmat,rj,rk,SSE2,nsSSE2,MSE2,F2,nsF2,LR2,nsLR2,AIC2,BIC2) 
resultados2<-resultados2[-length(resultados2[,1]),] 
resultados2<-resultados2[-length(resultados2[,1]),] 
 
## ---------------------------------------------------------------------- 
## 5.5.1 - AS POSIÇÕES SELECIONADAS ESTÃO EM CIMA DOS MARCADORES 
## ---------------------------------------------------------------------- 
linha<-1 
if (existemarcador[pos1,] == 1) if (existemarcador[pos2,] == 1) 
{ 
vetorposicaomarcador<-as.matrix(vetorposicaomarcador) 
aux<-matrix(1,n,1) 
tm<-cbind(traco,marcadores) 
contp1<-1 
while (pos1 != vetorposicaomarcador[contp1,]) contp1<-contp1+1 
## print("posicao") 
## print(contp1) 
 
contp2<-1 
while (pos2 != vetorposicaomarcador[contp2,]) contp2<-contp2+1 
## print("posicao") 
## print(contp2) 
XfX2f2<-cbind(aux,tm[,contp1+1],tm[,contp2+1],tm[,contp1+1]*tm[,contp2+1]) 
beta2<-qr.solve(t(XfX2f2)%*%XfX2f2,tol=1e-1000000)%*%t(XfX2f2)%*%Y 
p<-1 
SSR2<-t(beta2)%*%t(XfX2f2)%*%Y - (sum(Y))^2/n 
 MSR2<-SSR2/(p-1) 
SSE2<-abs(t(Y)%*%Y-t(beta2)%*%t(XfX2f2)%*%Y)   
nsSSE2<-1-pchisq(SSE2,df=n-p) 
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MSE2<-SSE2/(n-p) 
SSTO<-(t(XfX2f2)%*%XfX2f2)%*%t(XfX2f2) - (sum(Y))^2/n 
inversa<-qr.solve(t(XfX2f2)%*%XfX2f2,tol=1e-1000000) 
s2b<-MSE2*inversa[4,4] 
F2<-(beta2[4,1])^2/s2b 
nsF2<-1-pf(F2, df1= 1, df2 = n-p) 
LR2<-n*log(1+p/(n-p-1)*F2) 
nsLR2<-1-pchisq(LR2,df=1) 
AIC2<--2*log(LR2)+2*p 
BIC2<--2*log(LR2)-p*log(n) 
resultados2<-cbind(linha,pos1,pos2,SSE2,nsSSE2,MSE2,F2,nsF2,LR2,nsLR2,AIC2,BIC2) 
linha<-linha+1 
} 
 
 
matriz.aux<-list(mcp=mcp,dados=dados,tabelaea=tabelaea,tabelaea2=tabelaea2,resultados2=resultados2) 
return(matriz.aux) 
} 
 
 
 
 
nsolucoes<-1000 
 geracoes<-10000 
 
todasatualizacoes<-matrix(data = 0, nrow = geracoes, ncol = nsolucoes) 
 
   
 
solucoes<-matrix(0,nsolucoes,5) 
ns<-1 
while (ns<=nsolucoes) 
{ 
 
## 6 - IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO GENÉTICO 
 
## ---------------------------------------------------------------------- 
## 6.1 - ROTINA PARA MATRIZ DE INICIALIZAÇÃO/ AVALIAÇÃO DE QUATRO PARES  
##         DE POSIÇÕES COM OS CÁLCULOS DOS RESPECTIVOS RESÍDUOS SSE PELA FUNÇÃO 
##         OBJETIVO CALCULADA EM 5. 
## ---------------------------------------------------------------------- 
 
cv<-1 
aleatorizacao<-matrix(data = 0, nrow = 10,ncol =  5) 
a<-matrix(0,2,1) 
for(i in 1:10){  
a1<-1 
a2<-10 
contler<-1 
  while (abs(a1-a2)<=9) { 
  a1<-sample(1:compgenoma, 1) 
  a[1,1]<-a1 
  a2<-sample(1:compgenoma, 1) 
  a[2,1]<-a2 
contler<-contler+1 
  } 
a<-as.matrix(a) 
if (a[2,1] < a[1,1]) 
{ 
auxiliar<-a[1,1] 
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a[1,1]<-a[2,1] 
a[2,1]<-auxiliar 
} 
 
  aleatorizacao[i,1]<-a[1,1] 
  aleatorizacao[i,2]<-vetoralg[aleatorizacao[i,1],2] 
  aleatorizacao[i,3]<-a[2,1] 
  aleatorizacao[i,4]<-vetoralg[aleatorizacao[i,3],2] 
  testes<-cria.testes.aux.MRN(aleatorizacao[i,1],aleatorizacao[i,3]) 
  SSE<-testes$resultados2[length(testes$resultados2[,1]),4] 
## if (BIC == Inf) BIC<-99999 
  aleatorizacao[i,5]<-SSE 
print(cv) 
cv<-cv+1 
} 
 
## ----------------------------------------------------------------- 
## 6.2 - DECLARAÇÃO DAS MATRIZES UTILIZADAS NO ALGORITMO GENÉTICO 
## ----------------------------------------------------------------- 
 
 atualizacao<-matrix(data = 99999999999, nrow = 1, ncol = 5) 
SSE<-matrix(data = 0, nrow = 1, ncol = 5) 
SSE2<-matrix(data = 0, nrow = 1, ncol = 5) 
quadrorecombimutacao<-matrix(data = 0, nrow = 1, ncol = 5) 
matrizalfabeta<-matrix(data=0, nrow = geracoes, ncol = 4) 
 solucao<-matrix(data = 0, nrow = 1, ncol = 5) 
 selecoes<-matrix(data = 0, nrow = geracoes, ncol = 11) 
 selecoes2<-matrix(data = 0, nrow = geracoes, ncol = 6) 
 recombinacoes<-matrix(data = 0, nrow = geracoes, ncol = 7) 
atualizacoes<-matrix(data = 0, nrow = geracoes, ncol = 7) 
 
 ger<-1 
 
 while (ger <= geracoes) 
 { 
## -------------------------------------------------------------- 
## 6.3 - ROTINA PARA FORMAÇÃO DA MATRIZ INICIALIZAÇÃO/AVALIAQÇÃO 
## -------------------------------------------------------------- 
 
simulacoes<-4 
inicializacaoavaliacao<-matrix(data=0,nrow=simulacoes,ncol=5) 
simul<-1 
contexec<-1 
while (simul <= simulacoes) 
{ 
if (aleatorizacao[contexec,2] != aleatorizacao[contexec,4]) { 
 
inicializacaoavaliacao[simul,1]<-aleatorizacao[contexec,1] 
inicializacaoavaliacao[simul,2]<-aleatorizacao[contexec,2] 
inicializacaoavaliacao[simul,3]<-aleatorizacao[contexec,3] 
inicializacaoavaliacao[simul,4]<-aleatorizacao[contexec,4] 
inicializacaoavaliacao[simul,5]<-aleatorizacao[contexec,5] 
contexec<-contexec+1 
simul<-simul+1 
} 
contexec<-contexec+1 
 
} 
 
 



181 
 

## ---------------------------------------------------------------------- 
## 6.4 - ROTINA PARA PRIMEIRA SELEÇÃO POR TORNEIOS. 
## ---------------------------------------------------------------------- 
 
## --------------------------------------------------- 
## SELEÇÃO DE MODELOS - torneio 
##  
## este método é aplicado para cada dois conjuntos dos quatro 
## obtidos anteriormente e os vencedores seguem para as  
## próximas etapas. 
## --------------------------------------------------- 
selecao<-matrix(data = 0, nrow =length(inicializacaoavaliacao[,1])/2, ncol = 5) 
i<-1 
j<-1 
 
while (j<=length(selecao[,1])) { 
if (inicializacaoavaliacao[i,5] <= inicializacaoavaliacao[i+1,5]) vencedor<-inicializacaoavaliacao[i,] 
if (inicializacaoavaliacao[i,5] > inicializacaoavaliacao[i+1,5]) vencedor<-inicializacaoavaliacao[i+1,] 
vencedor<-as.matrix(vencedor) 
vencedor<-t(vencedor) 
selecao[j,1]<-vencedor[1,1] 
selecao[j,2]<-vencedor[1,2] 
selecao[j,3]<-vencedor[1,3] 
selecao[j,4]<-vencedor[1,4] 
selecao[j,5]<-vencedor[1,5] 
 
i<-i+2 
j<-j+1 
} 
 
selecoes[ger,1]<-ger 
selecoes[ger,2]<-selecao[1,1] 
selecoes[ger,3]<-selecao[1,2] 
selecoes[ger,4]<-selecao[1,3] 
selecoes[ger,5]<-selecao[1,4] 
selecoes[ger,6]<-selecao[1,5] 
selecoes[ger,7]<-selecao[2,1] 
selecoes[ger,8]<-selecao[2,2] 
selecoes[ger,9]<-selecao[2,3] 
selecoes[ger,10]<-selecao[2,4] 
selecoes[ger,11]<-selecao[2,5] 
 
## ---------------------------------------------------------------------- 
## 6.5 - ROTINA PARA SEGUNDA SELEÇÃO POR TORNEIOS. 
## ---------------------------------------------------------------------- 
 
selecao2<-matrix(data = 0, nrow =length(selecao[,1])/2, ncol = 5) 
if (selecao[1,5] <= selecao[2,5]) selecao2<-selecao[1,] 
if (selecao[1,5]  > selecao[2,5]) selecao2<-selecao[2,] 
 
selecao2<-as.matrix(selecao2) 
 
selecao2<-t(selecao2) 
selecoes2[ger,1]<-ger 
selecoes2[ger,2]<-selecao2[1,1] 
selecoes2[ger,3]<-selecao2[1,2] 
selecoes2[ger,4]<-selecao2[1,3] 
selecoes2[ger,5]<-selecao2[1,4] 
selecoes2[ger,6]<-selecao2[1,5] 
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quadrorecombimutacao[1,1]<-selecao2[1,1] 
quadrorecombimutacao[1,2]<-selecao2[1,2] 
quadrorecombimutacao[1,3]<-selecao2[1,3] 
quadrorecombimutacao[1,4]<-selecao2[1,4] 
quadrorecombimutacao[1,5]<-selecao2[1,5] 
## if ((quadrorecombimutacao[1,5] == Inf) | (quadrorecombimutacao[1,5] == NA)) 

quadrorecombimutacao[1,5] <- 99999 
## ---------------------------------------------------------------------- 
## 6.6 - ROTINA QUE ESTABELECE RECOMBINAÇÃO BLX - alfa OU MUTAÇÃO LIMITE. 
## ---------------------------------------------------------------------- 
 
probabilidade <- runif(1) 
if (probabilidade <= 0.60) 
          { 
opcao<-0 
pos1<-1 
pos2<-11 
contsimula<-1 
while (abs(pos1-pos2)<=9) { 
alfa<-runif(1) 
while (vetoralg[pos1,2]==vetoralg[pos2,2]) 
while (pos1 <= 0) 
while (pos1 > compgenoma) 
while (pos2 <= 0) 
while (pos2 > compgenoma) 
{ 
beta<-runif(2,-alfa,1+alfa) 
beta<-as.matrix(beta) 
pos1<-selecao2[1,1]+beta[1,1]*(selecao2[1,3]-selecao2[1,1]) 
pos2<-selecao2[1,1]+beta[2,1]*(selecao2[1,3]-selecao2[1,1]) 
} 
contsimula<-contsimula+1 
} 
testes<-cria.testes.aux.MRN(pos1,pos2) 
SSE<-testes$resultados2[length(testes$resultados2[,1]),4] 
quadrorecombimutacao[1,1]<-pos1 
quadrorecombimutacao[1,2]<-vetoralg[pos1,2] 
quadrorecombimutacao[1,3]<-pos2 
quadrorecombimutacao[1,4]<-vetoralg[pos2,2] 
quadrorecombimutacao[1,5]<-SSE 
## if ((quadrorecombimutacao[1,5] == Inf) | (quadrorecombimutacao[1,5] == NA)) 

quadrorecombimutacao[1,5] <- 99999 
 
## fim da rotina de recombinação 
} 
 
## -------------------------------------------------------------------- 
## 6.6.2 - ROTINA DE MUTAÇÃO 
## -------------------------------------------------------------------- 
##  
if (probabilidade > 0.6) { 
pmlmd<-runif(1) 
 
if (pmlmd <= 0.5)  
{ 
 
## print("MUTAÇÃO")        
## -------------------------------------------------------------------- 
## 6.6.2.1 - ROTINA DE MUTAÇÃO LIMITE -  MUTAÇÃO DRÁSTICA 
## -------------------------------------------------------------------- 
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##  
opcao<-1 
pmd<-runif(1) 
 
if (pmd <= 0.5) 
{ 
## print("LIMITE INFERIOR") 
if (selecao2[1,1] <= selecao2[1.3]) { 
pos1<-1 
pos2<-selecao2[1,3] 
quadrorecombimutacao[1,1]<-pos1 
quadrorecombimutacao[1,2]<-vetoralg[pos1,2] 
quadrorecombimutacao[1,3]<-pos2 
quadrorecombimutacao[1,4]<-vetoralg[pos2,2] 
testes<-cria.testes.aux.MRN(pos1,pos2) 
SSE<-testes$resultados2[length(testes$resultados2[,1]),4] 
quadrorecombimutacao[1,5]<-SSE 
## if ((quadrorecombimutacao[1,5] == Inf) | (quadrorecombimutacao[1,5] == NA)) 

quadrorecombimutacao[1,5] <- 99999 
 
} 
 
if (selecao2[1,1] > selecao2[1.3]) { 
pos1<-1 
pos2<-selecao2[1,1] 
quadrorecombimutacao[1,1]<-pos1 
quadrorecombimutacao[1,2]<-vetoralg[pos1,2] 
quadrorecombimutacao[1,3]<-pos2 
quadrorecombimutacao[1,4]<-vetoralg[pos2,2] 
testes<-cria.testes.aux.MRN(pos1,pos2) 
SSE<-testes$resultados2[length(testes$resultados2[,1]),4] 
quadrorecombimutacao[1,5]<-SSE 
## if ((quadrorecombimutacao[1,5] == Inf) | (quadrorecombimutacao[1,5] == NA)) 

quadrorecombimutacao[1,5] <- 99999 
} 
 
} 
if (pmd > 0.5) 
{ 
## print("LIMITE SUPERIOR") 
 
if (selecao2[1,1]> selecao2[1.3]) { 
pos1<-selecao2[1,3] 
pos2<-compgenoma 
quadrorecombimutacao[1,1]<-pos1 
quadrorecombimutacao[1,2]<-vetoralg[pos1,2] 
quadrorecombimutacao[1,3]<-pos2 
quadrorecombimutacao[1,4]<-vetoralg[pos2,2] 
testes<-cria.testes.aux.MRN(pos1,pos2) 
SSE<-testes$resultados2[length(testes$resultados2[,1]),4] 
quadrorecombimutacao[1,5]<-SSE 
## if ((quadrorecombimutacao[1,5] == Inf) | (quadrorecombimutacao[1,5] == NA)) 

quadrorecombimutacao[1,5] <- 99999 
 
}  
      
if (selecao2[1,1] <= selecao2[1.3]) { 
pos1<-selecao2[1,1] 
pos2<-compgenoma 
quadrorecombimutacao[1,1]<-pos1 



184 
 

quadrorecombimutacao[1,2]<-vetoralg[pos1,2] 
quadrorecombimutacao[1,3]<-pos2 
quadrorecombimutacao[1,4]<-vetoralg[pos2,2] 
testes<-cria.testes.aux.MRN(pos1,pos2) 
SSE<-testes$resultados2[length(testes$resultados2[,1]),4] 
quadrorecombimutacao[1,5]<-SSE 
## if ((quadrorecombimutacao[1,5] == Inf) | (quadrorecombimutacao[1,5] == NA)) 

quadrorecombimutacao[1,5] <- 99999 
 
} 
 
} 
## final da rotina de mutação drástica 
} 
 
if (pmlmd > 0.5) { 
opcao<-2 
## print("MUTAÇÃO LEVE") 
    DELTA<-round(runif(1,0.51,compgenoma+0.49)) 
if (abs(quadrorecombimutacao[1,1]-DELTA) <= abs(quadrorecombimutacao[1,3]-DELTA))  
## (quadrorecombimutacao[1, 5] <= atualizacao[1, 5]) 
{ 
pos1<-DELTA 
pos2<-selecao2[1,3] 
quadrorecombimutacao[1,1]<-pos1 
quadrorecombimutacao[1,2]<-vetoralg[pos1,2] 
quadrorecombimutacao[1,3]<-pos2 
quadrorecombimutacao[1,4]<-vetoralg[pos2,2] 
testes<-cria.testes.aux.MRN(pos1,pos2) 
SSE<-testes$resultados2[length(testes$resultados2[,1]),4] 
quadrorecombimutacao[1,5]<-SSE 
## if ((quadrorecombimutacao[1,5] == Inf) | (quadrorecombimutacao[1,5] == NA)) 

quadrorecombimutacao[1,5] <- 99999 
 
} 
if (abs(quadrorecombimutacao[1,1]-DELTA) > abs(quadrorecombimutacao[1,3]-DELTA))  
{ 
 
 
pos2<-DELTA 
pos1<-selecao2[1,1] 
quadrorecombimutacao[1,1]<-pos1 
quadrorecombimutacao[1,2]<-vetoralg[pos1,2] 
quadrorecombimutacao[1,3]<-pos2 
quadrorecombimutacao[1,4]<-vetoralg[pos2,2] 
testes<-cria.testes.aux.MRN(pos1,pos2) 
testes 
SSE<-testes$resultados2[length(testes$resultados2[,1]),4] 
quadrorecombimutacao[1,5]<-SSE 
## if ((quadrorecombimutacao[1,5] == Inf) | (quadrorecombimutacao[1,5] == NA)) 

quadrorecombimutacao[1,5] <- 99999 
 
 
} 
 
## final da rotina de mutaçãao leve 
} 
 
} 
recombinacoes[ger,1]<-ger 
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recombinacoes[ger,2]<-probabilidade 
recombinacoes[ger,3]<-quadrorecombimutacao[1,1] 
recombinacoes[ger,4]<-quadrorecombimutacao[1,2] 
recombinacoes[ger,5]<-quadrorecombimutacao[1,3] 
recombinacoes[ger,6]<-quadrorecombimutacao[1,4] 
recombinacoes[ger,7]<-quadrorecombimutacao[1,5] 
 
 
if (quadrorecombimutacao[1,5] <= atualizacao[1,5])  
{ 
atualizacao[1,1] <- quadrorecombimutacao[1,1] 
atualizacao[1,2] <- quadrorecombimutacao[1,2] 
atualizacao[1,3] <- quadrorecombimutacao[1,3] 
atualizacao[1,4] <- quadrorecombimutacao[1,4] 
atualizacao[1,5] <- quadrorecombimutacao[1,5] 
} 
 
atualizacoes[ger,1]<-ger 
atualizacoes[ger,2]<-probabilidade 
atualizacoes[ger,3]<-atualizacao[1,1] 
atualizacoes[ger,4]<-atualizacao[1,2] 
atualizacoes[ger,5]<-atualizacao[1,3] 
atualizacoes[ger,6]<-atualizacao[1,4] 
atualizacoes[ger,7]<-atualizacao[1,5] 
todasatualizacoes[ger,ns]<-atualizacao[1,5] 
 
 
## -------------------------------------------------------------------- 
## 6.7 - ROTINA QUE ATUALIZA MATRIX DE ATUALIZAÇÃO PARA DOIS PARES DE  
##         POSIÇÕES E SEUS RESPECTIVOS VALORES PARA O RESÍDUO SSE. 
## -------------------------------------------------------------------- 
##  
maximo<-max(inicializacaoavaliacao[,5]) 
i<-1 
while(maximo != inicializacaoavaliacao[i,5]) i<-i+1 
 
minimo<-min(atualizacao[,5]) 
 
if (minimo <= maximo) { 
inicializacaoavaliacao[i,1]<-atualizacao[1,1] 
inicializacaoavaliacao[i,2]<-atualizacao[1,2] 
inicializacaoavaliacao[i,3]<-atualizacao[1,3] 
inicializacaoavaliacao[i,4]<-atualizacao[1,4] 
inicializacaoavaliacao[i,5]<-atualizacao[1,5] 
} 
 
print("geracao: ") 
print(ger) 
 ger<-ger+1 
print(atualizacao) 
 } 
print(atualizacao) 
win.graph() 
plot(atualizacoes[,7]) 
solucao[1,1]<-atualizacoes[ger-1,3] 
solucao[1,2]<-atualizacoes[ger-1,4] 
solucao[1,3]<-atualizacoes[ger-1,5] 
solucao[1,4]<-atualizacoes[ger-1,6] 
solucao[1,5]<-atualizacoes[ger-1,7] 
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print("solucao") 
print(ns) 
 
solucoes[ns,1]<-solucao[1,1] 
solucoes[ns,2]<-solucao[1,2] 
solucoes[ns,3]<-solucao[1,3] 
solucoes[ns,4]<-solucao[1,4] 
solucoes[ns,5]<-solucao[1,5] 
ns<-ns + 1} 
print(solucoes) 
plot(solucoes[,5]) 
 
## ------------------------------------------------------------------------ 
## 7 - IMPLEMENTAÇÃO DA BUSCA EXAUSTIVA 
## CONSIDERANDO DISTANCIA DE ATÉ 1 Cm 
## ------------------------------------------------------------------------ 
todasposicoes<-matrix(data = 0, nrow = (compgenoma-10)*(1+compgenoma-10),  ncol = 5) 
pos1<-1 
 
i<-1 
while (pos1 <= compgenoma) 
{ 
 
pos2<-pos1+10 
 
while (pos2 <= compgenoma) 
{ 
 
testes<-cria.testes.aux.MRN(pos1,pos2) 
 
 AIC<-testes$resultados2[length(testes$resultados2[,1]),11] 
 BIC<-testes$resultados2[length(testes$resultados2[,1]),12] 
 SSE<-testes$resultados2[length(testes$resultados2[,1]),4] 
## if (BIC == Inf) BIC <-99999 
todasposicoes[i,1]<-pos1 
todasposicoes[i,2]<-pos2 
todasposicoes[i,3]<-AIC 
todasposicoes[i,4]<-BIC 
todasposicoes[i,5]<-SSE 
print(todasposicoes[i,]) 
i<-i+1 
pos2<-pos2+1 
} 
pos1<-pos1+1 
} 
 
print(todasposicoes) 
write.table(todasposicoes,file="e:\\todasposicoes.dat",row.names=FALSE,sep=",")  
 
i<-1 
j<-1 
buscacondicional<-matrix(0,compgenoma,4) 
while (i <= compgenoma) 
{ 
 
testes<-cria.testes.aux.MRN(i,j) 
SSE1<-testes$tabelaea[length(testes$tabelaea[,1]),12] 
buscacondicional[i,1]<-i 
buscacondicional[i,2]<- SSE1 
SSE2<-testes$tabelaea2[length(testes$tabelaea2[,1]),12] 
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buscacondicional[i,3]<-j 
buscacondicional[i,4]<-SSE2 
i<-i+1 
print(i) 
j<=j+1 
print(j) 
} 
buscacondicional 
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