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RESUMO
Regiões genômicas envolvidas no controle de caracteres agronômicos e no teor de macro
e micronutrientes em grãos de feijão comum, via mapeamento associativo
O feijão comum é uma das principais culturas agrícolas produzidas e consumidas no Brasil
e no mundo. Por isso, várias iniciativas de pesquisa buscam dar subsídios ao melhoramento da
cultura, que visa a desenvolver cultivares mais produtivos e tolerantes a estresses biótico e
ábiótico, além de agregar valor nutricional e tecnológico aos grãos. Nesse cenário, no presente
estudo, buscou-se identificar, a partir da abordagem de mapeamento associativo, regiões
genômicas envolvidas no controle de caracteres agronômicos e no teor de macro e
micronutrientes em grãos de feijão comum. Para tanto, um painel de acessos e linhagens foi (i)
genotipado por sequenciamento, cujos dados perdidos foram imputados; (ii) e fenotipados para
5 caracteres agronômicos e para o teor de 13 nutrientes, em duas condições experimentais –
campo e casa de vegetação. A partir da informação genotípica, foram investigados (i) a estrutura
populacional, (ii) o grau de parentesco e (iii) a extensão do desequilíbrio de ligação (DL). Para
as análises fenotípicas, foi utilizada a abordagem de modelos mistos. Finalmente, o
mapeamento associativo foi realizado utilizando o modelo FarmCPU. Um total de 35.527 e
9.388 SNPs, com MAF ≥ 0,05, distribuídos ao longo dos 11 cromossomos de P. vulgaris, foi
obtido considerando os limites de 80 e 10% de dados perdidos, respectivamente. A análise da
estrutura populacional e as estimativas de parentesco permitiram evidenciar a clara distinção
entre os acessos oriundos de pools gênicos diferentes. Tais fatores influenciaram fortemente a
extensão do DL; portanto, medidas que corrigem para estes vieses foram adotadas e
possibilitaram a constatação de que os maiores blocos genômicos em DL estão contidos nas
regiões centroméricas e pericentroméricas dos cromossomos. Igualmente, foi detectado DL
entre locos de cromossomos diferentes, sugerindo que o processo de melhoramento e o sistema
de cruzamento da espécie contribuem para a magnitude do DL em feijão, uma vez que os vieses
decorrentes da estrutura populacional e do parentesco foram corrigidos. Considerando os
fenótipos avaliados, o painel aqui utilizado apresentou maior variabilidade fenotípica para os
caracteres agronômicos ‘dias para o florescimento’ (DPF), ‘dias para formação do legume’
(DPFL), ‘número de legumes por planta’ (NLPP), ‘número de sementes por legume’ (NSPL) e
‘massa de 100 grãos’ (M100), e para o teor dos nutrientes cobre (Cu), ferro (Fe) e zinco (Zn)
presentes nos grãos. A partir do mapeamento associativo, foram identificados 176 SNPs
associados aos caracteres agronômicos e teores de macro e micronutrientes. Destes, 112 estão
localizados em regiões gênicas – exons (71), introns (29), 5’-UTR (5) e 3’-UTR (7). Logo, tais
polimorfismos, principalmente aqueles localizados em exons ou próximos a locos, como o Ppd,
tradicionalmente apontado como envolvido no controle de DPF, são fortes candidatos para
explicar as alterações fenotípicas observadas. Os demais 64 SNPs estão localizados em regiões
inter-gênicas, em porções do cromossomo nas quais a extensão do DL pode chegar a mais de 1
Mb. Portanto, é válido recomendar a investigação da região em DL que flanqueia o SNP na
busca de genes associados ao controle da variação fenotípica.
Palavras-chave:

Phaseolus vulgaris; Polimorfismo molecular; Genotipagem por
sequenciamento; Desequilíbrio de ligação; Estrutura populacional;
Parentesco; Modelos mistos; Mapeamento genético; GWAS
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ABSTRACT
Genomic regions controlling agronomic traits and macro- and micronutrient contents in
common bean grains, via association mapping
Common bean is an important crop produced and consumed in Brazil and worldwide.
Several research initiatives have been set up to implement breeding programs for developing
more productive cultivars tolerant to biotic and abiotic stresses, and improving nutritional and
technological grain quality. Therefore, the aim of this study was to use association mapping in
order to identify the genomic regions controlling agronomic traits and the content of macroand micronutrients in common bean. A panel of accessions and lines was (i) genotyped by
sequencing, with imputed missing data; (ii) and phenotyped for five agronomic traits and 13
grain nutrients content under two sets of experimental conditions (field and greenhouse). The
genotypic information provided a basis for investigating (i) population structure, (ii) kinship
and (iii) the extent of linkage disequilibrium (LD). Mixed models were used for predicting
phenotypic means. Finally, association mapping was performed using the FarmCPU model. A
total of 35,527 and 9,388 SNPs (MAF ≥ 0.05) distributed over the 11 chromosomes of P.
vulgaris was obtained based on two missing data thresholds (80 and 10%). Population structure
and kinship analysis highlighted the distinction between accessions from different gene pools.
These factors strongly influenced the extent of LD. Measures to correct these biases indicated
that the major LD genomic blocks were located within centromeric and pericentomeric regions.
In addition, high LD was detected between loci from different chromosomes, suggesting that
the breeding process and autogamy also influence LD in common bean, given that the bias
resulting from population structure and kinship were corrected. The panel used exhibited high
phenotypic variability for the following agronomic traits: 'days to flowering' (DTF), 'days to
pod formation' (DTPF), 'number of pods per plant' (NPPP), 'number of seeds per pod' (NSPP)
and 'mass of 100 grains' (M100); and the following grain nutrient contents: copper (Cu), iron
(Fe) and zinc (Zn). A total of 176 SNPs were identified by association mapping, 112 located in
gene regions - exons (71), introns (29), 5'-UTR (5) and 3'-UTR (7). Such polymorphisms,
especially those within exons or near loci as Ppd, traditionally considered to be involved in
DTF control, are strong candidates for providing an elucidation of phenotypic variability. The
remaining 64 SNPs were located in intergenic regions, in which the DL decays over 1 Mb. It
would therefore be worth investigating LD in the region flanking the SNPs for genes associated
with phenotypic variation.
Keywords: Phaseolus vulgaris, Molecular polymorphism; Genotyping by sequencing; Linkage
disequilibrium; Population structure; Kinship; mixed models; Genetic mapping;
GWAS
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1 INTRODUÇÃO

O feijão comum (Phaseolus vulgaris, 2n = 22), membro da família Fabaceae, é uma das
principais culturas produzidas e consumidas no Brasil; constitui alimento relevante para o
consumo humano direto por seu conteúdo energético e protéico, e fornece diferentes nutrientes
essenciais para a saúde humana, tais como ferro, zinco, cálcio, vitaminas, fibras e o aminoácido
essencial lisina (RESENDE et al., 2008).
A diversidade da espécie é caracterizada pela existência de dois pools gênicos bem distintos
– um mesoamericano e outro andino, cujos aspectos a cerca da variação molecular e fenotípica,
assim como da estrutura populacional e dinâmica evolutiva entre os pools já estão amplamente
descritos na literatura (GEPTS et al., 1986; DEBOUCK et al., 1993; KWAK; GEPTS, 2009a;
BITOCCHI et al., 2012; MAMIDI et al., 2013).
Vários grupos de pesquisa ao redor do mundo têm estudado o feijoeiro a fim de dar
subsídios ao melhoramento da cultura, que visa a desenvolver cultivares mais produtivos e
tolerantes a estresses biótico e ábiótico, além de agregar valor tecnológico e nutricional aos
grãos. Nesse cenário, a maioria das iniciativas de biofortificação tem se concentrado para o
aumento dos teores de ferro e zinco (WELCH; GRAHAM, 1999; WANG et al., 2003; BOUIS;
WELCH, 2010).
Para tanto, é comum o emprego de marcadores moleculares, por exemplo, em estudos de
arquitetura genética de características agronômicas controladas por locos de efeito quantitativo
(Quantitative Trait Loci – QTL). Elucidando, através de técnicas de mapeamento, busca-se
estimar quantos e quais são os QTL responsáveis pela variação fenotípica presente nas
populações sob estudo, localizar a sua posição no genoma, estimar seus efeitos e identificar
suas interrelações.
Para o mapeamento de QTL, são utilizadas duas abordagens distintas: uma com base na
Ligação Genética e outra com base no Desequilíbrio de Ligação (DL); esta, também é
conhecida como mapeamento associativo ou Genome-wide Association Studies (GWAS), e
permite melhor explorar a variação de natureza genética da população de mapeamento,
proporcionando uma maior resolução na identificação de QTL (ORAGUZIE et al., 2007). O
mapeamento associativo se baseia na detecção da variação em painéis ou populações compostas
de genótipos coletados em populações naturais ou de acessos de bancos de germoplasma.
No cenário das grandes culturas, tais como milho, sorgo, soja e arroz, o emprego de GWAS
já está bem estabelecido e vem sendo realizado com sucesso (HUANG et al., 2010, 2012;
KUMP et al., 2011; LI et al., 2012; MORRIS et al., 2013). Todavia, devido à magnitude dos
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recursos investidos e estudos já publicados, o arroz e o milho se destacam das demais; ambas
culturas têm painéis de milhares de linhagens genotipados e fenotipados para vários caracteres
em ensaios realizados em múltiplos ambientes.
No caso do feijoeiro, GWAS foram realizados para detectar locos envolvidos na resposta à
inoculação com os patógenos Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (SHI; NAVABI; YU,
2011), Colletotrichum lindemuthianum e Pseudocercospora griseola (PERSEGUINI et al.,
2016); a condições de estresse hídrico (GALEANO et al., 2012); no controle de caracteres
agronômicos (NEMLI et al., 2014; KAMFWA; CICHY; KELLY, 2015a) e no tempo de
cozimento de grãos (CICHY; WIESINGER; MENDOZA, 2015).
No contexto do GWAS, apenas o DL decorrente da ligação é de interesse. Por isso, a
estrutura populacional e o parentesco entre os indivíduos que compõem a população sob estudo
são levados em conta com a finalidade de evitar a detecção de falsas associações (YU et al.,
2006). Além disso, outras estratégias vem sendo desenvolvidas tanto para otimizar o
processamento computacional (KANG et al., 2008) quanto para melhorar o poder estatístico
dos métodos de mapeamento (ZHANG et al., 2010).
Além de métodos robustos, uma grande quantidade de marcadores moleculares, distribuídos
amplamente no genoma, é desejável para o sucesso do mapeamento associativo. Dentre os
vários tipos de marcadores, destacam-se os polimorfismos de base única (Single Nucleotide
Polymorphism – SNP) por serem a mais frequente fonte de polimorfismo encontrada nos
genomas (GAITÁN-SOLÍS et al., 2008). A obtenção de SNPs atingiu um rendimento
excepcional, a partir de metodologias de genotipagem por sequenciamento (Genotyping By
Sequencing – GBS).
O banco ativo de germoplasma (BAG) de feijão comum do Instituto Agronômico (IAC) é
composto de aproximadamente 1.800 acessos. A partir de uma amostra de 500 acessos,
Perseguini et al. (2015) definiram uma core collection, que representou 97.2% da variabilidade
genética do BAG, a qual vem sendo utilizada como painel de diversidade em estudos de
mapeamento associativo. Este painel contém 180 acessos e compreende uma amostra
representativa de feijões cultivados nas Américas; inclui cultivares comerciais de diferentes
instituições de melhoramento, variedades crioulas, linhagens do IAC e genitores de três
populações de mapeamento: ‘Bat 93’ X ‘Jalo EEP 558’ (NODARI et al., 1993); ‘Carioca’ X
‘Flor de Mayo’ (MELO; SANTOS; FERREIRA, 2002); e ‘CAL 143’ X ‘IAC UNA’, além de
14 F10 Recombinat Inbreed Lines (RILs) provenientes do cruzamento biparental entre estes

acessos (CAMPOS et al., 2011).
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Tanto a geração e utilização de milhares de SNPs quanto o emprego da abordagem de
mapeamento associativo na cultura é incipiente. Além disso, informações acerca da extensão
do DL ainda são escassas (KWAK; GEPTS, 2009; ROSSI et al., 2009; BLAIR et al., 2010a;
PERSEGUINI, 2013) e não existem estudos sobre o seu padrão para cada cromossomo
individualmente.
Isto posto, objetivou-se estudar detalhadamente os padrões intra e inter-cromossômico de
DL do genoma de feijão comum, considerando a estrutura populacional e o grau de parentesco
entre os acessos; estas análises são inéditas e relevantes para entender a influência desses dois
fatores na magnitude do DL em P. vulgaris. Além disso, buscou-se identificar, a partir da
abordagem de mapeamento associativo, regiões genômicas envolvidas no controle de caracteres
agronômicos e no teor de macro e micronutrientes em grãos de feijão comum. Com base nesse
contexto, este estudo visa contribuir para um melhor entendimento da estrutura genética desses
caracteres e auxiliar na seleção e melhoria de genótipos de feijoeiro.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1

O feijoeiro

2.1.1 Aspectos gerais e importância econômica
Os grandes grupos de plantas usados tradicionalmente como alimento incluem os cereais,
as leguminosas, os tubérculos, as oleaginosas e as frutíferas. Com cerca de 200 espécies, as
leguminosas (Fabaceae) são a terceira maior família de plantas superiores, com 643 gêneros
(cerca de 18.000 espécies) agrupados em 40 tribos que são encontradas tanto em ambientes
tropicais como temperados (MABBERLEY, 1998; GEPTS et al., 2005).
Tamanha é a importância da família Fabaceae que a Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação (FAO), oficializou 2016 como sendo o International Year of Pulses,
com o objetivo de promover a conscientização pública dos benefícios nutricionais dessas
plantas para a produção sustentável de alimentos no âmbito da segurança alimentar e nutrição
(FAO, 2016).
Entre os gêneros de Fabaceae com relevância agrícola está Phaseolus, que é originário da
América e contém 55 espécies, das quais cinco são amplamente cultivadas: P. vulgaris L., P.
lunatus L., P. coccineus L., P. acutifolius A. Gray var. latifolius Freeman e P. polyanthus
Greenman (DEBOUCK et al., 1993). Dessas, o feijão comum (P. vulgaris, 2n = 22) é a mais
importante. Estima-se que seu genoma seja composto por 587 Mb, dos quais 473 Mb foram
sequenciados para o genótipo andino G19833 (SCHMUTZ et al., 2014) e 549,6 Mb, para o
genótipo mesoamericano BAT93 (VLASOVA et al., 2016).
O feijão comum é uma das principais culturas produzidas e consumidas no Brasil e no
mundo. Sua importância extrapola o aspecto econômico, pois tem relevância como fator de
segurança alimentar e nutricional e importância na culinária de diversos países e culturas, além
de ser um dos pilares da dieta brasileira. Graças às propriedades nutracêuticas, o feijão comum
se destaca como componente nas dietas de combate à fome e à desnutrição e, de fato, supre
cerca de 12% da necessidade de um adulto em proteínas, 4% em amido, 8% em cálcio, 20% em
fósforo, 16% em magnésio, 27% em ferro, 8% em zinco, 12% em cobre, 18% em manganês e
12% em potássio, baseado em um consumo anual de 15 kg per capita (BROUGHTON et al.,
2003). Quando consumido com outros alimentos, especialmente cereais, proporciona uma
adequada complementação proteica, fornecendo oito dos aminoácidos essenciais ao organismo.
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Características técnicas, agronômicas e culturais credenciam a cultura do feijoeiro como
excelente alternativa de exploração agrícola para pequenas propriedades. Além disso, também
se presta como alternativa quando se pratica a sucessão de cultivos ao longo do ano, pois pode
ser cultivado em período relativamente curto, já que o ciclo produtivo é de aproximadamente
90 dias.
Apesar da sua importância econômica e cultural, os dados fitotécnicos são controversos.
Um conjunto de fatores que vai desde a metodologia de coleta de dados, fonte, especulação e
interesses mercadológicos determinam a inconsistência das informações sobre a cultura.
De acordo com a (CONAB, 2016), estima-se que a produção nacional de feijão-comum em
2016 será de 1,8 milhões de toneladas; a região que se destaca como maior produtora é
composta pelos estados do Paraná, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso.
Apesar de, a cada ano, a área destinada ao plantio da cultura no país decair, a produtividade
de feijão no Brasil é crescente. O lançamento de cultivares melhoradas, com elevado potencial
produtivo, ampla adaptação e menor sensibilidade aos estresses bióticos e abióticos representa
uma das mais significativas contribuições à eficiência do setor produtivo (CONAB, 2016).
Além dos aspectos relacionados com a produção, é crescente o interesse dos programas de
melhoramento em aumentar a qualidade dos grãos, incluindo o acúmulo de minerais, visando a
obter produtos mais nutritivos. O Harvest Plus se destaca como um dos principais programas
internacionais com atividades de pesquisa em biofortificação, e conta com o apoio da fundação
Bill e Melinda Gates, do Banco Mundial e de outras instituições (PFEIFFER;
MCCLAFFERTY, 2007).
No Brasil, algumas instituições também vêm desenvolvendo atividades de melhoramento
voltadas à biofortificação do feijoeiro, tais como a Embrapa Arroz e Feijão (inserida no Harvest
Plus); o Instituto Agronômico (IAC) e o Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), este
inserido no projeto BIOFORTA, financiado pelo Ministério do desenvolvimento Social (MDS);
a Universidade Federal de Lavras (UFLA) e da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
Enquanto a maioria das iniciativas de biofortificação tem se concentrado para o aumento
dos teores de ferro e zinco (WELCH; GRAHAM, 1999; WANG et al., 2003; BOUIS; WELCH,
2010), outros nutrientes, tais como boro, cálcio, Cobre, manganês, magnésio, potássio, sódio e
enxofre são fundamentais em vários processos fisiológicos, tanto para planta quanto para seres
humanos. Portanto, estes elementos vem sendo cada vez mais considerados para estratégias de
biofortificação de leguminosas (WHITE; BROADLEY, 2009).
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2.1.2 Estrutura populacional e domesticação
A cultura do feijoeiro está presente em todos os continentes, exceto na Antártica. As formas
silvestres de P. vulgaris são consideradas ancestrais das atuais formas cultivadas, sendo
encontradas exclusivamente nas Américas, desde o norte da Argentina até o norte do México.
Análises de amostras recentes e arqueológicas de P. vulgaris mostram que, antes da
domesticação, o conjunto gênico das formas silvestres já divergia em dois grupos localizados
em regiões geográficas diferentes. Um deles é encontrado na Mesoamérica, compreendendo a
metade sul do México e o norte da América Central. O outro se localiza na região dos Andes,
abrangendo o Peru, a Bolívia e a Argentina. Esses dois pools gênicos são distinguidos tanto
morfologicamente (GEPTS; DEBOUCK, 1991; CHIORATO et al., 2005) quanto
molecularmente.
Neste caso, polimorfismos entre os pools foram detectados nos seguintes níveis: (i) perfis
de isoenzimas (SINGH; NODARI; GEPTS, 1991) e, mais especificamente, quanto ao tipo de
faseolina (GEPTS et al., 1986; KOENIG; SINGH; GEPTS, 1990; GEPTS, 1990); (ii) tamanho
de fragmentos de DNA após a hidrólise enzimática – RFLP (BECERRA-VELASQUEZ;
GEPTS, 1994); (iii) amplificação de fragmentos de DNA a partir de primers com sequências
randômicas – RAPD (FREYRE et al., 1996); (iv) amplificação de fragmentos de DNA após sua
restrição – AFLP (TOHME et al., 1996); tamanho de sequências contendo motivos repetidos
em tandem – SSR (BLAIR et al., 2006; DÍAZ; BLAIR, 2006; BENCHIMOL et al., 2007;
HANAI et al., 2007; KWAK; GEPTS, 2009; PERSEGUINI et al., 2015); (v) polimorfismos de
base única – SNP – identificados tanto em sequências gênicas (CHEN et al., 2010; GILLLANGARICA et al., 2011; BITOCCHI et al., 2012; MAMIDI et al., 2013; DINIZ et al., 2014)
quanto amplamente distribuídos pelo genoma (SHI; NAVABI; YU, 2011; GALEANO et al.,
2012; NEMLI et al., 2014; CICHY; WIESINGER; MENDOZA, 2015; KAMFWA; CICHY;
KELLY, 2015a; PERSEGUINI et al., 2015).
Em adição a esses dois maiores pools gênicos, um terceiro grupo de importância na história
evolutiva de P. vulgaris vem sendo discriminado dos demais (DEBOUCK et al., 1993; KWAK;
GEPTS, 2009). Este grupo tem sido considerado um núcleo de diversidade, localizado no
Equador e norte do Peru (KAMI et al., 1995), de onde feijões silvestres se dispersaram tanto na
direção norte como na direção sul, para formar os dois pools gênicos geograficamente distintos:
o Mesoamericano e o Andino (GEPTS, 1998). Por sua vez, a divergência pós-domesticação deu
origem a três raças domesticadas em cada um destes dois pools gênicos; ‘Durango’, ‘Jalisco’,
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e ‘Mesoamerica’, no pool mesoamericano, e ‘Chile’, ‘Nueva Granada’ e ‘Peru’, no pool andino
(SINGH; NODARI; GEPTS, 1991).
Kwak e Gepts (2009) avaliaram a estrutura populacional de P. vulgaris, utilizando
genótipos silvestres e cultivados, oriundos dos diferentes pools gênicos, em relação à putativa
população silvestre ancestral, citada no parágrafo anterior. Os autores observaram que esta
população se encontra posicionada, geneticamente, entre os pools Andino e Mesoamericano,
porém com um viés para o Mesoamericano provocado, provavelmente, pela melhor
estruturação dos acessos dentro deste grupo. As relações genéticas entre os acessos silvestres
condizem com a sua distribuição geográfica, o que corrobora a existência de um terceiro grupo.
Em contrapartida, recentemente, Bitocchi et al. (2012), baseados em sequências gênicas,
sugeriram que os pools gênicos Mesoamericano e Andino se originaram de diferentes eventos
migratórios de populações mesoamericanas com características do México Central.
Estudos pioneiros indicam que a domesticação do feijoeiro ocorreu no México de onde foi
levado para a região sul da América (GENTRY, 1969). Contrariamente, Berglund-Brücher e
Brücher (1976) acreditam que a domesticação ocorreu no sul da América, mas não excluem a
possibilidade de haver um segundo centro de domesticação independente na América Central.
Registros arqueológicos de feijão, com idade similar, foram encontrados na América Central
(Tehuacán Valley, México: 5.000 AC) e nos Andes (Callejón de Huaylas, Peru: 5.680 AC).
Baseado nestes dados, vários autores têm sugerido que a domesticação da espécie tenha
ocorrido em dois centros independentes: América Central, onde as formas cultivadas
apresentam sementes pequenas e na região dos Andes, onde as sementes são maiores
(HARLAN, 1971; HEISER JR, 1977).
A domesticação do feijoeiro trouxe-lhe diversas modificações morfológicas e fisiológicas
em relação às formas silvestres, as quais foram documentadas por (SCHAWANITZ, 1967). A
dispersão dentro das regiões de domesticação provocou uma profunda redução da diversidade
genética em decorrência dos efeitos da deriva genética e pressão para adaptação às novas
condições ambientais propícias ao cultivo e consumo humano (GEPTS, 1998). As principais
mudanças que ocorreram foram: (i) gigantismo, caracterizado pelo aumento no tamanho e peso
das sementes, legumes maiores e com menor número de sementes, flores maiores e caule mais
robusto; (ii) diminuição na deiscência dos legumes; (iii) mudanças no hábito de crescimento e
na arquitetura do sistema radicular; (iv) perda da dormência das sementes (SCHAWANITZ,
1967).
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2.2

Polimorfismos moleculares na era genômica
Marcadores genéticos são locos herdados conforme as leis mendelianas e se prestam para

diferenciar genótipos. Os polimorfismos podem ser morfológicos, citológicos, de natureza
bioquímica ou molecular; neste caso, deve haver diferença na sequência de nucleotídeos do
DNA, levando a um fenótipo molecular distinto (VIEIRA; VELLO; SILVA FILHO, 2004).
Os métodos usados para a detecção de polimorfismos moleculares implicam em explorar
certas propriedades dos ácidos nucléicos, tais como desnaturação, clivagem, hibridização e
amplificação. Os marcadores moleculares podem ter ação: (i) dominante: RAPD – Random
Amplified Polymorphic DNA (WILLIAMS et al., 1990), AFLP – Amplified Fragment Length
Polymorphism (VOS et al., 1995) e DArT – Diversity Array Technology (JACCOUD, 2001) ou
(ii) codominante: RFLP – Restriction Fragment Length Polymorphism (BOTSTEIN et al.,
1980), SSR – Simple Sequence Repeat (TAUTZ, 1989) e SNP – Single Nucleotide
Polymorphism (JORDE, 1995).
Polimorfismos de base única (SNPs) são a mais frequente forma de variação no genoma e
têm sido observados nas populações em frequências maiores do que ocorrem as mutações de
ponto, sendo interpretadas como alelos de um loco SNP. Quando localizados em regiões
codificadoras de proteínas, podem estar diretamente relacionados com alterações fenotípicas,
caso a mudança na sequência de aminoácidos resulte numa alteração funcional significativa
(GAITÁN-SOLÍS et al., 2008). Em contraste com a característica multialélica dos locos SSRs,
por exemplo, os SNPs são usualmente de natureza bi-alélica. Todavia, haplótipos múltiplos
podem ser distinguidos pela combinação de dois ou mais locos SNPs, desde que estes estejam
ligados (BHATTRAMAKKI; RAFALSKI, 2001).
Tradicionalmente, o desenvolvimento de técnicas que se prestam na detecção do
polimorfismo (marcadores moleculares), é um processo caro e demorado. O advento das
metodologias de genotipagem de SNPs por arranjos (GUNDERSON et al., 2005) diminuiu o
efeito deste gargalo. Porém, o processo de detecção e de produção de um painel de marcadores
de alta qualidade requer um investimento substancial de recursos. Além disso, os marcadores
são específicos para a população na qual foram desenvolvidos e, por conseguinte, a
genotipagem de novas populações tende para alelos presentes na população original, o que pode
ter implicações importantes em estudos de populações silvestres ou altamente divergentes.
Por outro lado, as técnicas baseadas em sequenciamento de nova geração (Next Generation
Sequencing - NGS) permitem a descoberta e genotipagem de milhares a centenas de milhares
de SNPs em dezenas ou centenas de indivíduos. Essas técnicas, denominadas genericamente de
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genotipagem baseada em NGS (NGS-based genotyping - NGG), podem ser empregadas
diretamente a partir do DNA genômico ou de transcritos (RNA-seq), em uma única etapa de
sequenciamento ou com o preparo de bibliotecas.

2.2.1 Genotipagem por sequenciamento
Para genomas pequenos, tais como os de algumas bactérias, fungos ou animais (Drosophila
melanogaster, por exemplo) ou para espécies densamente pesquisadas (Arabidopsis thaliana),
a genotipagem e triagem de variantes é efetuada a partir do sequenciamento de todo o genoma
(Whole-Genome Sequencing – WGS). Porém, para espécies com genomas maiores (ou cujo
financiamento é limitado), têm sido desenvolvidas outras abordagens baseadas em PCR e
hibridização, ou o sequenciamento é direcionado para regiões de interesse. Neste cenário, os
maiores avanços, foram alcançados ao se empregar enzimas de restrição no processo de seleção
dessas regiões.
Várias abordagens de NGG baseadas em hidrólise enzimática têm sido desenvolvidas
(Tabela 1), as quais apresentam passos comuns: (i) clivagem de múltiplas amostras de DNA
genômico (a partir de um indivíduo ou população) com uma ou mais enzimas de restrição; (ii)
seleção ou redução dos fragmentos resultantes; (iii) NGS do conjunto final de fragmentos de
tamanho < 1 kb (devido às limitações de leitura das plataformas NGS); e (iv) alinhamento das
sequências entre si ou contra um genoma de referência, visando à detecção de polimorfismos
(SNPs).
Em contrapartida, tais abordagens diferem em várias outras etapas, porém muitas das
diferenças (como a escolha da plataforma de sequenciamento) não são restritivas tornando,
consequentemente, a maioria das inovações amplamente aplicáveis.
A aplicação desses métodos depende da quantidade e do nível de profundidade de
sequenciamento de SNPs desejado. Por exemplo, em um estudo baseado em populações
silvestres ou muito divergentes, e quando não há um genoma de referência, prioriza-se a maior
precisão na genotipagem mesmo que isso implique na redução do número de marcadores
gerados, para garantir maior acurácia na estimativa dos parâmetros populacionais. Nestes casos,
as abordagens RRL (Reduced-representation libraries) ou RADseq (Restriction-site-associated
DNA sequencing) podem ser apropriadas.
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Tabela 1 - Métodos de genotipagem de SNPs (Single Nucleotide Polymorphism) baseados em restrição enzimática e sequenciamento em
plataformas de nova geração
Método

Descrição

Referência

Complexity reduction of
polymorphic sequences
(CRoPS)

Redução da complexidade do genoma usando uma enzima de restrição sensível à metilação, seguida de
(VAN ORSOUW et al., 2007)
sequenciamento. Eficaz na detecção de SNPs de regiões genômicas de cópia única ou de poucas cópias.

Reduced-representation
libraries (RRL)

Hidrólise do DNA de múltiplos indivíduos, com uma enzima de corte frequente, seguida de seleção de
(VAN TASSELL et al., 2008)
fragmentos por tamanho, ligação de adaptadores e sequenciamento.

Restriction-siteassociated DNA
sequencing (RADSeq)
Genomic reduction
based on restriction site
conservation (GR-RSC)
Genotyping by
sequencing (GBS)

Restrição seguida da ligação de adaptadores (P1). As amostras são reunidas em um pool de fragmentos e
submetidas à fragmentação aleatória. Os fragmentos são selecionados por tamanho e amplificados por PCR após (BAIRD et al., 2008)
a ligação de um segundo adaptador (P2) às extremidades. Em seguida, procede-se ao sequenciamento.
Dupla restrição de sítios conservados, sendo uma de corte raro e outra frequente, e posterior marcação do sítio
da enzima de corte raro com 5'-biotina. Um barcode é adicionado aos fragmentos via PCR, as amostras são (MAUGHAN et al., 2009)
reunidas em um pool equimolar, e os fragmentos selecionados por tamanho antes do sequenciamento
Redução da complexidade do genoma usando uma enzima de restrição sensível à metilação, seguida da ligação
de adaptadores (barcodes) não modificados. As reações ocorrem simultaneamente, garantindo um número
(ELSHIRE et al., 2011)
reduzido de passos enzimáticos e purificação. Não há seleção de fragmentos por tamanho antes do
sequenciamento.

Multiplex shotgun
sequencing (MSG)

Restrição usando uma enzima de corte mais frequente comparativamente ao RADseq e ligação de adaptadores
a uma maior porção de pequenos fragmentos em um único passo. Seleção dos fragmentos com base no
(ANDOLFATTO et al., 2011)
tamanho, sendo que não há clivagem ou reparo do DNA antes da ligação do adaptador

Diversity arrays
technologysequencing
(DArTSeq)

Redução da complexidade do genoma por restrição enzimática, seguida de sequenciamento

GBS Modificado

Baseia-se no conceito do GBS, porém são usadas duas enzimas de restrição, uma de corte raro e outra de corte
(POLAND et al., 2012)
frequente, e utiliza um adaptador “Y”

Double digest RADseq
(ddRADSeq)

(SANSALONI et al., 2011)

Baseia-se no conceito do RADSeq, sem a etapa de fragmentação aleatória dos fragmentos. Além disso, utiliza
(PETERSON et al., 2012)
duas enzimas simultaneamente na etapa de restrição do DNA.
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Em outras situações, tais como na seleção assistida e no mapeamento genético – nas quais
as populações mostram polimorfismo oriundo da configuração de alelos presente nos genitores
− uma genotipagem de menor cobertura pode ser suficiente, principalmente quando há um
genoma de referência disponível para a espécie. Nesses casos, a abordagem de GBS pode ser
recomendada. Mais detalhes e comparações entre as particularidades metodológicas e de
aplicabilidade das técnicas de NGG, recomenda-se o artigo de Davey et el. (2011).
Tanto os avanços metodológicos quanto o uso das abordagens NGG continuam a crescer,
pois (i) a oferta de prestação de serviços de sequenciamento é crescente e (ii) os dados gerados
têm apresentado menor viés, possibilitando a identificação de outros variantes, como pequenas
inserções e deleções e de microssatélites. Paralelamente, os esforços se voltam para o
desenvolvimento de ferramentas computacionais cada vez mais poderosas, capazes de analisar
comparativamente as amostras, sobretudo na ausência de um genoma de referência. Além disso,
o desenvolvimento de novos protocolos NGG, de menor custo, tem sido impulsionado por
pesquisadores que lidam com culturas para as quais se tem interesse imediato em usar a seleção
genômica, como trigo e milho (CROSSA et al., 2014) e eucalipto (RESENDE et al., 2012), por
exemplo.

2.3

Desequilíbrio de Ligação (DL)
Desequilíbrio de ligação (DL) é definido como qualquer desvio das frequências alélicas

observadas em relação às frequências esperadas sob segregação independente, indicando a
existência de associação preferencial, ou não-aleatória, entre alelos de diferentes locos em uma
população (LEWONTIN; KOJIMA, 1960).
DL e ligação física são termos frequentemente confundidos, pois são, muitas vezes,
tratados equivocadamente como sinônimos, uma vez que locos próximos fisicamente podem
estar em elevado DL (FLINT-GARCIA; THORNSBERRY; BUCKLER IV, 2003). Todavia,
também existem os casos nos quais locos muito distantes ou, até mesmo em cromossomos
diferentes, exibem DL. Por isso, alguns autores recomendam a utilização dos termos
Desequilíbrio de fase gamética ou Desequilíbrio gamético para o DL (CROW; KIMURA, 1970;
HEDRICK, 1987; TEMPLETON, 2006; HARTL; CLARK, 2007; ALLENDORF; LUIKART;
AITKEN, 2013), assim como foi inicialmente proposto por Jain e Allard (1966).
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2.3.1 Principais medidas de DL
Considerando-se que dois locos distintos (𝑙 e 𝑚) são bialélicos, sendo os alelos 𝐴 e 𝑎 do
loco 𝑙 e 𝐵 e 𝑏 do loco 𝑚, há quatro haplótipos possíveis, 𝐴𝐵, 𝐴𝑏, 𝑎𝐵 e 𝑎𝑏 com as respectivas
frequências 𝑝𝐴𝐵 , 𝑝𝐴𝑏 , 𝑝𝑎𝐵 e 𝑝𝑎𝑏 e a medida 𝐷 de DL, proposta por Lewontin e Kojima (1960),
é igual a:
𝐷 = 𝑝𝐴𝐵 − 𝑝𝐴 𝑝𝐵

(1)

em que 𝑝𝐴 e 𝑝𝐵 denotam as respectivas frequências dos alelos 𝐴 e 𝐵.
É importante ressaltar que o máximo valor de 𝐷 (𝐷 = 0,25) ocorre quando somente
haplótipos em associação (𝐴𝐵 e 𝑎𝑏) estão presentes em uma amostra de determinada população,
sendo a soma das suas frequências igual a 1. Do mesmo modo, o mínimo valor de 𝐷 (𝐷 =
−0,25) ocorre quando apenas haplótipos em repulsão (𝐴𝑏 e 𝑎𝐵) são observados na amostra.
Isto posto, destaca-se que a adoção desta medida pode não ser adequada caso o objetivo seja
comparar a magnitude das associações preferenciais entre os diferentes pares de locos. Isso
ocorre devido ao fato de que o DL é calculado com base nas frequências alélicas de um
determinado par de locos, as quais podem naturalmente variar quando outra combinação é
considerada. Com o objetivo de viabilizar a tal comparação, Lewontin (1964) propôs a medida
𝐷′, expressa como:

𝐷′ =

|𝐷|
𝐷𝑚𝑎𝑥

(2)

em que 𝐷𝑚𝑎𝑥 é o máximo valor teórico do DL entre um possível par de locos.
Ao contrário do conceito básico do DL, que pode variar entre −0,25 e 0,25, o 𝐷′ , por ser
uma medida relativa, varia entre 0 e 1. Quando 𝐷′ = 1, tem-se que a associação preferencial
entre os alelos é equivalente à máxima teórica possível, ou seja, quando pelo menos um dos
quatro haplótipos está ausente (HEDRICK, 1987; ARDLIE; KRUGLYAK; SEIELSTAD,
2002; SLATKIN, 2008). Todavia, quando 𝐷′ < 1, a magnitude dos valores obtidos não
apresenta clara interpretação. Além disso, a medida 𝐷′ é fortemente afetada pelo tamanho
amostral de tal maneira que, em populações pequenas, a comparação entre locos contendo
frequências alélicas baixas é inadequada (ARDLIE; KRUGLYAK; SEIELSTAD, 2002;
FLINT-GARCIA; THORNSBERRY; BUCKLER IV, 2003).
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Outra abordagem que permite mensurar o grau de associação entre alelos de diferentes
locos é o quadrado do coeficiente de correlação (𝑟 2 ), proposto por Hill e Robertson (1968).
Supondo que 𝑋 𝑙 (respectivamente 𝑋 𝑚 ) corresponde à variável aleatória, na qual se denota 1
quando um indivíduo possui o alelo 𝐴 no loco 𝑙 (respectivamente o alelo 𝐵 no loco 𝑚) e 0 caso
contrário, logo, tem-se que 𝐷 = 𝐶𝑜𝑣(𝑋 𝑙 , 𝑋 𝑚 ) e por definição:
𝐷2
𝑟 =
𝑝𝐴 (1 − 𝑝𝐴 )𝑝𝐵 (1 − 𝑝𝐵 )

(3)

𝑟 2 = 𝐶𝑂𝑅 2 (𝑋 𝑙 , 𝑋 𝑚 )

(4)

𝑉𝑎𝑟(𝑋 𝑙 ) = 𝑝𝐴 (1 − 𝑝𝐴 )

(5)

𝑉𝑎𝑟(𝑋 𝑚 ) = 𝑝𝐵 (1 − 𝑝𝐵 )

(6)

2

Portanto, tem-se que:

Assim como 𝐷′ , 𝑟 2 pode variar entre 0 e 1 e vem sendo priorizada como a medida usual
para verificar a extensão do DL em estudos de associação nos quais, normalmente, o tamanho
amostral é limitado (JORDE, 1995; ARDLIE; KRUGLYAK; SEIELSTAD, 2002; FLINTGARCIA; THORNSBERRY; BUCKLER IV, 2003; ZHU et al., 2008).

2.3.2 Fatores que influenciam o DL: estrutura populacional e parentesco
A existência de DL entre os locos é afetada (i) pela própria ligação física entre eles no
cromossomo, (ii) por fatores evolutivos, tais como mutação, seleção e deriva genética, ou (iii)
em consequência do sistema de cruzamento, fluxo gênico, estrutura populacional definida,
endogamia ou parentesco entre os indivíduos da população, bem como da prática de seleção
artificial.
No cenário do mapeamento associativo, estrutura populacional e parentesco entre os
indivíduos são fatores que afetam substancialmente o DL, sendo algumas das principais causas
da detecção de falsos positivos (ABDURAKHMONOV; ABDUKARIMOV, 2008). Na
tentativa de contornar tal problema, Mangin et al. (2012) propuseram extensões da medida usual
(𝑟 2 ) que controlam o viés na estimativa do DL decorrente da estrutura da amostra (𝑟𝑆2 ) ou do
parentesco (𝑟𝑉2 ) dos indivíduos que compõem a população em estudo, bem como ambos
2
combinados (𝑟𝑉𝑆
).
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A ideia que conduziu à decomposição da medida de desequilíbrio de ligação 𝑟 2 foi ilustrada
por Mangin et al. (2012), considerando uma situação simples, na qual se assumiu que: (i) os
gametas são amostrados a partir de duas populações diferentes e (ii) 𝑆 denota a variável aleatória
que é igual a 1 quando o gameta é amostrado a partir da primeira população e 0 em caso
contrário. Neste contexto, as variáveis aleatórias condicionais 𝑋 𝑙 ∣ 𝑆 e 𝑋 𝑚 ∣ 𝑆 podem ser
consideradas. Daí, Mangin et al. (2012) propuseram o quadrado de sua correlação como uma
nova medida de DL, denominada 𝑟𝑆2 .
Quando as frequências alélicas são diferentes entre as populações, a medida 𝑟 2 não é igual
a zero para os locos independentes, como uma medida de DL ideal deveria ser. Com base na
seguinte propriedade da covariância condicional,
𝐶𝑜𝑣(𝑋 𝑙 , 𝑋 𝑚 ∣ 𝑆) = 𝐶𝑜𝑣(𝑋 𝑙 , 𝑋 𝑚 ) − 𝐶𝑜𝑣(𝑋 𝑙 , 𝑆)𝑉𝑎𝑟 − 1(𝑆)𝐶𝑜𝑣(𝑆, 𝑋 𝑚 )

(7)

pode ser provado que 𝑟𝑆2 é igual a zero para locos independentes e, portanto, corrige o viés da
medida 𝑟 2 .
De acordo com as definições dadas, 𝑟𝑆2 permite uma generalização simples para os casos
de amostras compostas por gametas provenientes de 𝐾 populações diferentes. As únicas
alterações necessárias são: (i) definir 𝑆 = (𝑆1 , . . . , 𝑆𝑘 , . . . , 𝑆𝐾−1 ), em que 𝑆𝑘 é a variável
aleatória, que é igual a 1 quando o gameta é amostrado a partir da 𝑘-ésima população e 0 caso
contrário; e (ii) usar as extensões das matrizes de variância e covariância (VCOV).
Tendo 𝑁 indivíduos amostrados, considera-se 2𝑁 gametas derivados e a matriz de estrutura
populacional 𝑆 dos gametas nas 𝐾 populações. A matriz 𝑆 é composta de 2𝑁 linhas e 𝐾 − 1
colunas, podendo ser obtida a partir de (i) métodos de clusterização baseados em modelos
Bayesianos, implementados nos softwares STRUCTURE (PRITCHARD; STEPHENS;
DONNELLY, 2000) e BAPS (CORANDER et al., 2008), removendo-se a última coluna da
matriz de estrutura gerada; (ii) métodos de redução dimensional, tais como Análise de
Componentes

Principais

(PATTERSON;

PRICE;

REICH,

2006),

Escalonamento

Multidimensional não-métrico (ZHU; YU, 2009) e Análise de Fator Escasso (ENGELHARDT;
STEPHENS, 2010), considerando 𝐾 − 1 dimensões; ou (iii) baseando-se em modelos mistos
(YU et al., 2006).
Considerando 𝑋 𝑙 e 𝑋 𝑚 vetores binários dos alelos observados em 𝑙 e 𝑚, respectivamente,
a partir do ∑ 𝑋 𝑙 , 𝑋 𝑚 , 𝑆, obtém-se a matriz variância-covariância amostral para 𝑋 𝑙 , 𝑋 𝑚 e 𝑆:
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∑ 𝑋𝑙 , 𝑋𝑙

∑ 𝑋𝑙 , 𝑋𝑚

∑ 𝑋𝑙 , 𝑆

∑ 𝑋𝑚, 𝑋𝑙

∑ 𝑋𝑚, 𝑋𝑚

∑ 𝑋𝑚, S

𝑙
[ ∑ 𝑆, 𝑋

∑ S, 𝑋 𝑚

(8)

∑ 𝑆, 𝑆 ]

Assim, tem-se que 𝑟̂𝑆2 (𝑙, 𝑚), a estimativa de 𝑟𝑆2 (𝑙, 𝑚), é igual a:
(∑ 𝑋 𝑙 , 𝑋 𝑚 − ∑ 𝑋 𝑙 , 𝑆 (∑ 𝑆 , 𝑆)−1 ∑ S, 𝑋 𝑚 )2
(∑ 𝑋𝑙 , 𝑋𝑙 − ∑ 𝑋𝑙 , 𝑆 (∑ 𝑆 , 𝑆)−1 ∑ 𝑆, 𝑋𝑙 )(∑ 𝑋 𝑚 , 𝑋 𝑚 − ∑ 𝑋 𝑚 , 𝑆 (∑ 𝑆 , 𝑆)−1 ∑ 𝑆, 𝑋 𝑚 )

(9)

A medida de DL, no caso em que a fase de ligação gamética é desconhecida, e definida
pela correlação entre 𝑋 𝑙 e 𝑋 𝑚 , as quais agora são variáveis aleatórias multinomiais, nas quais
se denota 0, 1 ou 2, de acordo com o número de alelos 𝐴 no loco 𝑙 e 𝑚, respectivamente (WEIR,
1979; ROGERS; HUFF, 2009).
Por outro lado, quando a amostra é composta por 𝑁 gametas relacionados, a correlação
amostral 𝑟̂ 2 (𝑙, 𝑚) não é uma boa estimativa do 𝑟 2 (𝑙, 𝑚), uma vez que a suposição de
independência foi violada. O mesmo problema ocorre no caso de 𝑟𝑆2 (𝑙, 𝑚). No entanto, se a
covariância (parentesco) entre os pares de gametas é conhecida, tal informação pode ser
considerada a partir da pré-multiplicação por 𝑉 −1/2, em que 𝑉 corresponde à matriz contendo
as covariâncias 𝑉𝑖𝑗 para todos os pares de gametas (𝑖, 𝑗). Assumindo que 𝑉 não é singular,
Mangin et al. (2012) definiram que a estimativa da medida de DL que considera a covariância
entre gametas pode ser obtida por:

𝑟̂𝑉2 (𝑙, 𝑚) =

(∑𝑉𝑋 𝑙,𝑋 𝑚.)

2

(10)

∑𝑉𝑋 𝑙,𝑋 𝑙 ∑𝑉𝑋 𝑚,𝑋 𝑚.

Consequentemente, a estimativa da medida de DL, considerando tanto a covariância entre
gametas quanto a estrutura da amostra, é dada por:

2
𝑟̂𝑉𝑆
(𝑙, 𝑚) =

(∑𝑉𝑋 𝑙,𝑋 𝑚 − ∑𝑉𝑋 𝑙,𝑆(∑𝑉𝑆,𝑆.)
(∑𝑉𝑋 𝑙,𝑋 𝑙 − ∑𝑉𝑋 𝑙,𝑆(∑𝑉𝑆,𝑆.)

−1

−1

∑𝑉𝑆,𝑋 𝑚.)

2

∑𝑉𝑆,𝑋 𝑙.) (∑𝑉𝑋 𝑚,𝑋 𝑚 − ∑𝑉𝑋 𝑚,𝑆(∑𝑉𝑆,𝑆.)

−1

∑𝑉𝑆,𝑋 𝑚.)

(11)
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em que ∑𝑉.... denota os blocos na matriz ∑𝑉𝑋 𝑙,𝑋 𝑚,𝑆..
Quando a matriz 𝑉 é singular, sugere-se a substituição de 𝑉 −1 nas equações (10) e (11) por
𝑉 − , a inversa generalizada de Moore-Penrose.

2.4

Modelos mistos
Quando se propõe um modelo matemático, tem-se a intenção de explicar as observações

de uma variável dependente por meio dos efeitos diferenciais, de natureza fixa ou aleatória, que
se atribuem a outra série de variáveis independentes. Modelos estatísticos podem ser divididos
em três categorias: (i) modelos fixos, no qual todos os fatores, com exceção do erro
experimental (𝜀), são de efeito fixo; (ii) modelos aleatórios, no qual todos os fatores, com
exceção do intercepto (𝜇), são de efeito aleatório; e (iii) modelos mistos, no qual qualquer fator,
com exceção do erro experimental e do intercepto, pode ser classificado como fixo ou aleatório,
dependendo do objetivo do experimento.
O sucesso do procedimento de modelagem está fortemente associado à flexibilidade em
selecionar e introduzir, no modelo, diferentes estruturas de variâncias e covariâncias (VCOV)
das variáveis aleatórias que, para o modelo linear misto, podem estar inseridas no resíduo e,
também, na porção aleatória associada ao fator aleatório conhecido. Nesse cenário, uma vez
definido o modelo, pode-se realizar a seleção de diferentes estruturas de VCOV que melhor
expliquem o conjunto de dados. Em seguida, deve-se examinar se as pressuposições de
normalidade e independência dos erros foram atendidas (SCHEFFÉ, 1999).
Algumas estruturas de VCOV são: Identidade (ID), Diagonal (DIAG), Simetria Composta
(CS), Simetria Composta Heterogênea (CSHet) e Não-estruturada (UNST) (Tabela 2).
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Tabela 2 – Exemplos de estruturas de matrizes de variância e covariância (VCOV) para efeito
residual, matriz R
Modelo
Número de parâmetros
Matriz VCOV

1

𝜎𝑒2
0
⋮
[0

𝑛

2
𝜎𝑒1
0
⋮
[ 0

2

𝜎𝑒2
𝜎𝑒
⋮
[ 𝜎𝑒

𝑛 + 1

2
𝜎𝑒1
𝜎𝑒
⋮
[ 𝜎𝑒

Identidade (ID)

Diagonal (DIAG)

Simetria Composta (SC)

Simetria Composta Heterogênea (SCHet)

𝑛(𝑛 + 1)
2

Não Estruturada (UNST)

2
𝜎𝑒1
𝜎𝑒21
⋮
[𝜎𝑒𝑛1

0
𝜎𝑒2
⋮
0

⋯
⋯
⋱
⋯

0
2
𝜎𝑒2
⋮
0
𝜎𝑒
𝜎𝑒2
⋮
𝜎𝑒

0
0
⋮
𝜎𝑒2 ]

⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯
⋱
⋯

𝜎𝑒
2
𝜎𝑒2
⋮
𝜎𝑒

0
0
⋮
2
𝜎𝑒𝑛
]
𝜎𝑒
𝜎𝑒
⋮
𝜎𝑒2 ]

⋯
⋯
⋱
⋯

𝜎𝑒12
2
𝜎𝑒2
⋮
𝜎𝑒𝑛2

𝜎𝑒
𝜎𝑒
⋮
2
𝜎𝑒𝑛
]
⋯
⋯
⋱
⋯

𝜎𝑒1𝑛
𝜎𝑒2𝑛
⋮
2
𝜎𝑒𝑖𝑛 ]

𝜎𝑒2 : variância residual; 𝜎𝑒 : covariância residual; 𝜎𝑒𝑖𝑛 : covariância residual entre i e n
A estrutura ID considera independência entre os componentes de variância e assume
variâncias iguais na diagonal da matriz; essa estrutura é comumente assumida na ANOVA
(Analysis of Variance) tradicional e é considerada default no software GenStat v. 17.1 (VSN
INTERNATIONAL, 2015). Já a estrutura DIAG, por sua vez, considera variâncias distintas
não correlacionadas na diagonal, ou seja:
DIAG = 𝜎𝑗 2𝐈

(12)

em que 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 e 𝐈 representa uma matriz diagonal. A estrutura CS considera a mesma
variância (𝜎𝑒2 ) e covariância (𝜎𝑒 ) residuais entre as observações, enquanto a estrutura CSHet
2
considera heterogeneidade de variância residual (𝜎𝑒𝑛
). Finalmente, a estrutura mais complexa
2
é a UNST; nela, assume-se 𝜎𝑒𝑛
na diagonal e covariâncias residuais distintas para cada par de

observações (𝜎𝑒𝑖𝑛 ).
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2.4.1 Critérios de seleção das matrizes VCOV
Como mencionado anteriormente, diversas estruturas de VCOV podem ser adotadas com
o intuito de selecionar a mais adequada aos padrões de resposta das observações. Todavia, a
seleção do modelo é uma etapa delicada uma vez que mais de uma estrutura de VCOV pode
ser tida como adequada.
Diferentes estratégias têm sido adotadas para auxiliar na tomada de decisão na seleção do
modelo, tais como métodos de diagnóstico, interpretações gráficas ou fundamentados no
princípio da verossimilhança, entre os quais destacam-se os Critérios de Informação de Akaike
(AIC - Akaike Information Criterion) e Bayesiano (BIC - Bayesian Information Criterion).
Os critérios de informação são largamente utilizados para a escolha do modelo que melhor
se ajusta aos dados. Estes critérios aplicam uma forma de “bonificação” para uma melhor
adequação do modelo aos dados e uma “penalização” para uma maior complexidade do modelo.
O AIC se origina da minimização da divergência de Kullback-Leibler como base para a seleção
de modelos. Essa divergência mede a distância entre duas distribuições de densidade e é
também conhecida como entropia relativa. Resumidamente, é uma medida da distância entre o
modelo verdadeiro e um modelo candidato, possibilitando, assim, escolher o modelo que
melhor se ajusta na análise. Akaike (1974) desenvolveu esta estimativa com base na função
logarítmica da verossimilhança em seu ponto máximo, acrescida de uma penalidade associada
ao número de parâmetros do modelo. Esse critério é calculado por:
𝐴𝐼𝐶 = −2 log 𝐿 + 2[(𝑝 + 1) + 1)]

(13)

em que, 𝐿 é a função de verossimilhança e 𝑝 é o número de parâmetros considerados no modelo.
O BIC, também chamado de critério de Schwarz, possui interpretações similares ao AIC,
ou seja, quanto menor seu valor, melhor é o modelo proposto. Este critério tem como
pressuposto a existência de um “modelo verdadeiro” que descreve a relação entre a variável
dependente e as diversas variáveis explanatórias entre os modelos considerados para seleção.
Nesse cenário, o critério é definido como a estatística que maximiza a probabilidade de se
identificar o verdadeiro modelo dentre os avaliados. O valor de BIC para um determinado
modelo é dado por:
𝐵𝐼𝐶 = −2 log 𝐿 + 2[(𝑝 + 1) + 1)] log 𝑛

(14)
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em que 𝑛 é o número de observações e 𝑝 é o número de parâmetros no modelo (SCHWARZ,
1978).
Assim como o AIC, o BIC usa o máximo da função de verossimilhança como medida do
ajuste. No entanto, os dois critérios definem valores críticos diferentes. Enquanto o AIC admite
que dentre os modelos avaliados nenhum é considerado como sendo o “verdadeiro” e busca
escolher o modelo que minimize a divergência de Kullback-Leibler, o BIC admite que existe
um modelo que descreve a relação entre as variáveis envolvidas e tenta maximizar a
probabilidade de escolha do verdadeiro modelo.
Para ambos os critérios, o melhor modelo é o que possui o mínimo de complexidade e o
maior ganho de informação. Vale ressaltar que um modelo mais simples é preferível a um
complexo, porém este deve ser explicativo o suficiente para produzir um bom ajuste dos dados
(Princípio da Parcimônia). Desta forma, um modelo parcimonioso é o modelo mais simples e
de melhor ajuste.

2.5

Mapeamento associativo
O mapeamento de QTL pode ser realizado a partir de duas abordagens distintas: com base

na informação sobre a ligação genética ou com base no DL. No primeiro caso, utilizam-se
populações derivadas de cruzamentos controlados, sendo as mais usuais aquelas obtidas a partir
do cruzamento entre dois genitores homozigóticos e contrastantes. Nas espécies em que é
possível a autofecundação, os tipos mais comuns de populações de mapeamento são F2,
retrocruzamentos, linhagens endogâmicas recombinantes (Recombinant Inbreed Lines – RILs)
e duplo-haplóides. No caso das espécies alógamas, utilizam-se cruzamento exogâmicos como
famílias de irmãos completos, famílias de meio-irmãos ou outras genealogias mais complexas.
Já o mapeamento por DL, ou associativo, baseia-se em populações naturais, coleções ou painéis
de germoplasma, conjuntos de materiais elite, entre outros, e explora a história de
recombinações da população. Neste cenário, são utilizados testes estatísticos de associação,
como o teste-t, por exemplo (ABDURAKHMONOV; ABDUKARIMOV, 2008).
Como mencionado anteriormente, as associações entre um loco marcador e um fenótipo
pode acontecer por muitas razões, além da ligação física entre os marcadores genéticos
avaliados e os polimorfismos funcionais causais (FRAZER et al., 2009; VISSCHER; YANG;
GODDARD, 2010; YANG et al., 2010; TIAN et al., 2011). Estrutura da população e parentesco
entre os indivíduos são dois fatores não-causais que levam à detecção de falsos positivos
(MARCHINI et al., 2004; PRICE et al., 2010; YANG et al., 2014). A estratégia mais eficaz
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para eliminar falsos positivos inclui (i) considerar a informação da estrutura populacional como
co-variável em um modelo linear geral (GLM – General Linear Model) (PRICE et al., 2010),
ou (ii) combinar ambos, estrutura populacional e parentesco, como co-variáveis em um modelo
linear misto (MLM – Mixed Linear Model) (YU et al., 2006).
A informação correspondente à estrutura populacional pode ser representada na forma de
proporções genômicas que compõem os indivíduos, em uma matriz denominada 𝑄
(THORNSBERRY et al., 2001; LARSSON; LIPKA; BUCKLER, 2013), ou por vetores que
correspondem aos componentes principais (CPs) (PRICE et al., 2006; REICH; PRICE;
PATTERSON, 2008; MCVEAN, 2009). Ambos são estimados a partir do genótipo de locos
marcadores amplamente distribuídos ao longo do genoma. Dado que as subpopulações na
matriz 𝑄 são providas como efeitos fixos, os testes de associação podem ser realizados a partir
de um GLM, no qual um marcador é avaliado por vez. Neste caso, o modelo pode ser
conceitualmente apresentado como:
𝑦 =𝑄+𝑆+𝐸

(15)

em que 𝑦 e 𝐸 correspondem ao fenótipo e resíduo, respectivamente. Este modelo também é
conhecido como o modelo 𝑄.
Do mesmo modo, todo o conjunto de locos marcadores pode ser utilizado para estimar uma
matriz de parentesco (𝐾) e assim definir a relação entre os indivíduos, cujos efeitos genéticos
totais são ajustados como aleatórios e a estrutura de VCOV é definida pela matriz 𝐾.
Conceitualmente, o MLM com ambos 𝑄 e 𝐾, também conhecido como modelo 𝑄 + 𝐾 (YU et
al., 2006) pode ser escrito como:
𝑦 =𝑄+𝐾+𝑆+𝐸

(16)

Estudos prévios demonstraram que tanto o modelo 𝑄 quanto o 𝑄 + 𝐾 controlam melhor a
ocorrência de falsos positivos do que os modelos naïve, tais como o teste 𝑡, que só considera o
efeito dos marcadores (PRICE et al., 2006; YU et al., 2006). Em geral, o modelo 𝑄 + 𝐾 tem
melhor desempenho quando comparado aos modelos 𝑄 ou 𝐾 (YU et al., 2006; ZHAO et al.,
2007).
Comparado com GLM, MLM consiste em um processo computacionalmente mais intenso.
Nesse cenário, muitos algoritmos foram desenvolvidos para reduzir a exigência computacional,
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incluindo EMMA – Efficient MixedModel Association (KANG et al., 2008), EMMAX –
EMMA eXpedited (KANG et al., 2010), P3D – Population Parameters Previously Determined
(ZHANG et al., 2010), FaST-LMM – Factored Spectrally Transformed Linear Mixed Model
(LIPPERT et al., 2011), GEMMA – Genome-Wide Efficient Mixed-Model Association (ZHOU;
STEPHENS, 2012), e GRAMMAR-Gamma (SVISHCHEVA et al., 2012). No entanto, o poder
estatístico destes algoritmos continua a ser o mesmo que o MLM regular.
Outra limitação do MLM é que a sua vantagem desaparece para caracteres complexos
quando estes sofrem influência da estrutura da população sob estudo. O método MLM foi
comparado com um modelo naïve em um GWAS para 107 caracteres estudados em 199
indivíduos de A. thaliana, genotipados para 250.000 SNPs (ATWELL et al., 2010). Tanto o
MLM quanto o método naïve se prestaram para identificar marcadores associados a genes
previamente conhecidos por estarem envolvidos no controle da resistência a doenças e ao
desenvolvimento. No entanto, quando se avaliou o caráter dias para o florescimento, ao utilizar
o método naïve, foi impossível distinguir do ruído de fundo, os sinais de locos associados a
genes cujo envolvimento no controle do caráter já era bem estabelecido. Em contrapartida,
quando se utilizou o método de MLM, o controle para detecção de falsos positivos
impossibilitou que os valores de 𝑝 (probabilidade de se observar um resultado igual ou superior
àquela observada em uma amostra, sob a hipótese nula) significativos fossem observados,
mesmo nos casos daqueles locos. Assim, para características complexas associadas à estrutura
da população, a incorporação de Q e K em um MLM controla bem a inflação dos valores de 𝑝,
mas também enfraquece as associações reais.
Duas estratégias foram desenvolvidas para resolver o problema de confundimento e
melhorar o poder estatístico dos métodos baseados em MLM. A primeira, CMLM (Compressed
MLM), reúne os indivíduos em grupos e considera o parentesco destes como efeitos aleatórios,
o que melhora o poder estatístico quando comparado aos métodos tradicionais (ZHANG et al.,
2010). Além disso, o ECMLM (Enriched CMLM) melhora continuamente o poder estatístico,
otimizando a definição dos grupos de parentesco, ao invés de usar constantemente os algoritmos
de parentesco médio (LI et al., 2014).
A segunda estratégia altera a definição de parentesco entre os indivíduos. Apenas os
marcadores associados ao caráter são utilizados como pseudo QTNs (Quantitative Trait
Nucleotide) na estimativa da matriz de parentesco; alternativamente, pode-se usar uma amostra
aleatória de locos marcadores. No método FaST-MLM, um pseudo QTN é considerado
correlacionado quando se encontra no intervalo de 2 Mb em ambos os flancos do marcador
(LISTGARTEN et al., 2012). Em vez de usar um intervalo de 2Mb, o método SUPER
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(Settlement of MLM Under Progressively Exclusive Relationship) aplica um limiar de DL entre
os pseudo QTNs e o marcador testado. A inclusão e/ou exclusão seletiva de pseudo QTNs, para
estimar o parentesco em testes de marcadores específicos, melhora o poder estatístico quando
comparado às abordagens que utilizam todos os marcadores, ou uma amostra aleatória, para
estimar a matriz 𝐾 (WANG et al., 2014).
Ambas as estratégias realizam testes para marcadores genéticos individualmente. No
entanto, a utilização de uma abordagem na qual múltiplos locos são avaliados simultaneamente
é mais vantajosa, e pode ser feita a partir da inclusão de pseudo QTNs, além dos marcadores
testados, em um stepwise MLM, denominado MLMM – Multi-Locus Mixed-Model (SEGURA
et al., 2012). O parentesco global, derivado de todos os marcadores disponíveis, é usado para
definir a estrutura de VCOV entre os indivíduos da população de mapeamento. Após os pseudo
QTNs convergirem na fase final da regressão, os valores de 𝑝 dos pseudo QTNs são calculados
a partir do MLM com todos os pseudo QTNs como covariáveis. Em seguida, os locos
marcadores são testados, um de cada vez com todos os pseudo QTNs incluídos em um MLM.
Recentemente, Liu et al. (2016) desenvolveram um método estatístico aprimorado que
elimina completamente o confundimento e, simultaneamente, melhora a potência estatística e
reduz o tempo computacional. Para tanto, foi proposta a divisão do MLMM em duas partes: (i)
em um modelo de efeito fixo (FEM – Fixed Effect Model) e (ii) em um modelo de efeito
aleatório (REM – Random Effect Model), bem como o seu uso de forma iterativa. Entende-se
por iteração o processo de resolução de uma equação mediante operações em que
sucessivamente o objeto de cada uma é o resultado da que a precede.
FEM contém marcadores a serem avaliados, um de cada vez, e vários marcadores
associados (pseudo QTNs – Quantitative Trait Nucleotide) como co-variáveis para controlar os
falsos positivos. Para evitar o problema de super parametrização do modelo no FEM, os pseudo
QTNs são estimados usando um método de máxima verossimilhança em um REM, onde os
pseudo QTNs são usados para definir o parentesco. FEM e REM são usados de forma iterativa
até que não ocorram mudanças em relação aos pseudo QTNs. Os p-valores dos marcadores e
pseudo QTNs são unificados a cada iteração. Este método foi nomeado de FarmCPU (Fixed
and random model Circulating Probability Unification).
No cenário das grandes culturas, tais como milho, sorgo, soja e arroz, o emprego de GWAS
já está bem estabelecido e vem sendo realizado com sucesso, tradicionalmente a partir de MLM
(HUANG et al., 2010, 2012; KUMP et al., 2011; LI et al., 2012; MORRIS et al., 2013). Devido
à magnitude dos recursos investidos e estudos já publicados, o arroz e o milho se destacam das
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demais; ambas culturas têm painéis de milhares de linhagens genotipados e fenotipados para
vários caracteres em ensaios realizados em múltiplos ambientes.
No caso do feijoeiro, GWAS, também baseados em MLM, foram conduzidos visando à
detecção de locos envolvidos na resposta à inoculação com os patógenos X. axonopodis pv.
phaseoli (SHI; NAVABI; YU, 2011), C. lindemuthianum e P. griseola (PERSEGUINI et al.,
2016); a condições de estresse hídrico (GALEANO et al., 2012); no controle de caracteres
agronômicos (NEMLI et al., 2014; KAMFWA; CICHY; KELLY, 2015a) e no tempo de
cozimento de grãos (CICHY; WIESINGER; MENDOZA, 2015). Todavia, visto que a
diversidade da espécie é caracterizada pela existência de dois pools gênicos bem distintos, e
que a variação de muitos desses caracteres está associada a esta estrutura populacional, a
utilização do modelo FamCPU é promissora no estudo da arquitetura genética destes caracteres.
A identificação de QTL envolvidos no controle do teor de macro e micronutrientes nos
grãos de P. vulgaris via mapeamento associativo ainda é incipiente, quando comparada à
utilização de análise por ligação (BLAIR; LÓPEZ-MARÍN; RAO, 2009; BLAIR et al., 2009,
2010b). Em contrapartida, vários estudos visando à identificação de QTL envolvidos no
conteúdo e nas concentrações de minerais nos grãos de leguminosas vem sendo conduzidos,
como por exemplo em Glycine max (KASTOORI RAMAMURTHY et al., 2014), Cicer
arietinum (DIAPARI et al., 2014), Medicago truncatula (SANKARAN; HUGUET; GRUSAK,
2009) e Pissum sativum (CHENG et al., 2015). Dada a existência de sintenia entre os genomas
dessas espécies, embora aqui não explorada, é válida a comparação de regiões genômicas
identificadas no controle de caracteres comuns entre as espécies, na busca de possíveis locos
conservados.
Finalmente, o método GWAS é uma estratégia útil, robusta e se presta a complementar
estratégias de mapeamento por análise de ligação clássica, no estudo da arquitetura genética de
caracteres.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1

Material vegetal
Para a realização deste trabalho, foi utilizado um painel composto por 180 acessos, dos

quais 105 correspondem a uma amostra significativa da diversidade genética do Banco Ativo
de Germoplasma do Instituto Agronômico (IAC), considerando: (i) morfologia dos grãos, (ii)
fatores bióticos, como resistência a pragas e doenças, (iii) fatores abióticos, como tolerância ao
estresse hídrico, e (iv) para teores de micronutrientes nos grãos, tais como ferro e zinco. Além
dos 105 mencionados, o painel contém 75 acessos que representam as variedades comerciais
do tipo ‘carioca’, de grande importância comercial e para o programa de melhoramento do
feijoeiro do IAC (PERSEGUINI et al., 2015). Adicionalmente, os acessos ‘Gen 07 – 04’ e
‘PR10-4-4/24’ foram utilizados como testemunhas nos experimentos realizados em campo e
em casa de vegetação.
Todos os acessos foram classificados de acordo com a instituição de origem; quanto ao
tipo de faseolina, de acordo com a metodologia proposta por Kami et al., (1995); quanto ao
tamanho da semente e ao grupo comercial. Para maiores detalhes, veja ANEXO A.

3.2

Genotipagem
Para a genotipagem dos acessos, foi empregada a metodologia desenvolvida por Elshire et

al. (2011) denominada Genotyping By Sequencing - GBS. O alto rendimento na geração de
SNPs é garantido por um sistema exclusivo de adaptadores, com códigos de bases únicos
(barcodes), especialmente projetados para permitir a multiplexagem e identificação das
amostras após o sequenciamento.

3.2.1 Extração, quantificação e qualidade do DNA
Folhas jovens de 10 plantas de cada acesso foram coletadas, congeladas em nitrogênio
líquido e armazenadas em ultrafreezer (−80°C) até serem utilizadas para a extração de DNA
genômico, realizada usando o DNeasy® 96 Plant Kit (Quiagen), seguindo as recomendações
do fabricante. Após a extração, a quantidade e qualidade do DNA foram verificadas por
espectrofotometria, com auxílio do equipamento NanoDrop 2000, e visualmente em gel de
agarose (0,8% p/v) corado com SYBR SAFE® (Invitrogen). Posteriormente, as amostras foram
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diluídas, quando necessário, em solução tampão TE (Tris pH 8,0, 10mM; EDTA pH 8,0, 1
mM), visando obter uma concentração final de 50 ng/µl, e daí estocadas a −20°C.
Uma etapa adicional de avaliação da qualidade foi realizada para 10% dos acessos, a partir
da hidrólise do DNA com a enzima de restrição HindIII (New England BioLabs®). Um total
de 500 ng de DNA foi digerido com 6 U da enzima, em um volume de 20 μl, seguindo as
recomendações do fabricante. A hidrólise ocorreu durante 4 h a 37 °C, em termociclador
(GeneAmp® PCR System 9.700, Applied Biosystems), com posterior inativação da reação a
80 °C durante 20 min. Em seguida, o produto da reação foi migrado em gel de agarose (0,8%
p/v) corado com SYBR SAFE® (Invitrogen).

3.2.2 Preparo e sequenciamento das bibliotecas de GBS
Duas bibliotecas de GBS foram construídas; aproximadamente 100 ng do DNA genômico
de cada acesso foi aliquotado em placas de 96 poços, os quais continham ~0.06 pmol do
adaptador barcode. Em seguida, procedeu-se a hidrólise do DNA com a enzima de restrição
ApeKI (New England BioLabs®), durante 2 horas a 75 °C, em um volume final de 20 µl
contendo 1× NEB Buffer 3 e 3,6 U da enzima. Após a restrição, os adaptadores foram ligados
aos fragmentos de DNA por uma reação de ligação, catalisada pela enzima T4 DNA Ligase
(New England BioLabs®) em 1,66× do tampão de ligação com ATP; a reação ocorreu a 22 °C
durante 1 h, com posterior inativação a 65 °C durante 30 min. Cinco µl do produto da reação
de cada poço foram combinados um pool em purificados utilizando o Qiagen PCR Cleanup Kit,
de acordo com as instruções do fabricante. O produto da purificação foi eluído em um volume
final de 50 µl.
Para garantir que apenas os fragmentos ligados aos adaptadores fossem sequenciados, uma
etapa de amplificação seletiva foi realizada a partir de primers complementares às sequências
dos adaptadores, desenhados para este fim (ELSHIRE et al., 2011). A amplificação se deu em
um volume final de 50 µl, contendo 2 µl do pool de DNA, 1× Taq Master Mix (New England
Biolabs) e 25 pmol de cada um dos primers. A desnaturação inicial se deu a 72 °C durante 5
min e 98 °C durante 30 s, seguida de 18 ciclos de amplificação com desnaturação a 98 °C
durante 30 s, annealling a 65 °C durante 30 s e extensão a 72 °C durante 30 s, com um passo
final de extensão a 72 °C durante 5 min.
O produto da PCR foi purificado como descrito anteriormente e eluído em um volume final
de 30 µl, dos quais 1 µl foi analisado pelo sistema automatizado de eletroforese BioRad
Experion, que permite avaliar a qualidade da biblioteca produzida. São consideradas bibliotecas
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de boa qualidade para sequenciamento quando a presença de dímeros de adaptadores é mínima
(< 0,5%) ou ausente e o tamanho da maioria dos fragmentos está entre 170 e 350 pb. Em
seguida, foi realizado o sequenciamento single-end das bibliotecas no equipamento HiSeq 2500
(Illumina).
A construção e o sequenciamento das bibliotecas foram realizados no Institute of
Biotechnology, Cornell University (Buckler Laboratory).

3.2.3 Identificação dos SNPs
A análise foi efetuada a partir do ‘GBS Discovery pipeline’ (GLAUBITZ et al., 2014),
implementado no aplicativo computacional Tassel 4 (BRADBURY et al., 2007). O pipeline
compreende um total de 10 etapas, esquematizadas na figura 1 e descritas a seguir.
A primeira etapa consistiu na contagem do número de tags existentes nos arquivos FASTQ,
que contém as sequências brutas provenientes de cada lane da flow cell. Tags são sequências
únicas de DNA, formadas pelas reads com a mesma sequência de nucleotídeos, identificadas
em uma, ou entre duas ou mais amostrass, que não possuem a sequência do barcode e com
tamanho de 64 pb. Para tanto, os arquivos FASTQ foram filtrados segundo os critérios: (i)
apresentar um dos barcodes dos adaptadores seguido das quatro bases do sítio de restrição da
enzima ApeKI (5' CWGC 3'), (ii) não ser dímero de adaptadores; e (iii) não conter bases não
identificadas nas primeiras 72 posições da sequência. Reads pequenas foram editadas pela
adição de adeninas, de tal maneira que o tamanho final fosse de 64 pb (incluindo o CWGC
inicial). Este processo foi realizado pelo plugin FastqToTagCount. Em seguida, as tags
detectadas em ambos arquivos FASTQ, com frequência mínima igual a 3, foram combinadas
em uma única lista (master) a partir do plugin MergeMultipleTagCount, a qual foi convertida
novamente ao formato FASTQ pela utilização do plugin TagCountToFastq.
No presente caso, a lista master foi utilizada para o alinhamento contra o genoma da
linhagem G19833 de P. vulgaris (SCHMUTZ et al., 2014), disponível no site Phytozome
<http://www.phytozome.net/> (GOODSTEIN et al., 2012), utilizando a ferramenta de
alinhamento de Burrows-Wheeler – bwa (LI; DURBIN, 2009), permitindo um máximo de 4 pb
distinto e lacunas de até 3 pb. O arquivo de alinhamento (.sam), produzido pelo software bwa,
foi convertido em um arquivo binário (.topm) a partir do plugin SAMConverter.

38

Figura 1 – Fluxograma das etapas do ‘GBS Discovery pipeline’, utilizado na identificação de SNPs genotipados
por sequenciamento. A: filtragem e obtenção de tags (sequências nucleotídicas únicas); B: obtenção
de tags por amostra (no presente caso, por acesso de P. vulgaris); C: alinhamento das tags tomando
por base um genoma de referência; D: descoberta dos SNPs

Também foi realizada uma etapa de detecção de tags para amostras individuais na lane,
correspondente a cada um dos acessos, a partir do plugin FastqToTBTPlugin e, em seguida, as
informações provenientes de ambas as lanes foram combinadas a partir do plugin
MergeTagsByTaxaFilesPlugin.
Finalmente, a identificação dos SNPs foi efetuada a partir do plugin DiscoverySNPCaller,
que alinha as tags com mesma posição física entre si, identifica os SNPs de cada alinhamento
e forneceu os genótipos em um arquivo para cada cromossomo analisado (no caso, n = 11). Em
seguida, SNPs duplicados nos arquivos gerados foram identificados e combinados, adotando
um limite de mismatches de 0,05. Ao final deste processo, um arquivo tipo Hapmap foi obtido
por cromossomo.
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3.3

Filtragem e imputação dos SNPs
A partir dos arquivos Hapmap foram realizadas análises exploratórias para verificar a

distribuição dos SNPs ao longo do genoma e a proporção de heterozigotos e dados perdidos por
loco. Tais análises foram efetuadas no ambiente computacional R (R CORE TEAM, 2014).
Apenas SNPs identificados em um dos 11 cromossomos de P. vulgaris foram selecionados para
as etapas de filtragem e imputação.
Uma vez que P. vulgaris é uma espécie predominantemente autógama, a proporção de
heterozigotos detectada nos locos foi praticamente nula. Desta forma, estes casos foram tratados
como dados perdidos, tendo sido definidos dois limites anteriormente à etapa de imputação dos
dados: um mais conservativo (10%) para a obtenção do conjunto de SNPs usado nas análises
de DL e outro (80%) nas análises de mapeamento associativo.
O método proposto por Roberts et al. (2007) foi usado para a imputação de dados perdidos.
Este método se presta para inferir a informação genotípica faltante em grandes painéis de SNPs,
dada a informação de locos adjacentes, ou seja, baseia-se na existência de DL entre locos
(haplótipos). A precisão do processo é aumentada a partir da predição de genótipos conhecidos
utilizando diferentes quantidades de SNPs (janelas). A fim de determinar o número ótimo de
locos correspondente ao tamanho da janela de imputação, avaliou-se um intervalo de 5 a 150
SNPs, e foi selecionado aquele com maior acurácia. Ambos, a definição da janela e o processo
de imputação propriamente dito, foram realizados por cromossomo, separadamente, usando o
software NPUTE (ROBERTS et al., 2007).
Em seguida, as frequências alélicas foram calculadas para cada loco e um limite de MAF
(Minor Allele Frequency) igual ou superior a 5% foi definido.

3.4

Estrutura populacional, parentesco e análise do Desequilíbrio de Ligação (DL)
A análise de componentes principais (PCA) foi empregada para investigar a estrutura

populacional dos acessos que compõem o painel, utilizando a função ‘prcomp’ implementada
no pacote estatístico R (R CORE TEAM, 2014). Os critérios para determinar o número de
componentes principais (CP) significativos foram baseados na proporção da variância
explicada por CP e na inspeção visual de gráficos de dispersão dos scores dos CPs.
A matriz de parentesco foi estimada a partir da extensão do coeficiente simple matching
(SM), modificado para considerar locos que são idênticos por estado, mas não por descendência
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(HAYES; GODDARD, 2008). Para tanto, foi utilizada a função ‘kin’ implementado no pacote
R synbreed (WIMMER et al., 2012), assumindo o argumento ret = “sm-smin”.
O DL foi estimado a partir do quadrado da correlação da frequência alélica entre pares de
locos (𝑟 2 ); considerando a informação de estrutura populacional obtida a partir da PCA (𝑟𝑆2 );
considerando o parentesco (estimado a partir dos SNPs) entre os acessos do painel (𝑟𝑉2 ); e
2
ambos, estrutura e parentesco, incluídos simultaneamente (𝑟𝑉𝑆
). Para tanto, foi utilizada uma

versão otimizada da função ‘LD.Measures’, implementada no pacote R LDcorSV (MANGIN
et al., 2012). Os valores de 𝑝 para cada par de locos foram obtidos pelo teste exato de Fisher,
como resultado da função 'LD', implementado no pacote R genetics (WARNES; LEISCH,
2005). Além disso, o critério de FDR (False Discovery Rate) foi adotado (BENJAMINI;
HOCHBERG, 1995) utilizando-se apenas os testes cujos valores de 𝑞 (𝑝 ajustado pelo critério
de FDR) ≤ 5%.
O decaimento do DL em função distância física (pb) foi investigado para pares de SNPs
localizados no mesmo cromossomo, a partir do ajuste do modelo proposto por Hill e Weir
(1988), considerando as quatro medidas utilizadas na estimativa do DL. Para visualizar os
padrões DL intra-cromossômico, gráficos do tipo heatmap foram produzidos, também com base
em todas as medidas. Além disso, o DL inter-cromossômico foi investigado com base nos pares
2
de SNPs, localizados em cromossomos diferentes, cujos valores de 𝑟𝑉𝑆
foram iguais ou

superiores a 0,7.

3.5

Fenotipagem
As sementes dos acessos foram plantadas na Fazenda Santa Elisa – IAC, em Campinas, SP

(22°52'14.4"S 47°04'39.0"W) onde foi realizado um experimento em campo e outro em casa de
vegetação.

3.5.1 Condução dos experimentos
O delineamento de blocos aumentados foi adotado em ambos os ambientes, com 180
tratamentos regulares (acessos) analisados em seis blocos, e dois tratamentos comuns
(testemunhas) repetidos em cada bloco e duas repetições.
Em campo, as parcelas experimentais foram compostas por uma linha de 2 m de
comprimento, com espaçamento entre linhas de 60 cm e densidade de 10 a 12 plantas viáveis
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por metro linear. A adubação de base e o controle de pragas, doenças e plantas invasoras foram
efetuados segundo as recomendações técnicas para a cultura.
Em casa de vegetação, as parcelas experimentais foram compostas por quatro plantas
distribuídas igualmente em dois vasos de 5 l, aleatoriamente distribuídos dentro do bloco,
preenchidos com 5 kg de uma mistura de solo, areia e substrato na proporção 2:1:1. Para este
experimento, as sementes foram germinadas em incubadora (BOD) por 72 h a 25 °C. Três
sementes foram plantadas por vaso e, após a emergência, duas plantas foram preservadas.
Durante a condução dos experimentos, foi avaliado o período, em dias, do plantio à
floração e do plantio à colheita (DPF) e o período, em dias, para a formação do legume, (DPFL
= DPC – DPF, em que DPC é a variável resposta correspondente ao período, em dias, do plantio
à colheita). Após a maturidade fisiológica, para cada parcela experimental, foram avaliados (i)
o número de legumes por planta (NLPP); (ii) o número de sementes por legume (NSPL); e (iii)
a massa, em g, de 100 grãos (M100). Em campo, o caráter DPF foi aferido quando mais de 50%
das plantas da parcela floresceram; NLPP foi mensurado para 5 plantas aleatórias por parcela e
NSPL, em 5 legumes de cada uma destas plantas. Em casa de vegetação, DPF, NLPP e NSPL
foram mesurados individualmente para as quatro plantas que compunham a parcela.
Uma amostra de 30 g de grãos, sem danos físicos e livre de doenças, foi armazenada em
câmara fria com temperatura de 5,6°C e 33% de umidade, até a realização das análises químicas.

3.5.2 Quantificação dos teores de macro e micronutrientes
Os teores de alumínio (Al), boro (B), cálcio (Ca), cobre (Cu), enxofre (S), ferro (Fe),
fósforo (P), magnésio (Mg), manganês (Mn), nitrogênio (N), potássio (K), sódio (Na) e zinco
(Zn) foram quantificados para cada uma das parcelas experimentais. Para tanto, uma amostra
de grãos (30 g) por parcela foi higienizada em solução aquosa de hipoclorito de sódio (10% por
5 min.) para evitar a contaminação por micróbios e partículas de solo. Os grãos foram secos em
estufa (60°C por 72 h) e processados em micro-moinho. Para todos os nutrientes, com exceção
de B e N, foi empregada a metodologia descrita por Miyazawa et al. (2009), que consiste na
digestão nitroperclórica com solução de HNO3:HCLO4 (3:1) de 0,4 g da farinha de cada
amostra, em um tubo digestor de 80 ml. Apenas nos casos da quantificação do B e N, foi
utilizado o método do ácido sulfúrico e da via seca, respectivamente.
Para a determinação dos teores dos nutrientes, o produto da reação foi analisado por
Espectroscopia de Absorção Atômica (Atomic Absorption Spectroscopy – ASS), no Instituto
Brasileiro de Análises <IBRA - http://www.ibra.com.br/>.
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3.6

Análise dos dados fenotípicos
Inicialmente, foi realizada uma análise exploratória, com o objetivo de visualizar

graficamente os padrões de variação existentes em todas as variáveis aqui estudadas. O
coeficiente de correlação de Pearson foi estimado para cada par de caracteres, em ambas as
condições experimentais. Devido à multiplicidade dos testes realizados, foi considerado o
critério de correção de Bonferroni, com um nível de significância único de 5%. Ainda com
finalidade exploratória, também foram investigados os pressupostos da análise de variância:
homogeneidade de variância, normalidade e independência dos resíduos.
De acordo com o delineamento experimental descrito anteriormente, a análise dos dados
relativos aos caracteres DPF, DPFL, NLPP e NSPL (aferidos em campo) e M100 e teores de
macro e micronutrientes (para ambos os experimentos) foram conduzidas adotando-se o
seguinte modelo:
𝑦𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝑟𝑘 + 𝑏𝑗(𝑘) + 𝑔𝑖 + 𝜀𝑖𝑗𝑘

(17)

em que 𝑦𝑖𝑗𝑘 corresponde ao valor fenotípico do tratamento 𝑖, no bloco 𝑗 e na repetição 𝑘; µ é a
média geral do experimento, 𝑟𝑘 é o efeito fixo da repetição 𝑘; 𝑏𝑗(𝑘) é o efeito fixo do bloco 𝑗
dentro da repetição 𝑘; 𝑔𝑖 é o efeito do tratamento 𝑖; e 𝜀𝑖𝑗𝑘 é o resíduo experimental, sendo
𝜀𝑖𝑗𝑘 ~𝑁(0, 𝐑), em que 𝐑 é a matriz de variância e covariância (VCOV) residual.
Os tratamentos foram separados em dois grupos, 𝑛 = 𝑛𝑟 + 𝑛𝑐 , em que 𝑛𝑟 equivale ao
número de tratamentos regulares (𝑖 = 1, … , 𝑛𝑟 ), e 𝑛𝑐 é o número de tratamentos comuns
(𝑖 = 𝑛𝑟 + 1, … , 𝑛𝑟 + 𝑛𝑐 ). Portanto, o modelo para 𝑔𝑖 é:

𝑔𝑖 = {

𝑟𝑖
𝑐𝑖

𝑖 = 1, … , 180
𝑖 = 181, 182

em que 𝑟𝑖 é o efeito aleatório do tratamento regular 𝑖, sendo 𝑟𝑖 ~𝑁(0, 𝐆) e 𝐆 a VCOV genética;
e 𝑐𝑖 é o efeito fixo do tratamento comum 𝑖.
Especialmente para os caracteres DPF, DPFL, NLPP e NSPL do experimento em casa de
vegetação, quatro plantas foram analisadas por parcela. Assim, o modelo estatístico
considerado nestes casos foi:
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𝑦𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝑟𝑘 + 𝑏𝑗(𝑘) + 𝑝𝑓(𝑗𝑘) + 𝑔𝑖 + 𝜀𝑖𝑗𝑘

(18)

em que 𝑦𝑖𝑗𝑘 , µ, 𝑟𝑘 , 𝑏𝑗(𝑘) , 𝑔𝑖 e 𝜀𝑖𝑗𝑘 são equivalentes aos efeitos citados anteriormente e 𝑝𝑓(𝑗𝑘)
corresponde ao efeito fixo da planta 𝑓 dentro do bloco 𝑗 e da repetição 𝑘. O efeito de tratamento
(𝑔𝑖 ) também foi separado em efeito fixo para tratamentos comuns e efeito aleatório para
tratamentos regulares, conforme citado anteriormente.

3.6.1 Ajuste de modelos
O software GenStat v. 17.1 (VSN INTERNATIONAL, 2015) foi usado para o ajuste dos
modelos e diferentes estruturas de matrizes VCOV foram analisadas para as matrizes G e R.
Considerando a matriz de efeitos genéticos (G), duas estruturas foram avaliadas: (i) identidade
(ID), na qual os efeitos genéticos para os tratamentos regulares apresentam homogeneidade de
variância e efeitos não correlacionados; e (ii) parentesco (K), cuja matriz foi estimada a partir
do coeficiente simple matching modificado (HAYES; GODDARD, 2008). Com relação à
matriz de efeitos residuais (R), cinco diferentes estruturas foram avaliadas: (i) ID; (ii) diagonal
(DIAG), na qual os efeitos residuais possuem heterogeneidade de variância; (iii) simetria
composta (SC), que considera homogeneidade de variância e resíduos correlacionados; (iv)
simetria composta heterogênea (SCHet), que considera heterogeneidade de variância e resíduos
correlacionados; e (v) não estruturada (UNST), que considera heterogeneidade de variância e
diferentes correlações.
Inicialmente, ajustou-se a estrutura referente ao efeito de repetição (𝐑 𝑅𝑥𝑅 ), seguido pelo
efeito de bloco (𝐑 𝐵𝑥𝐵 ) e, nos casos dos caracteres DPF, DPFL, NLPP e NSPL no experimento
em casa de vegetação, seguido também pelo ajuste do efeito de planta (𝐑 𝑃𝑥𝑃 ), considerando
tanto o modelo G como ID, quanto com informação de parentesco (K).
As diferentes combinações de estruturas foram comparadas, buscando avaliar qual se
ajustava melhor à variação dos dados, usando os critérios AIC (AKAIKE, 1974) e BIC
(SCHWARZ, 1978). Quando estes critérios indicaram diferentes estruturas, foi selecionado o
modelo com o menor número de parâmetros.

3.6.2 Herdabilidade
O coeficiente de herdabilidade generalizada ℎ𝐶2 , proposto por Cullis, Smith e Coombes
(2006), foi estimado a partir do procedimento VHERITABILITY, implementado no GenStat v.
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17.1 (VSN INTERNATIONAL, 2015), para cada caráter individualmente em ambos os
ambientes. Este coeficiente é indicado para casos em que o delineamento experimental é
desbalanceado, e pode ser descrito como:

ℎ𝐶2 = 1 −

𝑉𝐸𝑃
2𝜎𝐺2

(19)

em que: 𝑉𝐸𝑃 corresponde à variância do erro predito dos efeitos genotípicos; e 𝜎𝐺2 à variância
genotípica.

3.7

Mapeamento associativo
Para o mapeamento, foram consideradas as médias fenotípicas ajustadas dos caracteres

aqui estudados e o modelo FarmCPU, proposto por Liu et al. (2016). Este método é
fundamentado no cenário de mapeamento considerando múltiplos locos (MLMM), dividido em
duas partes: (i) um modelo de efeito fixo (FEM – Fixed Effect Model) e (ii) um modelo de efeito
aleatório (REM – Random Effect Model), combinados de forma iterativa.
O FEM é representado por:
𝑦𝑖 = 𝑀𝑖1 𝑧1 + 𝑀𝑖2 𝑧2 + ⋯ + 𝑀𝑖𝑡 𝑧𝑡 + 𝐺𝑖𝑗 𝑑𝑗 + 𝜀𝑖

(20)

em que 𝑦𝑖 é a observação do 𝑖-ésimo indivíduo; 𝑀𝑖1 , 𝑀𝑖2 , ..., 𝑀𝑖𝑡 são os genótipos de 𝑡 pseudo
QTNs; 𝑧1 , 𝑧2 , ..., 𝑧𝑗 são os efeitos correspondentes aos pseudo QTNs; 𝐺𝑖𝑗 é o genótipo do 𝑖ésimo indivíduo para o 𝑗-ésimo SNP; 𝑑𝑗 é o efeito correspondente ao 𝑗-ésimo SNP; 𝜀𝑖 é o
resíduo, o qual possui uma distribuição com média zero e variância 𝜎𝑒2 . Esta etapa é realizada
para o teste individual de cada um dos locos marcadores, nos quais pseudo QTNs são incluídos
como covariáveis para controlar a ocorrência de falsos positivos.
O REM, por sua vez, é aplicado para otimizar a seleção de locos marcadores considerados
pseudo QTNs, com base na sua posição no genoma e nos valores de 𝑝 obtidos a partir do teste
de associação, usando o algoritmo SUPER (WANG et al., 2014). Portanto, o REM é
representado por:
𝑦𝑖 = 𝑢𝑖 + 𝜀𝑖

(21)
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em que 𝑦𝑖 e 𝜀𝑖 são as mesmas variáveis do FEM e 𝑢𝑖 é efeito genético total do indivíduo. As
esperanças dos efeitos genéticos totais do indivíduo são iguais a zero. A matriz de variância e
covariância dos efeitos genéticos totais é 𝐺 = 2𝐾𝜎𝑎2 , em que 𝜎𝑎2 é uma variância genética
desconhecida e 𝐾 é a matriz de parentesco definida a partir dos pseudo QTNs.
Inicialmente, nenhum loco foi considerado como pseudo QTN. Logo, foram executados
testes de associação individuais para cada SNP, este com efeito fixo, usando o FEM. Quando
os valores de 𝑝 de nenhum dos testes ultrapassaram um limiar de significância após a correção
para múltiplos testes (Bonferroni à 5% de significância), o resultado obtido foi dado como final.
Em contrapartida, nos casos em que foram detectadas associações significativas, o genoma
foi dividido em “janelas”, cujo SNP com valor de 𝑝 mais significativo em cada uma passou a
representá-la. O tamanho (500; 5.000; e 50.000 kb) e o número (de 10 a 100, com intervalo de
10) de janelas foram otimizados na etapa REM. A combinação de tamanho e número com o
menor valor de máxima verossimilhança restrita (restricted maximum likelihood – REML) foi
utilizada para selecionar os pseudo QTNs. Em cada iteração, o número de pseudo QTNs foi
delimitado em uma função do tamanho amostral. Quando dois pseudo QTNs apresentaram um
coeficiente de correlação de Pearson acima de 0,7, o pseudo QTN menos significativo foi
desconsiderado. Quando nenhum novo pseudo QTN foi adicionado ao modelo, ou se o número
máximo especificado de iterações (10) foi atingido, a análise foi encerrada. Caso contrário,
repetiu-se o processo, agora tratando os pseudo QTNs como covariáveis no FEM.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1

Genotipagem por sequenciamento (GBS)
Após o sequenciamento das bibliotecas, foi obtido um total de 428.404.611 reads, das quais

399.296.160 (93,2%) apresentaram alta qualidade. A partir destas, foram identificadas
3.018.395 tags, das quais 1.678.051 (55,6%) alinharam em posições únicas do genoma de
referência de P. vulgaris (SCHMUTZ et al., 2014) e 163.651 (5,4%) alinharam em múltiplas
regiões. Para 1.176.693 (39,0%) não foi possível qualquer alinhamento.
Ao todo, 83.364 SNPs foram identificados dos quais 82.680 se encontraram localizados
em algum dos 11 cromossomos de P. vulgaris, variando de 9.970 a 5.911 SNPs para os
cromossomos Pv08 e Pv06, respectivamente (Tabela 3). Os demais 684 SNPs foram
descartados das análises subsequentes por alinharem com sequências scaffold do genoma de
referência.
Tabela 3 – Quantidades de marcadores SNPs (Single Nucleotide Polymorphism), gerados por
GBS (Genotyping by Sequencing), identificados no painel de diversidade de feijão
comum do IAC (Instituto Agronômico), e filtrados para dois limites de dados
perdidos (80 e 10%) e para MAF (Minor Allele Frequency) ≥ 0,05
Número de SNPs
Número
de
genes*
Cromossomo Tamanho Físico (Mb) *
Inicial
80%
10%
2.116
Pv01
52,2
7.840
3.198
993
2.695
Pv02
49,0
8.933
3.933 1.261
2.294
Pv03
52,2
8.316
3.261 1.063
1.035
Pv04
45,8
6.296
2.812
748
1.349
Pv05
40,2
6.129
2.771
695
1.649
Pv06
31,9
5.911
2.634
841
2.146
Pv07
51,7
8.651
3.803 1.082
2.067
Pv08
59,6
9.970
4.322 1.188
2.134
Pv09
37,4
5.803
2.357
869
1.020
Pv10
43,2
6.440
2.729
680
1.274
Pv11
50,2
8.391
3.707
942
19.779
Total
513,6
82.680 35.527 9.388
*(SCHMUTZ et al., 2014)

Com relação à ocorrência de genótipos em heterozigose, verificou-se que mais de 90% dos
locos apresentou proporção nula ou muito baixa (Figura 2A), o que de fato retrata o contexto
evolutivo de uma espécie autógama, como o feijão comum. Como mencionado anteriormente,
no item 3.3, assumiu-se que os acessos que compõem o painel são linhagens puras, logo, a
grande maioria dos locos deve estar em homozigose.
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Devido à natureza da técnica de GBS, a cobertura de sequenciamento dos fragmentos de
diferentes amostras é randômica. Portanto, de fato, é possível que a mesma região genômica
não seja sequenciada para todos os acessos. Além disso, também não são observadas sequências
dos acessos que apresentam mutação no sítio de restrição da enzima (ELSHIRE et al., 2011).
Consequentemente, uma elevada quantidade de dados perdidos é esperada. Todavia, pode-se
observar na figura 2B que, para mais de 70% dos SNPs identificados, a proporção de dados
perdidos se encontra abaixo de 50%.

Figura 2 – Proporção de heterozigotos (A) e de dados perdidos (B) em 82.680 marcadores SNPs (Single Nucleotide
Polymorphism), gerados por GBS (Genotyping by Sequencing), identificados no painel de
diversidade de feijão comum do IAC (Instituto Agronômico)

Na a etapa de imputação, os tamanhos de janela selecionados variaram de 10 (Pv01, Pv03
e Pv05) a 17 (Pv07) e de 16 (Pv03) a 32 (Pv06), com acurácia média de imputação de 0,94 e
0,97, para os conjuntos com até 80% e 10% de dados perdidos, respectivamente.
Ao final das etapas de imputação e filtragem, um total de 35.527 e 9.388 SNPs foi obtido,
considerando os limites de até 80 e 10% de dados perdidos, respectivamente. Os detalhes sobre
a quantidade de SNPs em cada cromossomo estão apresentados Tabela 3.
Os polimorfismos encontram-se amplamente distribuídos ao longo dos 11 cromossomos
de P. vulgaris, embora de modo não uniforme, já que uma maior densidade de SNPs foi
detectada próximo às extremidades dos cromossomos. Tal resultado se deve à redução da
complexidade do genoma por ocasião da construção das bibliotecas por hidrólise enzimática do
DNA com ApeKI, cuja atividade é sensível à metilação, esta comum em regiões genômicas com
sequências repetitivas. Como esperado, regiões centroméricas e pericentroméricas, cuja
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predição física foi realizada com base na abundância de genes e de elementos repetitivos
(SCHMUTZ et al., 2014), exibiram menor densidade SNPs.

4.2

Estrutura populacional e parentesco
De acordo com a análise de componentes principais (CPs), o primeiro CP explicou 31,8%

da variação genética existente no painel, permitindo a clara diferenciação entre os acessos
mesoamericanos e os andinos (Figura 3). Já o segundo CP explicou 3,7% da variação e mostrou
uma subestruturação entre os acessos mesoamericanos, na qual 10 acessos do CIAT (Centro
Internacional de Agricultura Tropical) se distinguem dos demais.

Figura 3 – Análise de componentes principais (CP), baseado em 35.527 marcadores SNPs (Single Nucleotide
Polymorphism), gerados por GBS (Genotyping by Sequencing) e com MAF (Minor Allele
Frequency) ≥ 5%. Cada ponto no gráfico representa um acesso do painel de diversidade do IAC,
classificados de acordo com o tipo de faseolina (S – mesoamericano e T – andino) e a instituição de
origem (IAC – Instituto Agronômico, CIAT – Centro Internacional de Agricultura Tropical e
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).

Ao se considerar a combinação dos dois primeiros CPs, houve a formação de quatro grupos,
o maior deles incluiu 143 acessos, cuja maioria (140) apresenta faseolina do tipo “S” e não
existiu relação entre o agrupamento e a instituição de origem. Estes acessos possuem sementes
médias ou pequenas, característica tipicamente mesoamericana, reforçando a classificação dada
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pelo tipo de faseolina. Este grupo também incluiu todos os acessos do IAC com grãos do tipo
‘carioca ’ (51) e a maioria dos acessos com grãos tipo ‘preto’ (18), ambos de grande importância
comercial no Brasil.
Outros dois grupos distintos foram compostos, em sua maioria, por acessos provenientes
do CIAT. Um deles incluiu apenas acessos (10) com faseolina tipo “S” e outro formado em sua
maioria (9) pelos acessos com faseolina tipo “T” (de origem andina) e sementes grandes,
característica típica deste pool gênico.
Finalmente, houve a distinção de um grupo que incluiu as 14 F10 RILs provenientes do
cruzamento biparental entre os acessos ‘CAL 143’ (andino) e ‘IAC-Una’ (mesoamericano)
(CAMPOS et al., 2011).
Ao avaliar a estrutura populacional deste mesmo painel, porém usando o método
probabilístico baseado em inferência bayesiana (EVANNO; REGNAUT; GOUDET, 2005) e
marcadores SSRs, Perseguini et al. (2015) detectaram que os acessos foram igualmente
classificados em 4 grupos; a distinção segundo os pools gênicos permaneceu evidente, todavia
o posicionamento dos acessos dentro de cada um dos quatro grupos foi distinta daquele aqui
obtido.
A análise dos CPs vem sendo uma ferramenta estatística relevante para a detecção da
estrutura populacional em plantas (PATTERSON; PRICE; REICH, 2006; PRICE et al., 2006),
principalmente quando se utiliza um grande número de marcadores, tais como os gerados por
GBS (HUANG et al., 2014; NIMMAKAYALA et al., 2014).
Cichy et al.(2015) avaliaram a estrutura populacional dos 396 acessos que compõem o
painel de diversidade de feijões andinos (Andean Divertisy Panel - ADP), a partir de 5.398
SNPs presentes no BARCBean6K_3 SNP array, utilizando tanto inferência bayesiana quanto
PCA. Neste estudo, evidenciou-se que o ADP é composto de duas subpopulações: andina e
mesoamericana; porém, dentro do grupo andino, não houve forte estruturação,
independentemente do método estatístico utilizado. A maioria das linhagens mesoamericanas
deste painel (23) é originária da África (11) e do Caribe (7), incluindo sementes do tipo
‘vermelho rajado’ e ‘amarelo’. Entre as linhagens andinas, que compõem massivamente o
painel, encontram-se as classes comerciais de maior importância na África e na América do
Norte, tais como ‘kidney’ (3), ‘vermelho rajado’ (51), ‘cranberry’ (53) e ‘amarelo’ (35).
No caso do painel do IAC, alguns acessos de um pool mostraram-se agrupados com acessos
do outro pool; tais casos podem ser explicados a partir da ocorrência de eventos de
recombinação que incluíram a região genômica que contém o gene da faseolina no background
genético de um pool distinto. No caso do ADP, de acordo com Cichy et al.(2015), linhagens
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mesoamericanas foram incluídas neste painel pois, em alguns casos, não havia certeza sobre o
pool de origem, especialmente em landraces coletadas na África, e devido ao fato de existir
uma sobreposição de tipos de sementes comuns entre os pools.
Vale ressaltar a importância para que diferentes frentes de melhoramento de feijoeiro
incluam fontes alélicas de ambos os pools. Como Cichy et al. (2015) destacam, o conjunto de
linhagens de origem mesoamericana ou mista é o mais diverso no ADP, incluindo variedades
comerciais com grãos de interesse para a África (‘kidney’, ‘vermelho rajado’, ‘cranberry’ e
‘amarelo’), além de linhagens com resistência a doenças importantes tais como o crestamento
bacteriano e a mancha angular, além de tolerância a estresse abiótico. Em contrapartida, no
contexto do melhoramento brasileiro, acessos andinos são fontes de alelos relacionados a grãos
do tipo ‘jalo’ e ‘cranberry’ (destinados à exportação), com potencial para serem inseridos no
background genético para as condições locais de cultivo.
Além da produtividade de grãos e tolerância a estresses biótico e abiótico, os programas de
melhoramento levam em consideração o tipo comercial do grão, devido a sua aceitação,
dependendo da região, além de uma seleção rigorosa para a sua qualidade industrial. Por
exemplo, no Brasil, o consumidor prefere os tipos ‘carioca’ e ‘preto’.
A estimativa do grau de parentesco entre os pares de acessos, obtida a partir dos SNPs
gerados por GBS, permitiu evidenciar mais uma vez a distinção entre os acessos de acordo com
o pool gênico. Além disso, percebe-se uma tendência de agrupamento entre os acessos
provenientes da mesma instituição de melhoramento (Figura 4).
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Figura 4 – Dendrograma e gráfico do tipo heatmap gerados a partir da estimativa de parentesco entre pares de
acessos do painel de diversidade de feijão do IAC (Instituto Agronômico), de acordo com o método
proposto por Hayes e Goddard (2008), baseado em 35.527 marcadores SNPs (Single Nucleotide
Polymorphism), gerados por GBS (Genotyping by Sequencing) e MAF (Minor Allele Frequency) ≥
5%
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4.3

Desequlíbrio de Ligação (DL)
Ao analisar os valores de 𝑟 2 , calculados entre os pares de SNPs em um mesmo

cromossomo, percebe-se uma tendência à diminuição dos valores de DL na medida em que a
distância entre os locos aumenta. Todavia, foram detectados valores de 𝑟 2 > 0,8 entre pares de
SNPs com mais de 10 Mb de distância e entre SNPs posicionados nas extremidades opostas do
cromossomo (Figura 5).
Em contrapartida, padrões de DL distintos foram obtidos quando se consideraram as
medidas que controlam o viés causado pela estrutura populacional (𝑟𝑆2 ), por parentesco (𝑟𝑉2 ) e
2
ambos combinados (𝑟𝑉𝑆
). Houve uma diminuição drástica nas estimativas de DL, embora

permaneçam elevadas entre locos proximamente ligados. O viés atribuído ao parentesco e
corrigido para obter a estimativa de DL foi superior comparativamente àquele atribuído à
2
estrutura populacional. Resultados similares foram obtidos considerando-se 𝑟𝑉2 e 𝑟𝑉𝑆
, sugerindo

que o parentesco contempla a informação sobre estrutura, uma vez que indivíduos de um
mesmo pool são mais aparentados entre si. Independentemente da correção utilizada, os maiores
blocos de locos com DL elevado foram detectados nas regiões centroméricas e
pericentroméricas, nas quais a recombinação é inibida. Todavia, também há presença de um
bloco na região distal do braço longo dos cromossomos Pv06 e Pv09, indicando que estas
regiões possuem outros atributos que afetam o DL além da ligação, frequência de
recombinação, parentesco ou estrutura populacional. Sugere-se que estas regiões possam conter
locos selecionados a partir dos processos de melhoramento e, possivelmente, relacionados à
tolerância a doenças e/ou produção de grãos.
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Figura 5 – Padrões de desequilíbrio de ligação (DL) baseados em 35.527 marcadores SNPs (Single Nucleotide
Polymorphism), gerados por GBS (Genotyping by Sequencing); MAF (Minor Allele Frequency) ≥
5%. Histogramas indicam a densidade de SNPs ao longo do cromossomo; abscissa e ordenada
correspondem à posição (Mb) e número de SNPs, respectivamente. Áreas delimitadas pelas linhas
contínuas e pontilhadas representam as regiões centroméricas e pericentroméricas, respectivamente,
de acordo com (SCHMUTZ et al., 2014). Heatmaps foram construídos para representar os padrões
2
de DL obtidos a partir das medias 𝑟 2 , 𝑟𝑆2 , 𝑟𝑉2 e 𝑟𝑉𝑆
(continua)
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Figura 5 – Padrões de desequilíbrio de ligação (DL) baseados em 35.527 marcadores SNPs (Single Nucleotide
Polymorphism), gerados por GBS (Genotyping by Sequencing); MAF (Minor Allele Frequency) ≥
5%. Histogramas indicam a densidade de SNPs ao longo do cromossomo; abscissa e ordenada
correspondem à posição (Mb) e número de SNPs, respectivamente. Áreas delimitadas pelas linhas
contínuas e pontilhadas representam as regiões centroméricas e pericentroméricas, respectivamente,
de acordo com (SCHMUTZ et al., 2014). Heatmaps foram construídos para representar os padrões
2
de DL obtidos a partir das medias 𝑟 2 , 𝑟𝑆2 , 𝑟𝑉2 e 𝑟𝑉𝑆
(continuação)
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Figura 5 – Padrões de desequilíbrio de ligação (DL) baseados em 35.527 marcadores SNPs (Single Nucleotide
Polymorphism), gerados por GBS (Genotyping by Sequencing); MAF (Minor Allele Frequency) ≥
5%. Histogramas indicam a densidade de SNPs ao longo do cromossomo; abscissa e ordenada
correspondem à posição (Mb) e número de SNPs, respectivamente. Áreas delimitadas pelas linhas
contínuas e pontilhadas representam as regiões centroméricas e pericentroméricas, respectivamente,
de acordo com (SCHMUTZ et al., 2014). Heatmaps foram construídos para representar os padrões
2
de DL obtidos a partir das medias 𝑟 2 , 𝑟𝑆2 , 𝑟𝑉2 e 𝑟𝑉𝑆
(continuação)
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Figura 5 – Padrões de desequilíbrio de ligação (DL) baseados em 35.527 marcadores SNPs (Single Nucleotide
Polymorphism), gerados por GBS (Genotyping by Sequencing); MAF (Minor Allele Frequency) ≥
5%. Histogramas indicam a densidade de SNPs ao longo do cromossomo; abscissa e ordenada
correspondem à posição (Mb) e número de SNPs, respectivamente. Áreas delimitadas pelas linhas
contínuas e pontilhadas representam as regiões centroméricas e pericentroméricas, respectivamente,
de acordo com (SCHMUTZ et al., 2014). Heatmaps foram construídos para representar os padrões
2
de DL obtidos a partir das medias 𝑟 2 , 𝑟𝑆2 , 𝑟𝑉2 e 𝑟𝑉𝑆
(conclusão)

As estimativas a partir da medida usual 𝑟 2 indicaram que o DL persiste elevado mesmo
entre locos presentes nas extremidades opostas do cromossomo, o que pode ser explicado por
diversos fatores tais como a prática de seleção artificial (domesticação), estrutura populacional
e

ocorrência

de

endogamia

ou

parentesco

entre

os

genótipos

da

população

(ABDURAKHMONOV; ABDUKARIMOV, 2008). O painel aqui avaliado é composto por
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acessos cultivados e inclui linhagens derivadas de etapas avançadas de melhoramento. De fato,
o DL em populações de acessos cultivados é maior quando comparado ao de silvestres. Tal
análise comparativa já foi realizada para o feijoeiro: Rossi et al. (2009) detectaram que, em
média, o DL (𝑟 2 ) em acessos silvestres e domesticados foi de 0,08 e 0,18, respectivamente.
Além dos efeitos da domesticação, Rossi et al. (2009) também avaliaram o efeito de
estrutura populacional sobre o DL e verificaram que o DL médio foi reduzido (0,05) para a
subpopulação mesoamericana, comparativamente às estimativas para a população como um
todo (0,10), corroborando que a estrutura populacional é um fator relevante na definição da
magnitude do DL da espécie.
As estimativas de DL variaram em função da região cromossômica, sendo maiores em
regiões pericentroméricas. Similarmente, foi observado que em soja, o DL foi negativamente
correlacionado (−0,47) com as taxas de recombinação, reduzidas naquelas regiões (ZHOU et
al., 2015). Foi evidente que os valores de DL foram superestimados a partir da medida usual
𝑟 2 . Por isso, as medidas propostas por Mangin et al. (2012) foram usadas para corrigir a
estrutura da população e o parentesco. Quando se considerou a estrutura populacional,
percebeu-se uma queda significativa nas estimativas de DL entre os pares de locos. Todavia,
grande parte do viés foi atribuída ao parentesco, similarmente ao relatado em aveia (HUANG
et al., 2014) e beterraba (MANGIN et al., 2015), ao utilizarem-se as medidas que corrigem o
viés devido à estrutura e ao parentesco.
Quando aplicado um ajuste do modelo de Hill e Weir (1988) sobre a estimativa de DL
𝑟 2 em função da distância física (pb), o decaimento foi sutil. Em contrapartida, percebeu-se que
o DL decaiu à 0.1 por volta de 2.5 e 1 Mb, quando se levou em conta o viés atribuído à estrutura
populacional e ao parentesco, respectivamente; resultados similares também foram obtidos
2
considerando-se 𝑟𝑉2 e 𝑟𝑉𝑆
(Figura 5). Estes resultados também sugerem que, nesse caso, 𝑟 2 não

é uma medida adequada para verificar o DL fruto da ligação física; além disso, o parentesco
entre acessos exerce maior efeito no viés das estimativas de DL.
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Figura 6 – Decaimento do desequilíbrio de ligação (DL), em função da distância física entre SNPs (Single
Nucleotide Polymorphism) localizados em um mesmo cromossomo, a partir das medias 𝑟 2 , 𝑟𝑆2 , 𝑟𝑉2 e
2
𝑟𝑉𝑆

Mesmo adotando correções, verificou-se que o DL é bastante extensivo na espécie,
contrariamente ao observado em cultivares de soja e arrozes cultivados. Nestes casos, os autores
observaram decaimentos a uma distância entre locos de 133 kb em Glycine max (ZHOU et al.,
2015), 123 kb em Oryza indica e 167 kb em O. japonica (HUANG et al., 2010). Todavia, o
ajuste de uma curva de decaimento de DL deve ser interpretado com cautela, uma vez que
existem regiões em que o DL decai rapidamente, demonstrando a existência de padrões
particulares do genoma do feijoeiro.
2
Considerando apenas 𝑟𝑉𝑆
, detectaram-se valores elevados de DL (≥ 0.7) entre 671 pares de

SNPs localizados em cromossomos distintos, revelando padrões de DL inter-cromossômicos
2
(Figura 7). Interessantemente, detectou-se 𝑟𝑉𝑆
≥ 0.9 entre dois loci no Pv01 com 20 e 16 outros

distribuídos entre os PV07 e Pv08, respectivamente. Além disso, também foi detectada a
associação preferencial entre um loco no Pv08 com 152 outros localizados na região
pericentromérica do Pv11.
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Figura 7 – Desequilíbrio de ligação (DL) entre SNPs (Single Nucleotide Polymorphism) localizados em
cromossomos diferentes. As cores das linhas (cinza, azul e vermelha) correspondem às estimativas
2
de DL nas quais 𝑟𝑉𝑆
≥ 0.7, 0.8 and 0.9, respectivamente

O fato de DL inter-cromossômicos também ter sido observado, pode indicar que o processo
de melhoramento contribui para a magnitude do DL, uma vez que os vieses decorrentes da
estrutura populacional e do parentesco foram corrigidos. Além disso, o sistema reprodutivo da
espécie também pode ter uma forte influência sobre os padrões de DL (PERSEGUINI et al.,
2016).
Tais resultados têm implicações importantes em relação ao desenvolvimento de projetos
de mapeamento associativo no feijoeiro. Em particular, já era evidente que um fator chave é a
avaliação cuidadosa da composição da população (ROSSI et al., 2009). Além disso, os
resultados aqui obtidos sugerem que o grau de parentesco entre os indivíduos da população em
estudo também merece atenção especial; em painéis compostos massivamente por linhagens
melhoradas, tais como o aqui utilizado, tal fator exerce um viés superior àquele exercido pela
própria estrutura populacional.
Pode-se constatar também que, para se obter sucesso em abordagens de genome-wide scan,
faz-se necessário uma cobertura mínima de 1 SNP a cada 1 Mb, de acordo com o ajuste de
decaimento do DL em função da distância física. Todavia, sugere-se que a densidade de marcas
seja superior, pois ficou evidente que o genoma do feijoeiro possui particularidades de acordo
com o contexto cromossômico. Estudos adicionais, visando explorar os padrões de segmentos
genômicos específicos, cuja extensão do DL é reduzida, serão capazes de avaliar a possibilidade
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de se realizar mapeamento de DL com base em uma abordagem de gene candidato, por
exemplo, como realizado para dissecar a arquitetura genética do porte da planta de arroz (LIM
et al., 2014). Além disso, regiões não centroméricas nas quais o DL foi extensivo, tais como a
porção distal do braço longo dos cromossomos Pv06 e Pv09, além daquelas em que se
detectaram padrões de DL intre-cromossômico, podem conter locos importantes envolvidos nos
processos de domesticação e de seleção artificial exercida pelos programas de melhoramento.
Tal abordagem pode fornecer um quadro mais completo sobre a extensão do DL em P. vulgaris.
Finalmente, reforça-se aqui a necessidade de se levar em consideração os padrões de DL
pontualmente nas regiões onde forem detectadas associações significativas com os fenótipos
avaliados. A partir dessa análise, será possível traçar estratégias de exploração dessas regiões,
com o objetivo de identificar genes candidatos envolvidos na herança do caráter considerado.

4.4

Análises fenotípicas
A partir da análise exploratória inicial, percebeu-se que a maioria das correlações estimadas

entre pares de caracteres foi não significativa ou reduzia, principalmente entre os teores de
nutrientes (ANEXO B). Tal constatação motivou a realização das análises individualmente para
cada caráter em ambas as condições experimentais.
As estruturas de VCOV mais indicadas para os efeitos aleatório e residual de cada um dos
caracteres avaliados, em ambos os experimentos, encontram-se na tabela 4. Para todos os casos,
a estrutura K foi a mais adequada no ajuste da matriz VCOV do efeito aleatório (tratamentos
regulares), com exceção dos teores de B e S no experimento em casa de vegetação. Em
contrapartida, diferentes estruturas de VCOV foram utilizadas com relação ao efeito residual
(repetição, bloco e planta – este considerado apenas para DPF, DPFL, NLPP e NSPL no
experimento em casa de vegetação).
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Tabela 4 – Estrutura de variâncias e covariâncias (VCOV) para as matrizes dos efeitos
aleatórios (𝐆) e residuais (𝐑), consideradas no modelo misto adotado para
predição de médias de caracteres agronômicos e teores de macro e micronutrientes
em grãos de 180 acessos de feijão, cultivados em duas condições experimentais:
campo e casa de vegetação
Local do experimento
Campo
Casa de vegetação
*
Caráter
𝐑
𝐑**
𝐆
𝐆
DPF
K
DIAG ⊗ ID
K
DIAG ⊗ DIAG ⊗ UNST
DPFL
K
K
ID ⊗ ID
ID ⊗ DIAG ⊗ UNST
NLPP
K
K
ID ⊗ ID
ID ⊗ ID ⊗ ID
NSPL
K
K
ID ⊗ ID
ID ⊗ ID ⊗ ID
M100
K
ID ⊗ SCHET
K
ID ⊗ DIAG
Al
K
K
UNST ⊗ UNST
DIAG ⊗ DIAG
B
K
ID
ID ⊗ DIAG
ID ⊗ DIAG
Ca
K
K
ID ⊗ ID
DIAG ⊗ DIAG
Cu
K
DIAG ⊗ DIAG
K
ID ⊗ ID
Fe
K
K
ID ⊗ DIAG
ID ⊗ ID
K
K
K
ID ⊗ ID
SC ⊗ ID
Mg
K
K
DIAG ⊗ ID
DIAG ⊗ ID
Mn
K
DIAG ⊗ DIAG
K
ID ⊗ DIAG
N
K
K
DIAG ⊗ ID
DIAG ⊗ ID
Na
K
K
DIAG ⊗ DIAG
DIAG ⊗ SCHET
P
K
K
ID ⊗ ID
DIAG ⊗ ID
S
K
ID ⊗ ID
ID
ID ⊗ DIAG
Zn
K
K
ID ⊗ DIAG
ID ⊗ DIAG
* 𝐑 𝑅𝑥𝑅 ⊗ 𝐑 𝐵𝑥𝐵
** 𝐑 𝑅𝑥𝑅 ⊗ 𝐑 𝐵𝑥𝐵 ⊗ 𝐑 𝑃𝑥𝑃 para DPF, DPFL, NLPP e NSPL
Caráter: Período, em dias, do plantio à floração (DPF); período, em dias, para a formação do legume (DPFL =
DPC – DPF, em que DPC é a variável resposta correspondente ao período, em dias, do plantio à colheita); número
de legumes por planta (NLPP); número de sementes por legume (NSPL); massa, em gramas, de 100 grãos (M100);
alumínio (Al), boro (B), cálcio (Ca), cobre (Cu), ferro (Fe), potássio (K), magnésio (Mg), manganês (Mn),
nitrogênio (N), sódio (Na), fósforo (P), enxofre (S) e zinco (Zn).
Estrutura de VCOV: parentesco (K), identidade (ID), diagonal (DIAG), simetria composta (SC), simetria composta
heterogênea (SCHET) e não estruturada (UNST)

As estimativas do coeficiente de herdabilidade (ℎ̂𝐶2 ), proposto por Cullis, Smith e Coombes
(2006), para os caracteres em cada ambiente, são apresentadas na tabela 5. Os maiores valores
de ℎ̂𝐶2 foram obtidos para M100 (90,6% e 93,9%), seguido de DPF (89,9% e 89,8%) e NSPL
(72,4% e 80,9%), em campo e casa de vegetação, respectivamente. Já a estimativa da
herdabilidade do NLPP em campo foi reduzida (37%).
Com relação aos teores de macro e micronutrientes, as herdabilidades foram classificadas
como moderadas ou baixas; especificamente para os teores de B e S em casa de vegetação, a
estimativa da herdabilidade foi nula.
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Tabela 5 – Estimativas da herdabilidade para caracteres agronômicos e teores de macro e
micronutrientes em grãos de 180 acessos de feijão, cultivados em duas condições
experimentais: campo e casa de vegetação
Local do experimento
Caráter
Campo
Casa de vegetação
DPF
89,93
89,81
DPFL
39,38
60,67
NLPP
37,05
68,04
NSPL
72,45
80,92
M100
90,63
93,93
AL
21,31
47,10
B
6,41
0,00
Ca
52,25
43,38
Cu
32,15
28,70
Fe
4,26
1,55
K
23,25
10,12
Mg
41,70
1,84
Mn
4,94
45,33
N
61,87
53,25
Na
7,17
11,96
P
41,37
10,07
S
6,64
0,00
Zn
19,03
15,64
Período, em dias, do plantio à floração (DPF); período, em dias, para a formação do legume (DPFL = DPC – DPF,
em que DPC é a variável resposta correspondente ao período, em dias, do plantio à colheita); número de legumes
por planta (NLPP); número de sementes por legume (NSPL); massa, em gramas, de 100 grãos (M100); alumínio
(Al), boro (B), cálcio (Ca), cobre (Cu), ferro (Fe), potássio (K), magnésio (Mg), manganês (Mn), nitrogênio (N),
sódio (Na), fósforo (P), enxofre (S) e zinco (Zn)

A produção de grãos em feijoeiro é uma característica quantitativa e está condicionada
principalmente por três componentes: NLPP, NSPL e M100 (ADAMS, 1967). Todos estes
componentes também são de natureza quantitativa e são resultado da interação de características
morfológicas e fisiológicas da planta (WALLACE et al., 1993). As estimativas aqui
apresentadas corroboram o que é tradicionalmente esperado para a espécie: NLPP exibe baixa
herdabilidade, enquanto o tamanho da semente, caráter que influencia diretamente M100, exibe
alta herdabilidade (COYNE, 1968).
Compreender a arquitetura genética do caráter produção e a interação dos seus
componentes individuais constitui a base para o melhoramento genético desse caráter. Alguns
autores ressaltam que identificar as regiões genômicas que contribuem para a produção bem
como aquelas associadas aos seus componentes é essencial para a prática da seleção assistida
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por marcadores, o que pode contribuir para acelerar os ganhos no rendimento de grãos
(KAMFWA; CICHY; KELLY, 2015a).

4.4.1 Perfis de variação e amplitude das médias fenotípicas preditas
Os resultados apresentados a seguir se referem à amplitude e aos perfis de variação das
médias preditas para cada caráter, em cada condição experimental; estas foram obtidas a partir
dos modelos previamente definidos (Figura 8).
Dias para o florescimento – DPF e Dias para a formação do legume – DPFL

Em média, os acessos do painel levaram 48,6 e 46,9 dias para o florescimento. O acesso
com florescimento mais precoce foi o ‘TO’, que floresceu 34,4 e 28,9 dias após a semeadura,
em campo e casa de vegetação, respectivamente. Já os acessos mais tardios foram ‘Gen05C5 1
2 2 2’ (48,6) e ‘Gen05C6 4 5 1 2’ (46,9), em campo e casa de vegetação, respectivamente.
A formação e maturação completa dos legumes variou, em média, de 43,9 a 52,3 dias. Os
acessos mais precoces foram ‘UxC-2.18’ e ‘BRS Horizonte’, que levaram 39,5 e 47,7 dias após
o florescimento, em campo e casa de vegetação, respectivamente. Já os acessos mais tardios
foram ‘29-24.6.1.1’ e ‘Pinto-114’, que levaram 42,4 e 60,7 dias para formação dos legumes,
em campo e casa de vegetação, respectivamente.
Número de legumes por planta – NLPP e Número de sementes por legume – NSPL

O número médio de legumes por planta foi 9,5 e 7,4 em campo e casa de vegetação,
respectivamente. O acesso que menos produziu legumes foi ‘Jalo’ em ambos os locais, com 4,5
e 4 legumes por planta em campo e casa de vegetação, respectivamente. Em contrapartida, os
acessos ‘Rio Tibagi’ e ‘Gen05C7-3.2.2.2’ se destacaram com 12 e 11 legumes por planta em
campo e casa de vegetação, respectivamente.
A quantidade média de sementes por legumes foi de 5 e 4,8 em campo e casa de vegetação,
respectivamente. O acesso com menos sementes por legume foi ‘CxU-2.11’ com 2,8 e 3,
enquanto ‘RAZ-56’ se destacou com 6,5 e 6,00 em campo e casa de vegetação, respectivamente.
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Figura 8 – Perfis das médias fenotípicas preditas, em campo (C) e casa de vegetação (CV), para o período, em
dias, do plantio à floração (DPF), período, em dias, para a formação do legume, (DPFL = DPC – DPF,
em que DPC é a variável resposta correspondente ao período, em dias, do plantio à colheita), número
de legumes por planta (NLPP), número de sementes por legume (NSPL), massa, em gramas, de 100
grãos (M100) e aos teores de alumínio (Al), boro (B), cálcio (Ca), cobre (Cu), enxofre (S), ferro (Fe),
fósforo (P), magnésio (Mg), manganês (Mn), nitrogênio (N), potássio (K), sódio (Na) e zinco (Zn) nos
grãos de feijão comum
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Massa de 100 grãos – M100

A massa de 100 grãos média entre os acessos do painel foi de 26,3 e 34 g em campo e casa
de vegetação, respectivamente. O acesso com menor M100 foi ‘Guatemala-479’, com 17,9 e
23,7 g em campo e casa de vegetação, respectivamente. Em contrapartida os maiores valores
de M100 foram observados para os acessos ‘Branco Argentino’ e ‘Red Kidney’, com 52,5 e
69,7 g em campo e casa de vegetação, respectivamente; ambos acessos produzem grãos grandes
e são de origem andina.
Alumínio – Al

O maior contraste entre o desempenho genético dos acessos que compõem o painel foi para
esse caráter. Em média, os grãos colhidos no experimento realizado em campo apresentaram
188,5 mg/kg do mineral, enquanto, em casa de vegetação, apresentaram 49,7 mg/kg. Em
contrapartida, a amplitude de variação entre os acessos no mesmo local foi pequena: em campo,
variou de 179,1 (‘CAL-143’) a 195 mg/kg (‘FT-08.47’), enquanto em casa de vegetação variou
de 36,3 (‘TO’) a 59,4 mg/kg (‘CxU-1.5’).
Boro – B e Cálcio – Ca

Os teores médios de B nos grãos foram de 12,3 e 8,8 mg/kg em campo e casa de vegetação
respectivamente. Em campo, esse caráter variou de 11,3 (‘DOR-476’) a 13, 9 (‘CxU-7.8’) e em
casa de vegetação, de 6,9 (‘EMP 407’) a 10,6 (‘CxU-7.8’).
A variação do teor de Ca nos grãos dos acessos em campo foi de 1 (‘IAC Carioca Akytã’)
a 2,3 g/kg (‘UxC-2.20’). Já em casa de vegetação, variou de 1 (‘Vermelhinho’) a 2,1 (‘FT08.75’). Finalmente, os teores médios foram de 1,6 e 1,5 g/kg em campo e casa de vegetação
respectivamente.
Cobre – Cu e Ferro – Fe

Para o mineral Cu, foram observados teores médios iguais a 8,9 e 7,9 mg/kg em campo e
casa de vegetação respectivamente. Em campo, os teores variaram desde 7,6 (‘Bagajo’) a 11
mg/Kg (‘UxC-2.20’) e em casa de vegetação variou de 6,8 (‘Branco Argentino’) a 8,5 mg/Kg
(‘UxC-2.18’).
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O teor médio de Fe nos grãos em campo (64,1 mg/kg) foi inferior aquele verificado em
casa de vegetação (75,3 mg/kg), embora a amplitude de variação neste caso tenha sido reduzida
– 74,8 (‘CAL-143’) a 75,4 (‘Gen05P5-3.8.2’) – quando comparada a observada para os grãos
dos acessos cultivados em campo – 59,3 (‘GenC10-2.4.41’) a 71,6 (‘UxC-2.18’).
Vale ressaltar que o teor do mineral disponível no solo influencia diretamente a quantidade
absorvida e, posteriormente, direcionada para o acúmulo nos grãos. De fato, a concentração do
mineral foi distinta – 4 e 49 mg/dm-3, em campo e casa de vegetação, respectivamente (ANEXO
C). Ainda, percebeu-se que na condição em que houve abundância de Fe no solo, a variabilidade
do potencial do genótipo em acumular o nutriente foi bastante reduzida.
Potássio – K e Magnésio – Mg

Os teores médios de K nos grãos foram de 13,8 e 14,4 g/kg em campo e casa de vegetação
respectivamente. Em campo, foi observada uma variação de 13,1 (‘CxU-1.7’) a 14,8 g/kg (‘G2333’) e em casa de vegetação, os teores variaram entre 14, (‘UxC-1,2’) a 14,70 g/kg (‘Flor de
Mayo’).
Com relação ao Mg, os teores médios do mineral nos grãos foram de 1,8 e 1,6 g/kg em
campo e casa de vegetação respectivamente. Em ambas condições experimentais, a variação
entre os acessos foi de menos de 1g/kg; em campo, variou de 1,7 (‘CxU-2.16’) a 2 g/kg
(‘Guatemal-479’) e em casa de vegetação variou de 1,5 (‘UxC-1.1’) a 1,7 g/kg (‘A-0774’).
Manganês – Mn e Nitrogênio – N

Os teores médios de Mn nos grãos foram de 10,5 e 6,7 mg/kg em campo e casa de vegetação
respectivamente. A amplitude de variação observada em casa de vegetação, de 4,9 (‘CxU-7.8’)
a 11,6 mg/kg (‘UxC-1.2’), foi superior à observada em campo, de 8,9 (‘Antioquia 8’) a 11,7
g/kg (‘G-2333’).
A amplitude de variação dos teores de N em campo foi de 25,3 (‘Gen87-73.5.3.1’) a 37
mg/kg (‘CxU-2.16’), com média de 32,6 mg/kg (‘Flor de Mayo’). Já em condições de casa de
vegetação, a variação foi de 32,6 (‘Flor de Mayo’) a 46,1 mg/kg (‘CxU-2.11’), e o teor médio
do azoto foi de 46,1 g/kg (‘CxU-2.11’).
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Sódio – Na e Fósforo – P

Os teores médios de Na nos grãos foram 68,8 mg/kg em campo e 58,63 mg/kg em casa de
vegetação. Na primeira condição experimental, observou-se a variação de 60,2 (‘SEA-5’) a 96,7
mg/kg (‘Antioquia-8’) e em casa de vegetação, a variação foi praticamente nula – 58,5 (‘ARA1’) a 59 mg/kg (‘Antioquia-8’).
Em condições de campo, os teores de P nos grãos de feijão variaram de 3,4 (‘Pinto-114’)
a 4,9 g/kg (‘UxC-2.18’), enquanto em casa de vegetação variou de 4 (‘Garbancillo’) a 4,6 g/kg
(‘UxC-1.2’). Já os teores médios de P nos grãos foram de 4 e 4,2 g/kg em campo e casa de
vegetação respectivamente.
Enxofre – S e Zinco – Zn

Os teores médios de S nos grãos foram de 0,9 e 1,4 g/kg em campo e casa de vegetação
respectivamente. Em campo, a variação foi de 0,7 (‘AND-277’) a 1 g/kg (‘Preto-208’) e em
casa de vegetação variou de 1,3 (‘Gen05C5-2.10.1.1’) a 1,5 g/kg (‘Gen05PR13-1.8.1.2’).
Para o teor de Zn nos grãos, foram observados valores médios de 37,5 e 40,6 mg/kg em
campo e casa de vegetação respectivamente. Em campo, os teores variaram de 35,3 (‘IAPAR31’) a 40,8 mg/kg (‘Perry Marron’), enquanto em casa de vegetação, a variação foi de 39
(‘Garbancillo’) a 44,3 mg/kg (‘CxU-2.16’).

Variabilidade genética do teor de macro e micronutrientes em grãos de feijão

Acessar a variação natural disponível entre os genótipos cultivados, principalmente para
os teores de macro e micronutrientes, é a forma mais simples de se identificar aqueles
promissores para serem utilizados como genitores em programas de melhoramento (DWIVEDI
et al., 2012).
Especialmente no caso das leguminosas, o teor de nutrientes vem sendo amplamente
avaliado, em lentilha (KARAKÖY et al., 2012); ervilha e grão de bico (RAY et al., 2014);
feijão-caupi, guandu e feijão-fava (ALETOR; ALADETIMI, 1989). Porém, nesse cenário, a
espécie que mais se destaca é P. vulgaris.
Beebe, Gonzalez e Rengifo (2000) investigaram os teores de minerais (B, Ca, Cu, Fe, K,
Mg, Mn, Na, P, S e Zn) nos grãos de feijão em uma coleção composta por 1.150 acessos (119
silvestres e 1.031 cultivadas), e documentaram elevada variabilidade genética. Por exemplo, o
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teor de Fe variou 34 a 89 mg/kg na coleção cultivada, enquanto o teor de Zn variou de 21 a 54
mg/kg.
Em um estudo similar, Islam et al. (2002) avaliaram o teor de cinco nutrientes (Ca, P, S,
Fe e Zn) nos grãos de feijão em uma core collection do CIAT, composta por 1.072 acessos.
Nesse caso, o teor de Fe variou de 34,6 a 91,9 mg/kg, enquanto o de Zn oscilou entre 20,7 e
59,4 mg/kg.
Em 2012, Buratto avaliou o teor de 9 nutrientes (Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, P, S, Zn) em
1.480 acessos do BAG do IAPAR e também documentou a ampla variabilidade, principalmente
para Cu (8 a 30,5 mg/kg), Mn (39,7 a 149,9 mg/kg), Fe (20,1 a 59,7 mg/kg).
Apesar do número de acessos no painel aqui utilizado ser reduzido (180), quando
comparada àquele dos estudos citados anteriormente, foi possível verificar a existência de
variabilidade genética para os teores de macro e micronutrientes nos grãos, especialmente para
B, Fe, Na e Zn. Todavia, vale ressaltar que a comparação das amplitudes de variação para esses
fenótipos, a rigor, pode ser inadequada uma vez que a variabilidade genética é intrínseca da
população sob estudo. Além disso, é sabido que a variação do teor de micronutrientes em grãos
de feijão pode ser atribuída às condições ambientais em que os cultivos foram realizados, tais
como tipo de solo e épocas de cultivo (RIBEIRO, 2011), fornecimento de nutrientes minerais
às plantas por adubação (FANG et al., 2008), e manejo e práticas culturais, como o cultivo
consorciado de gramíneas e leguminosas (ZUO; ZHANG, 2009).
Ainda, as interações de genótipos e ambientes (G x A) também têm sido detectadas
influenciando os teores de minerais nos grãos de feijão (RIBEIRO, 2011; BURATTO, 2012).
Por exemplo, o acúmulo de nutrientes é fortemente influenciado pelo fornecimento de
nitrogênio e carbono, adquiridos pelas raízes, e sua remobilização para quase todos os órgãos
vegetativos durante o enchimento dos grãos (SALON et al., 2001; SCHILTZ et al., 2005;
GALLARDO; THOMPSON; BURSTIN, 2008)

4.5

Mapeamento associativo
Ao empregar o modelo FarmCPU para o mapeamento associativo, foram identificados 176

SNPs associados aos caracteres agronômicos e teores de macro e micronutrientes em grãos de
feijão, tanto em condições de campo, quanto em casa de vegetação.
O número de associações significativas para todos os caracteres em cada um dos locais de
avaliação se encontram sumarizados na tabela 6. Já o perfil dos valores de 𝑝 dos testes de
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associação realizados, além de uma visão geral da localização e contexto genômico dos SNPs
associados aos caracteres, são apresentados nas figuras 9 e 10, respectivamente.
Dentre os 176 SNPs, 112 estão localizados em regiões gênicas – exons (71), introns (29),
5’-UTR (5) e 3’-UTR (7). Logo, tais SNPs, principalmente aqueles localizados em exons são
fortes candidatos a estarem envolvidos com as alterações fenotípicas.
Os demais 64 SNPs localizados em regiões inter-gênicas se encontram em porções do
cromossomo nas quais a extensão do DL pode chegar a mais de 1 Mb. Portanto, é válida a
investigação da região em DL que flanqueia o SNP na busca por genes ou sequências
regulatórias que possam estar associados a outros que controlam as variações fenotípicas. Os
detalhes sobre a posição, valor de 𝑝, efeito e contexto genômico de cada um dos SNPs
associados aos caracteres estão apresentados na tabela 7.
Vale ressaltar os casos em que o mesmo SNP apresentou associação significativa para dois
caracteres. Em casa de vegetação, no Pv03, um SNP foi associado a DPF e DPFL e outro a DPF
e Na; e no Pv06, aos teores de Cu e P. Além destes, para um SNP no Pv03, detectou-se
associação com os teores de Fe, em campo, e de N, em casa de vegetação.
Não foram identificadas associações significativas para os teores de B, Ca, Na e S em casa
de vegetação. Para B e Na, tais resultados eram esperados, uma vez que a herdabilidade desses
caracteres nessa condição experimental foi nula.
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Tabela 6 – Número de SNPs (Single Nucleotide Polymorphism) associados aos caracteres
agronômicos e teores de macro e micronutrientes em grãos de 180 acessos de
feijão, cultivados em duas condições experimentais: campo e casa de vegetação
Local do experimento
Caráter
Campo
Casa de vegetação
DPF
9
6
DPFL
4
2
NLPP
4
3
NSPL
8
3
M100
6
11
AL
7
2
B
7
0
Ca
4
0
Cu
4
4
Fe
5
7
K
6
5
Mg
6
3
Mn
5
9
N
10
3
Na
5
0
P
5
6
S
3
0
Zn
8
6
Total
106
70
Período, em dias, do plantio à floração (DPF); período, em dias, para a formação do legume (DPFL = DPC – DPF,
em que DPC é a variável resposta correspondente ao período, em dias, do plantio à colheita); número de legumes
por planta (NLPP); número de sementes por legume (NSPL); massa, em gramas, de 100 grãos (M100); alumínio
(Al), boro (B), cálcio (Ca), cobre (Cu), ferro (Fe), potássio (K), magnésio (Mg), manganês (Mn), nitrogênio (N),
sódio (Na), fósforo (P), enxofre (S) e zinco (Zn)
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Figura 9 – Manhattan plot dos testes de associação, a partir do modelo FarmCPU, entre 35.527 SNPs (Single
Nucleotide Polymorphism) gerados por GBS (Genotyping by Sequencing) e com MAF (Minor Allele
Frequency) ≥ 5%, e o período, em dias, do plantio à floração (DPF), período, em dias, para a formação
do legume (DPFL = DPC – DPF, em que DPC é a variável resposta correspondente ao período, em
dias, do plantio à colheita), número de legumes por planta (NLPP), número de sementes por legume
(NSPL), massa, em gramas, de 100 grãos (M100) e teores de alumínio (Al), boro (B), cálcio (Ca),
cobre (Cu), enxofre (S), ferro (Fe), fósforo (P), magnésio (Mg), manganês (Mn), nitrogênio (N),
potássio (K), sódio (Na) e zinco (Zn) nos grãos de feijão comum. A linha tracejada corresponde ao
limiar de significância de acordo com a correção de Bonferroni (5%)
(continua)

73

Figura 9 – Manhattan plot dos testes de associação, a partir do modelo FarmCPU, entre 35.527 SNPs (Single
Nucleotide Polymorphism) gerados por GBS (Genotyping by Sequencing) e com MAF (Minor Allele
Frequency) ≥ 5%, e o período, em dias, do plantio à floração (DPF), período, em dias, para a formação
do legume (DPFL = DPC – DPF, em que DPC é a variável resposta correspondente ao período, em
dias, do plantio à colheita), número de legumes por planta (NLPP), número de sementes por legume
(NSPL), massa, em gramas, de 100 grãos (M100) e teores de alumínio (Al), boro (B), cálcio (Ca),
cobre (Cu), enxofre (S), ferro (Fe), fósforo (P), magnésio (Mg), manganês (Mn), nitrogênio (N),
potássio (K), sódio (Na) e zinco (Zn) nos grãos de feijão comum. A linha tracejada corresponde ao
limiar de significância de acordo com a correção de Bonferroni (5%)
(conclusão)
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Figura 10 – SNPs (Single Nucleotide Polymorphism) associados ao período, em dias, do plantio à floração (DPF),
ao período, em dias, para a formação do legume, (DPFL = DPC – DPF, em que DPC é a variável
resposta correspondente ao período, em dias, do plantio à colheita), ao número de legumes por planta
(NLPP), ao número de sementes por legume (NSPL), à massa, em gramas, de 100 grãos (M100) e aos
teores de alumínio (Al), boro (B), cálcio (Ca), cobre (Cu), enxofre (S), ferro (Fe), fósforo (P),
magnésio (Mg), manganês (Mn), nitrogênio (N), potássio (K), sódio (Na) e zinco (Zn) nos grãos de
feijão comum. As associações detectadas nos experimentos em campo e em casa de vegetação
encontram-se abaixo e acima da representação do cromossomo, respectivamente
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Tabela 7 – SNPs (Single Nucleotide Polymorphism) associados aos caracteres agronômicos e teores de macro e micronutrientes em grãos de 180
acessos de feijão, cultivados em duas condições experimentais: campo e casa de vegetação
(continua)
Caráter Local Cromossomo (Pv) Posição Alelos MAF
Efeito Unidade Contexto
Gene candidato
𝑝
DPF
C
01
8071841
C/A 0,18 1,34E-07 -0,8138
d
I
Phvul.001G064400
01
45750219 G/T 0,19 1,40E-17 -1,4936
d
3' UTR Phvul.001G191700
03
1782104
T/C 0,11 3,85E-15 2,2638
d
E
Phvul.003G020200
03
22211906 C/T 0,08 3,57E-11 -1,3974
d
inter
05
23891771 A/G 0,41 5,72E-08 -0,4571
d
inter
05
39985535 C/G 0,21 2,58E-08 -0,7215
d
E
Phvul.005G176700
07
3259170
A/G 0,17 2,16E-07 -0,8219
d
E
Phvul.007G040400
08
14290554 C/T 0,07 1,13E-06 -0,6268
d
inter
11
22038631 T/C 0,07 2,43E-07 -0,8422
d
inter
CV
01
11892108 T/C 0,17 1,32E-07 -1,0607
d
inter
01
16403360 T/C 0,07 1,43E-07 -1,6358
d
E
Phvul.001G089400
01
45551015 C/T 0,08 1,26E-07 -1,0854
d
E
Phvul.001G189100
03
26971180 T/C 0,11 3,15E-08 1,7010
d
E
Phvul.003G108800
04
3935351
G/A 0,07 5,76E-09 1,6277
d
inter
08
32552091 G/T 0,19 3,11E-08 0,8564
d
inter
DPFL
C
01
40486125 T/C 0,13 3,24E-07 1,1306
d
inter
03
1782104
T/C 0,11 2,66E-09 -1,5703
d
E
Phvul.003G020200
05
35206731 C/T 0,07 1,20E-06 0,9231
d
E
Phvul.005G127500
11
1017323
T/C 0,14 7,24E-07 -0,6055
d
I
Phvul.011G013200
CV
03
40074662 C/A 0,13 1,19E-06 0,7188
d
E
Phvul.003G188500
06
30256350 G/A 0,20 1,06E-07 0,8458
d
3' UTR Phvul.006G196800
NLPP
C
03
29821881 C/T 0,11 5,81E-10 0,5256
num
E
Phvul.002G007100
04
1054688
G/C 0,05 1,35E-08 0,3429
num
inter
06
20802977 C/T 0,39 1,77E-08 0,1640
num
I
Phvul.004G012300
10
3860639
A/T 0,31 5,00E-07 -0,1463
num
E
Phvul.009G198000
CV
03
3161422
C/G 0,20 2,20E-07 0,2868
num
inter
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Tabela 7 – SNPs (Single Nucleotide Polymorphism) associados aos caracteres agronômicos e teores de macro e micronutrientes em grãos de 180
acessos de feijão, cultivados em duas condições experimentais: campo e casa de vegetação
(continuação)
Caráter Local Cromossomo (Pv) Posição Alelos MAF
Efeito Unidade Contexto
Gene candidato
𝑝
NLPP
CV
04
1231583
A/G 0,18 1,37E-07 0,2624
num
E
Phvul.011G020600
07
49789151 G/T 0,27 3,84E-07 0,2495
num
5' UTR Phvul.001G173100
NSPL
C
01
47475637 A/C 0,16 8,16E-12 -0,3434
num
E
Phvul.001G255800
01
51594832 A/T 0,06 1,88E-09 -0,2620
num
E
Phvul.001G256000
04
44021123 T/C 0,06 6,74E-08 0,2138
num
E
Phvul.001G256000
07
1540636
T/C 0,21 3,04E-08 -0,1589
num
3' UTR Phvul.002G211000
08
479563
T/A 0,11 1,79E-11 0,2056
num
inter
08
58429896 T/A 0,15 9,22E-12 -0,1675
num
I
Phvul.008G025700
10
3893413
A/C 0,07 2,62E-11 0,3617
num
3' UTR Phvul.008G033400
11
1280181
C/G 0,35 8,96E-07 0,0840
num
inter
CV
01
2070390
T/A 0,27 1,04E-06 -0,1187
num
E
Phvul.011G020600
01
28554459 T/C 0,07 6,65E-10 -0,2516
num
inter
02
5186370
C/T 0,06 2,29E-07 -0,2111
num
E
Phvul.003G119500
M100
C
02
805645
A/C 0,11 1,46E-11 3,5107
g
E
Phvul.004G010800
02
26647014 C/T 0,05 2,27E-12 -2,8733
g
I
Phvul.006G089400
04
1231633
G/C 0,24 6,01E-07 0,7776
g
E
Phvul.010G026100
09
29251698 A/T 0,09 2,23E-09 2,4653
g
inter
10
2605452
T/C 0,06 5,39E-15 3,5799
g
I
Phvul.004G012300
11
1611867
C/T 0,17 7,43E-12 1,3875
g
I
Phvul.007G259900
CV
01
43641117 G/C 0,08 4,71E-07 1,5783
g
inter
01
51236919 A/G 0,14 9,73E-13 2,6350
g
I
Phvul.001G261100
01
51252222 C/T 0,13 1,56E-07 -5,3704
g
inter
01
51252233 A/C 0,13 1,56E-07 -5,3704
g
I
Phvul.007G022200
02
37170792 A/T 0,05 4,07E-09 2,3935
g
I
Phvul.008G004200
07
26950819 A/G 0,13 3,03E-10 2,3513
g
E
Phvul.008G275200
08
2201772
A/T 0,06 3,27E-13 -3,4527
g
E
Phvul.010G026300
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Tabela 7 – SNPs (Single Nucleotide Polymorphism) associados aos caracteres agronômicos e teores de macro e micronutrientes em grãos de 180
acessos de feijão, cultivados em duas condições experimentais: campo e casa de vegetação
(continuação)
Caráter Local Cromossomo (Pv) Posição Alelos MAF
Efeito Unidade Contexto
Gene candidato
𝑝
M100
CV
08
2786893
T/G 0,17 3,08E-09 -1,4760
g
E
Phvul.011G016300
10
2605543
G/A 0,07 5,93E-07 1,9682
g
E
Phvul.001G023500
11
1611867
C/T 0,17 6,76E-07 1,2120
g
inter
11
2134377
C/T 0,06 5,38E-11 -2,7721
g
inter
Al
C
01
51943277 C/T 0,42 2,56E-09 -0,3496 mg/kg
I
Phvul.001G266900
02
43908954 A/G 0,13 1,18E-08 -0,5031 mg/kg
E
Phvul.002G274800
mg/kg
03
6609278
T/G 0,20 8,11E-07 -0,3123
I
Phvul.003G052900
mg/kg
04
1143859
G/C 0,23 9,96E-08 0,3139
E
Phvul.004G011600
mg/kg
08
54372602 G/C 0,39 9,98E-10 0,3941
E
Phvul.008G229300
mg/kg
09
27888335 G/A 0,10 7,50E-08 0,5813
E
Phvul.009G188100
mg/kg
11
16383051 A/T 0,07 8,87E-07 -0,4531
inter
CV
02
48955442 G/T 0,37 3,64E-08 -1,1325 mg/kg
5' UTR Phvul.002G332600
06
4520130
C/T 0,43 1,01E-13 -1,6572 mg/kg
inter
B
C
03
4742867
T/A 0,12 8,89E-07 -0,0960 mg/kg
3' UTR Phvul.003G042500
mg/kg
04
26877334 A/C 0,19 1,33E-11 0,1269
inter
mg/kg
07
21045355 A/C 0,23 7,07E-08 0,1328
inter
07
34543745 C/A 0,08 1,67E-07 -0,1155 mg/kg
inter
08
3054024
G/A 0,23 3,09E-10 -0,1174 mg/kg
E
Phvul.008G036600
mg/kg
10
890309
G/A 0,12 6,20E-07 0,1016
E
Phvul.010G005200
mg/kg
10
9182475
T/C 0,18 2,52E-07 0,1147
inter
g/kg
Ca
C
03
1812042
C/T 0,16 9,57E-10 -0,1074
I
Phvul.003G020600
g/kg
04
43822032 T/G 0,06 1,06E-06 0,0881
E
Phvul.004G156100
g/kg
08
58037484 A/T 0,46 1,45E-07 -0,0491
E
Phvul.008G270300
Phvul.010G030800
g/kg
10
4504961
A/G 0,17 1,16E-09 0,1193
E
Cu
C
05
5752199
A/T 0,16 2,58E-08 -0,2845 mg/kg
I
Phvul.005G049600
mg/kg
06
16820169 T/C 0,25 3,13E-11 0,1837
E
Phvul.006G053100

78

Tabela 7 – SNPs (Single Nucleotide Polymorphism) associados aos caracteres agronômicos e teores de macro e micronutrientes em grãos de 180
acessos de feijão, cultivados em duas condições experimentais: campo e casa de vegetação
(continuação)
Caráter Local Cromossomo (Pv) Posição Alelos MAF
Efeito Unidade Contexto
Gene candidato
𝑝
mg/kg
Cu
C
10
27305644 A/G 0,16 4,05E-13 0,4247
inter
11
28595810 A/C 0,32 2,66E-07 -0,1334 mg/kg
inter
mg/kg
CV
02
39311059 G/A 0,42 3,43E-07 -0,0489
E
Phvul.002G228200
08
54080568 G/A 0,07 4,79E-07 -0,1623 mg/kg
I
Phvul.008G227500
Phvul.008G280600
08
58721843 A/G 0,20 7,18E-08 -0,0631 mg/kg
E
mg/kg
09
13108144 C/G 0,34 5,99E-07 0,0496
inter
mg/kg
Fe
C
03
31283647 A/T 0,37 2,60E-11 -0,5682
inter
07
256196
G/T 0,08 1,80E-16 -1,3251 mg/kg
3' UTR Phvul.007G003800
mg/kg
07
44734126 C/T 0,07 4,99E-08 0,8488
I
Phvul.007G208600
08
59387100 A/T 0,14 2,56E-07 -0,6622 mg/kg
E
Phvul.008G291100
mg/kg
09
37382079 C/T 0,15 4,52E-08 0,8030
3' UTR Phvul.009G262600
mg/kg
CV
03
13626709 G/A 0,10 9,25E-14 0,0429
inter
mg/kg
04
2825247
G/A 0,22 4,71E-08 0,0106
E
Phvul.004G027500
mg/kg
07
48942857 T/C 0,28 4,13E-07 -0,0075
E
Phvul.007G250500
mg/kg
08
24361189 T/C 0,07 4,59E-09 0,0158
inter
09
35331748 G/T 0,28 1,43E-10 -0,0106 mg/kg
I
Phvul.009G240300
mg/kg
10
39025772 T/C 0,11 7,43E-08 0,0115
inter
mg/kg
11
46916059 C/T 0,19 6,81E-08 -0,0114
inter
g/kg
K
C
01
28554459 T/C 0,07 3,93E-09 -0,0863
inter
g/kg
01
50650151 T/C 0,07 7,61E-07 -0,0669
inter
g/kg
02
5576016
T/G 0,10 1,24E-08 -0,0716
inter
g/kg
04
455709
G/A 0,46 4,21E-12 0,0501
E
Phvul.004G005900
g/kg
11
3778403
G/A 0,47 4,23E-07 -0,0355
inter
g/kg
11
46703282 A/C 0,07 3,69E-08 -0,0797
E
Phvul.011G190300
g/kg
CV
02
12167650 C/T 0,23 7,88E-07 -0,0157
E
Phvul.002G080800
g/kg
06
20157491 T/C 0,15 2,84E-07 0,0276
I
Phvul.006G082600
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Tabela 7 – SNPs (Single Nucleotide Polymorphism) associados aos caracteres agronômicos e teores de macro e micronutrientes em grãos de 180
acessos de feijão, cultivados em duas condições experimentais: campo e casa de vegetação
(continuação)
Caráter Local Cromossomo (Pv) Posição Alelos MAF
Efeito Unidade Contexto
Gene candidato
𝑝
g/kg
K
CV
07
14605568 C/G 0,08 2,76E-09 0,0335
inter
g/kg
07
37373406 C/T 0,16 7,11E-08 -0,0388
5' UTR Phvul.007G151900
g/kg
08
597278
C/T 0,30 6,09E-07 0,0179
I
Phvul.008G005500
g/kg
Mg
C
01
36963022 C/G 0,17 8,17E-10 -0,0253
inter
g/kg
01
45734461 C/T 0,18 1,14E-06 -0,0179
E
Phvul.001G189100
g/kg
02
21773046 C/A 0,41 2,13E-07 -0,0102
I
Phvul.002G107600
g/kg
05
24428760 G/A 0,05 2,79E-09 -0,0306
inter
g/kg
07
17439956 T/C 0,12 7,18E-07 0,0131
inter
g/kg
11
12086211 A/G 0,31 1,83E-07 -0,0111
inter
g/kg
CV
07
21828585 T/A 0,13 1,31E-09 0,0086
inter
g/kg
08
3297441
A/G 0,23 1,36E-07 0,0047
I
Phvul.008G039100
g/kg
08
44634125 G/C 0,09 2,60E-10 -0,0114
inter
Mn
C
01
39922605 A/G 0,15 7,51E-08 -0,1634 mg/kg
E
Phvul.001G146200
02
26657964 A/G 0,28 1,76E-07 -0,0762 mg/kg
E
Phvul.002G134900
mg/kg
02
47512370 C/T 0,09 2,11E-12 -0,3404
E
Phvul.002G314400
03
30061029 A/G 0,48 5,03E-15 -0,1107 mg/kg
E
Phvul.003G121500
mg/kg
11
47997398 T/C 0,26 2,30E-07 0,0639
inter
mg/kg
CV
02
26366904 A/G 0,24 4,72E-09 0,3471
5' UTR Phvul.002G132800
mg/kg
03
32416509 G/T 0,12 3,21E-08 0,5951
inter
mg/kg
04
21685068 A/G 0,14 2,29E-28 1,1236
inter
mg/kg
07
3237585
A/G 0,16 3,00E-14 0,5977
5' UTR Phvul.007G040100
07
45183105 G/A 0,38 2,26E-07 -0,1861 mg/kg
inter
mg/kg
08
46029198 C/G 0,35 9,50E-07 0,1673
inter
mg/kg
09
20191618 A/T 0,05 1,66E-09 0,5686
inter
10
13710681 C/T 0,09 3,93E-07 -0,2639 mg/kg
inter
mg/kg
11
27198840 C/T 0,06 3,35E-09 0,5143
inter
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Tabela 7 – SNPs (Single Nucleotide Polymorphism) associados aos caracteres agronômicos e teores de macro e micronutrientes em grãos de 180
acessos de feijão, cultivados em duas condições experimentais: campo e casa de vegetação
(continuação)
Caráter Local Cromossomo (Pv) Posição Alelos MAF
Efeito Unidade Contexto
Gene candidato
𝑝
g/kg
N
C
01
3621295
C/G 0,27 2,27E-10 0,6281
inter
g/kg
03
13626709 G/A 0,10 2,15E-10 -1,6107
inter
g/kg
04
21378511 C/T 0,14 7,52E-07 -0,3958
inter
g/kg
05
1215652
C/A 0,24 3,49E-07 0,3409
inter
g/kg
06
23743447 C/G 0,12 1,80E-07 -0,4676
E
Phvul.006G121700
g/kg
07
28752854 G/A 0,13 4,00E-10 1,4288
inter
g/kg
07
44594132 T/C 0,27 2,44E-07 0,4776
E
Phvul.007G206800
g/kg
08
17070449 A/C 0,21 5,60E-08 -0,3680
inter
g/kg
08
52019418 A/T 0,19 5,80E-08 -0,5999
E
Phvul.008G209000
g/kg
09
8248413
A/G 0,38 3,97E-08 -0,3846
I
Phvul.009G041600
g/kg
CV
03
19181345 A/T 0,10 5,88E-15 -2,4155
E
Phvul.003G093100
g/kg
08
57159125 C/A 0,41 7,07E-08 0,4131
I
Phvul.008G258900
g/kg
10
3339114
T/C 0,38 8,41E-08 0,4591
E
Phvul.010G022700
mg/kg
Na
C
01
46627416 A/G 0,14 4,65E-09 1,0571
E
Phvul.001G200600
mg/kg
03
22211906 C/T 0,08 1,36E-06 -1,2674
inter
04
13207216 T/G 0,12 8,04E-11 -1,5357 mg/kg
inter
mg/kg
08
38697522 G/T 0,08 1,22E-06 0,9115
inter
mg/kg
09
23624116 G/T 0,11 8,34E-26 5,0107
inter
g/kg
P
C
01
436117
T/C 0,24 2,33E-08 0,0628
inter
g/kg
01
42366237 A/C 0,05 7,76E-07 0,0765
E
Phvul.001G162600
g/kg
06
16820169 T/C 0,25 1,37E-06 0,0352
E
Phvul.006G053100
g/kg
07
47219
T/C 0,16 5,94E-14 0,1791
E
Phvul.007G000800
g/kg
10
9830935
A/G 0,06 3,38E-09 -0,0867
E
Phvul.010G059500
g/kg
CV
02
29926428 G/T 0,43 8,30E-08 0,0105
I
Phvul.002G157500
g/kg
02
32402641 G/A 0,10 3,65E-17 -0,0701
E
Phvul.002G174100
g/kg
03
2786872
T/A 0,34 4,51E-07 -0,0102
I
Phvul.003G029500
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Tabela 7 – SNPs (Single Nucleotide Polymorphism) associados aos caracteres agronômicos e teores de macro e micronutrientes em grãos de 180
acessos de feijão, cultivados em duas condições experimentais: campo e casa de vegetação
(conclusão)
Caráter Local Cromossomo (Pv) Posição Alelos MAF
Efeito Unidade Contexto
Gene candidato
𝑝
g/kg
P
CV
05
4406137
T/A 0,06 3,11E-07 -0,0257
E
Phvul.005G043400
g/kg
07
7354044
A/C 0,16 3,91E-07 0,0252
E
Phvul.007G078300
g/kg
07
47818729 A/G 0,34 1,21E-07 -0,0132
I
Phvul.007G237700
g/kg
S
C
01
30818414 G/A 0,16 1,26E-09 -0,0184
E
Phvul.001G111900
g/kg
02
26230904 T/A 0,16 1,10E-06 -0,0079
inter
g/kg
06
21146527 A/G 0,09 6,64E-11 0,0135
E
Phvul.006G093300
mg/kg
Zn
C
01
946706
G/A 0,32 6,14E-07 0,1933
E
Phvul.001G010700
mg/kg
03
4720665
A/G 0,13 4,89E-08 0,2392
I
Phvul.003G042200
mg/kg
05
1756754
G/T 0,15 3,10E-07 0,2197
I
Phvul.005G020400
mg/kg
05
10401961 T/A 0,38 6,74E-07 0,1645
I
Phvul.005G067100
mg/kg
08
1311822
A/G 0,09 3,60E-12 -0,3326
E
Phvul.008G015000
mg/kg
08
55637711 A/G 0,18 2,22E-07 0,2376
inter
mg/kg
10
7968510
G/T 0,27 8,36E-07 0,1796
E
Phvul.010G050200
mg/kg
11
47068212 C/G 0,23 3,25E-11 0,2331
E
Phvul.011G194500
mg/kg
CV
02
1219980
G/T 0,18 4,94E-07 -0,1444
E
Phvul.002G010700
mg/kg
03
50157608 G/A 0,37 3,38E-10 0,1448
E
Phvul.003G275500
mg/kg
07
8520777
C/G 0,14 1,10E-10 0,5925
E
Phvul.007G085600
08
19336771 G/A 0,49 7,10E-09 -0,1409 mg/kg
E
Phvul.008G128500
mg/kg
09
36908521 T/A 0,13 3,46E-11 0,3014
E
Phvul.009G256200
mg/kg
11
46164023 C/A 0,39 2,54E-10 0,1560
E
Phvul.011G190300
Caráter: Período, em dias, do plantio à floração (DPF); período, em dias, para a formação do legume (DPFL = DPC – DPF, em que DPC é a variável resposta correspondente
ao período, em dias, do plantio à colheita); número de legumes por planta (NLPP); número de sementes por legume (NSPL); massa, em gramas, de 100 grãos (M100); alumínio
(Al), boro (B), cálcio (Ca), cobre (Cu), ferro (Fe), potássio (K), magnésio (Mg), manganês (Mn), nitrogênio (N), sódio (Na), fósforo (P), enxofre (S) e zinco (Zn);
Local do experimento: campo (C) e casa de vegetação (CV);
Minor Allele Frequency (MAF);
𝑝: probabilidade de se observar um resultado igual ou superior àquela observada em uma amostra, sob a hipótese nula
Unidade: dias (d), número (num), g (g), miligramas por quilograma (mg/kg) e gramas por quilograma (g/kg);
Contexto genômico: intergêncio (Inter), exon (E), íntron (I) e untranslated region (UTR)
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Vários estudos visando à identificação de QTL controlando o conteúdo e as concentrações
de minerais nos grãos de leguminosas vem sendo conduzidos, como por exemplo em Glycine
max (KASTOORI RAMAMURTHY et al., 2014), Cicer arietinum (DIAPARI et al., 2014),
Medicago truncatula (SANKARAN; HUGUET; GRUSAK, 2009) e Pissum sativum (CHENG
et al., 2015). Embora haja sintenia entre os genomas dessas espécies, para fins de discussão dos
resultados aqui obtidos, serão utilizados apenas os registros obtidos para P. vulgaris, e esta será
baseada na localização das regiões genômicas envolvidas no controle do teor de nutrientes.
A abordagem de mapeamento associativo na identificação de locos que controlam
caracteres quantitativos na cultura do feijoeiro ainda é incipiente. Em contrapartida, diversos
estudos de mapeamento de QTL por análise de ligação, em populações de retrocruzamento e
RILs, foram e vem sendo conduzidos para a espécie. Portanto, estes também serão considerados
na discussão dos resultados aqui obtidos relativamente aos caracteres agronômicos e teores de
macro e micronutrientes.

4.5.1 Caracteres agronômicos
Dias para o florescimento – DPF

Um total de 14 SNPs apresentou associação significativa com o caráter DPF, todos com
MAF ≤ 0,20, distribuídos nos cromossomos Pv05, Pv07 e Pv11 em campo, e Pv04 em casa de
vegetação, exclusivamente. Em contrapartida, em ambas as condições foram identificados locos
no Pv01, Pv03 e Pv08.
A partir do mapeamento de QTL por análise de ligação, já havia sido estabelecido que
locos nos cromossomos Pv01 (BLAIR; IRIARTE; BEEBE, 2006; CHAVARRO; BLAIR,
2010; PÉREZ-VEGA et al., 2010), Pv03 (CHAVARRO; BLAIR, 2010), Pv07 (CHAVARRO;
BLAIR, 2010), Pv08 (PÉREZ-VEGA et al., 2010) e Pv11 (BLAIR; IRIARTE; BEEBE, 2006)
podem estar envolvidos no controle de DPF em feijão. Além destes, também foram
identificados QTL no Pv02 (BLAIR; IRIARTE; BEEBE, 2006; CHAVARRO; BLAIR, 2010;
PÉREZ-VEGA et al., 2010), Pv06 (BLAIR; IRIARTE; BEEBE, 2006) e Pv09 (TAR’AN;
MICHAELS; PAULS, 2002; BLAIR; IRIARTE; BEEBE, 2006).
Em contrapartida, a partir da abordagem de mapeamento associativo, associações
significativas para DPF foram detectadas apenas nos Pv01 e Pv08, ambas na extremidade do
braço longo dos cromossomos (KAMFWA; CICHY; KELLY, 2015a).
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Para o feijoeiro, o loco Ppd (Pv01), de herança mendeliana, é apontado como um dos
principais responsáveis pela variação de DPF (GEPTS; DEBOUCK, 1991); os alelos recessivos
induzem à floração precoce (KOINANGE; SINGH; GEPTS, 1996). Além disso, foi verificada
uma correlação positiva entre o florescimento precoce e a redução na capacidade de resposta
ao fotoperíodo (GEPTS; DEBOUCK, 1991) e ao hábito de crescimento, este controlado pelo
loco Fin (KWAK; VELASCO; GEPTS, 2008), cuja identidade molecular sugere a homologia
funcional com o gene TFL1 de A. thaliana. Gepts e Debouck (1991) sugerem que a expansão
do cultivo de feijão em áreas com maior latitude resultou na seleção simultânea para
insensibilidade ao fotoperíodo e florescimento precoce. Interessantemente, tanto os SNPs aqui
identificados quanto os locos Ppd e Fin estão contidos na região pericentromérica do Pv01, na
qual o DL é elevado (Figuras 5 e 10). Ainda, a associação identificada na literatura (KAMFWA;
CICHY; KELLY, 2015a) coincide com um dos SNPs aqui detectados para DPF na condição de
casa de vegetação. Todos estes achados corroboram o possível envolvimento de genes situados
no Pv01 no controle de DPF na espécie, além de sugerirem que seja estável para diferentes
backgroudns genéticos e ambientes.
Apesar de abordagens de mapeamento associativo e por análise de ligação apontarem locos
no Pv01 como os principais responsáveis pela variação de DPF, os resultados aqui apresentados
indicaram que, em ambos os ambientes, os maiores efeitos foram atribuídos a SNPs localizados
no Pv03 (2,3 e 1,7 dias, em campo e na casa de vegetação, respectivamente). Ambos os SNPs
estão contidos na região traduzida (exon) dos genes preditos Phvul.003G020200 e
Phvul.003G108800. O primeiro codifica a enzima Desacetyoxyvindoline-17-hydroxylase e o
segundo, uma Putative binding protein.
Finalmente, vale destacar que este é o primeiro registro de um loco no Pv04 associado a
este caráter.
Dias para formação do legume – DPFL

Seis SNPs apresentaram associação significativa com a característica DPFL, todos com
MAF ≤ 0,20 e efeitos pequenos (~1 dia), distribuídos nos cromossomos Pv01, Pv05 e Pv11 (em
campo) e Pv06 (em casa de vegetação), exclusivamente. Além destes, dois SNPs no Pv03, um
em cada condição experimental, foram identificados. Com exceção do SNP no Pv01, todos
estão em sequências gênicas.
Assim como para DPF, o Pv01 também tem sido apontado como contendo locos envolvidos
no controle de DPFL, tanto por análise de ligação (KOINANGE; SINGH; GEPTS, 1996;
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PÉREZ-VEGA et al., 2010; MUKESHIMANA et al., 2014) quanto por mapeamento
associativo (KAMFWA; CICHY; KELLY, 2015a).
Blair; Iriarte; Beebe (2006) identificaram um QTL no Pv05 que explicou a maior parte da
variação deste caráter (37%) em uma população de retrocruzamento. Além deste, também
identificaram outros QTL de menor efeito no Pv07 e Pv09. Os autores, ressaltam que não houve
sobreposição entre os QTL de DPF e DPFL. Diferentemente, como citado anteriormente, aqui
foi identificado um SNP no Pv03 com associação significativa a ambos caracteres, em
condições de casa de vegetação.
Número de legumes por planta – NLPP e Número de sementes por legume – NSPL

Para NLPP, sete SNPs significativamente associados ao caráter foram detectados, com
MAF variando de 0,05 a 0,39, distribuídos nos cromossomos Pv06 e Pv10 (em campo) e Pv07
(em casa de vegetação), exclusivamente. Polimorfismos nos Pv03 e Pv04 foram identificados
em ambas as condições experimentais. Os efeitos dos SNPs foram todos próximos a zero; de
fato, caracteres relacionados à produção de grãos, tal como NLPP, são controlados por muitos
locos de pequeno efeito, os quais muitas vezes não são detectados quando um limiar de
significância é imposto (WEN et al., 2015; BOYLES et al., 2016).
No cromossomo Pv07 já foram apontados QTL envolvidos no controle de NLPP no
feijoeiro (BLAIR; IRIARTE; BEEBE, 2006; KAMFWA; CICHY; KELLY, 2015a). Além
deste, os autores também identificaram, por análise de ligação, QTL nos cromossomos Pv09 e
Pv11 (BLAIR; IRIARTE; BEEBE, 2006) e no Pv05, por mapeamento associativo (BEATTIE
et al., 2003; KAMFWA; CICHY; KELLY, 2015a).
Assim como NLPP, NSPL é um dos componentes de produção de grãos no feijoeiro, cujos
locos envolvidos possuem pequeno efeito. Neste caso, foram identificados 11 SNPs
significativamente associados, cujo maior efeito foi de 0,36, com MAF variando de 0,06 a 0,35
e distribuídos nos cromossomos Pv01 (em ambas as condições experimentais), Pv02 (em casa
de vegetação) e Pv04,0 Pv07, Pv08, Pv10 e Pv11 (em campo). Até o presente, não haviam sido
detectados locos com associação significativa para este caráter em P. vulgaris.
Massa de 100 grãos –M100

Diferentemente dos componentes de produção citados anteriormente (NLPP e NSPL),
M100 mostrou estimativas maiores de herdabilidade, cujos locos exibiram os maiores efeitos
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detectados neste estudo. Ao todo, 17 SNPs apresentaram associação significativa, todos com
MAF ≤ 0,20, distribuídos nos cromossomos Pv01, Pv07 e Pv08 (em casa de vegetação); Pv04
e Pv09 (em campo); e Pv2, Pv10 e Pv11 (em ambas condições experimentais).
Interessantemente, os SNPs estão contidos em clusters nas porções terminais dos cromossomos
Pv01, Pv08, Pv10 e Pv11 (Figura 10)
O tamanho da semente é um caráter positiva e fortemente correlacionado com M100, e
parece ser controlado por um conjunto de genes que varia tanto entre acessos cultivados e
silvestres, quanto de acordo com sua origem – andina ou mesoamericana (TAR’AN;
MICHAELS; PAULS, 2002; BLAIR; IRIARTE; BEEBE, 2006). Estes autores detectaram QTL
nos cromossomos Pv02, Pv07, Pv08 e Pv11 para M100; resultados esses que corroboram com
os obtidos por (KOINANGE; SINGH; GEPTS, 1996), que encontraram QTL para o caráter no
Pv01 e Pv07, bem como por (PARK et al., 2000), que descobriram que o tamanho da semente
é controlado por locos localizados nos Pv03, Pv06 e Pv07. Blair, Iriarte e Beebe (2006) também
identificaram QTL para M100 nos Pv02, Pv07, Pv08 e Pv11, muitos dos quais foram
consistentes em múltiplos ambientes.
Ademais, estas regiões cromossômicas incluem genes de resistência conhecidos (KELLY
et al., 2003) e análogos a genes de resistência (LÓPEZ et al., 2003); isto sugere que algumas
das diferenças quanto ao rendimento de grãos também pode incluir a tolerância a pragas e
doenças, principalmente para o experimento em condições de campo.

4.5.2 Teores de macro e micronutrientes nos grãos
Como mencionado anteriormente, este é o primeiro registo de identificação de locos
envolvidos no controle do teor de macro e micronutrientes, com exceção do N, em grãos de
feijão, via mapeamento associativo.
Vale ressaltar que não existiu correlação entre o caráter M100, diretamente correlacionado
ao tamanho da semente, e os teores de minerais. Além disso, os SNPs associados a tais
caracteres se encontram distribuídos de forma independente no genoma; resultados similares
foram obtidos no mapeamento de QTL por análise de ligação (BEEBE et al., 2006; BLAIR et
al., 2009, 2010b) e indicam um balanço entre o tamanho da semente e a diluição ou
concentração dos minerais.
Alumínio – Al
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Este é o primeiro registro de locos envolvidos no controle do caráter para a espécie,
avaliado a partir do teor do mineral nos grãos. Tradicionalmente, os QTL relacionados ao teor
de Al foram identificados indiretamente a partir da avaliação do desempenho de produtivo de
linhagens de feijão (BLAIR; LÓPEZ-MARÍN; RAO, 2009).
Ao todo, foram aqui identificados 9 SNPs com associação significativa e MAF variando
entre 0,07 e 0,43. Nas condições de campo, locos distribuídos nos Pv01, Pv03, Pv04, Pv08,
Pv09 e Pv11 mostraram-se associados. Já em casa de vegetação, foi detectada uma associação
no Pv06. Finalmente, locos no Pv02 foram identificados como associados em ambas as
condições experimentais.
Interessantemente, todos os SNPs se encontram contidos em genes, com exceção daqueles
localizados no Pv06 e Pv11.
Boro – B e e Cálcio – Ca

Sete SNPs foram identificados como associados ao teor de B, apenas no experimento
realizado em campo. Como citado anteriormente, a herdabilidade desse caráter em condições
de casa de vegetação foi nula.
Diferente do resultado obtido por análise de ligação, que apontou um QTL no Pv05
(BLAIR et al., 2016), os SNPs aqui detectados encontram-se distribuídos nos cromossomos
Pv03, Pv04, Pv07, Pv08 e Pv10. Especificamente aquele no Pv08 e um dos SNPs do Pv10 são
polimorfismos

localizados

nos

exons

dos

genes

preditos

Phvul.008G036600

e

Phvul.010G005200, que codificam para enzimas com domínios de atividade Transferase e
Glycogen synthase, respectivamente.
Para o teor de Ca, também foram detectadas associações significativas apenas no
experimento realizado em campo. Quatro SNPs, com MAF variando de 0,06 a 0,46, encontramse distribuídos nos cromossomos Pv03, Pv04, Pv08 e Pv10 e todos estão contidos em
sequências gênicas. Similarmente, um QTL no Pv08 já havia sido reportado (BLAIR et al.,
2016)
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Cobre – Cu e Ferro – Fe

Ao todo, foram identificados oito SNPs associados ao teor de Cu, quatro em cada uma das
condições experimentais, com MAF variando de 0,07 a 0,42. Apesar do número ser similar
entre os ambientes, os SNPs encontram-se em cromossomos distintos. Em campo, estão
distribuídos nos cromossomos Pv05, Pv06, Pv10 e Pv11, enquanto em casa de vegetação
localizam-se nos Pv02, Pv08 e Pv09. QTL no Pv06, Pv07 e Pv09, além outro no Pv01, já
haviam sido apontados como relacionados ao teor do mineral nos grãos de feijão (BLAIR et al.,
2016).
Um total de 12 SNPs foram associados ao teor de Fe nos grãos de feijão, com MAF
variando de 0,07 a 0,37, e distribuídos nos cromossomos Pv03, Pv07, Pv08 e Pv09, em ambas
as condições experimentais, e nos Pv04, Pv10 e Pv11, exclusivamente em casa de vegetação.
A partir do mapeamento de QTL por análise de ligação, em uma população de RILs, também
foram identificados locos nos cromossomos Pv07, Pv08 e Pv11 (BLAIR et al., 2009, 2010b).
Interessantemente, o Pv07, cromossomo no qual foram identificados SNPs associados ao
teor de Fe em ambas as condições experimentais, contém o gene PvFRO1 que codifica a
proteína Ferric reductase, uma enzima de membrana plasmática, localizada especialmente em
células epidérmicas de raiz, cuja atividade é diretamente relacionada ao acúmulo de ferro em
sementes de feijão (BLAIR et al., 2009). Ainda, em 2014, Diniz et al. verificaram, a partir da
predição in silico da Ferric reductase, a existência de polimorfismos nos domínios NAD e FAD
binding, os quais podem influenciar na atividade da enzima e afetar a capacidade da planta em
absorver o mineral.
Apesar dos SNPs aqui identificados não estarem na sequência de PvFRO1 predita na atual
versão do genoma de P. vulgaris (SCHMUTZ et al., 2014), alguns autores ressaltam que o gene
é membro de uma família cujos ortólogos estão contidos em diferentes regiões, até mesmo
outros cromossomos (WU et al., 2005) e que a expressão é controlada por fatores codificados
por outros genes até o momento não identificados (GRUSAK; PEZESHGI, 1996;
COLANGELO; GUERINOT, 2004).
Potássio – K e Magnésio – Mg

Onze SNPs, com MAF variando de 0,07 a 0,46, foram associados ao teor de K nos grãos
de feijão. Apenas o cromossomo Pv02 exibiu associações significativas para ambas as
condições experimentais. Especificamente na condição de campo, foram identificados SNPs
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nos Pv01, Pv04 e Pv11, enquanto em casa de vegetação os SNPs foram distribuídos entre os
Pv06, Pv07 e Pv08. Similarmente, QTL nos Pv02 e Pv07 já haviam sido identificados, por
análise de ligação, como envolvidos no controle do caráter (BLAIR et al., 2016).
Ao todo, nove associações significativas foram identificadas para o teor de Mg. Os SNPs
apresentaram MAF de 0,05 a 0,41 se encontram distribuídos nos cromossomos Pv01, Pv02,
Pv05, Pv11, para os teores de Mg nos grãos de acessos plantados em condições de campo,
enquanto uma associação no Pv08 foi identificada apenas em casa de vegetação. Dois SNPs no
Pv07 foram identificados para cada uma das condições experimentais, respectivamente e
coincidiram com o QTL previamente identificado por Blair et al. (2016) para este caráter. Além
deste, os autores também identificaram outro QTL no Pv02.
Apenas um dos SNPs aqui identificados foi localizado em sequência gênica, no exon do
gene predito Phvul.001G189100, que codifica para uma proteína Integral Membrane YIP1.
Manganês – Mn e Nitrogênio – N

Considerando todos os macro e micronutrientes aqui analisados, a maior quantidade de
associações significativas foi identificada para o teor de Mg; 14 SNPs com MAF entre 0,05 e
0,48, distribuídos em todos os cromossomos de P. vulgairs, com exceção do Pv05.
Em campo, associações foram identificadas nos Pv01, Pv02, Pv03, todos localizados em
exons, e um na região pericentromérica intergênica do Pv11. Já em casa de vegetação, os SNPs
encontram-se distribuídos nos Pv02, Pv03, Pv04, Pv07, Pv8, Pv09, Pv10 e Pv11. Todos os
SNPs estão contidos em regiões intergênicas, com exceção de um no Pv02 e outro no Pv07,
ambos na 5'-UTR dos genes preditos Phvul.002G132800 e Phvul.007G040100, que codificam
para as proteínas putativas Serotonin transporter e Reticulon-like protein B10-related,
respectivamente.
Blair et al. (2016) também apontam os cromossomos Pv07, Pv08 e Pv10 como portadores
de QTL para o teor do mineral nos grãos de feijão.
O segundo maior número de SNPs associados (13) foi identificado para o teor de N, os
quais encontram-se distribuídos em todos os cromossomos de P. vulgairs, com exceção dos
Pv02 e Pv11. Especificamente, todos os SNP identificados para o teor do nutriente em
condições de casa de vegetação estão contidos em genes.
Kamfwa; Cichy e Kelly (2015b) identificaram, via mapeamento associativo, um total de
17 SNPs, dezesseis localizados no Pv09 e um no Pv03, significativamente associados com o
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teor de N nos grãos. Destes, o mais significativo, no Pv09, explicou cerca de 17% de variação
desse caráter.
Além do teor de N nos grãos, Kamfwa; Cichy e Kelly (2015b) também identificaram no
Pv09, SNPs associados com a nodulação de raízes de feijão, caráter intimamente relacionado
com a absorção de N na espécie. Além disso, estudos anteriores que utilizaram populações de
mapeamento bi-parentais também relataram a presença de QTL para nodulação nesse
cromossomo, além de outros localizados nos Pv02, Pv04 e Pv05 (TSAI et al., 1998).
Tradicionalmente, sabe-se que a absorção de N no feijoeiro está intimamente relacionada
com o potencial produtivo do feijoeiro (MANRIQUE; MANRIQUE; NAKAHODO, 1993).
Portanto, vale destacar que SNPs associados ao teor desse mineral foram identificados próximo
a SNPs associados a DPF (Pv01, Pv03, Pv08), NLPP (Pv06), NSPL (Pv01) e M100 (Pv10).
Sódio – Na e e Fósforo – P

Para o teor de sódio, foram identificadas associações significativas apenas para o
experimento realizado em campo; ao todo, cinco SNPs, todos com MAF < 0,20 e distribuídos
entre os cromossomos Pv01, Pv03, Pv04, Pv08 e Pv09. Estes SNPs encontram-se nas regiões
interagências com exceção daquele localizado no Pv01, que está contido em um exon do gene
predito Phvul.001G200600, que contém um domínio Plant organelle RNA recognition.
Similarmente, um QTL no Pv09 já havia sido identificado, por análise de ligação, como
envolvidos no controle do caráter, além de outro localizado no Pv05 (BLAIR et al., 2016).
Já para o teor de P, ao todo, 11 SNPs exibiram associação significativa, com MAF variando
de 0,05 a 0,43 e distribuídos entre os cromossomos Pv01, Pv06 e Pv10 em condições de campo,
e nos Pv02, Pv03 e Pv05 em casa de vegetação, exclusivamente. Apenas o Pv07 apresentou
SNPs associados nas duas condições experimentais. Com exceção de um SNP no Pv01, todos
os demais encontram-se em genes.
QTL nos Pv02 e Pv05 também foram detectados por análise de ligação, além de um no
Pv11 (BLAIR et al., 2016). Em especial, o QTL no Pv05 vem sendo repetidamente detectado
por análises de ligação, e está ligado ao gene MIPSv que codifica a enzima Myo-inositol
phosphate synthase, a qual é basal para a síntese de fitato (BLAIR et al., 2012, 2016). Este gene
pode desempenhar um papel importante em todo o processo de acúmulo do nutriente pela planta
e, consequentemente, transporte para o grão. Ainda, o fitato pode estar envolvido no acúmulo
de outros minerais, como Fe e Zn (MORAGHAN et al., 2002). Portanto, vale investigar se o
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SNP aqui identificado no Pv05 está em DL com o MIPSv ou se pode estar envolvido em outra
via de absorção ou acúmulo de P.
Assim como N, os teores de P no solo e a capacidade da planta em absorver o nutriente
influencia diretamente as taxas de crescimento e produção de grãos no feijoeiro (SILVA et al.,
2014; TURUKO; MOHAMMED, 2014). Interessantemente, também foi observado que a
maioria dos SNPs identificados para este caráter se encontram próximos aqueles associados
com DPF (Pv03, Pv07, Pv08) e com os componentes de produção NLPP (Pv03, Pv06), NSPL
(Pv01, Pv07, Pv08) e M100 (Pv02, Pv10).
Enxofre – S e Zinco – Zn

Apenas três SNPs, com MAF < 0,20, foram identificados como associados ao teor de S nos
grãos de feijão colhidos em campo. Os SNPs localizados no Pv01 e Pv06 encontram-se em
exons dos genes preditos Phvul.001G111900 e Phvul.006G093300, que codificam uma
Putative binding protein e uma Integral component of membrane, respectivamente. Além
destes, também foi identificado um SNP na região intergênica do Pv02. QTL no Pv06 já havia
sido identificado por análise de ligação, além de um no Pv11 (BLAIR et al., 2016)
Com relação ao teor de Zn, foram identificados 14 SNPs, com MAF variando de 0,13 a
0,39, e distribuídos por todos os cromossomos, com exceção dos Pv04 e Pv06. Em populações
de RILs, QTL para este caráter foram identificados nos Pv03, Pv06 e Pv08 (BLAIR et al., 2009,
2010b) e no Pv09 (BLAIR et al., 2009, 2010; GELIN et al., 2007).
Vale destacar a proximidade física entre SNPs com associação para Fe e Zn nos
cromossomos Pv09 (Figura 10), em uma região na qual foi verificado elevado DL (Figura5) e
Pv11. A co-localização de QTL neste cromossomo para a concentração de Fe e Zn em grãos de
feijão já havia sido reportada (BLAIR et al., 2009). Estes resultados sugerem que alguns dos
QTL para o acúmulo de ambos os minerais podem estar ligados ou ter ação pleiotrópica,
controlando ambas as características simultaneamente. Tal resultado sugere que ambos os
minerais apresentem mecanismos semelhantes de absorção ou acúmulo no feijoeiro, assim
como ficou estabelecido para trigo (FROSSARD et al., 2000; HACISALIHOGLU; KOCHIAN,
2003). A proximidade de QTL para os teores de Fe e Zn é promissora para uso no melhoramento
da espécie buscando uma maior concentração desses minerais, uma vez que possibilita a seleção
simultânea, tanto fenotipicamente quanto através da seleção assistida.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da estrutura populacional a partir dos SNPs gerados por GBS evidenciou a
distinção entre os acessos de feijoeiro de acordo com o pool gênico, confirmada, igualmente,
pela estimativa do coeficiente de parentesco, também obtida a partir da informação genotípica.
Ainda, percebeu-se uma tendência de agrupamento entre os acessos provenientes da mesma
instituição de melhoramento, principalmente aqueles provenientes do IAC.
Ao verificar os padrões de DL no genoma de P. vulgaris, ficou evidente que a medida usual
(𝑟 2 ) fornece resultados viesados, principalmente devido ao elevado grau de parentesco entre os
acessos aqui utilizados. A medida que corrige este viés (𝑟𝑉2 ) foi então usada e possibilitou
constatar que os maiores blocos genômicos em DL estão contidos nas regiões centroméricas e
pericentroméricas dos cromossomos. Elevado DL entre locos de cromossomos diferentes
também foi observado, sugerindo que o processo de melhoramento e o sistema de cruzamento
da espécie também contribuem para a magnitude do DL, uma vez que o viés decorrente da
estrutura populacional e do parentesco foram corrigidos.
Com relação às análises fenotípicas, o uso de ferramentas baseadas na abordagem de
modelos mistos permitiu a seleção de diferentes estruturas de VCOV, o que melhorou a
estimativa das médias preditas. O painel aqui utilizado apresenta maior variabilidade fenotípica
para os caracteres agronômicos DPF, DPFL, NLPP, NSPL e M100, e para o teor dos nutrientes
Cu, Fe e Zn nos grãos. Considerando os demais macro e micronutrientes, a inclusão no painel
de novos acessos contrastantes pode vir a incrementar a variablidade para esses caracteres e
melhor contribuir para o entendimento da sua arquitetura genética.
Cada vez mais, se confirma que vários caracteres economicamente importantes são de
natureza quantitativa e influenciados por muitos locos que contribuem com uma pequena
porção da variação fenotípica total. Nesse cenário, abordagens de mapeamento, tanto por
análise de ligação quanto associativo, vem sendo amplamente usadas para estimar quantos e
quais são os QTL responsáveis pela variação fenotípica presente nas populações sob estudo,
localizar a sua posição no genoma e estimar seus efeitos. Recentemente, os modelos que
consideram o uso de covariáveis para evitar falsas associações ou múltiplos locos contribuem
para a melhoria do poder estatístico para fins de mapeamento. Além disso, visto que muitos
desses caracteres são influenciados pelo ambiente, é válido adotar abordagens de mapeamento
nas quais a interação G x A é considerada no modelo.
Além da busca por abordagens metodológicas para dar aos dados o tratamento mais
adequado, uma outra contribuição relevante deste estudo é a disponibilização de um grande
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número de locos polimórficos (SNPs), de alta qualidade, genotipados para os acessos que
compõem o painel. Ainda, a identificação de polimorfismos associados a caracteres importantes
para a cultura, e fisicamente próximos a genes tradicionalemnte relacionados ao seu controle,
reforça a qualidade dos dados genotípicos aqui obtidos, abrindo a possibilidade de que outras
pesquisas de mapeamento associativo sejam conduzidas.
A maioria dos SNPs identificados no presente estudo está contida em genes. Apesar de não
se poder afirmar que estes estejam diretamente controlando a variação do caráter, pode-se
considerá-los como candidatos, principalmente aqueles com polimorfismos em exons. Portanto,
como perspectivas para a exploração de tais genes, recomenda-se o seu uso para: (i) investigar
as possíveis vias metabólicas nas quais possam estar envolvidos; (ii) comparar as sequências
gênicas completas entre acessos de P. vulgaris e de espécies relacionadas, na busca por
possíveis polimorfismos não-conservados, ou seja, daqueles que alteram a estrutura da proteína;
(iii) estudar a expressão diferencial em acessos contrastantes fenotipicamente ou submetidos a
diferentes condições, tais como a disponibilidade de nutrientes no substrato de cultivo; e (iv) a
seleção assistida por marcadores, como uma ferramenta no auxílio em etapas de melhoramento
da cultura.
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Anexo A – Acessos que compõem o painel de diversidade do IAC, classificados de acordo com
a instituição de origem, tipo de faseolina (tipo “T” Andino e “S” Mesoamericano),
tamanho do grão e grupo comercial
(continua)
Instituição
Tamanho do
Grupo
Tegumento
Nome
Faseolina
de origem
grão
Comercial
do Grão
CIAT

A 0774

S

Média

Creme

A-449

S

Média

Carioca

AND-277

T

Grande

Rajado

AND-279

S

Pequena

Preto

Antioquia 8

T

Grande

Rajado

Apetito Blanco

S

Grande

Mulatinho

ARA-

S

Média

Carioca

ARC-3

S

Pequena

Preto

ARC-4

S

Média

Preto

Baetão(30273)

S

Média

Rajado

Bagajo

T

Média

Amendoim

Barbunya

S

Média

Branco

BAT 447

S

Pequena

Creme

Branco Argentino

T

Grande

Branco
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Anexo A – Acessos que compõem o painel de diversidade do IAC, classificados de acordo com
a instituição de origem, tipo de faseolina (tipo “T” Andino e “S” Mesoamericano),
tamanho do grão e grupo comercial
(continuação)
Instituição
Tamanho do
Grupo
Tegumento
Nome
Faseolina
de origem
grão
Comercial
do Grão
CIAT

CAL-143

T

Grande

RAJ

Chileno/Branco

T

Grande

Branco

DOR-390

S

Média

Preto

DOR-476

S

Média

Vermelho

ECU-311

S

Média

Rosado

EMP-407

S

Média

Carioca

EMP-81

S

Média

Creme

FEB 179

T

Grande

Carioca

FEB 180

S

Média

Carioca

FEB-176

S

Pequena

Carioca

FEB-177

S

Pequena

Carioca

Flor de Mayo

S

Grande

Rosado

G2333

S

Média

Vermelho

Garbancillo

S

Pequena

Branco
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Anexo A – Acessos que compõem o painel de diversidade do IAC, classificados de acordo com
a instituição de origem, tipo de faseolina (tipo “T” Andino e “S” Mesoamericano),
tamanho do grão e grupo comercial
(continuação)
Instituição
Tamanho do
Grupo
Tegumento
Nome
Faseolina
de origem
grão
Comercial
do Grão
CIAT

Great Northern

S

Média

Branco

Guatemala-479

S

Pequena

Preto

Honduras-32

S

Média

Preto

Jalo

T

Grande

Jalo

Jalo-110

T

Grande

Jalo

Jamapa(CIAT)

S

Média

Preto

Jamapa(CNF1671)x

S

Pequena

Preto

México-115

S

Média

Canário

México-498

S

Média

Preto

Mortiño

S

Pequena

Rajado

Mulatinho(VP102)

S

Média

Creme

Perry Marron

S

Pequena

Cánário

Pinto-114

S

Grande

Pinto Beans

Pompadour

T

Grande

Rajado
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Anexo A – Acessos que compõem o painel de diversidade do IAC, classificados de acordo com
a instituição de origem, tipo de faseolina (tipo “T” Andino e “S” Mesoamericano),
tamanho do grão e grupo comercial
(continuação)
Instituição
Tamanho do
Grupo
Tegumento
Nome
Faseolina
de origem
grão
Comercial
do Grão
CIAT

Porrillo Sintético

S

Média

Preto

Porrillo-1

S

Média

Preto

Preto do Pocrone

S

Pequena

Preto

Preto-184

S

Média

Preto

Preto-208

S

Média

Preto

Puebla-152(CIAT)

S

Média

Preto

Puebla-152(CNF1807)

S

Pequena

Preto

RAZ-49

S

Média

Preto

RAZ-55

S

Média

Preto

RAZ-56

S

Pequena

Preto

Red Kidney

T

Grande

Dark Red
Kidney

Red Mexican

S

Média

Roxinho

Sanilac

S

Pequena

Branco

SEA-5

S

Grande

Creme
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Anexo A – Acessos que compõem o painel de diversidade do IAC, classificados de acordo com
a instituição de origem, tipo de faseolina (tipo “T” Andino e “S” Mesoamericano),
tamanho do grão e grupo comercial
(continuação)
Instituição
Tamanho do
Grupo
Tegumento
Nome
Faseolina
de origem
grão
Comercial
do Grão
CIAT

EMBRAPA

Small White 59
Preto

S

Pequena

Preto

TO

S

Média

Carioca

TU

S

Pequena

Preto

Turrialba-1

S

Pequena

Preto

VAX-1

S

Média

Carioca

Vermelhinho

T

Média

Vermelho

Aporé

S

Média

Carioca

BRS Cometa

S

Média

Carioca

BRS Horizonte

S

Média

Carioca

BRS Pontal

S

Média

Carioca

BRS Requinte

S

Média

Carioca

BRS Pitanga

S

Pequena

Vermelho

BRS Vereda

S

Pequena

Rosinha

BRSMG Talismã

S

Média

Carioca
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Anexo A – Acessos que compõem o painel de diversidade do IAC, classificados de acordo com
a instituição de origem, tipo de faseolina (tipo “T” Andino e “S” Mesoamericano),
tamanho do grão e grupo comercial
(continuação)
Instituição
Tamanho do
Grupo
Tegumento
Nome
Faseolina
de origem
grão
Comercial
do Grão
EMBRAPA

Carioca Precoce

S

Pequena

Carioca

CNFC 10762

S

Média

Carioca

Jalo Precoce

S

Grande

Jalo

Pérola

S

Média

Carioca

CHC 98-42

S

Média

Carioca

FEPAGRO

TB 01-13

S

Média

Canário

FT SEMENTES

FT 08-47

S

Média

Carioca

FT 08-75

S

Média

Carioca

29/24-6-1-1

S

Pequena

Preto

Alemão

S

Pequena

Preto

Batista Brilhante
(CB)

S

Pequena

Mulatinho

Carioca Comum

S

Média

Carioca

CxU - 1.19

S

Grande

Carioca

CxU - 1.5

T

Grande

Preto

EPAGRI

IAC

119

Anexo A – Acessos que compõem o painel de diversidade do IAC, classificados de acordo com
a instituição de origem, tipo de faseolina (tipo “T” Andino e “S” Mesoamericano),
tamanho do grão e grupo comercial
(continuação)
Instituição
Tamanho do
Grupo
Tegumento
Nome
Faseolina
de origem
grão
Comercial
do Grão
IAC

CxU - 1.7

T

Grande

Mulatinho

CxU - 2.11

T

Média

Mulatinho

CxU - 2.16

S

Média

Rajado

CxU - 7.8

S

Média

Preto

E/20-2-1

S

Média

Preto

Frijol Negro

S

Grande

Preto

Gen 41/35-3-2/2

S

Média

Carioca

Gen 45/57-4-2-1/4

S

Média

Carioca

Gen 45/57-7-3-1/2

S

Média

Carioca

Gen 45/57-7-3-1/4

S

Média

Carioca

Gen 49/61-1/2

S

Média

Carioca

Gen 87/73-5-3/1

S

Média

Carioca

Gen C 10-2-16/8

S

Média

Carioca

Gen C 10-2-4/41

S

Média

Carioca
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Anexo A – Acessos que compõem o painel de diversidade do IAC, classificados de acordo com
a instituição de origem, tipo de faseolina (tipo “T” Andino e “S” Mesoamericano),
tamanho do grão e grupo comercial
(continuação)
Instituição
Tamanho do
Grupo
Tegumento
Nome
Faseolina
de origem
grão
Comercial
do Grão
IAC

Gen FAP - F3 - 2

S

Média

Carioca

Gen FAP - F3
RC2-2

S

Média

Carioca

Gen P10-1-9/38

S

Média

Carioca

Gen05C1-3-2-1-1

S

Média

Carioca

Gen05C1-3-3-1-1

S

Média

Carioca

Gen05C2-1-1-1-1

S

Média

Carioca

Gen05C2-1-1-1-3

S

Média

Carioca

Gen05C2-1-6-1-1

S

Média

Carioca

Gen05C3-2-4-1-1

S

Média

Carioca

Gen05C3-2-4-1-7

S

Média

Carioca

Gen05C4-3-1-1-1

S

Média

Carioca

Gen05C4-3-1-1-2

S

Média

Carioca

Gen05C4-4-3-1-2

S

Média

Carioca

Gen05C4-6-2-1-2

S

Média

Carioca
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Anexo A – Acessos que compõem o painel de diversidade do IAC, classificados de acordo com
a instituição de origem, tipo de faseolina (tipo “T” Andino e “S” Mesoamericano),
tamanho do grão e grupo comercial
(continuação)
Instituição
Tamanho do
Grupo
Tegumento
Nome
Faseolina
de origem
grão
Comercial
do Grão
IAC

Gen05C5-1-2-2-2

S

Pequena

Carioca

Gen05C5-2-10-11

S

Média

Carioca

Gen05C6-3-5-2-1

S

Pequena

Carioca

Gen05C6-4-5-1-2

S

Média

Carioca

Gen05C7-3-2-2-2

S

Média

Carioca

Gen05P3-1-6-1

T

Média

Preto

Gen05P4-2-6-2

T

Média

Preto

Gen05P5-3-8-1

T

Média

Carioca

Gen05P5-3-8-2

T

Média

Carioca

Gen05P5-4-8-2

T

Média

Preto

Gen05Pr11-2-13-1

S

Média

Preto

Gen05Pr11-2-14-2

S

Média

Preto

Gen05Pr11-2-3-1

S

Média

Preto

Gen05Pr11-3-5-1

S

Média

Preto
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Anexo A – Acessos que compõem o painel de diversidade do IAC, classificados de acordo com
a instituição de origem, tipo de faseolina (tipo “T” Andino e “S” Mesoamericano),
tamanho do grão e grupo comercial
(continuação)
Instituição
Tamanho do
Grupo
Tegumento
Nome
Faseolina
de origem
grão
Comercial
do Grão
IAC

Gen05Pr11-6-5-1

S

Pequena

Preto

Gen05PR13-1-61-2

S

Média

Preto

Gen05PR13-1-81-1

S

Média

Preto

Gen05PR13-1-81-2

S

Pequena

Preto

Gen05PR13-2-21-2

S

Média

Carioca

H96A102-1-1-152

S

Média

Carioca

H96A28 - P4 - 1 1- 1 - 1

S

Média

Carioca

H96A31-P2-1-11-1

S

Pequena

Carioca

IAC - Alvorada

S

Pequena

Carioca

IAC - Milênio

S

Média

Carioca

IAC-Apuã

S

Média

Carioca

IAC-AYSÓ

S

Média

Carioca

IAC-Carioca

S

Média

Carioca

IAC-Carioca
Akytã

S

Pequena

Carioca
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Anexo A – Acessos que compõem o painel de diversidade do IAC, classificados de acordo com
a instituição de origem, tipo de faseolina (tipo “T” Andino e “S” Mesoamericano),
tamanho do grão e grupo comercial
(continuação)
Instituição
Tamanho do
Grupo
Tegumento
Nome
Faseolina
de origem
grão
Comercial
do Grão
IAC

IAC-Carioca Aruã

S

Pequena

Carioca

IAC-Carioca
Pyatã

T

Média

Carioca

IAC-Carioca
Tybatã

S

Média

Carioca

IAC-Maravilha

S

Média

Preto

IAC-UNA

S

Pequena

Preto

IAC-Votuporanga

S

Média

Carioca

IAC-Ybaté

S

Média

Carioca

IPR - Tangará

S

Média

Carioca

J/39-1-3-2

S

Média

Zebra

J/43-1-1-1

S

Média

Carioca

J/43-5-1

S

Média

Carioca

J/61-5-3-1

S

Média

Carioca

Jabola

T

Grande

Jalo

Oito e Nove

S

Pequena

Preto
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Anexo A – Acessos que compõem o painel de diversidade do IAC, classificados de acordo com
a instituição de origem, tipo de faseolina (tipo “T” Andino e “S” Mesoamericano),
tamanho do grão e grupo comercial
(continuação)
Instituição
Tamanho do
Grupo
Tegumento
Nome
Faseolina
de origem
grão
Comercial
do Grão
IAC

IAPAR

Rosado-13

S

Média

Rosinha

Rosinha G2

S

Média

Rosinha

Tupi

S

Média

Creme

UxC - 1.1

S

Média

Mulatinho

UxC - 1.19

S

Pequena

Mulatinho

UxC - 1.2

S

Grande

Mulatinho

UxC - 1.5

S

Grande

Rajado

UxC - 2.18

T

Pequena

Preto

UxC - 2.20

S

Média

Rajado

UxC - 3.3

T

Grande

Preto

UxC - 9.16

S

Grande

Rajado

IAPAR - 31

T

Pequena

Pinto Beans

IAPAR - 81

T

Média

Carioca

LP 09-40

S

Média

Carioca
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Anexo A – Acessos que compõem o painel de diversidade do IAC, classificados de acordo com a
instituição de origem, tipo de faseolina (tipo “T” Andino e “S” Mesoamericano), tamanho
do grão e grupo comercial
(continuação)
Instituição
Tamanho do
Grupo
Tegumento
Nome
Faseolina
de origem
grão
Comercial
do Grão
LP-90-91 R.Bac.

S

Pequena

Carioca

UEM

LEC 01-11

S

Média

Carioca

UFLA

Carioca MG

S

Média

Carioca

Caneludo

S

Pequena

Carioca

Branquinho

S

Média

Carioca

Brasil 2

S

Pequena

Creme

Campeão II

S

Média

Carioca

Carioca Lustroso

S

Média

Carioca

Feijão Suíço

T

Grande

Creme

Rio Tibagi

S

Pequena

Preto

Serro Azul
Brilhante

S

Pequena

Canário

Serro Azul Fosco

S

Pequena

Mulatinho

Grande

Cramberry

IAPAR

Varidade Crioula

Variedade
Crioula/CENA

IAC

*Gen 07 - 04
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Anexo A – Acessos que compõem o painel de diversidade do IAC, classificados de acordo com a
instituição de origem, tipo de faseolina (tipo “T” Andino e “S” Mesoamericano), tamanho
do grão e grupo comercial
(conclusão)
Instituição
Tamanho do
Grupo
Tegumento
Nome
Faseolina
de origem
grão
Comercial
do Grão
IAC

*PR10-4-4/24

Média

Preto

*Testemunhas
CIAT - Centro Internacional de Agricultura Tropical; EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária;
EPAGRI – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina; FEPAGRO – Fundação Estadual de
Pesquisa Agropecuária/RS; IAC - Instituto Agronômico de Campinas; IAPAR - Instituto Agronômico do Paraná, UEM Universidade Estadual de Maringá, UFLA - Universidade Federal de Lavras; CENA - Centro de Energia Nuclear na
Agricultura.
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Anexo B – Matriz de correlação estimada com base nos valores das médias dos caracteres agronômicos e teores de macro e micronutrientes em
grãos de feijão em condições de campo (diagonal superior) e casa de vegetação (diagonal inferior). Valores em negrito correspondem
aos testes cujos valores de 𝑝 foram significativos, considerando um limiar de acordo com o critério de correção de Bonferroni, com
um nível de significância único de 5%
Caráter DPF DPFL NLPP NSPL M100 Al
B
Ca
Cu
Fe
K
Mg Mn
N
Na
P
S
Zn
DPF
0,83 -0,55 0,30 0,57 -0,56 0,15 -0,08 -0,13 0,18 0,06 0,17 0,26 0,11 -0,41 -0,10 0,08 0,03 -0,06
DPFL -0,31 0,24 0,03 -0,21 0,52 -0,05 0,07 0,18 -0,03 -0,07 -0,16 -0,11 -0,07 0,14 0,07 -0,06 -0,06 -0,08
NLPP 0,62 0,03 0,32 0,50 -0,37 0,05 0,02 0,18 0,11 0,12 0,21 0,17 0,02 -0,14 -0,21 0,05 0,10 0,05
NSPL 0,56 -0,20 0,36 0,73 -0,50 -0,01 -0,02 0,06 0,07 0,14 0,21 0,31 0,00 -0,27 -0,32 0,03 0,21 -0,09
M100 -0,68 0,13 -0,67 -0,62 0,88 -0,08 0,10 0,07 -0,13 -0,09 -0,19 -0,16 -0,19 0,08 0,26 -0,17 -0,18 -0,08
Al
0,01 0,06 0,02 -0,03 -0,04 -0,03 -0,14 0,12 0,72 0,55 0,21 -0,09 0,54 -0,23 0,59 0,09 -0,51 0,27
B
0,06 -0,08 0,05 0,08 -0,13 -0,03 0,05 0,06 -0,18 -0,23 0,12 0,07 -0,04 0,13 -0,11 0,23 0,02 -0,30
Ca
0,09 -0,01 0,08 0,13 -0,11 0,16 0,12 0,14 0,17 0,15 0,09 0,37 0,12 -0,04 -0,01 -0,06 0,05 -0,01
Cu
0,02 0,04 0,02 -0,08 -0,09 0,45 0,01 0,08 -0,03 0,53 0,26 -0,05 0,53 -0,03 0,46 0,18 -0,29 0,35
Fe
-0,13 0,06 -0,09 -0,10 0,05 -0,24 0,15 0,11 -0,15 0,09 0,19 -0,05 0,43 0,06 0,28 0,15 -0,17 0,30
K
-0,05 0,07 0,01 0,05 0,00 0,12 0,04 0,07 0,18 -0,13 0,09 0,31 0,23 0,04 0,05 0,19 -0,01 0,29
Mg
0,16 -0,04 0,08 0,23 -0,13 0,08 0,01 0,28 -0,04 -0,10 0,17 0,18 0,01 -0,11 -0,25 0,10 0,23 -0,02
Mn
-0,33 0,10 -0,13 -0,25 0,07 0,12 0,08 0,20 0,25 0,18 0,15 0,01 0,07 0,09 0,44 0,14 -0,28 0,12
N
-0,07 0,12 -0,06 -0,19 -0,01 0,09 0,00 -0,18 0,24 0,12 -0,02 -0,07 0,21 0,43 -0,03 0,27 0,23 0,07
Na
-0,03 -0,12 -0,08 0,01 0,01 -0,11 0,12 0,25 -0,03 0,35 -0,11 0,17 0,13 -0,01 0,01 0,00 -0,48 0,09
P
-0,18 0,02 -0,23 -0,20 0,11 -0,02 0,10 -0,25 0,26 0,13 0,11 -0,18 0,05 0,44 0,18 0,16 -0,03 0,10
S
0,13 -0,05 0,03 -0,01 -0,06 0,25 -0,08 0,25 0,45 -0,09 0,09 0,19 0,19 0,16 -0,09 -0,05 0,01 -0,14
Zn
-0,07 0,01 -0,12 -0,03 0,01 -0,08 0,01 -0,11 0,03 0,26 -0,13 -0,01 0,08 0,24 0,10 0,18 -0,14 0,07
Caráter: Período, em dias, do plantio à floração (DPF); período, em dias, para a formação do legume (DPFL = DPC – DPF, em que DPC é a variável resposta correspondente
ao período, em dias, do plantio à colheita); número de legumes por planta (NLPP); número de sementes por legume (NSPL); massa, em gramas, de 100 sementes (M100);
alumínio (Al), boro (B), cálcio (Ca), cobre (Cu), ferro (Fe), potássio (K), magnésio (Mg), manganês (Mn), nitrogênio (N), sódio (Na), fósforo (P), enxofre (S) e zinco (Zn)
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Anexo C – Análise química do solo de uma área experimental do Instituto Agronômico – IAC
(Campo) e da mistura de solo e substrato, utilizada em vasos
Casa de vegetação
Descrição
Unidade
Campo
Substrato
Solo
Mistura
-1
AT
g kg
434
643
539
641
Silte
g kg
18
130
23
48
Argila
g kg
548
227
437
311
Classe de Textura
arg
md-ar
arg
md-arg
pH

-

6,5

6,8

4,7

7

Al
B
Ca
Cu
Fe
K
Mg
Mn
P
S
Zn

nmolc.dm-3
mg.dm-3
nmolc.dm-3
mg.dm-3
mg.dm-3
nmolc.dm-3
nmolc.dm-3
mg.dm-3
g.dm-3
nmolc.dm-3
mg.dm-3

<1
0,27
40
1,9
4
1,7
27
10,6
103
4
2,4

<1
1,38
210
3,9
89
28,3
31
10,3
521
190
6,7

2
0,21
5
0,09
18
2,1
3
1,6
11
35
0,5

<1
0,46
70
17
49
14,2
17
7,5
172
334
2,6

Areia Total (AT)
Classe: argiloso (arg), médio-arenoso (md-ar), médio-argiloso (md-arg)
alumínio (Al), boro (B), cálcio (Ca), cobre (Cu), ferro (Fe), potássio (K), magnésio (Mg), manganês (Mn),
fósforo (P), enxofre (S) e zinco (Zn)
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Anexo D – Descrição, de acordo com os termos GO (gene ontology) referentes à função
molecular, de genes candidatos com SNPs (single nucleotide polymorphism)
associados a caracteres agronômicos e teor de macro e micronutrientes em
sementes de feijão
(continua)
Gene candidato
Descrição
Phvul.001G010700 ATP-dependent protease la domain-containing protein
Phvul.001G023500 RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain)
Phvul.001G064400 Protein Y56A3A.33
Phvul.001G089400 PPR repeat family
Phvul.001G111900 Importin Beta
Phvul.001G146200 Coiled-coil domain-containing protein 115
Phvul.001G162600 Protein PCS-1, isoform A
Phvul.001G173100 Protein Phosphatase 2c 67-Related
Phvul.001G189100 Integral membrane YIP1 familY protein
Phvul.001G191700 Ubiquitin/60s ribosomal protein L40 fusion
Phvul.001G200600 Plant organelle RNA recognition domain (PORR)
Phvul.001G255800 Dual specificity protein phosphatase
Phvul.001G256000 GLE-1-related
Phvul.001G261100 ELMO/CED-12 domain-containing protein-related
Phvul.001G266900 3-5 exonuclease
Phvul.002G007100 C2H2-type zinc finger (zf-C2H2_6)
Phvul.002G010700 Protein short-root
Phvul.002G080800 Actin cross-linking protein
Phvul.002G107600 Mlo family (Mlo)
Phvul.002G132800 Putative serotonin transporter
Phvul.002G134900 CGI-141-related/lipase containing protein
Phvul.002G157500 Lysine-specific demethylase LID
Phvul.002G174100 Exostosin heparan sulfate glycosyltransferase
Phvul.002G211000 Phvul.002G228200 DNA mismatch repair protein MUTS2
Phvul.002G274800 Auxilin/cyclin G-associated kinase-related
Phvul.002G314400 ARF-GAP DOMAIN AND FG REPEAT-CONTAINING PROTEIN 1
Phvul.002G332600 Phvul.003G020200 Fe(II) oxygenase superfamily
Phvul.003G020600 60S acidic ribosomal proteiN P0
Phvul.003G029500 Alcohol dehydrogenase related
Phvul.003G042200 magnesium transporter MRS2-5
Phvul.003G042500 UPF0420 protein C16ORF58
Phvul.003G052900 Potassium transporter 6
Phvul.003G093100 tRNA delta 2 -isopentenylpyrophosphate transfe
Phvul.003G108800 Jouberin
Phvul.003G119500 Wall-associated receptor kinase galacturonan-binding
Phvul.003G121500 Ca2+-activated rela/spot-like protein
Phvul.003G188500 DNA polymerase iii subunit epsilon
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Anexo D – Descrição, de acordo com os termos GO (gene ontology) referentes à função
molecular, de genes candidatos com SNPs (single nucleotide polymorphism)
associados a caracteres agronômicos e teor de macro e micronutrientes em
sementes de feijão
(continuação)
Gene candidato
Descrição
Phvul.003G275500 Homeodomain interacting protein kinase, isoform A
Phvul.004G005900 Alkane hydroxylase CYP96A15-RELATED
Phvul.004G010800 CbiX (CbiX)
Phvul.004G011600 RNA HELICASE
Phvul.004G012300 Phvul.004G156100 Ring finger and CHY zinc finger domain-containing protein
Phvul.005G020400 ATM Interactor
Phvul.005G043400 40S ribosomal protein SA
Phvul.005G049600 Cullin binding (Cullin_binding) // Protein of unknown
Phvul.005G067100 Beta-1,3-galactosyltransferase 13-related
Phvul.005G127500 expressed protein
Phvul.005G176700 Signal peptidase complex catalytic subunit SEC11
Phvul.006G053100 Tyrosine kinase specific for activated (GTP-bound) p21c
Phvul.006G082600 Werner syndrome ATP-dependent helicase
Phvul.006G089400 Phvul.006G093300 NA+/CA2+ K+ independent exchanger
Phvul.006G121700 dead-box atp-dependent rna helicase 40
Phvul.006G196800 cysteine-rich repeat secretory protein
Phvul.007G000800 protein kinase family protein-related
Phvul.007G003800 protein of unknown function (duf1685) (duf1685)
Phvul.007G022200 beta-tubulin cofactor d
Phvul.007G040100 reticulon-like protein b10-related
Phvul.007G040400 leucine-rich repeat protein kinase-like protein
regulator of chromosome condensation (rcc1)
Phvul.007G078300 family with f
Phvul.007G085600 f23m19.14 protein-related
Phvul.007G151900 ras-related protein rabc2a
Phvul.007G206800 phytochrome a
Phvul.007G208600 asynaptic 3
Phvul.007G237700 gdt1-like protein 2, chloroplastic
Phvul.007G259900 protein phosphatase 2c 68-related
glycyl-trna synthetase/dna polymerase
Phvul.008G004200 subunit gamma-2
Phvul.008G005500 lob domain-containing protein 40
Phvul.008G015000 abc transporter b family member 20-related
Phvul.008G025700 pushover/retinoblastoma-associated factor 600
Phvul.008G033400 exocyst subunit exo70 family protein e1
Phvul.008G036600 starch synthase 2, chloroplastic/amyloplastic
Phvul.008G039100 vesicle transport v-snare 12
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Anexo D – Descrição, de acordo com os termos GO (gene ontology) referentes à função
molecular, de genes candidatos com SNPs (single nucleotide polymorphism)
associados a caracteres agronômicos e teor de macro e micronutrientes em
sementes de feijão
(conclusão)
Gene candidato
Descrição
Phvul.008G128500 emb
Phvul.008G209000 Phvul.008G227500 immediate early response 3-interacting protein 1
Phvul.008G229300 proprotein convertase subtilisin/kexin
Phvul.008G258900 basic region leucine zipper (bzip_2)
splicing factor, suppressor of
Phvul.008G270300 white-apricot homolog
Phvul.008G275200 frigida-like protein 5
Phvul.008G280600 gbf-interacting protein 1
Phvul.008G291100 protein kinase domain (pkinase) // tpr repeat (tpr_11)
groes-like zinc-binding alcohol dehydrogenase
Phvul.009G041600 family prot
Phvul.009G188100 tcp family transcription factor (tcp)
Phvul.009G198000 amino acid transporter-related
Phvul.009G256200 u5 snrnp-specific protein-like factor and rel
2-oxoglutarate-dependent dioxygenase family
Phvul.009G262600 protein-relate
Phvul.010G005200 transferase family (transferase)
Phvul.010G022700 cytochrome p450 cyp2 subfamily
Phvul.010G026100 leucine-rich repeat-containing protein
Phvul.010G026300 leucine-rich repeat-containing protein
Phvul.010G030800 asparagine--trna ligase, cytoplasmic 2
Phvul.010G050200 double-stranded rna-binding zinc finger protei
Phvul.010G059500 protein of unknown function (duf1191) (duf1191)
Phvul.011G013200 long-chain-alcohol o-fatty-acyltransferase / wax synthase
Phvul.011G016300 sodium-dependent phosphate transporters
Phvul.011G020600 scarecrow-like protein 4-related
Phvul.011G190300 subtilisin-like serine endopeptidase family protein
Phvul.011G194500 g-type lectin s-receptor-like serine/threonine-protein k

