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RESUMO GERAL  

 

GUIMARÃES, P. H. R. Método para fenotipagem de raiz e mapeamento associativo 

para tolerância à deficiência hídrica em arroz. 2017. 130 f. Tese (Doutorado em 

Genética e Melhoramento de Plantas) - Escola de Agronomia, Universidade Federal de 

Goiás, Goiânia, 2017.
1 

 

As mudanças climáticas e a sua influência na agricultura têm sido assunto recorrente nas 

reuniões de lideranças mundiais. Espera-se que essas sejam acompanhadas por aumento na 

temperatura, períodos de deficiência hídrica e mudanças no ciclo biológico de pragas e 

doenças. Esperam-se grandes mudanças na geografia agrícola, pois regiões aptas ao cultivo 

de determinadas culturas poderão se tornar inaptas. O arroz (Oryza sativa L.) que é tido 

como importante fonte alimentar e sensível às condições de restrição hídrica pode ser 

drasticamente afetada por tais mudanças. Os objetivos deste trabalho foram: (i) avaliar o 

sistema radicular de acessos de arroz de terras altas; (ii) identificar SNPs e associá-los com 

características morfológicas ligadas ao vigor vegetativo em arroz sob condições de 

restrição hídrica. Foi utilizado um painel de diversidade de arroz, os acessos desse painel 

foram avaliados em dois ensaios (casa de vegetação e a campo). No primeiro ensaio foram 

avaliados 217 acessos em casa de vegetação, em uma plataforma de fenotipagem (Sistema 

Integrado para Tratamento Induzido de Seca - SITIS). Este ensaio foi conduzido no ano de 

2014 sob condições ideais de irrigação e foram avaliados o número de perfilhos e 

diferentes caracteres do sistema radicular (comprimento e volume de raízes, porcentagem 

de raízes grossas e índices derivados do comprimento do sistema radicular), em duas 

camadas (0 a 20 cm e 20 a 40 cm). Estes caracteres foram avaliados por meio de imagens 

geradas por um scanner de raízes. Observou-se variabilidade para o comprimento e 

volume do sistema radicular, além da existência de acessos com sistema radicular bem 

distribuído nas duas camadas avaliadas. Utilizando as variáveis 𝐿𝑇1𝑃1 , α𝐿1, ∆𝐿𝑃1, ∆𝐿𝑃2, 

𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺 e NBT foi possível distinguir os acessos bem como recuperar e descrever a 

arquitetura do sistema radicular. O segundo ensaio foi conduzido utilizando-se um 

subgrupo composto por 140 acessos (selecionados a partir dos 217 avaliados em anos 

anteriores). Este ensaio foi conduzido nos anos de 2015 e 2016 a campo sob duas 

condições hídricas (com e sem restrição hídrica). Os caracteres avaliados foram: número 

de folhas (NBL), número de perfilhos (NBT), altura de plantas (PH), comprimento da folha 

(LLL), largura da folha (LLW) e matéria seca (SDW). As avaliações foram realizadas aos 

30 e 45 dias após a semeadura (DAS). Aos 30 DAS as plantas foram submetidas ao déficit 

hídrico durante 15 dias. Por meio da análise de variância observaram-se diferenças 

significativas para todos os caracteres avaliados. Os acessos apresentaram redução 

significativa na matéria seca (43%), altura de plantas e largura de folhas (18%) sob 

restrição hídrica. Os caracteres avaliados foram relacionados entre si, a maioria das 

correlações foram positivas e significativas. Foram identificados 64 marcadores 

significativos (p-valor < 0,05), no entanto, estes foram associados somente à PH aos 30 

DAS e 45 DAS sob estresse hídrico. Os marcadores detectados foram de pequenos efeitos, 

pois explicaram entre 15 e 30% da variação fenotípica total. Os locus identificados como 

associados podem melhorar a compreensão sobre os mecanismos subjacentes à tolerância à 

deficiência hídrica em arroz. Estes poderão ser utilizados pelo melhoramento assistido por 

marcadores moleculares. 

 

Palavras-chave: Mecanismos de resistência, melhoramento genético, mudanças climáticas. 
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GENERAL ABSTRACT 

 

GUIMARÃES, P. H. R. Method for root phenotyping and associative mapping to 

drought tolerance in rice. 2017. 130 f. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de 

Plantas) - Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017.
2 

 

Climate change and its influence on agriculture have been a recurring theme at world 

leaders' meetings. Expected climate change to be accompanied by increases in temperature, 

periods of water restriction and changes in the biological cycle of pests and diseases. 

Perhaps there will be changes in agricultural geography, regions suitable for growing of the 

crops may become unfit. The rice (Oryza sativa L.) which is considered to be an important 

food source, but is sensitive to water restriction conditions, may be drastically affected by 

such changes. In this way, the aims of this study were: (i) evaluated the root system of the 

accessions of the upland rice; (ii) identify SNPs markers and associate then with the 

morphologic traits to early vigour in rice under water restriction. We evaluated a panel of 

rice diversity. In the first trial we evaluated 217 accessions on a phenotyping platform 

(Integrated System for Induced Drought Treatment - SITIS). This trial was conducted in 

2014, under well water conditions, we evaluated the tiller number and different 

characteristics of root system (root length, root volume and Indices derived from the root 

length system) in two layers (0-20 cm and 20-40 cm). These traits were evaluated through 

non-invasive root scanner images. We observed that there was variability to root length 

and root volume besides there was accessions with well root system distribution in the two 

layers evaluated. Using the variables:𝐿𝑇1𝑃1 , α𝐿1, ∆𝐿𝑃1, ∆𝐿𝑃2, 𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺 and NBT was 

possible to discriminate the accessions as well recover and describe the root system 

architecture. The second trial was conducted with a subset with 140 accessions (selected in 

previous years). This trial was conducted in the 2015 and 2016 in field conditions under 

two water conditions (well water and water restriction). The traits evaluated were: leaf 

number (NBL), tiller number (NBT), plant height (PH), length of blade (LLL), blade width 

(LLW) and shoot dry weight (SDW). These evaluations were done 30 and 45 days after 

sowing (DAS). At 30 DAS the plants were submitted to water restriction for 15 days. 

There was significant differences for the all traits evaluated. There was significant 

reduction in shoot dry weight (43%), plant height and blade width (18%). The traits 

evaluated were related to each other, the most of correlations there were low, however 

positive and significant. We identified 64 significant markers (p-value<0.05), however 

these markers were associated only the PH at 30 DAS and 45 DAS. The markers detected 

showed small effect explaining between 15 and 30% of the total phenotypic variation. 

Thus is connotative that the early vigour in rice is controlled by many genes of small 

effect. The locus identified as associated may improve understanding of the mechanisms 

underlying water deficit tolerance in rice. These can be used for marker assisted breeding. 

 

Keywords: Mechanisms of resistance, genetic improvement, climate change. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

No cenário de mudanças climáticas, o efeito da deficiência hídrica sobre as 

culturas é cada vez mais preocupante. Isto se deve ao potencial impacto do aquecimento 

global, em que provavelmente situações de limitação hídrica acompanharão tal evento 

(Guimarães et al., 2011). Aliado a isto, o crescimento populacional e por consequência a 

crescente demanda por alimentos refletirá diretamente na produção agrícola que deverá 

dobrar nos próximos 20 anos (Frankard et al., 2011). Manter a produção das culturas frente 

às mudanças climáticas é um dos grandes desafios da agricultura moderna. A falta de água 

talvez seja o principal fator que limita o aumento da produção mundial (Lizana et al., 

2006). Há forte pressão a respeito do impacto do uso da água pelas atividades agrícolas e a 

concorrência desta com a população urbana (Frankard et al., 2011).  

Durante o seu desenvolvimento as plantas normalmente encontram fatores 

ambientais que causam condições de estresse. O estresse abiótico pode ser qualquer fator 

que surge a partir do desequilíbrio de fatores físicos ou químicos no ambiente. Entre as 

condições ambientais que podem causar danos às plantas pode-se citar: excesso de água ou 

déficit hídrico, temperatura, salinidade excessiva do solo, disponibilidade insuficiente de 

nutrientes minerais, pouca ou intensa luminosidade. Estes fatores em conjunto podem 

afetar tanto o crescimento como o desenvolvimento das plantas (Recchia, 2011). Quando 

tais estresses ocorrem, várias respostas bioquímicas e fisiológicas são induzidas nas 

plantas, de forma a propiciar a tolerância ou aumentar as chances de sobrevivência às 

condições adversas (Soares-Cavalcanti et al., 2011).  

No caso específico da região tropical do Brasil existe sazonalidade de chuvas, 

muitas vezes com períodos de excesso e outros com deficiência hídrica, o que pode 

ocasionar redução na produção de grãos. Períodos prolongados de deficiência hídrica têm 

se intensificado nas últimas décadas devido ao efeito estufa (Terra et al., 2013). Trabalhos 

de pesquisa voltados à identificação de genótipos mais tolerantes à deficiência hídrica e a 

determinação dos mecanismos de tolerância, são importantes para a manutenção da 

produção das culturas diante das mudanças climáticas. Além de manter o equilíbrio 
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ambiental, uma vez que cerca de 80% da água consumida no mundo é destinada à 

agricultura (Meneses et al., 2006).  

O arroz de terras altas é uma cultura produtiva nos sistemas de produção 

tecnificado e quando as exigências climáticas são satisfeitas. Entretanto, quando isso não 

ocorre, mostra-se sensível às condições climáticas. Na região do Cerrado, onde é cultivado, 

é comum a ocorrência de períodos curtos de deficiência hídrica, embora seja imprevisível o 

estádio do ciclo da cultura em que acontecerão (Guimarães et al., 2011). Isto ocasiona 

grandes perdas e torna a cultura pouco competitiva no mercado agrícola. A ocorrência de 

déficit hídrico provoca uma série de problemas que afetam significativamente o 

crescimento das plantas. Estes problemas vão desde aumento no ciclo, número reduzido de 

espiguetas e esterilidade, exerção da panícula deficiente, redução do enchimento de grãos, 

grãos com redução no peso médio, morte do tecido foliar e produção reduzida (Fischer et 

al., 2003).  

O desenvolvimento de cultivares de arroz de terras altas tolerantes à deficiência 

hídrica tem forte apelo social, pois dificilmente será possível atender a crescente demanda 

por alimentos somente com a produção oriunda do sistema irrigado. O melhoramento 

genético de arroz de terras altas poderá contribuir para aumentar a tolerância à deficiência 

hídrica minimizando os impactos da estiagem sob a cultura (O’toole & Bland, 1987; 

Cabuslay et al., 2002). A identificação de genótipos de arroz mais tolerantes à deficiência 

hídrica trará grande contribuição para manter em equilíbrio a oferta e demanda, uma vez 

que essa é considerada base da alimentação diária de mais da metade da população 

mundial (Ferreira et al., 2005).  

Existem diversas razões para o lento progresso do melhoramento para 

tolerância à deficiência hídrica em arroz. Uma das principais razões é a complexidade de 

caracterização dos ambientes. Isso muitas vezes é resultado da falta de definição dos 

ambientes alvos (Fukai & Cooper, 1995), decorrente da complexidade e diversidade de 

ambientes onde é cultivado o arroz. Isso ocorre devido à grande variação na precipitação, 

evapotranspiração, disponibilidade de água e nutrientes no solo, além das interações de 

genótipos com ambientes (Price & Courtois, 1999). Outro ponto a ser abordado é a 

definição da fase fenológica e a intensidade do estresse hídrico, bem como quais 

características serão avaliadas (Carneiro, 2011; White et al., 2012). É importante conhecer 

as condições hídricas do solo durante o período do déficit hídrico para predizer o grau de 



17 
 

 

estresse imposto aos genótipos sob avaliação. Isso é necessário para garantir a 

repetibilidade do ensaio em anos subsequentes (Masuka et al., 2012).  

Do ponto de vista prático é muito difícil a imposição de déficit hídrico, de 

forma controlada e reproduzível às grandes populações de plantas normalmente usadas em 

programas de melhoramento (Nepomuceno et al., 2001). Isso é decorrente da grande 

variabilidade fenológica entre os genótipos avaliados, o que torna a fenotipagem trabalhosa 

e demorada (Masuka et al., 2012). Nesse sentido, é necessário escolher sítios de 

fenotipagem homogêneos para permitir que o ambiente seja representativo para as 

condições em que se deseja avaliar a população alvo. Além de permitir que o estresse seja 

imposto sem grandes interferências de estresses adicionais, minimizando a 

heterogeneidade ambiental e consequentemente o erro ambiental (Masuka et al., 2012). 

A compreensão da base genética de caracteres de importância agronômica têm 

sido um dos grandes desafios no melhoramento de plantas. A maior parte desses caracteres 

possui natureza quantitativa, o que resulta em maior dificuldade para compreensão das 

diferenças genéticas que controlam o fenótipo de interesse (Pasam et al., 2012). O 

mapeamento de caracteres quantitativos (Quantitative Trait Loci - QTLs) é uma 

abordagem que tem auxiliado a compreensão de caracteres agronômicos de importância. 

Tal abordagem pode auxiliar na identificação de marcadores que poderão ser utilizados na 

seleção assistida por marcadores moleculares (Cui et al., 2002; Cairns et al., 2009). O 

mapeamento de QTLs tem proporcionado à compreensão de importantes caracteres 

quantitativos na cultura de arroz, tais como: produção de grãos (Cui et al., 2002; Ma et al., 

2016; Pantalião et al., 2016), altura de plantas (Cui et al., 2002; Ma et al., 2016; Zhou et 

al., 2016) e características do sistema radicular (Cui et al., 2002; Courtois et al., 2013; Uga 

et al., 2013). 

Desenvolver uma estrutura consolidada de fenotipagem e de genótipos 

contrastantes para caracteres efetivamente associadas com tolerância à deficiência hídrica, 

juntamente com o auxílio de técnicas biotecnológicas que possibilitem ampla varredura 

genômica posicional e funcional poderão aumentar as chances de identificação de fatores 

genéticos que contribuem com o aumento da produção de grãos sob limitação hídrica 

(Carneiro, 2011). Os objetivos deste trabalho foram: (i) avaliar o sistema radicular de 

acessos de arroz de terras altas; (ii) identificar SNPs e associá-los com características 

morfológicas ligadas ao vigor vegetativo em arroz sob condições de restrição hídrica.



 
 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 IMPORTÂNCIA ECONÔMICA E SOCIAL DO ARROZ 

 

O arroz (Oryza sativa L.) é uma poácea que durante o processo evolutivo 

adaptou-se aos mais variados ambientes, com diferentes condições edafoclimáticas. 

Encontra-se entre os principais cereais consumidos no mundo, principalmente nos países 

em desenvolvimento. Em nível mundial é cultivado em ecossistemas com temperatura e 

regimes hídricos variados (Terra et al., 2013). A área plantada de arroz no mundo é de 

161,1 milhões de hectares, com produção média de 740,2 milhões de toneladas (FAO, 

2015).  

O Brasil ocupa a décima posição entre os principais produtores mundiais de 

arroz (FAO, 2015). A produção brasileira de arroz corresponde a aproximadamente 2,54% 

da produção mundial e 75,75% da produção do Mercosul (Conab, 2015). Apesar de ser 

grande produtor de arroz o Brasil também se encontra entre os maiores importadores, 

absorvendo cerca de 0,6 milhões de toneladas da produção mundial (FAO, 2015). Esta é 

proveniente principalmente de países do Mercosul como Argentina, Uruguai e Paraguai 

(Conab, 2015). Além disso, o Brasil tem atuado como exportador de arroz, sendo que, na 

última safra (2015/2016) foram exportados 697,9 mil toneladas. Este montante foi 27,4% 

inferior à quantidade exportada no ano de 2015 (Abiarroz, 2016). O consumo médio anual 

de arroz no país é de 46 kg por habitante ano, o que reforça a importância deste cereal 

como alimento básico da dieta do brasileiro (Wander & Chaves, 2011).  

O arroz é um dos cereais mais importantes para a segurança alimentar do 

mundo, pois além de atender as necessidades nutricionais diárias de milhões de pessoas 

(Barata, 2005). No Brasil, juntamente com o feijão, o arroz desempenha importante papel, 

sendo essencial nos estratos mais carentes da população (Ferreira et al., 2005). A produção 

brasileira é obtida em dois sistemas de cultivo: várzeas e terras altas, respondendo 

aproximadamente por 83,89% e 16,11% da produção nacional, respectivamente (Wander 

& Silva, 2013; Embrapa, 2015). Além disso, apresenta grande versatilidade de formas de 

preparo e aplicações tecnológicas, incluindo seus subprodutos, traduzindo-se em produto 

de grande interesse tecnológico (Bassinello & Naves, 2006). Essas características tornam a 
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cultura do arroz uma das espécies de maior potencial de aumento de produção para o 

combate da fome no mundo  (Barata, 2005). 

A área disponível para aumento da produção em várzea (Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina) é limitada, pelo alto impacto no meio ambiente e problemas sociais, como 

a competição pela demanda de água pelas indústrias e uso doméstico. Além do mais, o 

maior produtor de arroz é o Rio Grande do Sul, representando cerca de 2/3 da produção 

nacional (Conab, 2016). Isso denota grande risco para o abastecimento do mercado interno, 

uma vez que, a maior parte da produção nacional está concentrada em um único estado. 

Em caso de quebra de safra as consequências serão sentidas em toda cadeia do arroz 

(produtor ao consumidor final). Nesse caso haverá necessidade de ampliar as importações 

o que aumentará o preço do produto no mercado Além do mais, existe toda a problemática 

com o transporte e escoamento da produção para as regiões central e norte do país, dentre 

elas o custo do frete, gastos com a manutenção dos veículos de transporte, qualidade das 

estradas, perdas durante o transporte e locais para o armazenamento. Nesse sentido, há 

grande interesse no sistema de produção de arroz de terras altas, predominante na região 

Centro Oeste do Brasil (Heinemann & Stone, 2009). Nesta região, além da possibilidade de 

expansão da produção, existe a possibilidade de dois cultivos por ano (Guimarães et al., 

2006).  

 

2.2 INFLUÊNCIA DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA AGRICULTURA  

 

A população mundial deverá aumentar para mais de 9 bilhões até a metade 

deste século, ao mesmo tempo, haverá aumento na demanda e consumo de alimentos, com 

isto será necessário aumentar a produção (Godfray et al., 2010). Para atender à crescente 

demanda a produção agrícola precisa crescer aproximadamente 70% nos próximos anos. 

No entanto, isso deverá ocorrer sem que haja aumento na área agrícola, pois há forte 

pressão a respeito do impacto do uso da água pelas atividades agrícolas, e a concorrência 

do uso dessas com a população urbana. 

Devido ao aumento das relações comerciais entre os países, a interdependência 

entre eles fez com que problemas em alguns locais tenham reflexos em outras regiões. Isso 

gera uma cascata de problemas econômicos. Além do crescimento populacional, milhões 

de pessoas no mundo passaram a comprar sua comida em vez de plantá-la. A área agrícola 

mundial estimada em cerca de 1,4 bilhões de hectares se restringe cada vez mais, 
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dificultando o aumento da produção via incorporação de novas áreas agrícolas. Aliado a 

isso, existe o cenário relacionado às mudanças climáticas decorrentes do aquecimento 

global, com previsões de mudanças de clima intensas, a ponto de mudar a geografia da 

produção agrícola mundial nas próximas décadas (Carneiro, 2011).  

Manter a produção das culturas frente às mudanças climáticas é um dos 

grandes desafios da agricultura moderna. A falta de água talvez seja o principal fator que 

limita o aumento da produção mundial (Lizana et al., 2006). O deslocamento de 

commodities para áreas marginais, e a disponibilidade de água no planeta já estão entre as 

principais preocupações das lideranças mundiais. Há previsões de que, no máximo em 25 

anos, a água será um produto raro. Alguns temas são chave nas agendas de debate de 

diversas instituições públicas e privadas, tais como: escassez, uso inadequado, poluição, 

contaminação e o desperdício do recurso “água” (Carneiro, 2011). 

As mudanças climáticas poderão produzir efeitos sobre todos os organismos 

vivos. Este fenômeno poderá provocar diminuição na produção agrícola no geral, ao 

mesmo tempo contribuirá para o aumento da incidência de pragas/doenças e redução de 

áreas propícias à produção agrícola.  No caso específico dos rebanhos de bovinos, suínos, 

caprinos, ovinos e avícolas, o aumento da temperatura resultante do aquecimento global 

trará vários problemas, que refletirão na saúde destes animais e na qualidade dos produtos, 

que neles tem origem (Santos et al., 2013). 

No caso da agricultura, existem estimativas preocupantes devido à dificuldade 

de produzir alimentos para suprir a demanda mundial por alimentos (Lobell et al., 2008). 

Considerando os prognósticos de aumento na temperatura, pode-se admitir a possibilidade 

de que regiões adequadas ao cultivo se tornarão desfavoráveis à agricultura. Culturas 

tolerantes a altas temperaturas provavelmente serão beneficiadas até o seu limite de 

tolerância ao estresse térmico. No caso de regiões que são limitantes ao desenvolvimento 

de culturas suscetíveis a geadas, com o aumento do nível térmico decorrente do 

aquecimento global, passarão a apresentar condições favoráveis ao cultivo agrícola (Assad 

et al., 2004). Em algumas regiões do planeta, tal como, algumas regiões da África, a 

capacidade de alimentar a população poderá ser reduzida (Lobell et al., 2008). É clara a 

correlação entre a estabilidade de produção de grãos e a estabilidade na disponibilidade 

hídrica ao longo dos anos. Nas regiões com ambientes mais estáveis sob ponto de vista de 

disponibilidade hídrica, percebe-se a existência de maiores investimentos em tecnologia e 

na melhoria do ambiente. Por outro lado, nas regiões com maior risco de ocorrência de 
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deficiência hídrica, os investimentos tendem a ser menores e as lavouras ficam ainda mais 

pré-dispostas aos efeitos prejudiciais do déficit hídrico (Arias et al., 2011).    

A adaptação de plantas a ambientes de estresse é um desafio da agricultura 

moderna, fato que torna necessário entender o seu comportamento em ambientes 

contrastantes, e a inter-relação entre eles (Lizana et al., 2006). O desenvolvimento de 

novas tenologias agrícolas visa beneficiar tanto os agricultores como o meio ambiente. No 

desenvolvimento dessas deve-se concentrar na tolerância a estresses abióticos tais como: 

deficiencia hídrica, menor disponibilidade de nitrogênio, solos ácidos e locais com 

temperatura elevada. No cenário de mudanças climáticas, onde preve-se a influência 

negativa dessa na produção agrícola, o melhoramento de plantas poderá atuar neste 

contexto, por meio do desenvolvimento de cultivares tolerantes aos diferentes tipos de 

estresse. Nesse caso, será necessária a integração entre melhoristas de plantas, fisiologistas 

e biólogos moleculares (Bhatnagar-Mathur et al., 2008; Arias et al., 2011). 

 

2.3 MECANISMOS DE TOLERÂNCIA A DEFICIÊNCIA HÍDRICA EM PLANTAS 

 

Durante o seu desenvolvimento, as plantas normalmente encontram fatores 

ambientais que causam condições de estresse. O estresse abiótico pode ser definido como 

qualquer fator que surge a partir do desequilíbrio de fatores físicos ou químicos no 

ambiente. Entre as condições ambientais que podem causar danos às plantas pode-se citar: 

excesso de água ou déficit hídrico, calor ou frio intenso, salinidade excessiva do solo, 

disponibilidade insuficiente de nutrientes minerais, pouca ou intensa luminosidade. Esses 

fatores em conjunto podem afetar tanto o crescimento como o desenvolvimento das plantas 

(Recchia, 2011). Quando tais estresses ocorrem, várias respostas bioquímicas e fisiológicas 

são induzidas nas plantas, de forma a propiciar a tolerância ou aumentar as chances de 

sobrevivência às condições adversas (Soares-Cavalcanti et al., 2011). 

Dentre os diversos fatores abióticos o déficit hídrico representa grande ameaça, 

pois ocasiona grandes perdas em produção de grãos (Bhatnagar-Mathur et al., 2008). 

Segundo Barreto & Barbosa (2001) o déficit hídrico pode ser definido como o período em 

que não há disponibilidade de água no solo para as plantas por um período de dias ou 

semanas causando redução nas atividades fisiológicas das plantas. Neste contexto, o 

estresse causado pela deficiência hídrica tem efeito em diversos processos bioquímicos, 

fisiológicos e morfológicos nas plantas (Rangel, 2008). 
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As plantas podem utilizar duas rotas principais em defesa contra o déficit 

hídrico: mecanismo de fuga e tolerância ao déficit hídrico. No primeiro caso, a planta evita 

a falta de água nos tecidos durante o estresse hídrico por meio da manutenção do turgor e 

volume celular, tanto pela absorção de água por um sistema radicular abundante ou pela 

redução da sua perda por transpiração ou por vias não estomáticas como a cutícula da folha 

(Sanchez et al., 2002; Verslues et al., 2006). No mecanismo de tolerância ao déficit hídrico 

as plantas mantem o metabolismo, mesmo sob baixos potenciais de água no solo. Isso 

ocorre principalmente em função do ajuste osmótico e à capacidade antioxidante. O ajuste 

osmótico é resultante do acúmulo de solutos compatíveis ou osmólitos dentro da célula, o 

que reduz o potencial osmótico e auxilia na manutenção do turgor à medida que a planta 

experimenta o déficit hídrico. Por sua vez, a capacidade antioxidante resulta da habilidade 

das plantas de desintoxicar espécies reativas de oxigênio, as quais causam injúrias 

celulares como a peroxidação de lipídeos e/ou proteínas e modificações em ácidos 

nucléicos (Sanchez et al., 2002) 

Durante o processo de seleção de espécies para determinada região é 

necessário o conhecimento da diferença entre aclimatação e adaptação. O primeiro termo 

refere-se ao processo no qual as modificações fenotípicas ocorridas em resposta ao déficit 

hídrico não são hereditárias. Estas são produzidas somente em resposta às variações 

ambientais ocorridas. O processo de adaptação refere-se a quaisquer características 

hereditárias ou modificações na estrutura genética em resposta ao estresse hídrico que 

podem ser mantidas na população aumentando a sua probabilidade de sobrevivência 

(Barreto & Barbosa, 2001).  

Os tipos de adaptações ao déficit hídrico nem sempre são específicos e, muitas 

plantas, apresentam uma ou mais adaptações que aumentam sua tolerância ao déficit, como 

por exemplo: modificações fenológicas, mecanismos de abertura e fechamento estomático, 

características morfológicas como estruturas presentes nas folhas que reduzem a perda de 

água e acúmulo de calor (acúmulo de ceras, espinhos ou pêlos, movimentos das folhas, 

enrolamento, dobramento e abscisão), sistema radicular capaz de responder às demandas 

fisiológicas e condições ambientais (alongamento do sistema radicular), vias alternativas 

de carbono fotossintético, ajustamento osmótico, entre outros (Barreto & Barbosa, 2001). 

Assim, a identificação e a compreensão desses mecanismos são fundamentais no 

desenvolvimento de cultivares tolerantes à deficiência hídrica. A expressão de genes em 

genótipos tolerantes ao déficit hídrico pode ser usada no estudo de mecanismos de 



23 
 

 

tolerância à deficiência hídrica e para identificar outros genótipos com características 

similares. Compreender como esses eventos ocorrem, e como interagem entre si é essencial 

no desenvolvimento de cultivares tolerantes à deficiência hídrica (Nepomuceno et al., 

2001).  

 

2.3.1 Sistema radicular 

 

O sistema radicular desempenha importante papel no crescimento e 

desenvolvimento dos vegetais de modo geral. Este fornece suporte para fixação em 

substrato sólido, absorção de água e nutrientes, interage com organismos simbiontes 

presentes na risosfera, pode atuar como orgão de armazenamento de carboidratos e outros 

compostos. Além disso, atua como sítio de biossíntese de hormônios necessários ao 

desenvolvemento vegetal (Zhu et al., 2011; Takehisa et al., 2012). Durante o seu 

desenvolvimento as raízes apresentam mudanças morfológicas e nos seus processos 

fisiológicos, incluindo a divisão celular e elongação da raiz primária, formação da raiz 

lateral e dos pêlos radiculares (Takehisa et al., 2012). 

No caso específico do arroz, o sistema radicular é fasciculado sem o 

predomínio de uma raiz principal, sendo esse caracterizado por três tipos de raízes: 

seminal, mesocótilo e nodal. O desenvolvimento do sistema radicular do arroz ocorre por 

etapas, após a germinação ocorre à emergência da radícula (raiz seminal), essa fica ativa 

até o estádio de sétima folha. Após esse período a raiz seminal é substituída pelas raízes do 

mesocótilo e nodais. As raízes do mesocótilo originam-se do eixo entre o nó do coleóptilo 

e a base da radícula. Já as raízes nodais possuem origem na região basal dos perfilhos, 

sendo que cada nó é capaz de originar 5 a 25 raízes (Yoshida, 1981).  

O estresse hídrico é um sério gargalo para produtividade do arroz de terras 

altas. O melhoramento para resistência ao estresse hídrico e alta produção de grãos é 

considerado importante objetivo para os melhoristas. Um sistema radicular profundo e 

espesso em plantas de arroz é relatado como uma entre as várias características de defesa 

contra o estresse hídrico, pois permite a planta acessar água em camadas profundas do 

solo. Os mecanismos de crescimento e as diferenças varietais em resposta ao status hídrico 

no solo ainda são mal compreendidos. Quando se considera o melhoramento para 

tolerância à deficiência hídrica em arroz por meio de modificações do sistema radicular, é 

importante saber o grau em que estas alterações serão expressas em diferentes ambientes 
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(Price et al., 2002). Aliado a este fator são necessárias informações sobre a probabilidade 

inter e intra-anual desse tipo de estresse, bem como as características prevalentes, tais 

como duração, intensidade (dependente da profundidade do solo) e a sincronização com a 

fenologia (Heinemann et al., 2008).  

Plantas com sistema radicular prolífico podem ter vantagens no 

desenvolvimento inicial devido à facilidade de extrair água de camadas mais profundas 

(Martínez et al., 2003). Quando submetidas à deficiência hídrica, a primeira reação que as 

plantas desenvolvem é a redução do potencial osmótico e consequentemente, o potencial 

hídrico das raízes, gerando gradiente de potencial capaz de promover a absorção de água, a 

partir do solo, ou reduzir a transpiração, de tal maneira que a planta mantenha balanço 

positivo de água (Guimarães et al., 2011). Além disso, o déficit hídrico estimula a 

expansão do sistema radicular para zonas mais profundas e úmidas do perfil do solo 

(Santos & Carlesso, 1998). Períodos de déficit hídrico severo sugerem que a dinâmica do 

desenvolvimento do sistema radicular é um fator chave para a compreensão da 

contribuição do sistema radicular para evitar a deficiência hídrica (Matthews et al., 1984). 

No entanto, podem ocorrer restrições na profundidade de enraizamento em detrimento do 

cultivo em subsolos ácidos. Este fator limita o desenvolvimento do sistema radicular, 

impedindo o acesso das raízes aos estoques disponíveis de água, o que pode agravar os 

efeitos do estresse hídrico causado pela variação pluviométrica observada na região do 

Cerrado (Heinemann et al., 2008). 

Alguns melhoristas de plantas assumem que por meio da seleção para produção 

de grãos poderão indiretamente selecionar genótipos com boas características de sistema 

radicular. Estas por sua vez proporcionarão maior produção de grãos (Wasson et al., 2012). 

Independentemente do ecossistema ao qual serão destinadas as linhagens melhoradas, o 

objetivo dos pesquisadores é compreender o papel do sistema radicular de forma que se 

possa melhorar a captação de água e nutrientes, bem como descrever a sua influência no 

incremento da produção de grãos (Comas et al., 2014). Alguns estudos com intuito de 

avaliar as diferenças entre as características de raiz de diferentes genótipos de arroz já 

foram relatados (Chandra Babu et al., 2001; Uga et al., 2009; Guimarães et al., 2011; 

Courtois et al., 2013; Uga et al., 2013). Entretanto, os mecanismos que controlam as 

variações observadas na arquitetura do sistema radicular e quais características conferem 

maior tolerância à deficiência hídrica, ainda não foram completamente elucidados (Asch et 

al., 2005; Liu et al., 2005). Nesse sentido, é necessário compreender quais características 
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de raiz estão ligadas a tolerância à deficiência hídrica em arroz, dessa forma estas poderão 

facilitar o desenvolvimento de cultivares tolerantes a este tipo de estresse (Takehisa et al., 

2012). 

Para o melhoramento genético do sistema radicular, as informações de 

diversidade genotípica e fenotípica são essenciais em relação às características 

relacionadas a constituição e desenvolvimento das raízes. Além disso, é necessário avaliar 

o efeito da interação GxE (genótipo/ambiente) para a variação genética deste caráter. Isto é 

necessário para o desenvolvimento de genótipos adaptados a ambientes alvos, tendo em 

vista que o arroz de terras altas é cultivado em diversos tipos de solo sob diferentes 

condições de manejo (Kondo et al., 2003). Nesse contexto, a seleção e avaliação de 

características de arquitetura do sistema radicular é uma atividade importante, no entanto, 

de grande complexidade, pois existem dificuldades na observação in situ. Estas 

dificuldades são provenientes da ramificação e formação de complexas redes do sistema 

radicular, a remoção deste para observação torna-se praticamente inviável devido à 

possibilidade de perdas e destruição da sua estrutura (Zhu et al., 2011).  

Segundo Coudert et al. (2010) é complicado fazer mensurações do sistema 

radicular, devido à dificuldade de acesso. Porém, esse é um alvo dos melhoristas, que 

buscam melhorar a arquitetura do sistema radicular de forma que estas consigam explorar 

melhor os recursos minerais do solo. Guimarães et al. (2011) avaliaram a morfologia do 

sistema radicular de 37 cultivares de arroz de terras altas sob déficit hídrico em condições 

controladas (casa de vegetação) e a campo (grupo menor de cultivares). Os autores 

observaram diferenças significativas para as cultivares avaliadas, tanto em relação à 

densidade quanto para a profundidade de amostragem do sistema radicular em relação à 

disponibilidade hídrica. Foi observada correlação positiva entre a densidade radicular 

avaliada em casa de vegetação com a tolerância à deficiência hídrica das cultivares 

avaliadas em condições de campo (índice de susceptibilidade à deficiência hídrica). 

Adicionalmente, verificou-se que mecanismos de tolerância deficiência hídrica foram 

acionados pelo efeito do déficit hídrico, pois a densidade radicular na cultivar Muruim 

Branco, aumentou em todo o perfil avaliado do solo (0 a 80 cm). Os dados sugerem que o 

mecanismo de aumento do sistema radicular, nesta cultivar foi acionado pelo efeito do 

déficit hídrico, esse ocorreu provavelmente devido ao ajuste osmótico na zona de 

crescimento das raízes. Esse induz aumento do potencial de pressão, que favorece o 

alongamento e a divisão celular e, por conseguinte, o crescimento radicular. Os autores 
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ressaltam que o acionamento de mecanismos de adaptação às condições de deficiência 

hídrica é desejável, no entanto, as plantas poderão não responder em tempo hábil para 

suportar as condições hídricas impostas por veranicos severos e imprevisíveis, comuns na 

região do Cerrado, onde o arroz de terras altas é cultivado. 

O conhecimento detalhado dos principais genes envolvidos no 

desenvolvimento do sistema radicular possibilitará aos melhoristas de plantas a seleção de 

genótipos com melhor arquitetura das raízes. Diversos QTLs ligados às características de 

raízes relacionadas à deficiência hídrica já foram identificados. No entanto, existem 

grandes limitações quanto à sua introgressão e utilização pelo melhoramento genético de 

plantas. Isto está relacionado ao grande número de QTLs e também de populações que 

necessitam ser validadas, o que dificulta o trabalho dos melhoristas e a confirmação desses 

locus bem como seu uso na seleção assistida por marcadores moleculares. Duas estratégias 

se descatacam com futuros promissores: o mapeamento fino de QTLs de grandes efeitos 

para limitar o número de regiões genômicas responsáveis por características específicas de 

raiz. Bem como a meta-análise de QTLs para identificar os locus mais consistentes e de 

grande relevância em vários estudos e populações (Gowda et al., 2011). Além do mais, o 

desenvolvimento da tecnologia de sequenciamento de nova geração (NGS), marcadores 

SNPs (Single Nucletide Polymorphisms) e genotipagem por sequenciamento (GBS), têm 

sido desenvolvidos e utilizados em diferentes espécies vegetais, pois permitem uma 

abordagem mais ampla do genoma (Caixeta et al., 2013). 

Uga et al. (2013) mapearam o QTL responsável pelo DRO1 (Deeper rooting 

1), que favorece o crescimento do sistema radicular permitindo enraizamento mais 

profundo em arroz.  Este QTL situado no cromossomo 9 foi descoberto na  cultivar 

Kinandang Patong que possui enraizamento profundo, e é cultivada nas Filipinas. Os 

pesquisadores desenvolveram linhagens isogênicas denominadas DRO1-NIL, derivadas do 

cruzamento entre IR64 (enraizamento superficial) e Kinandang Patong. As linhagens 

isogênicas apresentaram enraizamento profundo e melhor distribuído em comparação a 

IR64. Nesse sentido, compreender as diferenças entre as características de raiz em arroz é 

essencial para o melhoramento genético, em particular para facilitar a seleção ou análises 

genéticas é importante saber se os genótipos sob avaliação diferem para essas 

características (Uga et al., 2009). 

Courtois et al. (2013) avaliaram um painel com 167 acessos de arroz japônica 

tropical para caracteristicas do sitema radicular. Os autores observaram 97 QTLs, sendo a 
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maioria destes, associados à massa e ao número de raízes profundas. Vários destes QTLs 

foram estiveram envolvidos em processos de crescimento do sistema radicular. Segundo 

Dorlodot et al. (2007) existem vários gargalos que limitam o progresso e a descoberta de 

QTLs e o lançamento de novas cultivares. Alguns destes gargalos relacionam-se a natureza 

subjacente dos genes, baixa herdabilidade ocasionada pelo efeito individual de vários 

genes (característica poligênica), presença de interação GxE, interações epistáticas e 

pleiotropia, bem como devido à própria natureza da arquitetura do sistema radicular. Essa 

possue ligeira plasticidade ambiental, e é difícil de ser avaliada com alta acurácia.  

As modificações na arquitetura do sistema radicular das plantas permitem a 

seleção de um sistema radicular ideal para ambientes diferentes e com melhor capacidade 

de absorção de nutrientes, o que possibilitaria maiores níveis de produção mesmo em 

condições adversas (Lynch, 2007). Nesse contexto, a síntese de dados genômicos tais 

como, dados de sequências do genoma e do transcriptoma, contribuirão para a descoberta 

de genes adicionais envolvidos no controle do desenvolvimento do sistema radicular em 

espécies de cereais. Estudos de diversidade alélica aliados a fenotipagem em larga escala e 

seleção assistida por meio de marcadores moleculares, poderão contribuir para o 

desenvolvimento de cultivares com melhor arquitetura do sistema radicular. Essas serão 

adaptadas à ambientes com menor disponibilidade de nutrientes e água, sendo este um dos 

principais desafios para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável (Coudert et al., 

2010).  

 

2.3.2 Respostas quimio-morfofisiológicas relacionados à tolerância a deficiência 

hídrica 

 

A água é uma substância essencial à vida dos vegetais e está intrinsecamente 

relacionada com várias funções como estrutura, crescimento, transporte e metabolismo. É a 

substância mais abundante em plantas em crescimento ativo, podendo constituir cerca de 

90% do peso fresco de muitos órgãos, embora em sementes e em tecidos muito 

lignificados possa ter valores inferiores a 15% ou menos. A água é o principal constituinte 

do protoplasma, formando um meio contínuo através da planta. Seu volume atua como 

absorvente de calor e permite, em parte, o tamponamento da temperatura interna, além de 

permitir o desenvolvimento da pressão de turgescência que confere elevado grau de rigidez 

ao conteúdo celular e à parede celular envolvente. Além disso, a entrada e saída de água de 
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certos tecidos ou células é responsável por uma série de micro movimentos nas plantas 

(Meneses et al., 2006). 

Quando as plantas são submetidas à deficiência hídrica ocorrem várias 

pertubações nas células vegetais, como a perda da integridade e seletividade da membrana 

plasmática. Isto sinaliza a ativação de uma cascata de eventos moleculares que culminam 

na tolerância ao estresse, tanto por meio da repressão, como da expressão de alguns genes 

(Hasegawa et al., 2000). A resposta ao déficit hídrico é resultado da combinação de 

eventos moleculares que são ativados pela percepção do sinal de estresse. Esse aciona 

outras sinalizações moleculares que ativam vários genes, em resposta à deficiência hídrica 

(Shinozaki & Yamaguchi-Shinozaki, 1996). 

O conhecimento dos mecanismos genéticos envolvidos na resposta ao déficit 

hídrico, além de permitir a identificação de genes expressos sob essas condições, permite a 

manipulação dessas informações para obtenção de cultivares mais tolerantes à deficiência 

hídrica. A compreensão destes mecanismos facilitará o processo de geração de novos 

cultivares. Isto poderá contribuir para o desenvolvimento de técnicas de seleção capazes de 

reduzir o tempo e o trabalho gastos na avaliação de fontes promissoras tolerantes à 

deficiência hídrica (Terra, 2008). Vale destacar, que parâmetros fisiológicos dificilmente 

são utilizados em programas de melhoramento genético para selecionar genótipos 

tolerantes à deficiência hídrica. A seleção de genótipos nessas condições é realizada na 

maioria das vezes em função da sua produção. Esta muitas vezes é utilizada como critério 

final de seleção como um simples índice, tal como produtividade de grãos ou produção de 

matéria seca na época da colheita (Nepomuceno et al., 2011). 

Segundo Guimarães et al. (2011) plantas quando submetidas à deficiência 

hídrica, reduzem o potencial osmótico com o objetivo de gerar gradiente de potencial 

capaz de promover a absorção de água a partir do solo, ou reduzir a transpiração. Desta 

maneira, a planta mantém balanço positivo de água, esta tendência é observada sob 

deficiência hídrica moderada ou severa de curta duração. Devido à redução do conteúdo de 

água da planta, suas células tipicamente contraem-se e as paredes afrouxam. Esse 

decréscimo de volume celular resulta em menor pressão de turgor e na concentração de 

solutos nas células. A membrana plasmática torna-se mais espessa e mais comprimida, pois 

cobre uma área menor do que antes. A redução do turgor é o efeito biofísico mais precoce 

e significativo do estresse, portanto, as atividades dependentes do turgor, como a expansão 
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foliar e o alongamento de raízes são mais sensíveis ao déficit hídrico (Taiz & Zaiger, 

2013).  

Se a planta perde água a uma taxa superior à sua capacidade de absorção e 

transporte, o potencial hídrico da folha diminui, levando ao fechamento dos estômatos e 

redução da fotossíntese. Presume-se que nos horários mais quentes do dia a condutância 

estomática diminua a ponto de evitar que o potencial hídrico da folha desça abaixo de 

níveis considerados críticos para a estabilidade do sistema de transporte de água (Oren et 

al., 1999). O nível mínimo que o potencial hídrico pode atingir durante horários de 

transpiração intensa depende tanto de fatores genéticos como de fatores ambientais. 

Contudo, em situação de baixa disponibilidade de água no solo as plantas reduzem a perda 

de água ao reduzir a condutância estomática. Para favorecer a turgescência celular em 

situações de estresse hídrico, ocorrem ajustes no metabolismo celular, por exemplo, via 

acúmulo de substâncias orgânicas, tais como a prolina o que contribui para a 

osmorregulação (Silva & Arrabaça, 2004). 

O acúmulo de compostos inorgânicos (Na+, K+ e Cl-) é bem evidenciado em 

condições de estresse salino. Embora esses elementos tenham papel importante no 

crescimento de plantas superiores nessas condições, suas contribuições relativas variam 

entre espécies, cultivares de uma mesma espécie, órgãos e tecidos de uma mesma planta e 

até entre diferentes compartimentos de uma célula. Entre os compostos orgânicos, os 

nitrogenados: aminoácidos, inclusive a prolina e compostos quaternários de amônio, entre 

eles a glicina, betaína e os poli hidroxílicos (carboidratos e poliálcoois) são os solutos mais 

comumente acumulados em plantas em condições de estresse (Ashraf & Harris, 2004). O 

acúmulo de aminoácidos e de carboidratos solúveis tem sido estudado em plantas sob 

condições de estresse salino, pois são os solutos orgânicos de maior contribuição para o 

potencial osmótico (Azevedo Neto et al., 2004). 

O crescimento das plantas está diretamente ligado ao metabolismo de carbono, 

existe alta correlação entre a taxa de assimilação de carbono e o acúmulo de biomassa 

(crescimento de orgãos). O ritmo de crescimento das várias espécies coincide com as 

flutuações de assimilação de caboidratos (Pantin et al., 2011). Este processo é afetado em 

plantas sob estresse hídrico, o que influência diretamente o processo de crescimento e 

desenvolvimento das plantas. O acúmulo de carboidratos em plantas em situação de 

estresse hídrico é visto como mecanismo que confere tolerância a este tipo de estresse. 

Observa-se que em situações de estresse há menor acúmulo de amido em detrimento de 
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outros metabólitos (frutose, sacarose, trealose). A interação entre as rotas metabólicas de 

síntese desses metabólitos é uma forma pela qual as plantas conseguem manter o 

crescimento mesmo em situações de déficit hídrico (Muller et al., 2011). 

Lima et al. (2004) observaram que genótipos de arroz suscetíveis a estresse 

salino apresentaram maior concentração de prolina nas folhas. Os autores relataram que o 

incremento no teor de prolina parece ter várias funções, tais como, a de não permitir o 

acúmulo de NH4
+
, por ser muito tóxico e atuar como desacoplador da produção de ATP na 

fotofosforilação e fosforilação oxidativa. Além disso, a prolina tem a propriedade de 

proporcionar ajustamento osmótico sem causar injúria aos tecidos em comparação ao 

efetuado por íons. Ferreira et al. (2002) observaram aumento no acúmulo de prolina livre 

nas folhas de milho submetidas a estresse hídrico severo. Este aumento pode ter acontecido 

devido à hidrólise de proteínas, aumentando a concentração de glutamato (precursor). Ou 

pode contribuir com a própria prolina, favorecendo o seu aumento como aminoácido livre 

nos tratamentos sob estresse hídrico. Com a recuperação das plantas do estresse sofrido, os 

autores observaram que os níveis de prolina voltaram ao normal.  

Alguns estudos fisiológicos sugerem que existe correlação entre os 

carboidratos não estruturais (sacarose, hexoses e polióis) e condições de déficit hídrico. 

Estes trabalhos sugerem que há acúmulo de carboidratos de forma variada em grau de 

concentração em diferentes espécies de plantas (Tardieu et al., 1999; Luquet et al., 2012; 

Rebolledo et al., 2012a). Estes podem atuar na regulação do potencial osmótico, e na 

proteção de macromoléculas específicas. Os carboidratos podem interagir com grupos 

polares de fosfolipídeos, o que contribui com a estabilização das estruturas da membrana 

plasmática. O papel desempenhado pelos açúcares na tolerância ao déficit hídrico e a 

interação destes com outras moléculas não foi completamente elucidado. No entanto, é 

perceptível que o acúmulo de oligossacárideos tem importante papel na tolerância à 

deficiência hídrica (Bartels & Sunkar, 2005).  

Uma forte correlação entre o acúmulo de açúcares e a tolerância ao estresse 

hídrico foi relatada em arroz por Rebolledo et al. (2012a). Os autores observaram aumento 

na concentração de açúcares solúveis em plantas de arroz sob estresse hídrico, em relação 

ao amido, e o desenvolvimento da planta teve correlação negativa com a concentração de 

amido. Os genótipos tolerantes ao estresse hídrico apresentaram folhas pequenas, no 

entanto, houve alto desenvolvimento organogenético e de perfilhos. Isto provavelmente 

aconteceu devido à metabolização do amido e síntese de carboidratos, que atuaram na 
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manutenção do turgor, e fornecimento de substrato para o desenvolvimento celular. Essa 

hipótese é corroborada pelo fato de ter havido diminuição de amido nos drenos e aumento 

de carboidratos na fonte. 

Cabuslay et al. (2002) avaliaram caracteres fisiológicos que contribuíam com a 

tolerância à deficiência hídrica em cultivares de arroz no estádio de plântula. Os autores 

observaram que houve maior redução da área foliar em relação à matéria seca em plantas 

sob  restrição hídrica. Isto é indicativo de que há maior sensibilidade do crescimento foliar 

em relação ao acúmulo de matéria seca em plantas sob estresse hídrico. Além disso, 

observaram que as cultivares tolerantes ao déficit hídrico tiveram alta taxa de transpiração, 

área foliar inicial menor, alta discriminação isotópica de carbono nas folhas e baixo peso 

específico da folha. Esses caracteres permitiram que as plantas tolerantes à deficiência 

hídrica tivessem maior: umidade na folha, massa seca e açúcar solúveis em relação as 

testemunhas. 

Outro caráter que tem despertado interesse na tolerância à deficiência hídrica é 

o vigor vegetativo. Em cereais o vigor vegetativo têm sido associado com a melhoria do 

desempenho sob condições limitadas de água (Quarrie et al., 1999). Este pode ser definido 

como a capacidade da planta de desenvolver rapidamente a área foliar (acúmulo de 

biomassa) durante os primeiros estágios de desenvolvimento. O vigor vegetativo pode 

contribuir para o rápido estabelecimento da cultura e aquisição de recursos naturais (água, 

luz e nutrientes) (Rebolledo et al., 2012b). Em arroz existe substancial variabilidade 

genética para o vigor vegetativo (Lu et al., 2007; Namuco et al., 2009), no entanto, têm 

sido relativamente difícil obter ganhos com o melhoramento para esta característica devido 

à natureza quantitativa do caráter (Lu et al., 2007). Por ser uma característica complexa, o 

melhoramento genético pode se beneficiar dissecando dentro das características de menor 

complexidade genética que compõem o vigor vegetativo, tais como: área foliar, número de 

perfilhos, comprimento da folha, taxa de emissão e expansão foliar (comprimento e largura 

de folhas) e acúmulo de carboidratos (Rebolledo et al., 2015).  

Cairns et al. (2009) estudaram o controle genético do vigor vegetativo 

utilizando 129 linhagens derivadas do retrocruzamento entre Vandana (cultivar melhorada 

do grupo indica) e Moroberekan (cultivar tradicional do grupo japônica). Os autores 

relataram que os caracteres avaliados (área foliar, número de raízes, biomassa da parte 

aérea e de raízes e taxa de desenvolvimento) foram correlacionadas entre si, sugerindo que 

a combinação destas pode ser utilizada para definir o vigor vegetativo em arroz. Os autores 
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identificaram 51 QTLs associados aos caracteres avaliados, sendo que as regiões 

detectadas já haviam sido detectadas em estudos anteriores. Lu et al. (2007) avaliaram 285 

linhagens recombinantes derivadas do cruzamento entre a cultivar Lemont (japônica 

tropical) e Teqing (cultivar do grupo indica). Os autores avaliaram caracteres ligados ao 

vigor vegetativo (altura de plantas, matéria seca e massa de grãos). Foram observados 18 

QTLs associados aos caracteres avaliados, sendo que, a maioria dos QTLs observados 

foram associados à altura de plantas 

Rebolledo et al. (2015) avaliaram caracteres do vigor vegetativo (número de 

perfilhos e folhas, matéria seca, comprimento de folhas e carboidratos não estruturais) em 

arroz, associadas a um modelo de desenvolvimento (Ecomeristema). Os autores 

observaram ampla variabilidade fenotípica para os caracteres avaliados, além de 

correlações significativas entre os caracteres avaliados e os parâmetros do modelo. Os 

autores detectaram 23 QTLs significativos e sugeriram 64 associações entre os caracteres 

avaliados. As associações detectadas entre os carboidratos não estruturais e os parâmetros 

do modelo revelaram novos caracteres relacionados ao vigor vegetativo com maior 

significância que os caracteres morfológicos avaliados. Isto proporcionou informações de 

grande importância a respeito do controle genético do vigor vegetativo em arroz.  

Farooq et al. (2010) avaliando linhagens isogênicas derivadas da cultivar IR64 

observaram redução no número de folhas e perfilhos, área foliar, biomassa da planta, altura 

de plantas e condutância estomática. Os autores relataram que o crescimento das folhas é 

um dos primeiros processos fisiológicos que são afetados pela deficiência hídrica. O 

decréscimo na taxa de expansão foliar foi precedido pela redução na condutância 

estomática. Sob restrição hídrica o número de folhas foi correlacionado positivamente com 

o número de perfilhos e altura plantas. Além disso, o peso do sistema radicular, biomassa 

total, transpiração, altura de plantas foram correlacionados positivamente entre si. 

Contudo, a condutância estomática e FTSW (fração de água transpirável no solo) foram 

negativamente correlacionadas. Dessa forma, estudos que sirvam de base para o 

desenvolvimento de cultivares mais tolerantes à deficiência hídrica não tem importância 

somente para áreas com limitação agrícola devido à falta de água, mas também podem 

atuar como fator de produção a ser economizado em sistemas irrigados (Carneiro, 2011). 

 

2.4 MELHORAMENTO GENÉTICO PARA TOLERÂNCIA À DEFICIÊNCIA 

HÍDRICA  
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As plantas passaram por inúmeras mudanças na sua estrutura e no processo 

fisiológico, isso as capacitou para sobreviver em ambientes relativamente secos. Essas 

mudanças resultaram de mutações genéticas e recombinações, que, por meio da seleção 

natural, permitiram que as plantas sobrevivessem e se reproduzissem em ambientes com 

limitação de água (Nepomuceno et al., 2001). Por meio do processo evolutivo as plantas 

desenvolveram mecanismos complexos para lidar com a escassez de água, sendo que essa 

pode variar em função da época e do local (Pennisi, 2008).  

O melhoramento genético de plantas é uma área que pode trazer contribuições 

para a adaptação de plantas para o novo cenário agrícola. Para reduzir os danos do déficit 

hídrico o desenvolvimento de plantas tolerantes à deficiência hídrica é uma alternativa que 

tem dispertado interesse por parte dos pesquisadores (Ramalho et al., 2009). A tolerância à 

deficiência hídrica é uma caraterística quantitativa controlada por muitos genes, com baixa 

herdabilidade e alta interação GxE (temperatura, irradiação e toxicidade e/ou deficiência de 

nutrientes) (Carneiro, 2011).  

A identificação e a compreensão dos mecanismos de tolerância à deficiência 

hídrica são fundamentais no desenvolvimento de cultivares tolerantes. A expressão de 

genes em genótipos tolerantes a esse fator pode ser usada no estudo de mecanismos de 

tolerância à deficiência hídrica e para identificar outros genótipos com características 

similares. Todas as mudanças fisiológicas, morfológicas e de desenvolvimento em plantas 

têm uma base molecular/genética. Portanto, genótipos que diferem em tolerância à 

deficiência hídrica devem apresentar diferenças qualitativas e quantitativas em expressão 

gênica. Uma resposta fisiológica específica à deficiência hídrica representa, na realidade, a 

combinação de eventos moleculares prévios, que foram ativados pela percepção do sinal de 

estresse. Compreender como esses eventos ocorrem e como interagem entre si é essencial 

no desenvolvimento de cultivares tolerantes à deficiência hídrica (Nepomuceno et al., 

2001). 

 

2.4.1 Fenotipagem em larga escala e o melhoramento genético de plantas 

 

A deficiência hídrica é a condição de estresse mais significativa para a 

agricultura no mundo, aumentar o rendimento das culturas em condições de estresse 

hídrico é um dos principais objetivos do melhoramento de plantas. O progresso para esse 

caráter exige que sejam introduzidas características que aumentem o rendimento em 
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ambientes propensos à escassez de água (Cattivelli et al., 2008). A seleção genômica tem 

se mostrado eficiente na predição dos valores genéticos para caracteres quantitativos. Essa 

pode ser utilizada para seleção de genótipos, cujos fenótipos em vários ambientes ainda 

necessitam ser observados (Cabrera-Bosquet et al., 2012).  

A fenotipagem permanece como um dos gargalos para o melhoramento 

genético de plantas, sobretudo quando comparado ao grau de desenvolvimento das 

ferramentas moleculares. É possível observar o surgimento de plataformas de genotipagem 

com alta capacidade de análise a baixos custos. Por outro lado, o processo de fenotipagem 

é trabalhosoe contêm significativo efeito do ambiente quando se fala em caracteres 

quantitativos (Masuka et al., 2012). Cada vez mais tem se lançado mão de métodos 

modernos de análise de plantas, tanto em condições controladas como de campo (Sousa et 

al., 2015). Existe uma infinidade de caracteres que podem ser avaliados tais como: 

comprimento e matéria seca de raízes (Arias et al., 2011), avaliações da parte aérea 

(Gomide, 2011), QTLs ligados à tolerância ao estresse hídrico (Tuberosa & Salvi, 2006; 

Courtois et al., 2013; Rebolledo et al., 2015), caracteres morfofisiológicos (Fukai & 

Cooper, 1995; Rebolledo et al., 2012b), caracteres do sistema radicular (Uga et al., 2009; 

Uga et al., 2013; Terra et al., 2016) e as respostas moleculares ao estresse hídrico 

(Nepomuceno et al., 2011).  

Do ponto de vista prático é muito difícil a imposição de déficit hídrico, de 

forma controlada e reproduzível às grandes populações de plantas normalmente usadas em 

programas de melhoramento (Nepomuceno et al., 2001). Em geral se conhece a 

probabilidade de ocorrência do déficit hídrico em função do histórico da distribuição da 

precipitação pluvial ao longo dos anos, da demanda evaporativa da atmosfera, do tipo de 

solo, da época de semeadura, do tipo de manejo, entre outros fatores. Há esforços em 

identificar ambientes, onde efetivamente ocorrem diferentes níveis de déficit hídrico, e 

identificar genótipos que se destacam em comparação com os demais nesses ambientes 

pode trazer informações valiosas (Arias et al, 2011). O ambiente de avaliação deve ser o 

mais próximo possível do ambiente alvo. Muitas vezes é difícil definir com precisão o 

melhor ambiente, em que, as plantas estejam sob limitação hídrica. Nem sempre há um 

padrão claro do regime de limitação hídrica a ser imposto em termos de comprimento, 

severidade e tempo. Em tais situações, a melhor estratégia é testar cada população em 

ampla variedade de ambientes bem caracterizados (Price & Courtois, 1999). 
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A avaliação de diferentes genótipos em condições de campo permite observar o 

comportamento desses sob condições reais de estresse. No entanto, é necessário avaliar os 

mesmos genótipos em ambiente controlado com o objetivo de observar a influência 

individual de cada fator estressante de forma isolada. Ambos os tipos de ambientes de 

avaliação são essenciais para melhor caracterização de genótipos tolerantes à deficiência 

hídrica, sendo esses complementares e não excludentes. O modo de gestão dos ambientes 

para fenotipagem é essencial para o progresso do melhoramento para estresses abióticos. 

Para isso, é necessário escolher sítios de fenotipagem homogêneos, isso permite que o 

ambiente seja representativo para as condições em que se deseja avaliar a população alvo. 

Além disso, permite que o estresse seja imposto sem grandes interferências de estresses 

adicionais, minimizando a heterogeneidade ambiental e consequentemente o erro 

ambiental (Masuka et al., 2012). 

A implantação de sítios de fenotipagem para imposição do estresse hídrico é 

uma das principais limitações aos trabalhos de fenotipagem para tolerância à deficiência 

hídrica. Esses sítios devem passar por completa caracterização química, física e das 

propriedades hídricas do solo, de forma a permitir que as condições de estresse hídrico 

impostas possam ser reproduzidas ao longo do ciclo de cultivo das diferentes espécies, e 

nas fases fenológicas desejadas. Para isto devem ser determinadas características como: 

necessidade hídrica ou evapotranspiração máxima ou potencial, coeficientes da cultura, 

controle da água de irrigação e do estresse hídrico diário, monitoramento da umidade do 

solo, caracterização do estresse hídrico a partir de medições de temperatura do dossel e a 

diferença na produção de grãos entre ambientes com e sem estresse hídrico (Allen et al., 

1998). 

O estresse hídrico deve ser aplicado ao mesmo tempo para todos os genótipos 

avaliados, o que é muitas vezes difícil de fazer, em razão de poder ocorrer  grande 

variabilidade fenológica entre os genótipos avaliados. Para reduzir os efeitos desse 

problema, pode-se agrupar os genótipos em subgrupos de maturação semelhante. Estes 

devem ser plantados em diferentes épocas para garantir a sincronização fenológica na fase 

de imposição do estresse hídrico. Informações sobre a fenologia como o número de graus 

dias até a antêse pode ser usado como covariável de ajuste nos casos em que o estresse não 

pode ser uniforme devido à falta de informações fenológicas (Masuka et al., 2012). 

Um importante ponto a ser abordado é a definição da fase fenológica e da 

intensidade com que dada cultura será submetida ao estresse hídrico, bem como quais 



36 
 

 

caracteres serão avaliados. As avalições devem ser em períodos frequentes durante o ciclo 

de desenvolvimento da cultura, pois cada espécie vegetal possui limite máximo de estresse 

hídrico. Este deve ser experimentalmente estabelecido para que as plantas se recuperem e 

mantenham potencial de produção economicamente viável. Isso significa que a submissão 

da cultura ao estresse acima desse limite ultrapassa as condições biológicas de sustentar 

uma produção economicamente viável (Carneiro, 2011; White et al., 2012). Outro ponto 

importante a ser abordado é o conhecimento das condições hídricas do solo durante o 

período do déficit hídrico. Esta informação é necessária para predizer o grau de estresse 

imposto aos genótipos sob avaliação. Isso é necessário para garantir a repetibilidade do 

ensaio em anos subsequentes, bem como para confirmar as associações marcador-

característica encontradas (Masuka et al., 2012). 

Diferentes métodos têm sido desenvolvidos para avaliar diferentes 

características sob condições de campo. Esses podem ser divididos em: geração de 

imagens por sensoriamento remoto, análises de amostras em laboratório e por meio da 

infravermelha. O desafio central da fenotipagem a campo é justamente adaptar as técnicas 

de sensoriamento remoto para avaliar parcelas pequenas e várias características ao mesmo 

tempo. O sistema necessita ser rápido, flexível e confiável. O ideal seria trabalhar com 

espaços menores que 1 m, isso permitiria a avaliação de centenas a milhares de parcelas 

em poucas horas, independentemente das condições do tempo. O sistema ainda deve 

permitir a avaliação de forma repedida conforme as necessidades do ensaio, incluindo 

amostragem intensiva ao longo do ciclo da cultura (White et al., 2012).  

 

2.4.2 Genética molecular e o melhoramento de plantas 

 

As plantas e animais compartilham alguns mecanismos de resposta à condições 

ambientais desfavoráveis, no entanto, as plantas são organismos sésseis, e que ao longo do 

processo evolutivo desenvolveram eficientes estratégias de resposta para lidar e se adaptar 

aos diferentes tipos de estresses bióticos e abióticos impostos frequentemente por 

condições ambientais adversas. A adaptação das plantas aos estresses é mediada por 

mudanças na expressão gênica a qual resulta em mudanças no transcriptoma, proteoma e 

metaboloma da planta. Para compreender como as plantas respondem ao diferentes tipos 

de estresses, deve ser considerado que elas são submetidas a uma combinação de condições 

adversas. Essa é uma consideração preliminar e essencial para a compreensão da 
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performance das plantas sob estresse e também para identificar quais estratégias devem ser 

utilizadas pelo melhoramento (Pérez-Clemente et al., 2012). 

Devido à importância da cultura do arroz, o pequeno comprimento do genoma 

(450Mb), a diversidade e a facilidade para transformação genética, essa cultura se tornou 

modelo para estudos moleculares com espécies de monocotiledôneas. A disponibilidade de 

mapas genéticos com boa resolução oferece potencial para ultrapassar alguns dos 

problemas associados com o desenvolvimento de cultivares com melhor produção de grãos 

sob limitação hídrica. A identificação de QTLs para tolerância a deficiência hídrica 

utilizando dados fenotípicos de ensaios conduzidos em casa de vegetação e a campo 

podem permitir que diferentes mecanismos de tolerância à deficiência hídrica sejam 

identificados. O resultado deste tipo de trabalho deve ser a identificação de marcadores 

moleculares associados à deficiência hídrica, os quais poderão ser utilizados durante o 

processo de seleção. Ao mesmo tempo, haverá maior compreensão de como é 

desencadeado o processo de tolerância à deficiência hídrica e a sua interação genética com 

caracteres individuais (Price & Courtois, 1999). 

 Os mecanismos de controle molecular para tolerância a estresses abióticos são 

baseados na ativação e regulação do estresse por meio de genes específicos. Esses estão 

relacionados com a sinalização, controle transcricional, proteção de membranas e proteínas 

e eliminação de radicais livres (Wang et al., 2003). Na era das “omicas” (genômica, 

proteômica e fenômica) compreender as causas e as consequências da variação fenotípica 

está se tornado mais importante e de grande relevância. Para o uso da seleção assistida por 

marcadores moleculares (MAS), é necessário que as regiões de tolerância estejam bem 

definidas. Deve-se considerar a interação de múltiplos estresses, a fenologia da planta e a 

integração com características de tolerância à deficiência hídrica (Carneiro, 2011). 

Os avanços na genômica de plantas têm aberto novas oportunidades e 

perscpectivas para o melhoramento de plantas. As ferramentas genômicas têm decifrado os 

múltiplos fatores da resposta de plantas aos estresses bióticos e abióticos por meio de 

estudos com mutantes, sequências genômicas, proteínas e seus metabolitos. Uma 

abordagem gene a gene tem sido tipicamente usada para entender estas funções. A 

genômica funcional permite a análise em larga escala da função gênica com tecnologia de 

alto rendimento. Além disso, incorpora a interação de genes e seus produtos ao nível 

celular dos organismos (Pérez-Clemente et al., 2012).  
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A caracterização das populações geradas pelo melhoramento e as pesquisas de 

natureza molecular permitirão a identificação e manipulação dos genes envolvidos na 

tolerância à deficiência hídrica. Esses genes podem ser mapeados em populações 

segregantes para identificar vias metabólicas e genes envolvidos na reação de tolerância. 

Os resultados obtidos nas duas linhas de ação poderão orientar a condução de processos de 

seleção, visando incrementar a tolerância à deficiência hídrica. Outra aplicação é utilizar 

esses genes diretamente na transformação, visando à obtenção de plantas transgênicas mais 

tolerantes ao estresse hídrico (Bressiani et al., 2011). A chave para o sucesso do uso 

seleção genômica no melhoramento genético de plantas depende do desenvolvimento de 

processos de fenotipagem em larga escala (High-throughput phenotyping). Nesse sentido, a 

fenômica de plantas poderá fornecer bases que permitem compreender as informações 

codificadas pelos genomas (Finkel, 2009). Os melhoristas de plantas procuram fenotipar o 

maior número possível de populações com a melhor acurácia possível. Para atender as 

demandas do mercado é necessário aumentar a eficiência do processo de melhoramento, no 

que tange, ao aspecto da fenotipagem (Araus & Cairns, 2014).  

Uma metodologia que tem ganhado enfoque é o estudo de associação 

genômica ampla (GWAS). Essa é uma metodologia baseada na genotipagem de centenas de 

indivíduos com reduzido parentesco. O GWAS tira vantagem da alta densidade de 

marcadores SNPs (Single Nucleotide Polymorphism), associando o polimorfismo 

molecular com o fenótipo (Pantalião et al., 2016). Esse tipo de estudo pode ser um 

eficiente caminho para dissecar a arquitetura de características complexas e uma poderosa 

ferramenta para o melhoramento genético de plantas (Rebolledo et al., 2015). Os 

resultados das análises de associação podem ter aplicação na seleção genômica, pois os 

SNPs identificados podem ser utilizados como cofatores, aumentando a acurácia de 

predição. Os SNPs selecionados podem ser validados em estágios futuros da seleção 

assistida por marcadores e seleção genômica, além de poderem ser utilizados dentro da 

rotina dos programas de melhoramento de plantas (Zhang et al., 2014). 

A metodologia de GWAS analisa variações na sequência do DNA de todo o 

genoma, com objetivo de identificar caracteres fenotípicos de interesse. O GWAS é capaz 

de fazer uma amostragem de antigos eventos de recombinação para identificar locos 

genéticos relacionados a caracteres de interesse (Distefano & Taverna, 2011; Huang & 

Han, 2014). Estes estudos se tornaram possíveis devido à disponibilidade de tecnologia de 
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microarray baseada em chips de alta densidade (dezenas de milhares a um milhão ou mais 

de SNPs) (Distefano & Taverna, 2011; Bush & Moore, 2012).  

O GWAS requer mapas genômicos com densidade de marcadores maior que a 

extensão do desequilíbrio de ligação (LD). Isto é dependente da amostragem populacional, 

especificamente da diversidade genética e do número de recombinações ocorridos. Essa 

metodologia superou algumas limitações do mapeamento genético tradicional, pois 

proporciona maior resolução, além de poder utilizar amostras de populações previamente 

bem estudadas, nas quais as variações genéticas podem ser associadas à variação fenotípica 

(Brachi et al., 2011). 

O uso de análises genéticas e genômicas para identificar marcadores associados 

à tolerância ao estresse podem facilitar as estratégias de melhoramento genético para 

diferentes culturas. Esta abordagem é particularmente útil quando os caracteres alvo são 

controlados por vários genes, como é o caso da tolerância a estresses abióticos. O potencial 

para mapear diferentes marcadores que contribuem para dada característica agronômica 

proporciona possibilidades de transferir simultaneamente vários QTLs assim como a 

piramidação destes em uma cultvar melhorada (Pérez-Clemente et al., 2012). O 

melhoramento assistido por marcadores permite o rápido desenvolvimento de indivíduos 

superiores com economia de tempo e esforço. Contudo, o melhoramento assistido por 

marcadores exige cuidado e planejamento para iniciar o processo de identificação de QTLs 

(Kumar et al., 2014). 

Pantalião et al. (2016) avaliaram 175 acessos de arroz de terras altas sob 

deficiência hídrica. Os autores observaram 30 SNPs associados à produção de grãos, além 

disso, identificaram 50 genes, dos quais, 30 estavam anotados e 10 já haviam sido 

relatados anteriormente. Sendo que, foram identificados fatores de transcrição WRKY 

(wrky-tf), proteínas quinases e Apetala2 associados à tolerância à deficiência hídrica.  Fan 

et al. (2016) avaliando 206 acessos de cevada sob estresse salino observaram 24 

marcadores significativos associados a esse tipo de estresse. Spindel et al. (2015) avaliaram 

369 linhagens melhoradas provenientes do programa de melhoramento de arroz irrigado do 

International Rice Research Institute (IRRI). Os autores avaliaram a produção de grãos, 

dias para o florescimento e altura de plantas e observaram QTLs associados somente com a 

altura de plantas e dias para o florescimento. Estes explicaram 47% e 40% da variação 

fenotípica. Ma et al. (2016) avaliaram 270 cultivares crioulas de arroz, os autores 

avaliaram a produção de grãos por planta, altura de plantas e coeficiente de tolerância à 
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deficiência hídrica. Os autores identificaram respectivamente 18, 5 e 6 QTLs associados 

aos caracteres avaliados. Nove genes funcionais conhecidos foram identificados, sendo 5 

associados à altura de plantas, 2 a produção de grãos por planta e 2 ao coeficiente de 

tolerância à deficiência hídrica.  

As ferramentas biotecnológicas são capazes de impactar o conhecimento e a 

geração de produtos e processos relacionados ao setor agrícola. O avanço contínuo das 

técnicas de biologia molecular, aliado à disponibilidade massiva de sequências genômicas 

estruturais e funcionais, têm viabilizado o surgimento de novas metodologias para geração 

e análise de dados de genotipagem e expressão gênica em grande escala. O uso dessas 

técnicas pode aumentar a chance de que os fatores genéticos identificados contribuam com 

o aumento da produção de grãos sob limitação hídrica. Em função da complexidade e da 

quantidade de dados gerados, muitas vezes o processamento e a análise destes não é trivial, 

sendo importante a interação entre grupos e unidades de pesquisa com diferentes 

experiências (Carneiro, 2011).  
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3 CARACTERIZAÇÃO DA ARQUITETURA DO SISTEMA RADICULAR EM 

ARROZ DE TERRAS ALTAS: PROSPECÇÃO PARA A FENOTIPAGEM EM 

LARGA ESCALA  

 

RESUMO 

 

O sistema radicular desempenha importantes funções no crescimento e desenvolvimento 

dos vegetais. A arquitetura do sistema radicular é um caráter importante relacionado à 

tolerância à deficiência hídrica. No entanto, a avaliação do sistema radicular in loco é uma 

atividade de grande complexidade. Métodos não destrutivos de avaliação e que sejam úteis 

em estudos desta natureza vem sendo desenvolvidos. Entretanto, estes métodos necessitam 

de protocolos de avaliação que descrevam quais caracteres devem ser avaliadas. O objetivo 

desse trabalho foi avaliar o sistema radicular de acessos de arroz de terras altas em uma 

plataforma de fenotipagem, de forma a reconstituir o tipo de arquitetura e crescimento do 

sistema radicular utilizando imagens de scanner. Foram avaliados 217 acessos de arroz de 

um painel japônica tropical e oito testemunhas. O ensaio foi conduzido em uma plataforma 

de fenotipagem (SITIS - Sistema Integrado para Tratamento Induzido de Seca) na Embrapa 

Arroz e Feijão. A parcela experimental foi constituída por um tubo de PVC com 100 cm de 

comprimento e 30 cm de diâmetro interno contendo três plantas/coluna. No centro desse 

tubo foi instalado um tubo de acrílico transparente com 6,4 cm de diâmetro interno e 67 cm 

de comprimento, o qual foi vedado com tampa de vedação de borracha. Foram coletadas 

imagens do sistema radicular por meio do scanner CI 600 Cano Scan aos 33 e 44 dias após 

o plantio em duas profundidades. As imagens foram analisadas com auxílio do programa 

WinRhizo. Foram efetuadas análises de Componentes Principais - ACP utilizando as 

variáveis: comprimento do sistema radicular na primeira e segunda camada em dois 

tempos de avaliação: 𝐿𝑇1𝑃1 , 𝐿𝑇1𝑃2 , 𝐿𝑇2𝑃1  e 𝐿𝑇2𝑃2 ; volume do sistema radicular  na 

primeira e segunda camada em dois tempos de avaliação: 𝑉𝑇1𝑃1 , 𝑉𝑇1𝑃2 , 𝑉𝑇2𝑃1  e 𝑉𝑇2𝑃2 ; 

porcentagem de raizes grossas na primeira e segunda camada em dois tempos de avaliação: 

𝐿𝑇1𝑃1_𝑅𝐺, 𝐿𝑇1𝑃2_𝑅𝐺, 𝐿𝑇2𝑃1 _𝑅𝐺, 𝐿𝑇2𝑃2 _𝑅𝐺 e número de perfilhos: NBT. Nessa análise, 

observou-se redundância entre as variáveis, ou seja, houve alta correlação entre os 

caracteres avaliados. Procedeu-se outra ACP utilizando-se somente as variáveis: 𝐿𝑇1𝑃1 , 

coeficiente de repartição: α𝐿1, índice de variação de crescimento na primeira e segunda 

camada: ∆𝐿𝑃1, ∆𝐿𝑃2, 𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺 e NBT. Utilizando as variáveis 𝐿𝑇1𝑃1 , α𝐿1, ∆𝐿𝑃1, ∆𝐿𝑃2, 

𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺 e NBT foi possível distinguir os acessos bem como recuperar e descrever a 

arquitetura do sistema radicular.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento radicular, captação de água, distribuição do sistema 

radicular. 
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ABSTRACT 

 

CHARACTERIZATION OF UPLAND RICE ROOT SYSTEM: PROSPECT FOR 

HIGHT-THROUGHTPUT PHENOTYPING 

 

The root system plays important roles in growth and development of the plants. The root 

system architecture is related an important trait to drought tolerance. However the 

evaluation of root system in loco is an activity of great complexity. Non-destructive 

methods of evaluation have been developed, which are very useful in studies of this nature. 

However, these methods require minimal protocols that describe the characteristics should 

be evaluated. The aim of this study was to reconstruct the type of architecture and 

development of root system using scanner images. We evaluated 217 rice accessions from 

japonica rice panel and eight controls. The experiment was conducted on a phenotype 

platform (SITIS – Integrated System for Induced Drought Treatment) at Embrapa Rice and 

Beans.  The experimental plots were consisted of a PVC tube with 100 cm of length and 30 

cm of internal diameter. Each plot contained 3 plants/tube. Inside this tube was a 

transparent acrylic tube with 6.4 cm internal diameter and 67 cm of length, these were 

sealed with rubber sealing caps. We collected root system images with scanner CI 600 

Cano Scan at 33 days and 44 days after sowing in two depths. The images were analyzed 

using the software WinRhizo. The principal components analysis (PCA) were performed 

using the variables: root length in the first and second layers in two evaluation 

times:𝐿𝑇1𝑃1 , 𝐿𝑇1𝑃2 , 𝐿𝑇2𝑃1  e 𝐿𝑇2𝑃2 ; root volume in the first and second layers in two 

evaluation times: 𝑉𝑇1𝑃1 , 𝑉𝑇1𝑃2 , 𝑉𝑇2𝑃1  e 𝑉𝑇2𝑃2 ; percent of root thick in the first and 

second layers in two evaluation times: 𝐿𝑇1𝑃1_𝑅𝐺, 𝐿𝑇1𝑃2_𝑅𝐺, 𝐿𝑇2𝑃1 _𝑅𝐺, 𝐿𝑇2𝑃2 _𝑅𝐺 and 

tiller number: NBT. We highlighted redundancy between the traits evaluated, so we 

observed that correlation between some variables was very height. Then we are made other 

PCA only the traits: 𝐿𝑇1𝑃1 , coefficient of distribution: α𝐿1, variation index of growth on 

the first and second layers: ∆𝐿𝑃1, ∆𝐿𝑃2, 𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺 e NBT. Using the variables:𝐿𝑇1𝑃1 , α𝐿1, 

∆𝐿𝑃1, ∆𝐿𝑃2, 𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺 and NBT was possible to discriminate the accessions as well 

recover and describe the root system architecture.  

 

Key words: Root growth, water extraction, root distribution 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

De modo geral o sistema radicular desempenha importante papel no 

crescimento e desenvolvimento dos vegetais. Este fornece suporte para fixação em 

substrato sólido, absorção de água e nutrientes, interage com organismos simbiontes 

presentes na rizosfera, além de poder atuar como orgão de armazenamento de carboidratos 

e outros compostos. Além disso, atua como sítio de biossíntese de hormônios necessários 

ao desenvolvimento vegetal (Zhu et al., 2011; Takehisa et al., 2012). Durante seu 

desenvolvimento, as raízes apresentam mudanças morfológicas e fisiológicas, incluindo a 

divisão celular e elongação da raiz primária, formação de raízes laterais e pêlos radiculares 

(Takehisa et al., 2012). 

No caso da planta de arroz, o sistema radicular é fasciculado, basicamente 

composto por raízes nodais e sem o predomínio de uma raiz principal. Após a germinação 

ocorre a emergência e elongação da radícula, a qual pode atingir comprimento máximo de 

15 cm. A radícula permanece ativa até a emergência da sétima folha. A partir desse 

estágio, as raízes emergem do eixo entre o nó do coleóptilo e a base da radícula. 

Individualmente de cada nó desenvolvem-se em torno de 5 a 25 raízes. Quando se trata do 

desenvolvimento do sistema radicular é necessário observar o desenvolvimento das raízes, 

folhas e perfilhos em conjunto. Nesse sentido, é necessário observar a região internodal 

como um todo (phytomer) (Yoshida, 1981). Isso porque existe sincronismo na formação, 

emergência, elongação e ramificação das raízes com a emergência sucessiva das folhas e 

emissão de perfilhos (Nemoto et al., 1995).     

Plantas com sistema radicular profundo podem ter vantagens devido à 

facilidade de extrair água de camadas mais profundas, principalmente quando a 

distribuição de chuvas é irregular (Lilley & Fukai, 1994a). Existem diversas linhas de 

pesquisa com objetivo de desvendar quais as principais características, rotas metabólicas, 

mecanismos e genes envolvidos na tolerância à deficiência hídrica. Quando se considera o 

melhoramento para tolerância à deficiência hídrica em arroz por meio de modificações na 

estrutura do sistema radicular é importante saber o grau em que essas alterações serão 

expressas em diferentes ambientes (Price et al., 2002). Períodos de déficit hídrico severo 

sugerem que a dinâmica do desenvolvimento do sistema radicular é um fator chave para a 

compreensão da contribuição deste sistema para evitar a deficiência hídrica (Matthews et 

al., 1984).  
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A seleção e avaliação de características de arquitetura do sistema radicular é 

uma atividade importante, no entanto, de grande complexidade, pois existem dificuldades 

na observação in situ. A execução dessas atividades a campo apresenta grandes gargalos 

devido às técnicas e a dificuldade de fenotipagem de raízes em larga escala (Wasson et al., 

2012). A dificuldade provém da ramificação e formação de complexas redes do sistema 

radicular, e agregação deste ao solo. Com isto, a remoção das raízes para observação se 

torna praticamente inviável devido à possibilidade de perdas e destruição da sua estrutura 

(Zhu et al., 2011). Apesar disto, essa avaliação é importante na melhoria da arquitetura do 

sistema radicular de forma que esse consiga explorar os recursos hídricos e minerais do 

solo de maneira mais eficiente (Coudert et al., 2010).  

Diversos métodos de análise do sistema radicular foram desenvolvidos e 

aperfeiçoados. Essas se baseiam desde a abertura de trincheiras no campo, até avaliações 

em casa de vegetação utilizando tubos de PVC (Shashidhar et al., 2012), meio hidropônico 

(Roques et al., 2013) ou rhizotrons (Price et al., 2012). Paralelamente ao desenvolvimento 

de novas metodologias de análise do sistema radicular, foram desenvolvidos diversos 

softwares para quantificação de raízes (Lobet et al., 2013). Vale destacar que nos últimos 

anos surgiram algumas plataformas de fenotipagem em larga escala, baseadas na obtenção 

e interpretação de imagens de plantas. No caso do sistema radicular, essa é uma técnica 

promissora, pois é um método não invasivo e não destrutivo (Zhu et al., 2011). Essas 

plataformas permitem ao mesmo tempo isolar fatores limitantes ao desenvolvimento do 

sistema radicular, e fenotipagem de vários caracteres relacionadas à sua arquitetura, 

podendo ser utilizadas em grandes populações de melhoramento (Dorlodot et al., 2007). 

Além do mais, é possível obter grande número de imagens em espaço de tempo 

relativamente menor, diferentemente aos métodos convencionais de avaliação (Sousa et al., 

2015).  

A fenotipagem de plantas em larga escala utilizando ambientes controlados 

pode ser amplamente empregada no desenvolvimento e seleção de genótipos tolerantes aos 

diferentes tipos de estresses bióticos e abióticos. Esse processo necessita de protocolos que 

contenham um conjunto de parâmetros a serem mensurados de forma rápida, fácil e 

precoce. Além disto, devem fornecer predição confiável do crescimento e produção (Sousa 

et al., 2015). Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o sistema radicular de acessos de 

arroz de terras altas em uma plataforma de fenotipagem, de forma a tentar caracterizar o 

tipo de arquitetura e crescimento do sistema radicular utilizando imagens de scanner. 
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

3.2.1 Obtenção e condução do painel 

 

O painel denominado 2K é composto por cerca de 2.000 acessos oriundos de 

diversos grupos componentes da espécie Oryza sativa, além de representar outras espécies 

do gênero Oryza. Dentro do painel 2K existe o painel PRAY (Phenomics of rice adaptation 

and yield), este painel é composto por dois subpainéis (indica e japônica tropical), cada um 

com 300 acessos que capitalizam a diversidade genética dentro dos subgrupos de 

importância (CGIAR, 2015).  

Para este trabalho foi utilizado o subpainel japônica tropical, do qual 

utilizaram-se 217 acessos que foram enviados ao Brasil pelo International Rice Research 

Institute - IRRI no final de 2011. No Brasil, entraram em processo de quarentena no Centro 

Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecnologia - CENARGEN. As sementes 

foram multiplicadas por meio do transplantio de mudas, em área protegida da fazenda 

Palmital (Embrapa Arroz e Feijão, no município de Goianira - GO). Essas foram semeadas 

em bandejas com substrato em casa de vegetação. As mudas foram transplantadas com 

cerca de 25 dias após a emergência, utilizando uma muda por cova, com espaçamento de 

40 cm entre linhas e de 10 cm entre covas. Na colheita, eventuais plantas atípicas foram 

eliminadas. 

 

3.2.2 Condução do ensaio 

 

O ensaio foi conduzido no ano de 2014 na plataforma de fenotipagem SITIS 

(Sistema Integrado para Tratamento Induzido de Seca) na Embrapa Arroz e Feijão no 

município de Santo Antônio de Goiás - GO (Figura 3.1). Foram avaliados 217 acessos do 

painel japônica tropical e oito testemunhas: Guarani, Aimoré, BRSGO Serra Dourada, 

BRS Esmeralda, BRS Soberana, Douradão, AN Cambará e BRSMG 355 (Apêndice A). 

Foram utilizadas 225 colunas de tubo de PVC de 100 cm de comprimento por 25 cm de 

diâmetro interno sem repetição dentro de cada tratamento avaliado. Cada coluna foi 

preenchida com latossolo vermelho de textura média. O solo foi homogeneizado com 

peneira de malha de 1,25 cm, com intuito de retirar os agregados maiores. No interior de 

cada coluna foi instalado um tubo de acrílico transparente com 6,4 cm de diâmetro interno 
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e 67 cm de comprimento. Cada tubo de acrílico foi vedado com tampas de vedação feitas 

de borracha para evitar a entrada de solo, água e luz no interior do tubo.  

Para cada acesso foram semeadas sete sementes dispostas ao redor do tubo de 

acrílico. Após emergência, foi realizado o desbaste para que em cada coluna 

permanecessem apenas três plântulas de arroz. A quantidade de água nas camadas 

superficiais do solo contido na coluna foi estabelecida e mantida a 80 % da capacidade de 

campo (CC). O monitoramento da quantidade de água perdida no solo foi realizado por 

meio da pesagem diária das colunas. 

 

  

Figura 3.1. Panorama geral do SITIS: (A) e composição geral de cada coluna (B). 

 

3.2.3 Coleta dos dados do ensaio 

 

 Foram coletadas imagens do sistema radicular aos 33 dias (tempo 1 - T1) e 44 

dias (tempo 2 - T2) após o plantio (DAP). As imagens foram obtidas por meio do scanner 

de raiz CI - 600 Cano Scan (CID Bio-Science, Versão 3.1.19) inserido no tubo de acrílico e 

conectado a um computador portátil para o armazenamento das imagens. Para evitar a 

entrada de luz durante a coleta da imagem, foi acoplado um recipiente escuro em torno da 

parte do tubo de acrílico que se encontrava superficial ao solo. Este também foi utilizado 

para padronizar a altura de trabalho do scanner, tomando como ponto inicial da imagem a 

linha do solo, e não a borda superior do tubo de acrílico. Para cada avaliação, foram 

A B 
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geradas duas imagens por coluna, sendo uma na profundidade de 0 a 20 cm (profundidade 

1 - P1) e outra na profundidade de 20 a 40 cm (profundidade 2 - P2). Considerou-se que as 

raízes visíveis na parede do tubo de acrílico foram representativas do sistema radicular 

como um todo, fazendo-se a representação de um plano 3D para uma superfície 2D.  Estas 

imagens foram processadas pelo programa WinRhizo (Regent Instruments Canadá INC., 

versão 2016 32 bits) que converteu as imagens em dados.  

A análise realizada no programa WinRhizo forneceu as seguintes variáveis: 

𝐿𝑇1𝑃1 e 𝐿𝑇1𝑃1 : correspondem respectivamente ao comprimento observado do sistema 

radicular no tempo 1 e 2 na primeira profundidade; 𝐿𝑇2𝑃2  e 𝐿𝑇2𝑃2 : correspondem 

respectivamente ao comprimento do sistema radicular no tempo 1 e 2 na segunda 

profundidade; 𝑉𝑇1𝑃1  e 𝑉𝑇1𝑃1 : correspondem respectivamente ao volume de raízes no 

tempo 1 e 2 na primeira profundidade; 𝑉𝑇2𝑃2  e 𝑉𝑇2𝑃2 : correspondem respectivamente ao 

volume de raízes no tempo 1 e 2 na segunda profundidade. Também foi estabelecido duas 

classes de porcentagem do comprimento do sistema radicular com base no diâmetro. As 

duas classes foram estabelecidas em raízes finas (diâmetro < 0,5 mm) e raízes grossas 

(diâmetro > 0,5 mm). Em relação a parte aérea foi avaliado o número de perfilhos na época 

da colheita de grãos. 

 

3.2.4 Análises estatísticas 

 

Para a Análise de Componentes Principais (ACP) foi utilizado o valor médio 

de três plantas por coluna de todas as variáveis escolhidas como potenciais para 

caracterização do sistema radicular, nas duas profundidades e nos dois tempos avaliados. O 

objetivo dessa análise foi verificar a existência de variáveis redundantes, para 

posteriormente descartar as variáveis correlacionadas entre si. Foi calculada a porcentagem 

de raízes grossas nas duas profundidades em cada tempo de avaliação, sendo considerado 

que as raízes com diâmetro superior a 0,5 mm foram classificadas como raízes grossas 

(aproximação a raízes primárias). Essa classe foi estabelecida com o objetivo de verificar a 

influência da espessura de raízes sob a tipificação do sistema radicular. A porcentagem de 

raízes grossas foi estimada conforme a seguinte equação: 

𝐿𝑇𝑛𝑃𝑧_𝑅𝐺(%) =
𝐿𝑇𝑛𝑃𝑧 _𝑅𝐺

𝐿𝑇𝑛𝑃𝑧
 

em que: 
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𝐿𝑇𝑛𝑃𝑧 _𝑅𝐺: corresponde ao comprimento de raízes grossas no tempo 𝑛 (com 𝑛 variando 

entre T1 e T2) na profundidade  𝑧 (com 𝑧 variando entre P1 e P2). 

 

𝐿𝑇𝑛𝑃𝑧: corresponde ao comprimento total de raízes no tempo 𝑛 (com 𝑛 variando entre T1 e 

T2) na profundidade  𝑧 (com 𝑧 variando entre P1 e P2). 

 

Além da porcentagem de raízes grossas, foram criadas outras duas variáveis. A 

primeira, denominada de coeficiente de repartição (α𝑛), que consistiu na relação entre o 

comprimento de raiz na segunda e primeira profundidade (Figura 3.2). Ou seja, quanto 

maior o comprimento de raiz em P1 em relação à P2, menor será o valor de α𝑛. Este é uma 

medida indireta sobre o comprimento de raízes na segunda profundidade, pois quanto 

maiores forem os valores de α𝑛, maior será o comprimento do sistema radicular na 

segunda profundidade e menos desenvolvido este será na primeira profundidade.  
 

 

Figura 3.2. Esquema representativo do coeficiente de repartição (α𝑛). 

 

O coeficiente de repartição (α𝑛) foi estimado pelo arco tangente do ângulo α 

conforme a seguinte equação:  

α𝐿𝑛 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝐿𝑇𝑛𝑃2

𝐿𝑇𝑛𝑃1
) 

em que: 

𝛼𝐿𝑋2 

 𝛼𝐿𝑋2 
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𝐿𝑇𝑛𝑃1: corresponde ao comprimento do sistema radicular no tempo 𝑛 (com 𝑛 variando 

entre T1 e T2) na primeira profundidade (P1). 

 

𝐿𝑇𝑛𝑃2: corresponde ao comprimento do sistema radicular no tempo 𝑛 (com 𝑛 variando 

entre T1 e T2) na segunda profundidade (P2). 

 

A segunda variável criada foi o índice de variação de crescimento (∆𝐿𝑃𝑧), este 

consistiu na variação no comprimento de raiz entre a segunda avaliação e a primeira, 

dentro de cada profundidade. Essa variável descreve o crescimento do sistema radicular 

entre 33 e 44 dias de desenvolvimento da planta. O índice de variação de crescimento foi 

estimado conforme a seguinte equação:  

 

∆𝐿𝑃𝑧 = 𝐿𝑇2𝑃𝑧 − 𝐿𝑇1𝑃𝑧 

em que: 

 

𝐿𝑇1𝑃𝑧: corresponde ao comprimento do sistema radicular na primeira avaliação na 

profundidade  𝑧 (com 𝑧 variando entre P1 e P2) 

 

𝐿𝑇2𝑃𝑧: corresponde ao comprimento do sistema radicular na segunda avaliação na 

profundidade  𝑧 (com 𝑧 variando entre P1 e P2) 

 

As análises de ACP foram realizadas com o auxílio do software R (R 

Development Core Team, 2015), por meio do pacote FactoMineR (Lê et al., 2008). A 

matriz de correlação entre os caracteres foi obtida com auxílio pacote psych (Revelle, 

2016).  

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.3.1 Arquitetura e distribuição do sistema radicular 

 

Observou-se que na média os valores para os caracteres avaliados no T1: 

𝐿𝑇1𝑃1 (�̅�= 170,33 cm), 𝐿𝑇1𝑃2 (�̅� = 167,18 cm), 𝑉𝑇1𝑃1 (�̅�= 0,38 cm
3
), 𝑉𝑇1𝑃2 (�̅�=0,30 cm

3
) e 

α𝐿1(�̅�= 43,98º)  foram menores que os valores observados no T2: 𝐿𝑇2𝑃1 (�̅�= 189,68 cm), 

𝐿𝑇2𝑃2 (�̅�= 201,14 cm), 𝑉𝑇2𝑃1 (�̅�= 0,56 cm
3
), 𝑉𝑇2𝑃2 (�̅�= 0,35 cm

3
) e α𝐿1 (�̅�= 47,89º) 

(Figura 3.3). Isso esteve relacionado à capacidade de perfilhamento e o crescimento do 

sistema radicular. Sendo observada maior variância entre os caracteres avaliados em T2, 

com maiores possibilidades de identificação de transgressivos (Figura 3.3 B e D). 
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Figura 3.3. Histograma de distribuição fenotípica dos caracteres morfológicos avaliados 

aos 33 DAS e 44 DAS: A - comprimento do sistema radicular em T1 no P1 e 

P2 e T2; B - comprimento do sistema radicular em T2 no P1 e P2; C - volume 

do sistema radicular em T1 no P1 e P2; D - volume do sistema radicular em 

P2 em T2 no P1 e P2; E - número de perfilhos; F - coeficiente de repartição 

(α𝐿1) em T1 e T2. 

 

Observou-se a existência de acessos com sistema radicular bem distribuído em 

P2. Um sistema radicular profundo e espesso de plantas de arroz é relatado como uma 

entre os vários caracteres que conferem tolerância ao estresse hídrico (Price et al., 2002). 

Como esta foi a camada mais profunda avaliada pode-se dizer que os acessos com sistema 

radicular bem distribuído no horizonte de 20 a 40 cm poderão ser melhor caracterizados, 

avaliando-se uma camada ainda mais profunda (80 a 100 cm). Neste caso, os acessos com 

bom desempenho de colonização de camadas profundas poderão ser selecionados como 

fonte de tolerância ao estresse hídrico, uma vez que o foco deste painel é identificar 

acessos com tal perfil. Segundo Fageria (2013) o comprimento de raízes é o melhor 

parâmetro de estimação do desenvolvimento do sistema radicular, pois está correlacionado 

A B C 

D F E 
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com a absorção de água e nutrientes. Kondo et al. (2000) avaliaram a cultivar UPLRi-5 de 

arroz sob duas intensidades de estresse hídrico e três doses de nitrogênio sob condições de 

campo. Esses autores observaram que sob estresse médio a extração de água em camadas 

superiores a 40 cm foi reduzida, isso ocorreu devido à redução da densidade radicular. 

Além disto, a captação de água foi proporcional à distribuição vertical das raízes nas 

camadas avaliadas, denotando a importância do comprimento do sistema radicular. 

A variabilidade para comprimento do sistema radicular pode ser observada pela 

amplitude dos valores do comprimento do sistema radicular em T1, que variou de 40 a 320 

cm para P1 e de 40 a 400 cm para P2. No T2 o comprimento do sistema radicular em T1 

variou de 40 a 480 cm para P1 e de 40 a 400 cm para P2. Essa variação na amplitude 

gráfica entre T1 e T2, provavelmente foi devida à variabilidade genética dos acessos 

pertencentes ao painel japônica. Isto proporcionou comportamento diferenciado de 

crescimento ao longo de T1 e T2, devido as modificações no padrão de colonização nas 

camadas avaliadas. Observou-se por meio da dispersão de pontos para as variáveis 𝐿𝑇1𝑃1 x 

𝐿𝑇1𝑃2 , 𝐿𝑇2𝑃1  x 𝐿𝑇2𝑃2 , 𝑉𝑇1𝑃1 x 𝑉𝑇1𝑃2 e 𝑉𝑇2𝑃1  x 𝑉𝑇2𝑃2 , que os acessos avaliados 

apresentaram conservação na posição gráfica entre T1 e T2, com pequenas variações para 

volume do sistema radicular (Figura 3.4). Além disso, houve acessos com menor taxa de 

crescimento do sistema radicular. 

O ângulo formado (eixos azul e vermelho) para a distribuição do 𝐿𝑇1𝑃1 x 

𝐿𝑇1𝑃2  e  𝐿𝑇2𝑃1  x 𝐿𝑇2𝑃2  representou o coeficiente de repartição (α𝐿1), de cada acesso 

avaliado (Figura 3.4). Por meio dos valores de α𝐿1 notou-se que mesmo quando os acessos 

possuem sistema radicular longo em uma determinada profundidade, isso não é indicativo 

de distribuição homogênea do sistema radicular entre os dois horizontes. Pois quanto maior 

os valores de α𝐿1, maior é a tendência do acesso investir em crescimento em P2 (Figuras 

3.4 e 3.5). Tomando-se como exemplo, os acessos Lambayque 1 e Ranau Kadai (Figura 

3.5). O primeiro acesso possui sistema radicular pouco desenvolvido em P1 e em P2, 

houve aumento na quantidade de raízes, ou seja, investiu mais em crescimento em camadas 

mais profundas do solo. Lilley & Fukai (1994a) avaliaram o sistema radicular de quatro 

cultivares de arroz e constataram que cultivares com maior comprimento do sistema 

radicular possuem melhor comportamento sobre condições de déficit hídrico moderado. 

Isso ocorre, pois plantas com sistema radicular bem desenvolvido possuem vantagens 

quando a distribuição de chuvas é irregular (Lilley & Fukai, 1994a). 
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Figura 3.4. Dispersão de pontos para comprimento e volume do sistema radicular nas profundidades 1 e 2 e coeficiente de repartição (α𝐿1), 

durante dois tempos de avaliação.  
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Para o acesso Ranau Kadai, observou-se sistema radicular mais denso em P1 

em relação à P2, ou seja, tende a desenvolver sistema radicular mais superficial em relação 

ao acesso Lambayque 1 (Figura 3.5). Mesmo possuindo sistema radicular com maior 

comprimento de raízes, essas estão localizadas em maior quantidade em P1. Kato et al. 

(2006) avaliando genótipos de arroz japônica sob duas condições (irrigado e estressado), 

observaram que a proporção de raízes em profundidade foi correlacionada com o 

comprimento em profundidade em ambas as condições do ensaio. Os autores relatam ainda 

que genótipos com sistema radicular espesso tendem à acumular mais fotoassimilados em 

raízes profundas, e consequentemente desenvolvem mais o sistema radicular em 

profundidade.  

 

  

  

Figura 3.5. Imagem obtida a partir do scanner de raízes: A e B: comprimento do sistema 

radicular para o acesso Lambayque 1 respectivamente  na primeira e segunda 

profundidade no primeiro tempo de avaliação; C e D: comprimento do 

sistema radicular para o acesso Ranau Kadai respectivamente  na primeira e 

segunda profundidade no primeiro tempo de avaliação.  
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Henry et al. (2011) avaliaram genótipos do painel OryzaSNP e sugeriram que o 

desenvolvimento do sistema radicular em profundidade pode ser incrementado sob 

condições de solos bem drenados, sendo esta característica altamente dependente do 

genótipo avaliado. Os autores ainda relataram que pequenas diferenças no 

desenvolvimento das raízes podem resultar em grandes diferenças na absorção de água. 

Price et al. (2002) avaliaram linhagens endogâmicas recombinantes derivadas do 

cruzamento entre as cultivares Bala e Azucena cultivadas sob condição de déficit hídrico. 

Os autores observaram diferenças quanto o particionamento de do sistema radicular. Esta 

diferença foi devida ao incremento do comprimento do sistema radicular, isso 

provavelmente foi reflexo da resposta das plantas ao conteúdo de água e nutrientes no solo. 

Os autores ainda relataram que além do comprimento, a distribuição e biomassa do sistema 

radicular no perfil do solo são importantes caracteres de resistência ao déficit hídrico.  

Neste contexto, os acessos que possuírem coeficiente α𝐿1 tendendo a média 

possuíram sistema radicular melhor distribuído ao longo de 40 cm de profundidade. Estes 

possivelmente possuíram maior quantidade de raiz por volume de solo explorado, 

consequentemente tiveram  maior densidade de exploração. Nesse sentido, o coeficiente 

α𝐿1 permitiu identificar essas diferenças,  discriminando os acessos quanto a repartição 

irregular do sistema radicular nos horizontes avaliados.  

 

3.3.2 Dinâmica na variação no crescimento do sistema radicular 

 

Por meio do índice de variação de crescimento do sistema radicular (∆𝐿𝑃), 

notou-se que houve diferenças quanto à velocidade de crescimento de raízes (turnover) ao 

longo do período de avaliação (T1 e T2) (Figura 3.6). Os acessos situados no quadrante I 

apresentaram ∆𝐿𝑃 positivo, ou seja, possuem alto turnover, alto volume do sistema 

radicular e alta capacidade de desenvolvimento de novas raízes. Isto permitiu a estes 

acessos constante renovação do sistema radicular e possivelmente melhor capacidade para 

explorar as duas camadas avaliadas. Os acessos localizados no quadrante II possuem ∆𝐿𝑃 

na primeira profundidade (∆𝐿𝑃1) menor do que zero e variação no crescimento na segunda 

profundidade (∆𝐿𝑃2) maior do que zero. Nesse caso, são acessos que investem em 

crescimento em profundidade. Os acessos localizados no quadrante III possuem ∆𝐿𝑃1 e 

∆𝐿𝑃2 menor que zero, são acessos que possuem baixa capacidade de desenvolvimento do 

sistema radicular, com baixo volume de raízes. Os acessos localizados no quadrante IV, 
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possuem ∆𝐿𝑃1 maior do que zero e ∆𝐿𝑃2 menor do que zero, são acessos com raízes 

superficiais. 

 

 
Figura 3.6. Variação no crescimento do comprimento do sistema radicular de acessos de 

arroz. 

 

Observou-se que a cultivar Douradão foi alocada no quadrante II, esta é uma 

cultivar com sistema radicular profundo. Assim pode pressupor que os acessos alocados 

nesse quadrante podem possuir a mesma arquitetura do sistema radicular da cultivar 

Douradão. Observou-se que as cultivares BRS Esmeralda e BRSGO Serra Dourada foram 

alocadas respectivamente nos quadrantes I e II. Apesar de não se conhecer o 

comportamento do sistema radicular das cultivares BRS Esmeralda e BRSGO Serra 

Dourada, pode-se pressupor que estas provavelmente possuem comportamento semelhante 

aos acessos alocados nestes quadrantes. O que revela a relevância do índice de variação de 

crescimento do sistema radicular (∆𝐿𝑃) na descrição da variação do crescimento em raízes 

de arroz. 

Não foi possível calcular o turnover, pois o programa WinRhizo não permite a 

sobreposição das imagens do mesmo tratamento, o que poderia identificar diferenças de 

emissão/desaparecimento de raízes entre T1 e T2. A presença de valores negativos para 

∆𝐿𝑃 observada nos quadrantes II, III e IV pode ser explicada por dois fatos (Figura 3.6). O 
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primeiro pode está ligado ao turnover natural, ou seja, houve desaparecimento de raízes 

reduzido entre T1 e T2. Isto pode estar ligado à fase de avaliação (33 a 44 dias), período no 

qual houve intensa emissão de raízes devido às plantas estarem em pleno desenvolvimento, 

ou seja, houve maior emissão que desaparecimento de raízes. O segundo fato pode está 

associado a uma subestimação pelo o programa WinRhizo ligada a coloração das raízes. 

Observou-se que algumas raízes possuíam coloração branca em T1, no entanto, em T2 

estas apresentaram coloração mais avermelhada. Possivelmente, isto resultou em não 

reconhecimento por parte do programa da existência destas raízes, gerando um viés 

constante na estimação do comprimento do sistema radicular entre os diferentes tempos de 

avaliação. Também não foi possível determinar se estas raízes estavam em processo de 

deterioração. Assim, para calcular o turnover seria necessário desenvolver um método 

adequado para esse tipo de estimação utilizando o programa WinRhizo ou outro.   

Foi possível observar a presença do turnover por meio da análise visual das 

imagens dos acessos alocados nos quadrantes mais contrastantes (I e III). Observou-se que 

houve nítido desaparecimento e emissão de novas raízes (Figura 3.7). Para o acesso 

Jimbruk Joloworo localizado no quadrante I, aos 33 dias na primeira camada, havia fraca 

presença de raízes primárias e forte presença de raízes secundárias. Observou-se que no T1 

as camadas de 0 a 20 cm e de 20 a 40 cm encontravam-se completamente colonizadas pelo 

sistema radicular. Isto está relacionado à velocidade de crescimento do sistema radicular de 

arroz, que segundo França et al. (2006), é capaz de se desenvolver a uma taxa de 

crescimento de aproximadamente 2,5 cm dia
-1

. Lima & Raissac (2016) utilizando a mesma 

plataforma observaram taxa de crescimento entre 1,8 a 2,5 cm dia
-1

. Essa taxa pode variar  

em função das condições ambientais de desenvolvimento (nutrição mineral, caracteristicas 

físicas e quimicas do solo), posição e tipo de raiz que está sendo formada (Harada & 

Yamazaki, 1993).  

Outro fator ligado a completa colonização das duas camadas avaliadas foi o 

período em que foram realizadas as avaliações. Aos 33 dias após o plantio os acessos 

encontravam-se em pleno perfilhamento, nesta fase ocorre a emissão constante de novas 

raízes. Segundo Yoshida (1981) existe alta correlação entre a emissão de raízes, o 

perfilhamento e a emissão de folhas em cada (Nemoto et al., 1995). Essa relação ocorre 

pois, os perfilhos e as raízes desenvolvem-se simultaneamente. Por exemplo, quando 

ocorre o desenvolvimento da sétima folha ocorre a emissão de um perfilho no quarto 

entrenó e de raízes no terceiro entrenó. Sendo assim, existe uma diferença de 3 
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phyllochrones (Nemoto et al., 1995) entre a emissão foliar/perfilhamento e 4 phyllochrones 

entre o surgimento de raízes em um entrenó. Aos 44 dias observou-se que houve redução 

na quantidade de raízes secundárias e aumento na quantidade de raízes primárias, ou seja, 

sistema radicular menos ramificado (Figura 3.7). Para a segunda profundidade observou-se 

forte presença de raízes secundárias, com tendência de emissão de novas raízes, com sutil 

aparecimento de raízes primárias. Isto é indicativo de que, esse acesso possui sistema 

radicular com tendência de ramificação na segunda profundidade, o que permite maior 

colonização do solo. 

 

  

  

Figura 3.7. Variação no crescimento do comprimento do sistema radicular do acesso 

Jimbruk Joloworo: A e B: comprimento do sistema radicular na primeira 

profundidade respectivamente no primeiro e segundo tempo de avaliação; C e 

D: comprimento do sistema radicular na segunda profundidade 

respectivamente no primeiro e segundo tempo de avaliação. 
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Analisando os acessos alocados no quadrante III, que são aqueles que reduzem 

o comprimento do sistema radicular tanto na primeira quanto na segunda camada avaliada.  

Observando-se o acesso Bossa, notou-se que no primeiro tempo avaliado a camada de 0 

cm a 20 cm foi bem colonizada pelo sistema radicular com a presença de muitas raízes 

secundárias e algumas primárias (Figura 3.8). No entanto, aos 44 dias, observou-se redução 

na quantidade de raízes secundárias e aumento na quantidade de raízes primárias. Já para a 

segunda camada no primeiro tempo de avaliação, observou-se forte presença de raízes 

finas, ou seja, um indício de ramificação do sistema radicular. Essa camada também 

encontrava-se bem colonizada, com boa distribuição do sistema radicular. No entanto, com 

o passar do tempo observou-se ligeira redução na quantidade de raízes. 

 

  

  

Figura 3.8. Variação no crescimento do comprimento do sistema radicular do acesso 

Bossa: A e B: comprimento do sistema radicular na primeira profundidade 

respectivamente no primeiro e segundo tempo de avaliação; C e D: 

comprimento do sistema radicular na segunda profundidade respectivamente 

no primeiro e segundo tempo de avaliação. 
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3.3.3 Reconstituição da arquitetura do sistema radicular 

 

A análise de componentes principais (ACP), do ponto de vista estatístico-

matemático, tem como objetivo reduzir o conjunto de variáveis originais, de forma a 

transformar este em um novo conjunto reduzido de variáveis capazes de discriminarem os 

genótipos e que conserve máxima variância possível. Assim, seria possível reduzir o 

número de caracteres analisados, economizando recursos. Observou-se que a análise 

utilizando todas as variáveis obtidas conservou 75,72% da variabilidade nos três primeiros 

eixos (Tabela 3.1). O primeiro componente principal absorveu 45,30% da variação obtida, 

tendo sido os caracteres com maior contribuição 𝑉𝑇2𝑃1 , 𝐿𝑇1𝑃2 , 𝑉𝑇1𝑃2  e 𝐿𝑇2𝑃1  e os 

caracteres que menos contribuíram 𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺, 𝐿𝑇2𝑃2 _𝑅𝐺, 𝐿𝑇1𝑃1 _𝑅𝐺 e NBT. O segundo 

componente principal absorveu 19,92% da variação entre os acessos e os caracteres de 

maior peso foram 𝐿𝑇2𝑃2 _𝑅𝐺, 𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺 e 𝐿𝑇1𝑃1 _𝑅𝐺. Para o PC3 as variáveis que mais 

contribuíram para esse eixo foram 𝑉𝑇1𝑃1 , 𝐿𝑇1𝑃1 , NBT e 𝑉𝑇2𝑃2  (Figura 3.9).  

 

Tabela 3.1. Matriz de contribuição de cada variável, autovalor (𝜆), variância explicada e 

acumulada (%) nos três primeiros eixos para treze variáveis de caracterização 

do sistema radicular de arroz. 

Variável  PC1 PC2 PC3 

𝐿𝑇1𝑃1  9,896 2,846 16,456 

𝐿𝑇1𝑃2  11,927 1,475 2,500 

𝑉𝑇1𝑃1  10,558 0,018 19,021 

𝑉𝑇1𝑃2  11,636 0,208 3,799 

𝐿𝑇2𝑃1  11,045 5,899 1,430 

𝐿𝑇2𝑃2  10,694 1,933 7,500 

𝑉𝑇2𝑃1  12,123 0,833 2,674 

𝑉𝑇2𝑃2  10,645 0,207 13,945 

𝐿𝑇1𝑃1_𝑅𝐺 2,363 21,982 3,668 

𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺 1,614 22,784 1,382 

𝐿𝑇2𝑃1_𝑅𝐺 3,510 13,556 2,108 

𝐿𝑇2𝑃2 _𝑅𝐺 1,171 23,635 11,527 

NBT 2,818 4,623 13,991 

Autovalor 5,89 2,59 1,37 

Variância explicada (%) 45,30 19,92 10,50 

Variânicia acumulada (%) 45,30 65,22 75,72 
𝐿𝑇1𝑃1  e 𝐿𝑇2𝑃1 : correspondem ao comprimento do sistema radicular respectivamente em T1 e T2 para P1; 

𝐿𝑇1𝑃2  e 𝐿𝑇2𝑃2 : correspondem ao comprimento do sistema radicular respectivamente em T1 e T2 para P2; 

𝑉𝑇1𝑃1  e 𝑉𝑇2𝑃1 : correspondem ao volume de raízes respectivamente em T1 e T2 para P1; 𝑉𝑇1𝑃2  e 𝑉𝑇2𝑃2 : 

correspondem ao volume de raízes respectivamente em T1 e T2 para P2; 𝐿𝑇1𝑃1_𝑅𝐺 e 𝐿𝑇2𝑃1_𝑅𝐺: 

correspondem a porcentagem de raízes grossas no tempo em T1 e T2 para P1; 𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺 e 𝐿𝑇2𝑃2 _𝑅𝐺: 

correspondem a porcentagem de raízes grossas respectivamente em T1 e T2 para P2 e NBT: corresponde ao 

número de perfilhos. 
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A ACP preliminar permitiu compreender os caracteres avaliados e o 

relacionamento os pares avaliados. Nesta análise considerou-se o comprimento e volume 

do sistema radicular, a porcentagem de raízes grossas em P1 no T1 e T2, e o número de 

perfilhos. Alguns caracteres avaliados foram bastante próximos, em particular o 𝐿𝑇1𝑃1 , 

𝐿𝑇1𝑃2 , 𝑉𝑇1𝑃1 , 𝑉𝑇1𝑃2 , 𝐿𝑇2𝑃1 , 𝐿𝑇2𝑃2 , 𝑉𝑇2𝑃1  e 𝑉𝑇2𝑃2  (Figura 3.9). Observou-se 

redundância nesta ACP, em função da alta correlação observada entre os caracteres (Figura 

3.9 e Tabela 3.2). A maioria dos caracteres avaliados com algumas exceções apresentam 

correlação positiva e superior a 0,5 com pelo menos dois outros caracteres (Tabela 3.2). 

Isto demonstra que existe forte relação entre as variáveis de caracterização do sistema 

radicular. Isto pode ter sido proporcionado simplesmente por pequenas variações 

ambientais, ou seja, alguns acessos podem ter sido beneficiados pelas condições impostas 

no ensaio. Visto isso, é possível simplificar a ACP, sem perda significativa de informação. 

Nesse sentido, foi selecionado o mínimo de caracteres que descrevessem a arquitetura e a 

evolução do crescimento do sistema radicular ao longo do tempo.  
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Figura 3.9. Círculo de correlação para análise de componentes principais para os eixos 

PC1, PC2 e PC3 para treze variáveis de caracterização do sistema radicular. 

𝐿𝑇1𝑃1  e 𝐿𝑇2𝑃1 : correspondem ao comprimento do sistema radicular 

respectivamente em T1 e T2 para P1; 𝐿𝑇1𝑃2  e 𝐿𝑇2𝑃2 : correspondem ao 

comprimento do sistema radicular respectivamente em T1 e T2 para P2; 

𝑉𝑇1𝑃1  e 𝑉𝑇2𝑃1 : correspondem ao volume de raízes respectivamente em T1 e 

T2 para P1; 𝑉𝑇1𝑃2  e 𝑉𝑇2𝑃2 : correspondem ao volume de raízes 

respectivamente em T1 e T2 para P2; 𝐿𝑇1𝑃1_𝑅𝐺 e 𝐿𝑇2𝑃1_𝑅𝐺: correspondem a 

porcentagem de raízes grossas no tempo em T1 e T2 para P1; 𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺 e 

𝐿𝑇2𝑃2 _𝑅𝐺: correspondem a porcentagem de raízes grossas respectivamente 

em T1 e T2 para P2 e NBT: corresponde ao número de perfilhos. 

http://www.scielo.br/img/revistas/ac/v13n4/a15fig02.jpg
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Tabela 3.2. Estimativa do coeficiente de correlação entre treze variáveis de caracterização do sistema radicular de arroz  
Variável 𝐿𝑇1𝑃1  𝐿𝑇1𝑃2  𝑉𝑇1𝑃1  𝑉𝑇1𝑃2  𝐿𝑇2𝑃1  𝐿𝑇2𝑃2  𝑉𝑇2𝑃1  𝑉𝑇2𝑃2  𝐿𝑇1𝑃1_𝑅𝐺 𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺 𝐿𝑇2𝑃1_𝑅𝐺 𝐿𝑇2𝑃2 _𝑅𝐺 

𝐿𝑇1𝑃2  0,675**            

𝑉𝑇1𝑃1  0,917** 0,622**           

𝑉𝑇1𝑃2  0,605** 0,933** 0,630**          

𝐿𝑇2𝑃1  0,660** 0,619** 0,567** 0,514**         

𝐿𝑇2𝑃2  0,530** 0,689** 0,452** 0,587** 0,659**        

𝑉𝑇2𝑃1  0,567** 0,605** 0,583** 0,546** 0,925** 0,621**       

𝑉𝑇2𝑃2  0,408** 0,585** 0,412** 0,581** 0,580** 0,916** 0,623**      

𝐿𝑇1𝑃1_𝑅𝐺 0,220** 0,075
ns

 0,515** 0,252** 0,041
ns

 0,011
ns

 0,228** 0,190**     

𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺 0,040
ns

 0,246** 0,221** 0,521** -0,109
ns

 0,047
ns

 0,036
ns

 0,243** 0,552**    

𝐿𝑇2𝑃1_𝑅𝐺 0,074
ns

 0,170** 0,318** 0,264** 0,251** 0,127
ns

 0,530** 0,309** 0,693** 0,391**   

𝐿𝑇2𝑃2 _𝑅𝐺 -0,122
ns

 -0,013
ns

 0,051
ns

 0,184** -0,066
ns

 0,200** 0,105
ns

 0,514** 0,537** 0,633** 0,477**  

NBT 0,228** 0,299** 0,144* 0,205** 0,507** 0,360** 0,451** 0,296** -0,079
ns

 -0,141* 0,133* -0,046
ns

 
ns

 , ** e *: não significativo e significativos à 1%  e 5% de probabilidade respectivamente, pelo teste F. 𝐿𝑇1𝑃1  e 𝐿𝑇2𝑃1 : correspondem ao comprimento do sistema 

radicular respectivamente em T1 e T2 para P1; 𝐿𝑇1𝑃2  e 𝐿𝑇2𝑃2 : correspondem ao comprimento do sistema radicular respectivamente em T1 e T2 para P2; 𝑉𝑇1𝑃1  e 𝑉𝑇2𝑃1 : 

correspondem ao volume de raízes respectivamente em T1 e T2 para P1; 𝑉𝑇1𝑃2  e 𝑉𝑇2𝑃2 : correspondem ao volume de raízes respectivamente em T1 e T2 para P2; 

𝐿𝑇1𝑃1_𝑅𝐺 e 𝐿𝑇2𝑃1_𝑅𝐺: correspondem a porcentagem de raízes grossas no tempo em T1 e T2 para P1; 𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺 e 𝐿𝑇2𝑃2 _𝑅𝐺: correspondem a porcentagem de raízes 

grossas respectivamente em T1 e T2 para P2 e NBT: corresponde ao número de perfilhos. 
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Os caracteres considerados na segunda ACP foram: 𝐿𝑇1𝑃1 , α𝐿1, ∆𝐿𝑃1, ∆𝐿𝑃2, 

𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺 e NBT (Tabela 3.3). A utilização desses caracteres teve com objetivo minimizar 

a ortogonalidade entre as variáveis com alta correlação entre os pares obtidos e manter a 

conexão entre os caracteres avaliados na primeira e segunda profundidade. Os gráficos da 

Figura 3.10 permitem constatar que as variáveis não se apresentam mais tão próximas, 

permitindo observações mais relevantes, garantindo a relevância dessas observações na 

aplicação em questão. Essa análise serviu a dois objetivos principais. De um lado, permitiu 

compreender a relação dos parâmetros morfológicos entre si e possibilitou extrair de uma 

grande massa de dados as informações mais relevantes (e não redundantes) para a 

realização da análise e a classificação tipo-morfológica do sistema radicular.  

Após a eliminação dos caracteres redundantes, observou-se na nova ACP que a 

contribuição do PC1, PC2 e PC3 foi respectivamente de 28,30%, 25,09% e 21,00%, a 

soma destes eixos explorou 74,39% da variação total (Tabela 3.3). Observou-se que o 

primeiro eixo foi descrito por quatro variáveis: 𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺, ∆𝐿𝑃2, ∆𝐿𝑃1, e NBT. Para o PC2 

as variáveis que mais contribuíram para esse eixo foram α𝐿1, NBT e ∆𝐿𝑃1. Os eixos PC1 e 

PC2 foram relacionados com a arquitetura e crescimento do sistema radicular. Para o PC3 

o caráter que mais contribui para esse eixo foi 𝐿𝑇1𝑃1 , assim, este eixo foi relacionado 

somente com a arquitetura do sistema radicular.  

 

Tabela 3.3. Matriz de contribuição de cada variável, autovalor (𝜆), variância explicada e 

acumulada (%) nos três primeiros eixos para seis variáveis de caracterização 

do sistema radicular de arroz.  

Variável PC1 PC2 PC3 

𝐿𝑇1𝑃1  0,11 1,03 66,60 

α𝐿1 6,61 36,18 13,59 

∆𝐿𝑃1 23,80 22,67 2,58 

∆𝐿𝑃2 25,45 9,59 8,42 

𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺 27,00 5,67 0,56 

NBT 17,03 24,85 8,26 

Autovalor 1,70 1,51 1,26 

Variância explicada (%) 28,30 25,09 21,00 

Variânicia acumulada (%) 28,30 53,39 74,39 
𝐿𝑇1𝑃1 : corresponde ao comprimento do sistema radicular no tempo 1 na primeira profundidade; 𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺: 

corresponde a porcentagem de raízes grossas no tempo 1 na segunda profundidade; α𝐿1: corresponde ao 

coeficiente de repartição na primeira avaliação; ∆𝐿𝑃1 e ∆𝐿𝑃2: correspondem índice de crescimento na 

profundidade 1 e 2 respectivamente e NBT: corresponde ao número de perfilhos. 

 

O caráter com maior inércia à direita no gráfico formado pela PC1 e PC2 foi 

∆𝐿𝑃2, já para o gráfico formado pela PC1 e PC3 foi ∆𝐿𝑃1 e ∆𝐿𝑃2. O ângulo formado entre 

http://www.scielo.br/img/revistas/ac/v13n4/a15fig03.jpg
http://www.scielo.br/img/revistas/ac/v13n4/a15fig03.jpg
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NBT e ∆𝐿𝑃1 foi agudo e fechado, isto é indicativo de que esses caracteres foram 

positivamente correlacionados. Quanto maior o número de perfilhos maior é o número de 

raízes emitidas, fator que fundamenta essa correlação, sendo este um indicativo importante 

no crescimento do sistema radicular. O índice α𝐿1 esteve correlacionado positivamente 

com 𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺. A ∆𝐿𝑃2 foi correlacionada negativamente com 𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺, este por sua 

vez apresentou correlação negativa com NBT. Isto é indicativo, de que, provavelmente os 

acessos com maior capacidade de perfilhamento possuíram menor capacidade 

aprofundamento do sistema radicular, apresentando sistema radicular mais fino, em 

cabeleira ramificado e com menor presença de raízes em P2 (Figura 3.10). 
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Figura 3.10. Círculo de correlação para análise de componentes principais para os eixos 

PC1, PC2 e PC3 para as variáveis selecionadas como potencias para 

caracterização do sistema radicular. 𝐿𝑇1𝑃1 : corresponde ao comprimento do 

sistema radicular no tempo 1 na primeira profundidade; 𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺: 

corresponde a porcentagem de raízes grossas no tempo 1 na segunda 

profundidade; ALPHA_L (α𝐿1): corresponde ao coeficiente de repartição na 

primeira avaliação; DELTA_LP1 (∆𝐿𝑃1) e DELTA_LP2 (∆𝐿𝑃2): 

correspondem índice de crescimento na profundidade 1 e 2 respectivamente 

e NBT: corresponde ao número de perfilhos. 

 

Analisando o gráfico de dispersão dos escores dos acessos avaliados no PC1 e 

PC2, notou-se que existe variabilidade entre os acessos avaliados (Figura 3.11). Os acessos 

localizados no primeiro quadrante possuem forte aumento na emissão de raízes primárias 

entre o T1 e T2 na primeira profundidade. Este fato está relacionado com o aumento na 

emissão de perfilhos, pois quanto maior é a emissão de perfilhos maior é a emissão de 

raízes (Yoshida, 1981). Os acessos localizados nesse quadrante são acessos que podem ser 
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indicados para ambientes de várzea, pois possuem tipo de planta altamente perfilhadora e 

com sistema radicular superficial.  

Observou-se que as variáveis α𝐿1, 𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺 e 𝐿𝑇1𝑃1  foram alocadas 

diametralmente opostas ao primeiro quadrante. Ou seja, comparativamente entre T1 e T2, 

os acessos alocados no segundo quadrante tenderam a possuir sistema radicular mais 

profundo, com maior comprimento de raízes em P2 (coeficiente α𝐿1 elevado). O sistema 

radicular destes acessos tendeu a ser ramificado e com maior presença de raízes primárias 

na segunda profundidade, devido à alta relação entre 𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺 e α𝐿1 (Figuras 3.11 e 

3.12). São acessos que poderão ser recomendados para ambientes de terras altas, pois 

possuem tipo de planta com menor potencial de perfilhamento e maior profundidade do 

sistema radicular. Já os acessos localizados no terceiro quadrante possuem sistema 

radicular pouco desenvolvido (escores negativos no PC1 e PC2), possivelmente são 

acessos que poderão ser descartados. Os acessos localizados no quarto quadrante são 

acessos que possuem dupla aptidão, podendo ser indicados tanto para ambientes de terras 

altas quanto várzea.  
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Figura 3.11. Projeção gráfica dos escores do PC1 e PC2 para seis variáveis avaliadas em 

225 acessos para caracterização do sistema radicular de arroz.  
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No gráfico de dispersão dos escores de PC1 e PC3, observou-se conformação 

semelhante à distribuição dos acessos no gráfico anterior, ou seja, existem acessos que são 

divergentes (Figura 3.12). Observou-se que alguns acessos permaneceram alocados no 

mesmo quadrante e associados às mesmas variáveis nos diferentes gráficos (Figuras 3.11 e 

3.12). Este fato reforça a hipótese de que as variáveis escolhidas são capazes de recuperar e 

descrever a arquitetura do sistema radicular.  
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Figura 3.12. Projeção gráfica dos escores do PC1 e PC3 para seis variáveis avaliadas em 

225 acessos para caracterização do sistema radicular de arroz. 

 

Para exemplificar, observou-se que o acesso Gemjya Jyanam (157) alocado no 

primeiro quadrante (Figuras 3.11 e 3.12), houve aumento no número de raízes primárias 

em P1 entre T1 e T2 (Figura 3.13). Esse fato ocorreu, pois os acessos alocados nesse 

quadrante possuem perfilhamento intenso. Isto pode ser confirmado pela correlação 

positiva (𝑟 = 0,288; P<0,01) observada entre 𝐿𝑇1𝑃1 e NBT (Tabela 3.4). Isto é indicativo 

de que, quanto maior o número de perfilhos maior será a emissão de raízes primárias. 

Além disso, observou-se aumento na quantidade de raízes entre T1 e T2 em P1 (Figura 

3.13). Existe uma relação linear entre a formação de raízes e o perfilhamento. Segundo 

I II 

III IV 
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Yoshida (1981) isto ocorre, devido ao sincronismo entre a emissão de raízes, o 

perfilhamento e a emissão de folhas. Plantas de arroz altamente perfilhadoras normalmente 

possuem sistema radicular mais superficial quando comparadas com plantas que possuem 

menor capacidade de perfilhamento. Além disso, o crescimento do sistema radicular em 

profundidade, também depende do ângulo de desenvolvimento da raiz. Plantas de arroz  

com ângulo mais agudo, normalmente aprofundam mais o sistema radicular. Enquanto que 

plantas com ângulo mais obtuso possuem sistema radicular com crescimento mais 

superficial.  

 

  

  

Figura 3.13. Evolução do desenvolvimento do sistema radicular do acesso Gemjya 

Jyanam: A e B: comprimento do sistema radicular na primeira 

profundidade respectivamente no primeiro e segundo tempo de avaliação; C 

e D: comprimento do sistema radicular na segunda profundidade 

respectivamente no primeiro e segundo tempo de avaliação. 

LT1P1 

LT1P2 

LT2P1 

LT2P2 

D C 

B A 
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O aumento tanto no número de raízes primárias quanto secundárias está 

relacionado a correlação positiva (𝑟 = 0,460; P<0,01) entre ∆𝐿𝑃1 e NBT, quanto maior a 

quantidade de perfilhos emitidos maior a quantidade de raízes emitidas (Tabela 3.4). Além 

disso, o sistema radicular tende a ser bem ramificado, pouco profundo e com elevada 

densidade de raízes finas. Cultivares de arroz de porte alto e com menor perfilhamento, 

normalmente são menos produtivas e tendem a desenvolver raízes mais profundas 

(Yoshida et al., 1982). Como as características do sistema radicular são de difícil acesso ao 

melhorista, informações sobre as relações entre o tipo de planta e o crescimento do sistema 

radicular podem facilitar a compreensão do comportamento das cultivares sob diferentes 

regimes hídricos.  

 

Tabela 3.4. Estimativa do coeficiente de correlação entre seis variáveis de caracterização 

do sistema radicular de arroz.  

Variável 𝐿𝑇1𝑃1  α𝐿1 ∆𝐿𝑃1 ∆𝐿𝑃2 𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺 

α𝐿1 -0,195** - - - - 

∆𝐿𝑃1 -0,058
ns

 0,211** - - - 

∆𝐿𝑃2 -0,236** -0,324** 0,216** - - 

𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺 0,040
 ns

 0,318** -0,181** -0,264** - 

NBT 0,228** 0,095
 ns

 0,460** 0,045
 ns

 -0,141* 
ns

 , ** e *: não significativo e significativos à 1% e 5% de probabilidade respectivamente, pelo teste F. 

𝐿𝑇1𝑃1 : corresponde ao comprimento do sistema radicular no tempo 1 na primeira profundidade; 𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺: 

corresponde a porcentagem de raízes grossas no tempo 1 na segunda profundidade; α𝐿1: corresponde ao 

coeficiente de repartição na primeira avaliação; ∆𝐿𝑃1 e ∆𝐿𝑃2: correspondem índice de crescimento na 

profundidade 1 e 2 respectivamente e NBT: corresponde ao número de perfilhos. 

 

Observou-se em P2 a ausência, ou fraca presença de raízes primárias (Figura 

3.13). Isto pode ser confirmado pela correlação negativa  entre NBT e 𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺 (𝑟=         

-0,141; P <0,05) (Tabela 3.4), indicativo de que, plantas com perfilhamento intenso 

possuem menor quantidade de raízes grossas em camadas pouco profundas (20 a 40 cm). O 

sistema radicular é pouco profundo, essencialmente em cabeleira com forte presença de 

raízes finas. Estes acessos provavelmente não investiram em desenvolvimento do sistema 

radicular em profundidades superiores a 40 cm. No entanto, seria necessário avaliar uma 

camada mais profunda (40 cm a 60 cm) para confirmar esta hipótese. Sendo assim, estes 

acessos possuem grande eficiência na captação de água e minerais nos horizontes pouco 

profundos do solo. No entanto, são acessos sensíveis à períodos  irregulares de distribuição 

de chuvas ou períodos prolongados de deficiência hídrica.  

O coeficiente α𝐿1 para os acessos localizados no primeiro quadrante foi de 

baixa magnitude. Isto está relacionado ao fato de que os acessos localizados nesse 
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quadrante possuem comprimento do sistema radicular maior em P1 do que em P2, o 

coeficiente de correlação entre α𝐿1 e 𝐿𝑇1𝑃1  foi negativo (𝑟 = -0,195; P <0,01) (Tabela 

3.4). Assim, quanto maior os valores de 𝐿𝑇1𝑃1  menores serão os valores para o α𝐿1, ou 

seja, o índice estabelecido proporciona resposta imediata sobre a distribuição do sistema 

radicular nas duas profundidades avaliadas. A hipótese estabelecida para o α𝐿1 pode ser 

confirmada pela correlação entre 𝐿𝑇1𝑃1  e ∆𝐿𝑃2 (𝑟 = -0,236; P <0,01) e entre ∆𝐿𝑃2 e α𝐿1 

(𝑟 = -0,324; P <0,01). Além disso, observou-se correlação negativa entre 𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺 e 

∆𝐿𝑃1 (𝑟 = -0,181; P <0,01),  𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺 e ∆𝐿𝑃2 (𝑟 = -0,264; P <0,01) (Tabela 3.4). Isto é 

indicativo de menor ramificação do sistema radicular. Com relação à ramificação, foi 

possível observar que acessos que possuem grande ramificação em P1 possuem o mesmo 

comportamento em P2, devido à correlação positiva entre ∆𝐿𝑃1 e ∆𝐿𝑃2 (𝑟 = 0,216; P 

<0,01).  

Em relação ao segundo quadrante, observou-se que estes acessos possuem 

potencial de perfilhamento menor do que os acessos localizados no primeiro quadrante, 

pois a variável NBT foi diametralmente oposta a esse quadrante (Figuras 3.11 e 3.12). 

Analisando o acesso Canela de Ferro (27), observou-se que ocorreu aprofundamento do 

sistema radicular entre T1 e T2 (Figura 3.14). Este fato ocorreu, pois os acessos alocados 

nesse quadrante foram relacionados com α𝐿1, 𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺 e 𝐿𝑇1𝑃1 . Possivelmente isto 

ocorreu, pois os acessos possuem menor potencial de perfilhamento, proporcionando maior 

comprimento do sistema radicular. Por sua vez são acessos que possuem sistema radicular 

mais profundo e com maior presença de raízes primárias em P2 em comparação aos 

acessos localizados no primeiro quadrante. Isto pode ser observado por meio da correlação 

positiva entre α𝐿1 e 𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺 (𝑟 = 0,318; P <0,01), ou seja, acessos com elevado valor de 

α𝐿1 possuem maiores valores de 𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺, nesse sentido, são capazes de desenvolver 

sistema radicular mais profundo em T1.  

Observou-se que houve forte ramificação do sistema radicular do acesso 

Canela de Ferro nas duas camadas durante os dois tempos avaliados, pois este acesso foi 

alocado no quadrante associado às variáveis 𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺 e α𝐿1. Ou seja, os acessos alocados 

nesse quadrante possuem maior comprimento do sistema radicular em P2, aliado à maior 

porcentagem de raízes de maior espessura. Acessos com essa característica possuem maior 

capacidade de emitir secundárias e terciárias. O desenvolvimento de raízes mais espessas 

ao longo do eixo das raízes está ligado a capacidade de penetração ao sistema radicular de 

arroz em solos compactados (Yu et al., 1995). A capacidade da raiz penetrar em solos 
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compactados pode ser uma característica interessante em terras altas, particularmente em 

solos compactados e secos, pois pode garantir a captação de água em camadas mais 

profundas (Yu et al., 1995; Price & Courtois, 1999).  

 

  

  

Figura 3.14. Evolução do desenvolvimento do sistema radicular do acesso Canela de 

Ferro: A e B: comprimento do sistema radicular na primeira profundidade 

respectivamente no primeiro e segundo tempo de avaliação; C e D: 

comprimento do sistema radicular na segunda profundidade respectivamente 

no primeiro e segundo tempo de avaliação. 

 

Em arroz de terras altas a profundidade, densidade e o número de raízes são 

positivamente correlacionados com a aquisição de água. No entanto, em solos rasos deve 

ser dada maior ênfase a densidade do comprimento radicular em profundidade (Price et al., 

2002). Esta pode contribuir para melhor absorção de água. Além disso, em cultivares de 

arroz o incremento na densidade do comprimento do sistema radicular em camadas de 35 a 

A B 

C D 

LT1P1 LT2P1 

LT1P2 LT2P2 
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45 cm tem melhorado a tolerancia à deficiência hídrica (Henry et al., 2011). Nesse sentido, 

a fenotipagem do sistema radicular de plantas de arroz proporciona maior compreensão do 

seu desenvolvimento e ajuda no desenvolvimento de cultivares com maior capacidade de 

explorar diferentes camadas do solo (Lilley & Fukai, 1994b). As correlações observadas 

foram de baixa magnitude, isto pode estar ligado às limitações no dispositivo experimental, 

uma vez que foi utilizada somente uma repetição com três plantas por coluna. No entanto, 

os resultados observados podem ser biologicamente explicados de acordo com Yoshida 

(1981), ou seja, existem relações fisiológicas entre as variáveis avaliadas. 

Os caracteres selecionados (𝐿𝑇1𝑃1 , 𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺, ∆𝐿𝑃1, ∆𝐿𝑃2 e NBT) permitiram 

sintetizar a arquitetura e o desenvolvimento do sistema radicular. Esses caracteres poderão 

ser utilizados para caracterização de um grupo menor de acessos, com o objetivo de validá-

los. Tendo em vista o grande número de acessos avaliados e a variabilidade genética 

destes, foi possível reconstituir a arquitetura do sistema radicular utilizando o mínimo 

possível de caracteres. Assim, futuramente esses poderão ser utilizados em estudos de 

associação genômica ampla (GWAS) com objetivo de verificar a relação desses caracteres 

com regiões responsáveis pelo crescimento do sistema radicular de arroz. 

 

3.4 CONCLUSÂO  

 

1. Por meio das variáveis descritivas 𝐿𝑇1𝑃1 e 𝐿𝑇1𝑃2 _𝑅𝐺 foi possível caracterizar a 

arquitetura simplificada do sistema radicular, bem como a modalidade de 

desenvolvimento (∆𝐿𝑃1 e ∆𝐿𝑃2) e crescimento (NBT). Essas variáveis permitiram 

reconstituir o sistema radicular de forma simplificada, além de permitir a 

comparação entre acessos; 
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4 MAPEAMENTO ASSOCIATIVO PARA TOLERÂNCIA A DEFICIÊNCIA 

HÍDRICA EM ARROZ DE TERRAS ALTAS 

 

RESUMO 

A compreensão dos mecanismos subjacentes à tolerância à deficiência hídrica é crucial no 

desenvolvimento de cultivares de arroz com melhor performance em terras altas. No 

entanto, pouco progresso foi obtido devido à complexidade dos processos químicos e 

físicos envolvidos na reposta à deficiência hídrica.  O vigor vegetativo têm sido associado 

com a melhoria do desempenho do arroz sob condições limitadas de água. Nesse sentido o 

objetivo deste trabalho foi identificar SNPs e associá-los com características morfológicas 

ligadas ao vigor vegetativo em arroz sob condições de restrição hídrica. A análise de 

associação genômica ampla (GWAS) foi realizada com 140 acessos de arroz provenientes 

do painel japônica tropical avaliados sob duas condições hídricas (com e sem restrição 

hídrica). Os ensaios foram conduzidos em dois anos consecutivos, o delineamento 

experimental utilizado foi o de blocos completamente casualizados. Os caracteres 

avaliados foram: número de folhas (NBL), número de perfilhos (NBT), altura de plantas 

(PH), comprimento da folha (LLL), largura da folha (LLW) e matéria seca (SDW). As 

avaliações foram realizadas aos 30 e 45 dias após a semeadura (DAS). Aos 30 DAS as 

plantas foram submetidas ao déficit hídrico durante 15 dias. Foi efetuada análise de 

variância para os caracteres estudados e observaram-se diferenças significativas para todos 

os caracteres avaliados. Quando os acessos foram submetidos a condições de restrição 

hídrica, observou-se redução no crescimento (PH, LLL, LLW e SDW) e desenvolvimento 

(NBT e NBL) das plantas. A maior redução foi observada em SDW (43%), seguida por PH 

e LLW (18%). Os caracteres avaliados foram relacionados entre si, a maioria das 

correlações foi de baixa magnitude, entretanto positivas e significativas. O painel foi 

genotipado com uma distância média de 5,5 kb entre marcadores, observou-se que a 

extensão do desequilíbrio de ligação foi em torno de 150 kb.  A estrutura da população foi 

avaliada por meio do STRUCTURE e análise de coordenadas principais (PCoA) em que 

foi observada a presença de duas subpopulações. Foram identificados 64 marcadores 

significativos (p-valor < 0,05), no entanto, estes foram associados somente à PH aos 30 

DAS e 45 DAS. Deste total 20 marcadores foram comuns aos dois tempos avaliados (30 e 

45 DAS), 25 marcadores foram associados a PH mensurada aos 30 sob condições ideais de 

irrigação e 19 marcadores foram relacionados a PH mensurada aos 45 DAS sob estresse 

hídrico. Os locus identificados como associados podem melhorar a compreensão sobre os 

mecanismos subjacentes à tolerância à deficiência hídrica em arroz. Estes poderão ser 

utilizados pelo melhoramento assistido por marcadores moleculares. 

 

Palavras-chave: associação genótipo-fenótipo, variabilidade genética, tolerância à 

deficiência hídrica. 
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ABSTRACT 

 

ASSOCIATION MAPPING TO DROUGHT TOLERANCE IN UPLAND RICE 

 

Understanding of the mechanisms underlying the drought tolerance is crucial in the 

development of upland rice cultivars with better performance. However, has been made a 

little progress to this trait because there are complexities of the chemical and physical 

processes involved the response to drought tolerance. The early vigour has been associated 

with improvement rice performance under water restriction conditions. The aim of this 

study was identify SNPs markers and associate then with the morphologic traits to early 

vigour in rice under water restriction. The genome wide association study (GWAS) was 

performed with 140 accessions of rice from the tropical japonica panel under two water 

conditions (well water and water restriction). The trials were conducted in two consecutive 

years, the experimental design was completely randomized blocks. The traits evaluated 

were: leaf number (NBL), tiller number (NBT), plant height (PH), length of blade (LLL), 

blade width (LLW) and shoot dry weight (SDW). We evaluated the trials at 30 e 45 days 

after the sowing (DAS). At 30 DAS the plants were submitted to water restriction for 15 

days. The analysis of variance was performed for all the traits evaluated, in which, there 

were significant differences for all the characters evaluated. When the accessions were 

submitted to water restriction we observed there was reduction in growth (PH, LLL, LLW 

and SDW) and development (NBT and NBL) of the plants. The largest reduction was 

observed in SDW (43%) followed by PH and LLW (18%). The traits evaluated were 

related to each other, the most of correlations there were low, however positive and 

significant. The panel was genotyped at an average distance of one marker per 5,5 kb, the 

extension of linkage disequilibrium was found to be around 150 kb. The population 

structure was evaluated by STRUCTURE and principal coordinate analysis (PCoA), so we 

observed there was 2 subpopulations. We identified 64 significant markers (p-value<0.05), 

however the markers were associated only the PH at 30 DAS and 45 DAS. In this total, 20 

markers were common at both times (30 and 45 DAS), 25 markers were associated with 

PH measured at 30 DAS under well water conditions and 19 markers were identified to PH 

at 45 DAS under water stress. The locus identified as associated may improve 

understanding of the mechanisms underlying water deficit tolerance in rice. These can be 

used for marker assisted breeding. 
 
Key words: genotype-phenotype association, genetic variation, drought tolerance. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

O arroz (Oryza sativa L.) é uma cultura versátil, pois se desenvolve tanto em 

ambientes de várzeas como, o de terras altas, o que resultou em ampla diversidade 

fenotípica e genotípica (Ni et al., 2002). Em ambientes de terras altas, a produção de arroz 

é limitada pela disponibilidade hídrica, tornando a cultura pouco competitiva no sistema 

produtivo. Nas últimas décadas tem sido observado pequeno progresso no 

desenvolvimento de cultivares melhoradas adaptadas a ambientes com deficiência hídrica 

(Rebolledo et al., 2012a). Este é um dos principais gargalos para aumento da produção de 

arroz em áreas suscetíveis à ocorrência de períodos curtos de deficiência hídrica. Quando 

este fenômeno ocorre na fase vegetativa é capaz de suprimir o crescimento e quando ocorre 

na fase reprodutiva reduz a produtividade de grãos (Yue et al., 2005).  

O desenvolvimento de cultivares mais eficientes no uso da água é considerado 

uma abordagem promissora em ambientes onde a água é um fator limitante (Farooq et al., 

2010). Para isto, é necessário o conhecimento dos mecanismos fisiológicos e o controle 

genético dos caracteres envolvidos nesse processo (Parent et al., 2010). Em cereais (cevada 

e trigo) o vigor vegetativo tem sido associado com a melhoria do desempenho sob 

condições limitadas de água (Quarrie et al., 1999). Nessa perspectiva, alguns trabalhos 

foram desenvolvidos por Luquet et al. (2012a); Luquet et al. (2012b) e Rebolledo et al. 

(2012b) com objetivo de compreender as características morfo-fisiológicas relacionadas ao 

vigor vegetativo em arroz.  

O vigor vegetativo pode ser definido como a capacidade da planta de 

desenvolver rapidamente a área foliar durante os primeiros estágios de desenvolvimento 

(Rebolledo et al., 2012b). Esta é uma propriedade resultante de vários processos morfo-

organogenéticos, incluindo a captação e conversão de recursos minerais. Além disso, é 

importante em culturas anuais, pois o rápido desenvolvimento favorece a cultura 

principalmente em condições de competição com plantas daninhas (Luquet et al., 2012b). 

Além disto, o vigor vegetativo pode contribuir para o rápido estabelecimento da cultura e 

aquisição de recursos naturais (água, luz e nutrientes). Isto é extremamente útil em 

sistemas de cultivo de baixo impacto como a agricultura orgânica, em que o uso de 

herbicidas é proibido, e como uma compensação pela baixa taxa de adensamento em 

detrimento do alto custo das sementes (Rebolledo et al., 2012b). 
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Devido à grande variabilidade genotípica e fenotípica encontrada na cultura do 

arroz, existem acessos que possuem a capacidade de sobreviver sob condições de 

deficiência hídrica, enquanto outros são extremamente sensíveis e não sobrevivem. Os 

acessos tolerantes quando expostos à ambientes com restrição de água desenvolvem-se 

rapidamente, alguns enrolam as folhas, ou estas são abortadas (Wopereis et al., 1996). 

Plantas com essas características são capazes de sobreviver a períodos curtos de deficiência 

hídrica. No entanto, o seu desenvolvimento é relativamente menor quando comparado às 

mesmas plantas desenvolvidas em ambientes sem restrição hídrica (Tardieu et al., 2000; 

Chenu et al., 2008). Alguns esforços foram e continuam sendo empreendidos com o 

objetivo de identificar regiões ligadas à tolerância à deficiência hídrica por meio do 

mapeamento de QTLs (Quantitative Trait Loci), principalmente relacionados à 

produtividade de grãos (Pantalião et al., 2016), altura de plantas e coeficiente de tolerância 

à deficiência hídrica (Ma et al., 2016), caracteres do sistema radicular (Courtois et al., 

2013; Phung et al., 2016).  

No caso do vigor vegetativo, existe substancial variabilidade genética para 

cultura do arroz (Lu et al., 2007; Namuco et al., 2009), no entanto, tem sido relativamente 

difícil obter ganhos com o melhoramento para esse caráter devido à sua natureza 

quantitativa (Lu et al., 2007). Neste caso, esse caráter pode ser melhor explorado por meio 

da identificação de QTLs (Cairns et al., 2009). Por ser um caráter complexo, o 

melhoramento genético pode se beneficiar utilizando-se de caracteres de menor 

complexidade genética que compõem o vigor vegetativo, tais como: área foliar, número de 

perfilhos, comprimento da folha, taxa de emissão e expansão foliar (Rebolledo et al., 

2015). Nesse contexto, decifrar as bases genéticas de caracteres complexos tem sido um 

dos principais focos para o melhoramento e adaptação das plantas (Brachi et al., 2011).  

Apesar dos diversos estudos de pesquisa abordando genômica estrutural e 

funcional para cultura do arroz, ainda existem lacunas sobre o controle molecular das 

características ligadas ao vigor vegetativo. Vários estudos já foram desenvolvidos com o 

objetivo de dissecar o controle genético desse caráter como os trabalhos desenvolvidos por 

Ellis (1992); Lu et al. (2007); Cairns et al. (2009); Rebolledo et al. (2015). Assim, existe a 

necessidade de continuar os estudos que possibilitem a compreensão do controle genético e 

molecular associado ao vigor vegetativo, principalmente por meio de painéis de 

diversidade. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi identificar SNPs e associá-los com 

https://www.google.com.br/search?client=firefox-a&hs=dSL&rls=org.mozilla:pt-BR:official&channel=np&q=quantitative+trait+loci&spell=1&sa=X&ei=BJ5nU7GpNYq-sQSFvYCwCQ&ved=0CCkQvwUoAA
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características morfológicas ligadas ao vigor vegetativo em arroz sob condições de 

restrição hídrica. 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

4.2.1 Obtenção e condução do painel 

 

O painel “2K” é composto por cerca de 2.000 acessos oriundos de diversos 

grupos componentes da espécie Oryza sativa, além de acessos de outras espécies do gênero 

Oryza. Dentro do painel 2K existem diversos subpanéis o painel PRAY (Phenomics of rice 

adaptation and yield), este painel é composto por dois subpainéis (indica e japônica 

tropical), cada um com 300 acessos que capitalizam a diversidade genética dentro dos 

subgrupos de importância (CGIAR, 2015).  

Neste trabalho foi utilizado um subgrupo de 140 acessos do subpainel japônica 

tropical, selecionados a partir de 217 acessos enviados ao Brasil. A seleção dentro deste 

subpainel foi realizada com base nos dados fenotípicos obtidos nos anos de 2013 e 2014, 

em que, foram descartados os acessos que não se adaptaram as condições brasileiras (não 

floresceram e/ou produziram).  

 

4.2.2 Condução do ensaio 

 

Os 140 acessos de arroz de terras altas foram avaliados em dois anos 

consecutivos, 2015 e 2016 na entre safra. Foram empregadas duas condições hídricas: com 

estresse e sem estresse hídrico. Os ensaios sem deficiência hídrica foram caracterizados 

por condições adequadas de água no solo, (-0,025 Mpa) a 15 cm de profundidade, durante 

todo o período do ensaio (Stone et al., 1986). Nos ensaios sob deficiência hídrica, a 

irrigação foi cortada aos 30 dias após a semeadura (DAS), quando foi iniciado o estresse 

hídrico. Durante o período de deficiência hídrica o ensaio permaneceu 15 dias sem que 

houvesse fornecimento de água as plantas. 

O local de avaliação foi no sítio experimental da Emater, em Porangatu - GO, 

localizado a 13º 18’ 31’’ de latitude Sul e 49° 06’ 47’’ de longitude Oeste, com altitude de 

391 m e clima Aw, tropical de savana, megatérmico, segundo a classificação de Köppen. O 

delineamento experimental empregado nos dois anos foi o de blocos completamente 

casualizados com duas repetições em cada condição hídrica. No ano de 2015, as parcelas 
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foram constituídas por 2 linhas de 3 m de comprimento. Foram utilizadas quatro 

testemunhas: Douradão, Aimoré, BRS Esmeralda e Guarani. No ano de 2016, as parcelas 

foram constituídas por 4 linhas de 4 m de comprimento. Foram utilizadas 16 testemunhas: 

Douradão, Guarani, Aimoré, BRS Esmeralda, AN Cambará, BRS Primavera, BRS 

Soberana, BRSGO Serra Dourada, BRSMG Curinga, IAC 165, Puteca, Azucena, Ligeiro, 

BRSMG 355, CMG1590, AB092002 e AB0992014. O espaçamento entre linhas foi de 0,3 

m e 60 sementes por metro.  

 

4.2.3 Coleta dos dados dos ensaios 

4.2.3.1 Dados fenotípicos  

 

Durante a condução dos ensaios foram realizadas duas avaliações, uma aos 30 

DAS e outra aos 45 DAS. Em cada parcela experimental foram escolhidas 3 plantas ao 

acaso. Estas foram identificadas com auxílio de etiquetas plásticas contendo o número da 

planta (Figura 4.1(A)). Em cada planta foram tomados os seguintes dados:  

a) Número de folhas no colmo principal (NBT): foi determinado por meio da contagem 

do número de folhas no colmo principal (Fn), sendo consideradas somente as folhas 

completamente expandidas (Figura 4.1(B));  

 

  

Figura 4.1. Modelo esquemático demonstrando a etiquetagem das plantas no campo e 

como foi coletado a altura de plantas e dados métricos na folha. *F(n)= 

ranking da folha. 

F5 

F3 

F4 

F2 

F1* 

Folha cotiledonar 

Adaptado de Counce et al., (2000) 

A B 
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b) Número de perfilhos por planta (NBL): foi determinado por meio da contagem do 

número de perfilhos em cada planta;  

c) Altura de plantas (PH): foi determinada com régua, medindo-se a distância em 

centímetros do colmo principal, do nível do solo até a inserção da bainha da ultima 

folha completamente desenvolvida (Figura 4.1(B));  

d) Comprimento (LLL) e largura da folha (LLW): foram determinados com régua, 

medindo-se a largura em centímetros da folha mais jovem completamente expandida; 

e) Matéria seca (SDW): aos 45 dias após o plantio foi feito a amostragem das três plantas 

etiquetadas em cada parcela. Estas foram embaladas em sacos de papel e transportadas 

para estufa, onde permaneceram por 48 horas a 65ºC. Após esse período cada amostra 

foi pesada em balança com precisão de 0,002 g; 

 

4.2.3.2 Dados genotípicos  

 

Os dados genotípicos utilizados foram provenientes do projeto PRAY. O 

conjunto original de dados descrito em Mccouch et al. (2016) contém 700.000 marcadores 

SNP (Single Nucleotide Polymorphism) e 254 acessos. A matriz genotípica foi obtida por 

meio da genotipagem em alta densidade por intermédio de um chip de DNA. A imputação 

dos dados genotípicos faltantes foi realizada pelo aplicativo computacional Beagle 

(Browning & Browning, 2007). Essa análise teve como finalidade estimar os alelos 

faltantes nos indivíduos. Os marcadores SNP que apresentaram dados faltantes acima de 

20% foram excluídos do conjunto de dados, resultando em 67.748 SNPs. Dentre os 140 

acessos avaliados nos ensaios de campo restaram 122 acessos que possuíam dados 

moleculares. 

 

4.2.4 Análises estatísticas  

4.2.4.1 Análise estatística dos dados fenotípicos  

 

Inicialmente foram realizadas análises individuais dentro de cada tempo de 

avaliação (30 DAS e 45 DAS). Para avaliar o atendimento dos pressupostos da análise de 

variância foi realizada a análise gráfica dos resíduos (quantil-quantil) resultante do ajuste 

do modelo linear de efeitos fixos. A ocorrência de outliers no conjunto de dados foi 

avaliada conforme descrito por Crawley (2012), os dados que apresentaram valores 
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residuais discrepantes foram excluídos do conjunto de dados. Para a realização da análise 

conjunta (envolvendo as duas condições hídricas) foi empregado o seguinte modelo 

estatístico de acordo com o delineamento experimental (eq. 1): 

𝑌𝑖𝑗𝑘= 𝜇 + 𝑟 𝑗/𝑘+ 𝜏𝑖+ 𝑡𝑘+ 𝜏𝑡𝑖𝑘  + 𝜀𝑖𝑗𝑘   (1) 

em que:  

𝑌𝑖𝑗𝑘: é a observação do acesso 𝑖, na repetição 𝑗, no tratamento hídrico 𝑘,  

µ: é a média geral (constante inerente a todas as observações); 

𝑟 𝑗/𝑘 : é o efeito fixo da repetição 𝑗, dentro do tratamento hídrico 𝑘, sendo 𝑗= 1, 2,..., 4 (𝑗 

variando de 1 a 4 na avaliação aos 30 DAS; de 1 a 2 na avaliação aos 45 DAS); 

𝜏𝑖 : é o efeito do genótipo 𝑖 (acessos e testemunhas) assumindo, 𝜏𝑖  𝑁𝐼𝐷 ∩ (0, 𝜎𝜏
2); 

𝑡𝑘 : é o efeito fixo do tratamento hídrico 𝑘, sendo 𝑘= 1,2; 

𝜏𝑡𝑖𝑘 : é o efeito fixo da interação entre o acesso 𝑖 e o tratamento hídrico 𝑘, assumindo, 

𝜏𝑡𝑖𝑘 𝑁𝐼𝐷 ∩ (0, 𝜎𝜏𝑡
2 ); e 

𝜀𝑖𝑗𝑘: é o efeito do erro experimental associado à ijk-ésima observação, assumindo 

𝜀𝑖𝑗𝑘 𝑁𝐼𝐷 ∩ (0, 𝜎2). 

 

O modelo matemático para analise aos 30 DAS foi reduzido aos efeitos fixos 

de 𝑟 𝑗  e 𝜏𝑖. Por serem dados de contagem os dados dos caracteres NBT e NBL foram 

transformados por meio da transformação ótima obtida pelo método de Box & Cox (1964). 

A partir dos resultados da análise de variância foi realizada a verificação da 

homogeneidade dos quadrados médios residuais. Adotou-se o critério prático da relação de 

variâncias (Fmax) dentro de cada repetição. Nesse caso, se o valor da relação entre as 

variâncias foi inferior a quatro, considerou-se que os subgrupos eram homogêneos 

(Tabachnick & Fidell, 2007).  

Os componentes de variância foram estimados pelo método de máxima 

verossimilhança residual (REML), conforme descrito por Patterson & Thompson (1971). O 

modelo apresentado anteriormente foi expresso pelo modelo linear misto utilizando 𝑟 𝑗/𝑘
 e 

𝑡𝑘  como efeitos fixos e 𝜏𝑖  como efeito aleatório. A predição dos valores genéticos de cada 

acesso foi realizada por meio do procedimento de melhor predição linear não viesada 

(BLUP). O coeficiente de herdabilidade no sentido amplo foi obtido a partir das 

estimativas dos componentes de variância conforme descrito por Mccouch et al. (2016) 

(eq. 2):  
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ℎ̂𝐵𝑆
2 =

�̂�𝜏
2

�̂�𝜏
2 +

�̂�𝑒
2

𝑟

 
(2) 

em que: 

�̂�𝜏
2: é a estimativa da variância genotípica; 

�̂�𝑒
2: é a estimativa da variância experimental, 

 𝑟: é o número de repetições; 

 

As análises foram realizadas por meio do aplicativo computacional R (R Core 

Team, 2015), com auxílio dos pacotes lme4 para análises de modelos mistos (Bates et al., 

2012) e do pacote ggplot2 para confecção de gráficos (Wickham, 2009). Foi calculada a 

correlação de Pearson entre os caracteres avaliados, esta foi obtida com auxílio do pacote 

psych (Revelle, 2016).  

A resposta ao estresse hídrico em cada variável avaliada foi calculada no fim 

do ensaio (45 DAS) para o ensaio no ano de 2016, conforme a equação (eq. 3) descrita por 

Rebolledo et al. (2012a): 

𝑉𝐴𝑅∆𝐷𝐶/𝐶= 
𝐷−𝐶

𝐶
 (3) 

em que: 

D: corresponde aos valores da variável analisada no ensaio estressado; 

C: corresponde aos valores da variável analisada no ensaio irrigado; 

 

4.2.4.2 Análise de estrutura da população 

 

A estrutura populacional foi estimada utilizando-se um subset de 15.460 

marcadores SNP bem distribuídos no genoma. Desse conjunto foram amostrados 2.000 

marcadores ao acaso para estimação da estrutura populacional. Essa foi estimada 

utilizando-se o modelo Bayesiano de simulação Monte Carlo via Cadeias de Markov 

(MCMC). A análise foi conduzida com o auxílio do aplicativo computacional Structure 

(Pritchard et al., 2000). Foram realizadas 30 interações para cada número de 

subpopulações (K) testadas, com K variando de 1 a 5. Os valores de burnin e o número de 

iterações utilizadas foram respectivamente de 50.000 e 1.000.000. Durante o processo de 

estimação admitiu-se a possibilidade de ocorrência de genótipos resultantes de 

cruzamentos entre subpopulações (admixture model). O número de subpopulações foi 

determinado por meio da média dos valores de máxima verossimilhança de K para todas as 

randomizações realizadas por meio da estatística ΔK, a qual fornece o número efetivo de 
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subgrupos (K) na população conforme proposto por Evanno et al. (2005).  Esta análise foi 

realizada com o auxilio do aplicativo Structure Harvester (Earl & Vonholdt, 2011). Os acessos 

foram atribuídos a uma determinada subpopulação, quando mais de 80% de sua 

composição foi proveniente desta.   

A distribuição das prováveis subpopulações foi realizada com base na análise 

de coordenadas principais (PCoA), utilizando a matriz de parentesco genômico conforme 

proposto por Vanraden (2008). Esta análise foi utilizada como ferramenta auxiliar para se 

observar se havia estruturação nos acessos avaliados. A relação entre a matriz de distâncias 

e a matriz com as duas primeiras coordenadas foi avaliada pelo teste de Mantel (Mantel, 

1967).  A análise de agrupamento dos acessos, baseada na matriz de dissimilaridade, foi 

realizada por meio do método UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic 

Mean). As análises foram realizadas com o auxílio do aplicativo computacional R (R Core 

Team, 2015). 

 

4.2.4.3 Desequilíbrio de ligação e coeficiente de parentesco 

 

Para avaliar a resolução esperada no mapeamento de associação, o 

desequilíbrio de ligação (LD) no painel foi avaliado por meio do cálculo do quadrado da 

correlação de Pearson (𝑟2), calculado entre os pares de marcadores SNPs, em janelas de 50 

kb.  O LD e o coeficiente de parentesco (matriz K) entre os pares de acessos foram 

estimados utilizando um conjunto de 67.748 SNPs. Em ambas análises foram eliminados 

do conjunto de dados marcadores com frequência mínima alélica (MAF) menor que 0,05. 

As análises foram realizadas por meio do aplicativo computacional Tassel (Bradbury et al., 

2007). A construção do gráfico de LD foi realizada com auxílio do aplicativo 

computacional R (R Core Team, 2015), por meio do pacote ggplot2 (Wickham, 2009).   

 

4.2.4.4 Análise de associação genômica ampla (GWAS)  

 

A análise de associação GWAS utilizou os dados de 122 acessos e todos os 

caracteres avaliados em cada ambiente (com e sem deficiência hídrica), dentro de cada 

ano. As análises foram implementadas no aplicativo computacional Tassel (Bradbury et al., 

2007) utilizando o modelo linear misto. Esse modelo utilizou como covariáveis a estrutura 

da população (matriz Q) como efeito fixo e a matriz de parentesco (matriz K) como efeito 

aleatório. Por meio das matrizes Q e K obtidas anteriormente foi possível minimizar as 
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associações espúrias que poderiam ocorrer devido à proximidade genética entre os acessos. 

Foi utilizado um conjunto de 67.748 marcadores SNP, este foi filtrado, em que todos os 

marcadores com frequência mínima alélica (MAF) menor que 0,05 foram removidos. Para 

confirmar a significância das associações entre SNP e os caracteres avaliados, os p-valores 

calculados foram corrigidos utilizando o método FDR (False Discovery Rate), com a 

finalidade de reduzir o número de falsos positivos que podem decorrer de associações não 

aleatórias. Os marcadores foram definidos como estando significativamente associados 

com base no p-valor ajustado pelo FDR de 0,05 (Storey, 2002).  

Para se observar a dispersão das associações entre marcadores SNP e os 

caracteres de interesse foram construídos gráficos do tipo Manhattan Plot. Estes foram 

construídos a partir dos p-valores corrigidos pelo FDR. Com a finalidade de se verificar a 

qualidade do modelo em que os SNPs foram associados, foram construídos gráficos do tipo 

Q-Q Plot, objetivando relacionar as associações encontradas em relação às associações 

esperadas. Os gráficos foram construídos com auxilio do pacote qqman (Turner, 2014). 

Com a finalidade de demonstrar se os SNPs identificados como associados estavam 

relacionados à QTLs previamente identificados em arroz foi utilizado o banco de dados 

Rice SNP-Seek Database (Alexandrov et al., 2015). 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.3.1 Variação fenotípica 

 

Foram detectados efeitos altamente significativos para genótipos (P≤0,01) para 

todos os caracteres no ensaio com e sem estresse nos dois anos avaliados. Isto é indicativo 

de presença de variância genética entre acessos e possibilidade de sucesso com a seleção 

de genótipos tolerantes à deficiência hídrica (Tabela 4.1). Observou-se para o ensaio sob 

restrição hídrica que na maioria dos casos os efeitos de repetição e rep/TH foram altamente 

significativos, com exceção para LLL e SDW que apresentaram efeito não significativo. 

Isto denota a presença de ruído experimental, podendo estar relacionado à heterogeneidade 

do solo ou correntes de ar quente e seco (dependente do posicionamento dos blocos na área 

experimental). Os dados do ensaio estressado (45 DAS) no ano de 2015 foram descartados, 

pois não foi possível caracterizar o estresse ocorrido, sendo assim, aos 45 DAS, 

considerou-se somente o ensaio irrigado. 
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Tabela 4.1. P-valores na análise de variância para número de folhas (NBL, n°), número de 

perfilhos (NBT, n°), altura de plantas (PH, cm), comprimento da folha (LLL, 

cm), largura da folha (LLW, cm) e matéria seca (SDW, g) em cada ambiente 

(irrigado e estressado) em dois anos consecutivos. 
2015 

30 DAS 
Fonte de Variação 

Caráter   Rep Genótipo (G)   𝐶𝑉% 
NBL  < 0,0001 < 0,0001 - - 16,07 
NBT  < 0,005 < 0,0001 - - 35,35 
PH  < 0,005 < 0,0001 - - 26,87 
LLL  < 0,0001 < 0,0001 - - 16,65 
LLW  < 0,0001 < 0,0001 - - 17,06 

45 DAS
1
 

Caráter   Rep Genótipo (G)   𝐶𝑉% 
NBL  < 0,0001 < 0,0001 - - 15,17 
NBT  < 0,0001 < 0,0001 - - 39,43 
PH  < 0,0001 0,01 - - 19,74 
LLL  < 0,0001 < 0,0001 - - 13,23 
LLW  < 0,0001 < 0,0001 - - 14,64 
SDW  < 0,0001 < 0,005 - - 40,88 

2016 
30 DAS 

Fonte de Variação 

Caráter   Rep Genótipo (G)   𝐶𝑉% 
NBL  < 0,0001 < 0,0001 - - 11,13 
NBT  < 0,001 < 0,0001 - - 28,51  
PH  < 0,0001 < 0,0001 - - 16,98 
LLL  < 0,0001 < 0,0001 - - 14,30 
LLW  < 0,0001 < 0,0001 - - 11,21 

45 DAS
2
 

Caráter   Rep/TH Genótipo (G) TH G x TH 𝐶𝑉% 
NBL  < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 11,19 
NBT  0,05 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 27,76 
PH  0,05 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 13,81 
LLL  0,241 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 12,40 
LLW  < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 11,84 
SDW  0,599 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 38,47 

𝐶𝑉(%): coeficiente de variação experimental; 1 As avaliações no ano de 2015 consistiu no ensaio irrigado aos 30 DAS e 45 DAS.            
2 Análise conjunta envolvendo o ensaio irrigado e estressado no ano de 2016 

 

Os valores para o coeficiente de variação (𝐶𝑉%) apresentaram de baixa a alta 

magnitude, dependendo do caráter avaliado. Esse variou de 11,13% (NBL) a 40,88% 

(SDW) (Tabela 4.1). Os altos valores observados para o 𝐶𝑉% para alguns caracteres (NBT 

e SDW) podem estar ligados ao tamanho do bloco (o que provavelmente foi uma fonte de 

erro experimental), assim como pode estar intrinsecamente relacionado ao caráter avaliado 

(influência da média do caráter). Além do mais, valores altos para o 𝐶𝑉% são esperados 

em ensaios sob deficiência hídrica. Observou-se ampla variação fenotípica para os 

diferentes caracteres avaliados nos dois anos. As estimativas de ℎ𝐵𝑆
2  variaram entre 0,297 a 

0,760, essa variação já era esperada, devido a complexidade de cada caráter (Tabela 4.2). 
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Tabela 4.2. Média (�̅�), desvio-padrão (sd), máximo (Máx.), mínimo (Min.), estimativas da 

herdabilidade em sentido amplo (ℎ𝐵𝑆
2 ) e variação (∆𝐷𝐶/𝐶) para número de 

folhas (NBL, n°), número de perfilhos (NBT, n°), altura de plantas (PH, cm), 

comprimento da folha (LLL, cm), largura da folha (LLW, cm) e matéria seca 

(SDW, g) avaliados sobre condição irrigada e estressada em dois anos 

consecutivos. 
Irrigado 30 DAS  Irrigado 45 DAS 

2015
1
 

Caráter  Min. Máx. �̅� sd ℎ𝐵𝑆
2   Min. Máx. �̅� sd ℎ𝐵𝑆

2  - 

NBL 4 5 4,20 0,20 0,358  4 6 4,66 0,36 0,427 - 

NBT 2 3 2,40 0,22 0,322  3 9 4,93 1,07 0,459 - 
PH 5,40 10,90 8,08 0,95 0,503  7,69 19,34 13,44 2,09 0,602 - 
LLL 13,5 26,79 21,10 2,24 0,680  14,33 38,88 28,63 4,05 0,720 - 
LLW 0,48 0,87 0,69 0,08 0,664  0,61 1,47 1,01 0,16 0,726 - 
SDW - - - - -  0,97 2,96 1,75 0,35 0,404 - 

2016 
Irrigado 45 DAS  Estressado 45 DAS 

Caráter Min. Máx. �̅� sd ℎ𝐵𝑆
2   Min. Máx. �̅� sd ℎ𝐵𝑆

2  ∆𝐷𝐶/𝐶  

NBL 6 7 6,54 0,34 0,388  6 7 6,32 0,23 0,297 -0,03 

NBT 3 7 4,01 0,69 0,519  2 7 3,80 0,78 0,565 -0,05 
PH 12,22 36,08 21,07 3,27 0,760  10,37 30,51 17,30 2,76 0,731 -0,18 
LLL 21,24 53,54 40,70 5,77 0,754  22,03 48,23 36,53 4,96 0,722 -0,10 
LLW 0,84 1,53 1,17 0,14 0,733  0,66 1,40 0,96 0,13 0,715 -0,18 
SDW 1,12 4,89 2,06 0,59 0,608  0,86 3,27 1,44 0,39 0,529 -0,43 

1 As avaliações no ano de 2015 consistiu no ensaio irrigado aos 30 DAS e 45 DAS. Min.: mínimo; Máx.: máximo; �̅�: 
média; sd: desvio padrão; ℎ𝐵𝑆

2 : herdabilidade no sentido amplo. 

 

A variabilidade fenotípica dentro do painel avaliado foi grande, isso é 

indicativo de considerável plasticidade fenotípica entre os acessos avaliados (Tabela 4.2). 

Houve evolução no crescimento (PH, LLL, LLW e SDW) e desenvolvimento (NBT e 

NBL) para os acessos avaliados entre 30 DAS e 45 DAS (ensaio irrigado) no ensaio 

realizado no ano de 2015. Ou seja, houve aumento quantitativo relacionado ao tamanho e 

massa (crescimento), bem como o surgimento de diferentes tipos celulares, devido à 

diferenciação celular e aumento da complexidade das células (desenvolvimento). Isto pode 

ser observado na magnitude da média para cada caráter avaliado (Figura 4.2). Esses 

valores foram ligeiramente inferiores aos valores observados para os mesmos caracteres no 

ensaio em 2016 (45 DAS irrigado) (Figura 4.3). Isso pode ser explicado devido à 

semeadura ter ocorrido em maio no ano de 2016 e junho em 2015, ou seja, pode ter havido 

efeitos aleatórios associados ao efeito de ano (interação GxE). Nesse sentido, 

provavelmente houve fatores climáticos (luminosidade, temperatura, umidade relativa e 

precipitação pluviométrica) intrínsecos a cada ano que influenciaram o desenvolvimento 

inicial do arroz mesmo sob boas condições de irrigação.  
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Figura 4.2. Distribuição fenotípica dos caracteres morfológicos avaliados no ano de 2015 

aos 30 DAS e 45 DAS: NBT - número de perfilhos (A1 e A2); NBL - número 

de folhas (B1 e B2); PH - altura de plantas (C1 e C2); LLL - comprimento da 

folha (D1 e D2); LLW - largura da folha (E1 e E2); SDW - matéria seca (F). 

A linha tracejada indica a média para cada caráter avaliado. 

 

Houve redução no crescimento e do desenvolvimento dos acessos avaliados 

quando submetidos ao estresse hídrico. A característica na qual se observou maior redução 

foi SDW (43%) seguido por PH (18%), LLW (18%), LLL (10%), NBT (5%) e NBL (3%) 

(Tabela 4.2). Rebolledo et al. (2012a) avaliando 43 acessos (grupos japônica tropical e 

temperado, aus, indica e aromático), observaram que a matéria seca foi a característica que 

apresentou maior redução sob estresse hídrico (18,8%) quando comparado ao ensaio 

irrigado. O acúmulo de matéria seca no ensaio irrigado de 2016 foi maior que no ensaio 

realizado em 2015. Esta diferença pode ter ocorrido devido as melhores condições 

climáticas no ano de 2016, o que permitiu melhores condições para o desenvolvimento 

inicial. Isto reforça a hipótese do efeito da interação GxE. No entanto, são necessários 

estudos mais aprofundados para caracterização da influência desse fator sob as 

características ligadas ao vigor vegetativo.  
 

A1 A2 

E2 F E1 

D2 C2 C1 

B2 B1 

D1 

NBT 30 DAS NBL 30 DAS NBT 45 DAS NBL 45 DAS 

LLL 45 DAS LLL 30 DAS PH 45 DAS PH 30 DAS 

LLW 30 DAS LLW 45 DAS SDW 45 DAS 
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Houve grande variabilidade para PH e LLW entre os acessos avaliados no 

ensaio irrigado e estressado. Quando submetidos ao estresse hídrico, observou-se redução 

na altura de plantas e largura de folhas (Figura 4.3 C e E). Depois da matéria seca (SDW), 

essas duas características apresentaram maior redução sob estresse hídrico (18%) em 

relação ao tratamento controle (irrigado) (Tabela 4.2). Farooq et al. (2010) avaliaram 

linhagens isogênicas de arroz e relataram que quando as plantas foram submetidas ao 

estresse hídrico houve substancial redução na altura de plantas e número de perfilhos. Os 

autores observaram que houve redução significativa no número de folhas e na biomassa de 

plantas quando comparadas ao tratamento controle (irrigado). 

Houve pequeno aumento em NBT (Figura 4.2 A1 e A2) e NBL (Figura 4.2 B1 

e B2) no ensaio realizado em 2015 em relação aos mesmos caracteres mesurados aos 45 

DAS no ensaio irrigado (Figura 4.3 A e B). A média para esses caracteres no ensaio 

irrigado foi levemente superior à média do ensaio estressado, sendo que, esses caracteres 

foram os que apresentaram menor redução sob estresse hídrico, respectivamente 3% e 5%. 

O comportamento semelhante entre NBT e NBL está ligado ao sincronismo existente entre 

a emissão de folhas e perfilhos. Segundo Yoshida (1981) existe alta correlação entre a 

emissão de raízes, perfilhos e a emissão de folhas em cada phytomer (Nemoto et al., 1995). 

Este sincronismo ocorre pois, perfilhos e raizes se desenvolvem simultaneamente. Nemoto 

et al. (1995) relatam que existe diferança de 3 phyllochrones entre a emissão foliar e o 

perfilhamento. Nesse caso, é necessário compreender a dinâmica de emissão de folhas e 

sua morfologia para compreender os mecanismos subjacentes à regulação do perfilhamento 

em arroz (Jaffuel & Dauzat, 2005).  

No caso do perfilhamento houve variabilidade para taxa de emissão de 

perfilhos, em que esta pode ser considerada uma resposta plástica relacionada com as 

condições ambientais. Além do mais, Miller et al. (1991) relatam que o potencial de 

emissão de perfilhos é o principal determinante da produção de grãos em arroz, pois a taxa 

de emissão de perfilhos é determinante para a produção de panículas. Nesse caso, quando 

há inibição no perfilhamento consequentemente haverá redução na produção. Os perfilhos 

produtivos, normalmente, são aqueles emitidos na fase inicial de desenvolvimento e que 

são mantidos pela planta, ao longo do ciclo de cultivo em sincronia com o 

desenvolvimento do colmo principal (Rawson, 1971; Kirby & Riggs, 1978). 
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Figura 4.3. Distribuição fenotípica dos caracteres morfológicos avaliados no ano de 2016 aos 30 DAS e 45 DAS: NBT - número de perfilhos 

(A1, A2 e A3); NBL - número de folhas (B1, B2 e B3); PH - altura de plantas (C1, C2 e C3); LLL - comprimento da folha (D1, 

D2 e D3); LLW - largura da folha (E1, E2 e E3) e SDW - matéria seca (F2 e F3). A linha tracejada indica a média para cada 

caráter avaliado. 

A1 A3 A2 B2 B3 B1 

C1 D1 C3 C2 D2 

F2 E3 E1 

D3 

E2 F3 

NBT 30 DAS NBT 45 DAS 

Irrigated 

 

 

PH 45 DAS 

Drought 

LLL 30 DAS PH 45 DAS 

Irrigated 

PH 30 DAS 

LLW 30 DAS 
LLW 45 DAS 

Irrigated 

LLW 45 DAS 

Drought 

SDW 45 DAS 

Irrigated 

SDW 45 DAS 

Drought 

NBT 45 DAS 

Drought 

NBL 30 DAS 
NBL 45 DAS 

Irrigated 

LLL 45 DAS 

Irrigated 

LLL 45 DAS 

Drought 

NBL 45 DAS 

Drought 
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Houve redução no comprimento de folhas no ensaio estressado (Tabela 4.2). 

Isso já era esperado uma vez que plantas sob estresse tendem a reduzir a área foliar como 

forma de reduzir a perda de água por transpiração ou outras vias como a cutícula da folha 

(Verslues et al., 2006). Segundo Blum (2005) plantas com folhas pequenas são mais 

resistentes à deficiência hídrica, devido à menor necessidade de água para o 

desenvolvimento da planta e maior eficiência na transpiração. A redução observada em 

LLL quando os acessos foram submetidos ao estresse foi menor (10%), quando comparado 

com SDW. No entanto, esta pequena redução em LLL ocasionou grande redução no 

acúmulo de matéria seca. Segundo Sinclair & Muchow (2001) em que plantas com menor 

comprimento de folhas possuem menor área foliar para interceptação de radiação solar, 

isto faz com que ocorra redução na produção de matéria seca pelas plantas. 

 

4.3.2 Correlações entre caracteres 
 

Foram identificadas correlações significativas para a maioria dos pares de 

caracteres avaliados, além disto, os padrões de correlação entre os dois ambientes (irrigado 

e estressado) foram mantidos (Tabela 4.3). Constatou-se que nos dois ambientes avaliados 

a SDW foi positivamente correlacionada (P<0,01) com o caráter relacionado ao 

desenvolvimento (NBT) e os caracteres relacionados ao crescimento (PH, LLL e LLW). 

Uma provável razão para o relacionamento desses caracteres sob estresse hídrico está no 

fato, de que, quando ocorre limitação de água há diminuição da divisão celular, e 

alterações nas relações hídricas do vegetal. Isto tem sido associado com a redução da altura 

de planta e na área foliar o que afeta o desenvolvimento vegetal sob condições de 

deficiência hídrica (Nonami, 1998). Rebolledo et al. (2012a) avaliaram um painel com 43 

acessos de arroz provenientes de diferentes países. Os autores observaram correlações 

positivas e significativas entre SDW e NBT (𝑟2= 0,64, 𝑟2= 0,63) respectivamente nos 

ensaios irrigado e estressado.  

Lu et al. (2007) avaliaram o vigor vegetativo em 286 linhagens recombinantes 

derivadas do cruzamento entre Lemont (japônica tropical) e Teqing (indica). Os autores 

observaram que a altura de plantas foi correlacionada positivamente com a matéria seca 

(𝑟2= 0,51). Rebolledo et al. (2012b) avaliaram dois painéis de arroz (a campo e casa de 

vegetação). Os autores observaram correlação significativa entre SDW e LLL (𝑟2= 0,33 e 

𝑟2= 0,20) respectivamente nos ensaios a campo e casa de vegetação. Os autores não 



101 
 

 

9
9
 

observaram correlação entre SDW e LLW a campo, mas observaram correlação de baixa 

magnitude entre os mesmos caracteres (𝑟2= 0,17) no ensaio de casa de vegetação.  

 

Tabela 4.3. Matrix de correlação entre: número de folhas (NBL, n°), número de perfilhos 

(NBT, n°), altura de plantas (PH, cm), comprimento da folha (LLL, cm), 

largura da folha (LLW, cm) e matéria seca (SDW, g) aos 45 DAS no ensaio 

no ano de 2016 (estressado abaixo da diagonal e irrigado acima da diagonal 

principal). 

Caráter   NBL NBT PH LLL LLW SDW 

NBL  0,067
ns

 -0,021
ns

 0,025
ns

 -0,038
ns

 -0,038
ns

 

NBT 0,172*  -0,013
ns

 -0,173* -0,114
ns

 0,381** 

PH -0,046
ns

 -0,126
ns

  0,423** 0,390** 0,401** 

LLL 0,130
ns

 -0,068
ns

 0,564**  0,450** 0,344** 

LLW 0,163
ns

 -0,051
ns

 0,283** 0,493**  0,253** 

SDW 0,096
ns

 0,548** 0,390** 0,455** 0,327**  
**, * e ns: significativo respectivamente a 1%, 5% e não significativo.   

 

Observou-se correlação negativa e de baixa magnitude entre NBT e LLL no 

ensaio irrigado. No entanto, no ensaio estressado esses caracteres não foram 

correlacionados (Tabela 4.3). Isso é conotativo de que os acessos que possuíram folhas 

maiores foram capazes de emitir menos perfilhos. Rebolledo et al. (2012b) avaliando dois 

painéis de arroz (a campo e casa de vegetação) observaram resultados semelhantes para 

esses dois caracteres (𝑟2= -0,271 e 𝑟2= -0,240). Plantas que possuem folhas pequenas e 

eretas são capazes de enrolá-las mais rápido em resposta à deficiência hídrica, do que, 

plantas que possuem folhas grandes. Isso pode reduzir as perdas de água sob condições de 

restrição de água (Quarrie et al., 1999). 

A correlação entre NBT e NBL foi positiva e de baixa magnitude no ensaio no 

estressado (𝑟2= 0,172). Observou-se também correlação positiva e significativa entre PH, 

LLL e LLW (Tabela 4.3). Farooq et al. (2010) obtiveram resultados semelhantes, os 

autores observaram correlação positiva e significativa avaliando linhagens isogênicas de 

arroz em dois ambientes: irrigado (𝑟2= 0,992) e estressado (𝑟2= 0,878). Os mesmos 

autores observaram correlação positiva entre altura de plantas e a área foliar no ensaio 

irrigado (𝑟2= 0,957) e no ensaio estressado esses caracteres não foram correlacionados. 

Além disso, foi observada correlação positiva entre LLL e LLW nas duas condições 

hídricas avaliadas. Rebolledo et al. (2012b) obtiveram resultados semelhantes, correlação 

positiva e significativa de acessos de arroz em dois ambientes: casa de vegetação (𝑟2= 

0,226) e a campo (𝑟2= 0,474).  
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4.3.3 Estrutura genética e parentesco  

 

Por meio da análise de estrutura populacional (Structure) observou-se que os 122 

acessos avaliados foram divididos em duas subpopulações (Figura 4.4).   

 

 

  
Figura 4.4. Estrutura populacional evidenciando estrutura do painel japônica tropical: A-

valores de ΔK para cada valor de K, o maior valor de K (K=2) representa o 

número de subgrupos mais provável entre os acessos avaliados. B - o eixo y 

corresponde ao valor de atribuição a subpopulação e o eixo x corresponde aos 

acessos do painel japônica tropical. 

  

A estrutura foi parcialmente relacionada à origem geográfica dos acessos 

(Apêndice B). Entre as duas subpopulações formadas, a subpopulação 1 (39 acessos), foi 

composta majoritariamente por acessos provenientes do continente asiático (36 acessos) e 

acessos pertencentes à África (2 acessos) e América Latina (1 acesso). A subpopulação 2 

foi formada por 33 acessos, oriundos do continente americano (14 acessos), África (11 

A 

B 
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acessos), Ásia (7 acessos) e Europa (1 acesso). O grande número de origens presente nesta 

subpopulação denota o intercâmbio de germoplasma existente entre os diferentes 

programas de melhoramento genético de arroz. Entre os 122 acessos avaliados, 50 acessos 

(41%) não foram atribuídos a nenhuma das subpopulações identificadas (admixture). Isto 

denota o intercâmbio de germoplasma entre os programas de melhoramento de arroz. 

Observou-se na análise de PCoA que 10,76% da variabilidade obtida entre as 

subpopulações foi explicada pelo primeiro eixo e o segundo eixo explicou 3,50% da 

variabilidade total (Figura 4.5). Considerando a variabilidade obtida nos dois primeiros 

eixos, foi possível explicar 14,26% da variabilidade total presente entre as subpopulações. 

A variabilidade explicada pelos dois primeiros eixos foi relativamente baixa, isso pode 

estar relacionado ao fato de que os marcadores utilizados estão explicando diferentes 

porções do genoma. Esse fato proporcionou redução na porcentagem da variabilidade 

explicada pelo biplot. No entanto, observou-se que a correlação cofenética entre a matriz 

de distâncias e a matriz com os dois primeiros eixos da análise de PCoA foi alta (𝑟2=0,73) 

e significativa (p<1,0 x10
-4

) pelo teste de Mantel. Isso denota que a pequena porcentagem 

de variabilidade captada nos dois primeiros eixos foi somente uma restrição em representar 

a variabilidade existente em um plano bidimensional.   

 

 
  

Figura 4.5. Análise de coordenadas principais (PCoA) dos 122 acessos do painel japônica 

tropical com base em marcadores SNP. 

Grupo 
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A análise de PCoA foi consistente com o resultado obtido no Structure, por 

meio desta foi possível observar o mesmo número de subpopulações (Figura 4.4 A e 

Figura 4.5). Observou-se no dendrograma a existência de dois grupos distintos que 

corresponderam as duas subpopulações identificadas pelo Structure. Dentro de cada grupo 

formado foram agrupados os acessos classificados como “admixture” pelo Structure 

(Apêndice C). Assim como relatado acima, observou-se no Heat map (gráfico de calor) a 

existência de relação entre os acessos avaliados, bem como a formação nítida de dois 

grupos (Figura 4.6).  

 

  
Figura 4.6. Heat map da matriz de parentesco dos 122 acessos do painel japônica tropical 

 

 4.3.4 Distribuição de marcadores e desequilíbrio de ligação 

 

Após a imputação e eliminação dos marcadores que possuíam mais de 20% de 

dados faltantes, obteve-se um total de 67.748 SNP distribuídos nos 12 cromossomos de 
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arroz. A distância média de marcadores SNPs distribuídos no genoma correspondeu a 5,50 

kb. O valor observado foi superior ao encontrado por Courtois et al. (2013) que avaliaram 

um painel com 168 acessos de arroz japônica tropical. Os autores observaram densidade de 

um marcador a cada 22,5 kb. A distância máxima entre marcadores foi de 386 kb no 

cromossomo 4, e a distância mínima de 210 kb no cromossomo 10. O cromossomo 1 

apresentou o maior número de SNPs (8.021), enquanto o cromossomo 9 apresentou o 

menor número de SNPs (2.985), com média de 5.646 SNP por cromossomo (Tabela 4.4).  

 

Tabela 4.4. Distribuição do número de marcadores (n° de SNP), tamanho da sequência 

(Tam. sequência, kb), distribuição média (Dist. média, kb) e distância 

máxima (Dist. máx, kb) de acordo com o cromossomo (Chr). 

Chr n° de SNP Tam. sequência (kb) Dist. média (kb) Dist. máx (kb) 

1 8.021 43.248,02 5,39 262,45 

2 4.635 35.892,29 7,75 314,79 

3 4.561 36.308,28 7,96 270,48 

4 5.974 35.437,46 5,93 386,36 

5 4.778 29.941,28 6,27 335,90 

6 6.892 31.206,99 4,53 260,00 

7 5.383 29.667,05 5,51 305,02 

8 5.703 28.417,66 4,98 337,65 

9 2.985 22.980,24 7,70 303,08 

10 6.843 23.139,86 3,38 209,56 

11 7.063 29.011,69 4,11 316,86 

12 4.910 27.436,89 5,59 379,54 

Total 67.748 37.2687,69 5,50 386,36 

 

Observou-se que o valor inicial para o desequilíbrio de ligação reduziu-se à 

metade a uma distância aproximada de 150 kb (Figura 4.7). Na média o LD no painel 

avaliado foi alto e não diminuiu rapidamente com a distância física. O valor observado está 

dentro do valor observado para cultura do arroz. Courtois et al. (2013) observaram 

decaimento do LD em torno de 150 kb em um painel de arroz japônica tropical. Mather et 

al. (2007) compararam a extensão do LD em diferentes grupos da espécie cultivada de 

arroz (indica, japônica tropical e temperado) com o LD encontrado no ancestral silvestre 

Oryza rufipogon. A espécie selvagem apresentou LD menor que 40 kb. Os grupos da 

espécie cultivada apresentaram alto LD quando comparadas à selvagem, com a extensão 

do LD para o grupo japônica temperado maior que 500 kb, seguido pelo japônica tropical 

com LD de aproximadamente 150 kb e por fim o grupo indica com LD de 

aproximadamente 75 kb. Este resultado é indicativo de como os processos de domesticação 

e de melhoramento interferiram na extensão do LD. 



106 
 

 

9
9
 

Figura 4.7 Decaimento do desequilíbrio de ligação (LD) em relação à distância física. 

 

4.3.5 Mapeamento associativo 

 

O modelo misto escolhido envolveu a utilização de informações sobre a 

estrutura da população (matriz Q) e o parentesco (matriz K) para se explicar o efeito da 

estratificação e da relação entre as subpopulações. Por meio desse modelo foi possível 

minimizar o número de falsos positivos, conforme demonstrado pelos desvios limitados da 

distribuição cumulativa dos p-valores (gráfico quantile-quantil - QQ plot) (Figura 4.8). 

Foram detectados 64 marcadores significativos (p<0,05), entretanto, detectaram-se 

marcadores significativos somente para altura de plantas (PH) para o ensaio de 2016. O 

poder do GWAS é relativamente limitado pelo tamanho da amostra, estrutura populacional 

e a precisão na coleta dos dados fenotípicos, logo essas provavelmente foram às razões do 

número reduzido de características associadas ao vigor vegetativo.  

Houve considerável efeito ambiental nos dois anos avaliados, sendo esses 

relacionados ou não a fatores controláveis. Outro fator importante foi o número de acessos 

avaliados (122 acessos), o que provavelmente restringiu o número de associações 

observadas. Esse fato pode estar relacionado ao efeito Beavis (Beavis, 1998), em que, um 
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pequeno número de QTLs podem ser detectados, e seus efeitos são superestimados. Esse 

efeito pode causar viés ao subestimar o número total de QTLs que controlam o caráter, 

justamente pelo fato da análise não conseguir detectar QTLs de efeitos médios e pequenos 

(Gimelfarb & Lande, 1994; Bernardo & Charcosset, 2006; Bernardo, 2008). Outro fator 

que pode ter refletido no número de caracteres detectados como associadas ao vigor 

vegetativo foi a estrutura populacional. Observou-se que alguns caracteres (LLL e LLW) 

apresentaram alta correlação com os dois primeiros eixos da análise de componentes 

principais - ACP (dados não mostrados). Nesse caso, a correção realizada para estrutura 

populacional provavelmente restringiu a detecção de marcadores associados, devido à 

supressão do efeito dos marcadores. 

 

 

 
Figura 4.8. Manhattan plot e QQ plot para altura de plantas (PH) aos 30 DAS (A) e 45 

DAS estressado (B) no ano de 2016.  

 

 

A 

B 
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Em um estágio específico, foram identificados diferentes SNPs, entre os 64 

SNPs identificados como significativos, 5 foram detectados para PH mensurada aos 30 

DAS sob condições ideais de irrigação,  19  foram identificados exclusivamente aos 45 

DAS sob estresse hídrico, enquanto, 20 SNPs foram detectados em ambas as condições 

(Tabela 4.5). Os SNPs presentes nos cromossomos 1, 2, 6, 7 e 11 foram detectados tanto 

em condições normais de disponibilidade hídrica (30 DAS), como em condições de 

estresse hídrico (45 DAS). Embora tenham sido detectados alguns SNPs de pequenos 

efeitos (R2
=15%), foram identificados SNPs que explicaram até 30% da variação fenotípica 

(Tabela 4.5). Isso é conotativo de que o vigor vegetativo em arroz é controlado por muito 

genes de pequeno efeito. Rebolledo et al. (2015) avaliando o vigor vegetativo em um 

painel com 123 acessos de arroz do grupo japônica tropical observaram vários marcadores 

significativos para os diferentes caracteres avaliados (número de folhas e perfilhos, matéria 

seca, carboidratos não estruturais e parâmetros de um modelo ecofisiológico 

[Ecomeristema]). Os autores relataram que apesar de terem encontrado vários marcadores 

significativos, estes foram de pequenos efeitos (explicaram de 10% a 15% da variação 

fenotípica). 

Os SNPs S9_6749598, S9_6749670, S7_20795618, S11_7370595, 

S6_22489295 e S9_6768378 foram relacionados a proteínas retrotransposons, que são 

elementos transponíveis endógenos de DNA, que compõem cerca de 14% do DNA 

genômico do arroz (Jiang et al., 2003). Os retrotransposons estão associados a diversas 

funções no metabolismo vegetal tais como o florescimento em gramíneas (Jiang et al., 

2003) e acúmulo de amido no colmo em arroz (Okamura et al., 2013). Observaram-se 16 

SNPs relacionados à expressão de proteínas (S4_20380160, S1_12759505, S2_25194076, 

S7_20775019, S7_20881735, S7_20881740, S7_20881864, S3_4658035, S3_4658125, 

S3_4664196, S3_4666722, S5_3100399, S5_3100410, S6_10926903, S6_18452554 e 

S7_25261139), deste total 6 SNPs foram identificados tanto sob condições de irrigação 

quanto estresse hídrico (Tabela 4.5). Nesse caso, estes SNPs podem estar relacionados com 

o crescimento e desenvolvimento do arroz. Por outro lado, foram observados 9 SNPs 

associados a expressão de proteínas exclusivamente sob déficit hídrico (S3_4658035, 

S3_4658125, S3_4664196, S3_4666722, S5_3100399, S5_3100410, S6_10926903, 

S6_18452554 e S7_25261139), esses podem estar relacionados com a regulação do 

crescimento e do desenvolvimento vegetal sob condições de restrição hídrica (elongação 

dos entrenós, crescimento da parede celular e acúmulo de amido).   
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Tabela 4.5. Marcadores SNP associados sob duas condições (irrigado e estressado) em arroz. 
SNP Caráter Chr p-valor R2 FDR Nome do Locos Função 

S4_20380160 PH30 4 2,01E-05 0,16 1,76E-05 LOC_Os04g33650 expressed protein 

S4_20388645 PH30 4 2,01E-05 0,16 1,85E-05 LOC_Os04g33660 bifunctional monodehydroascorbate reductase and carbonic 

anhydrasenectarin-3 precursor, putative, expressed 

S4_20389738 PH30 4 2,01E-05 0,16 1,93E-05 LOC_Os04g33661 bifunctional monodehydroascorbate reductase and carbonic 

anhydrasenectarin-3 precursor, putative, expressed 

S4_20409894 PH30 4 2,01E-05 0,16 2,01E-05 LOC_Os04g33700 ABC transmembrane transporter domain containing protein, 

expressed 

S4_20410004 PH30 4 2,01E-05 0,16 2,10E-05 LOC_Os04g33701 ABC transmembrane transporter domain containing protein, 

expressed 

S1_12759505 PH30* 1 5,26E-06 0,19 1,34E-05 LOC_Os01g22720 expressed protein 

S2_6556205 PH30* 2 1,07E-05 0,17 1,59E-05 LOC_Os02g12550 cytochrome P450, putative, expressed 

S2_25194075 PH30* 2 5,64E-06 0,19 1,43E-05 LOC_Os02g41920 white-brown complex homolog protein 8, putative, expressed 

S2_25194076 PH30* 2 5,64E-06 0,19 1,51E-05 LOC_Os02g34090 expressed protein 

S6_5908173 PH30* 6 1,20E-07 0,30 8,39E-07 LOC_Os06g11270 anthocyanidin 3-O-glucosyltransferase, putative, expressed 

S6_5908208 PH30* 6 1,20E-07 0,30 1,68E-06 LOC_Os06g11271 anthocyanidin 3-O-glucosyltransferase, putative, expressed 

S7_20775019 PH30* 7 4,42E-06 0,19 2,52E-06 LOC_Os07g34660 expressed protein 

S7_20795618 PH30* 7 4,42E-06 0,19 3,36E-06 LOC_Os07g34700 retrotransposon protein, putative, unclassified, expressed 

S7_20875689 PH30* 7 4,42E-06 0,19 4,19E-06 LOC_Os07g34830 ankyrin repeat family protein, putative, expressed 

S7_20875710 PH30* 7 4,42E-06 0,19 5,03E-06 LOC_Os07g34831 ankyrin repeat family protein, putative, expressed 

S7_20881735 PH30* 7 4,42E-06 0,19 5,87E-06 LOC_Os07g34840 expressed protein 

S7_20881740 PH30* 7 4,42E-06 0,19 6,71E-06 LOC_Os07g34841 expressed protein 

S7_20881864 PH30* 7 4,42E-06 0,19 7,55E-06 LOC_Os07g34842 expressed protein 

S7_20901309 PH30* 7 4,42E-06 0,19 8,39E-06 LOC_Os07g34870 aspartic proteinase nepenthesin precursor, putative, expressed 

S7_20905677 PH30* 7 4,42E-06 0,19 9,23E-06 LOC_Os07g34880 homeobox domain containing protein, expressed 

S7_20915850 PH30* 7 4,42E-06 0,19 1,01E-05 LOC_Os07g34900 aspartic proteinase nepenthesin precursor, putative, expressed 

S7_20915853 PH30* 7 4,42E-06 0,19 1,09E-05 LOC_Os07g34901 aspartic proteinase nepenthesin precursor, putative, expressed 

S7_20923550 PH30* 7 4,42E-06 0,19 1,17E-05 LOC_Os07g34910 aspartic proteinase nepenthesin precursor, putative 

S7_20923576 PH30* 7 4,42E-06 0,19 1,26E-05 LOC_Os07g34911 aspartic proteinase nepenthesin precursor, putative 

S11_7370595 PH30* 11 1,67E-05 0,17 1,68E-05 LOC_Os11g13459 retrotransposon protein, putative, unclassified, expressed 

S1_3295177 PH45 1 3,03E-06 0,20 6,71E-06 LOC_Os01g06980 POEI35 - Pollen Ole e I allergen and extensin family protein 

precursor, putative, expressed 

S1_28562525 PH45 1 1,50E-06 0,21 5,87E-06 LOC_Os01g49710 glutathione S-transferase, putative, expressed 

S3_4658035 PH45 3 2,98E-05 0,16 2,85E-05 LOC_Os03g08970 expressed protein 

S3_4658125 PH45 3 2,98E-05 0,16 2,94E-05 LOC_Os03g08971 expressed protein 

S3_4664196 PH45 3 2,98E-05 0,16 3,02E-05 LOC_Os03g08980 expressed protein 
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Tabela 4.5. Continuação 

1: PH30 - altura de plantas avaliadas aos 30 DAS (irrigado), PH45 - altura de plantas avaliadas aos 45 DAS (estressado); 2: p-valor corrigido pelo método FDR; *: QTLs expressos à 45 DAS. 

 

 

 

 

SNP Caráter Chr p-valor R2 FDR Nome do Locos Função 

S3_4666722 PH45 3 2,98E-05 0,16 3,10E-05 LOC_Os03g08981 expressed protein 

S5_3100399 PH45 5 3,17E-05 0,15 3,19E-05 LOC_Os05g06180 expressed protein 

S5_3100410 PH45 5 3,17E-05 0,15 3,27E-05 LOC_Os05g06181 expressed protein 

S6_10913381 PH45 6 1,19E-05 0,17 1,93E-05 LOC_Os06g19170 cadmium tolerance factor, putative, expressed 

S6_10914098 PH45 6 8,50E-07 0,22 3,36E-06 LOC_Os06g19170 cadmium tolerance factor, putative, expressed 

S6_10926903 PH45 6 8,50E-07 0,22 4,19E-06 LOC_Os06g19200 expressed protein 

S6_10933354 PH45 6 8,50E-07 0,22 5,03E-06 LOC_Os06g19210 cadmium tolerance factor, putative, expressed 

S6_18452554 PH45 6 2,83E-05 0,19 2,77E-05 LOC_Os06g31770 expressed protein 

S6_22489295 PH45 6 2,29E-05 0,16 2,26E-05 LOC_Os06g38040 retrotransposon protein, putative, unclassified, expressed 

S7_25261139 PH45 7 1,23E-05 0,17 2,01E-05 LOC_Os07g42220 expressed protein 

S8_27818653 PH45 8 4,42E-06 0,19 7,55E-06 LOC_Os08g44190 ZOS8-13 - C2H2 zinc finger protein, expressed 

S9_6749598 PH45 9 2,41E-05 0,16 2,35E-05 LOC_Os09g11980 retrotransposon protein, putative, Ty1-copia subclass 

S9_6749670 PH45 9 2,41E-05 0,16 2,43E-05 LOC_Os09g11980 retrotransposon protein, putative, Ty1-copia subclass 

S9_6768378 PH45 9 2,41E-05 0,16 2,52E-05 LOC_Os09g12020 retrotransposon protein, putative, unclassified, expressed 
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Os SNPs S7_20875689 e S7_20875710 foram relacionados com a família de 

proteínas anquirina (AKR2) (Tabela 4.5). Essas proteínas são conhecidas por mediarem às 

interações proteína-proteína em resposta a estresses bióticos e abióticos em plantas. Em 

Arabidopsis thaliana, esta proteína está envolvida em processos fisiológicos associados ao 

crescimento, repostas a estresses bióticos (defesa contra patógenos), além de poder estar 

relacionada ao mecanismo oxidativo (ligada à atividade do ascorbato peroxidase 3 - APX3) 

(Yan et al., 2002). As proteínas da família das anquirinas podem também funcionar como 

chaperona para APX3 (Shen et al., 2010). Huang et al. (2009) e Mou et al. (2013) 

observaram que as proteínas AKR2 foram relacionadas a processos regulatórios de 

diferenciação celular, no crescimento e desenvolvimento das plantas de arroz. Além do 

mais os autores observaram respostas de defesa contra patógenos em diferentes níveis 

celulares.  

Os SNPs S6_10913381, S6_10914098 e S6_10933354 foram associados à 

expressão de fatores de tolerância ao cádmio (Cd) (Tabela 4.5). As plantas possuem 

mecanismos a nível celular que envolve a desintoxicação e tolerância a metais pesados. O 

acúmulo destes elementos nas células pode causar redução nos níveis de clorofila e 

proteínas, além de causar toxidade aos tecidos, podendo ter efeitos nocivos ao vegetal (Hsu 

& Kao, 2003). Hsu & Kao (2003) avaliando plântulas de duas cultivares de arroz, Tainung 

67 (tolerante ao Cd) e Taichung Native 1 (sensível ao Cd), observaram relação entre o 

acúmulo de Cd e ácido abscísico (ABA). Os autores observaram que na cultivar tolerante 

houve rápido acúmulo de ABA nas folhas e raízes quando as plantas foram expostas ao Cd, 

o mesmo comportamento não foi observado na cultivar sensível. Os autores relataram que 

o acúmulo de ABA reduziu a transpiração o que reduziu o conteúdo de Cd nas células, 

conferindo maior tolerância às plântulas de arroz.  

O SNP S2_6556205 foi relacionado à família do citocromo P450 (Tabela 4.5). 

Esse é um grupo de proteínas localizadas no retículo endoplasmático, estando envolvido 

em diversos processos no desenvolvimento vegetal como a produção de fibras em algodão, 

desenvolvimento de raízes laterais, manutenção da dominância apical, diferenciação 

vascular, crescimento do tubo polínico, defesa vegetal, germinação das sementes e 

senescência foliar. Este grupo de proteínas também está ligado à rota de síntese de 

brassinosteróides (Taiz & Zaiger, 2013). Sakamoto & Matsuoka (2004) e Tanabe et al. 

(2005) relataram que os brassinosteróides podem influenciar a altura de plantas e presença 

de folhas eretas em arroz. A redução na síntese ou na sinalização de brassinosteróides em 
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arroz resulta em plantas anãs e com folhas mais eretas. Isso permite o aumento na 

densidade de plantas, o que pode proporcionar aumento da biomassa e produção de grãos 

(Sakamoto et al., 2006). Wu et al. (2008) avaliando plantas transgênicas de arroz 

expressando o esterol C-22 hidroxilase (gene DWARF4 do milho) que controla a expressão 

de brassinosteróides observaram maior produção de perfilhos, além de incremento de 15 a 

44% na produção de grãos em relação às plantas não transformadas. 

O SNP S8_27818653 localizado no cromossomo 8 esteve associado à 

expressão de proteínas ZOS8-13 - C2H2 zinc finger. O genoma do arroz codifica cerca de 

189 fatores de transcrição C2H2- zinc finger (Agarwal et al., 2007). Li et al. (2013) 

relataram que a proteína zinc finger DST (fator de transcrição para tolerância a deficiência 

hídrica e estresse salino) é responsável por modular a expressão do gene Gn1a/OsCKX2 

(Grain number 1a/Cytokinin oxidase 2), o qual codifica a produção de citocininas e têm 

sido relacionada à regulação da atividade do meristema apical, maior produção de grãos, 

tolerância à deficiência hídrica e à salinidade. Agarwal et al. (2007) avaliaram acessos de 

arroz sob três tipos de estresse abiótico (frio, estresse hídrico e salino), relataram a 

expressão de diferentes proteínas zinc-finger. Além disso, os autores relataram que a 

proteína ZOS8-13 - C2H2 zinc finger foi relacionada com o estresse salino.  

O SNP S1_28562525 localizado no cromossomo 1, foi relacionado à proteína 

glutationa-S-transferase (GSTs), esse SNP foi ientificado aos 45 DAS (estresse hídrico). 

Esta é uma superfamília de proteínas que promovem a proteção contra mecanismos 

oxidativos (acúmulo de espécies reativas de oxigênio - ROS). Essas podem funcionar 

como proteína de ligação para fitohormônios (ex: auxinas e citocininas) ou antocianinas 

facilitando o seu transporte. Existem relatos de que o ácido jasmônico, ácido salicílico, 

etileno participam diretamente da regulação gênica da expressão de GSTs em plantas sob 

estresse hídrico (Moons, 2005; Shaik & Ramakrishna, 2013). Em plantas sob estresse 

hídrico, observa-se aumento na atividade de enzimas sequestradoras ROS, sendo que, esse 

aumento está relacionado ao aumento na tolerância à deficiencia hídrica (Xiong & Zhu, 

2002). 

Observou-se que o SNP S7_20905677 (cromossomo 7) foi relacionado as 

proteínas do homeodomínio (homeobox domain containing protein). Segundo Rodrigues & 

Kerbauy (2009) os fatores de transcrição da família homeodomínio encontram-se 

agrupados em subfamílias, dentre as quais, de acordo com o estabelecido para A. thaliana, 

estão inseridas as subfamílias KNOX, BELL e HD-ZIP.  Apesar dos membros de cada uma 
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destas subfamílias possuírem modos de ação específicos, todos codificam proteínas com o 

trecho de ligação ao DNA do tipo homeodomínio, o qual está presente em todos os 

eucariontes. Essas proteínas estão envolvidas na regulação do desenvolvimento vegetal 

(Scofield & Murray, 2006), atuando de forma integrada a outras moléculas sinalizadoras 

como os hormônios vegetais (Tucker & Laux, 2007). 

A síntese de protease aspártica foi relacionada aos SNPs S7_20923550, 

S7_20923576, S7_20901309, S7_20915850 e S7_20915853. Estas proteases estão 

amplamente distribuídas em animais, vírus e plantas. Nos vegetais possuem diversas 

funções dentre elas: a reciclagem de proteínas e proteção contra insetos, além disso, atuam 

na germinação e senescência (Mazorra-Manzano & Yada, 2008). Bi et al. (2005) avaliando 

a expressão de gene ortólogo OsAsp1 em arroz, observaram forte expressão deste após a 

fertilização. Ou seja, a superexpressão deste gene pode ter sido devido à quebra de 

proteínas para desenvolvimento das plântulas.  

Foi identificado no cromossomo 1 o SNP S1_3295177 associado à expressão 

de proteínas da família das extensinas (POEI35 - Pollen Ole e I allergen and extensin 

family protein precursor). Este grupo de proteínas são responsáveis pelo crescimento das 

células sob pH ácido. A expressão deste grupo de proteínas no ensaio estressado, aliada à 

expressão de várias outras proteínas no mesmo ensaio, principalmente as expressas pelo 

citocromo P450, ZOS8-13 e glutationa-S-transferase são exemplos da cascata de processos 

metabólicos que finalizam com respostas de defesa à deficiência hídrica.  

Os SNPs S4_20409894 e S4_20410004 localizados no cromossomo 4, foram 

relacionados à proteínas de transporte transmembrana. Segundo Wilkens (2015) as 

proteínas de transporte ABC englobam amplo espectro de substratos, tais como: 

aminoácidos, açúcares, nucleotídeos, vitaminas e compostos orgânicos maiores (peptídeos, 

lipídeos, oligonucleotídeos e polissacarídeos). Esses SNPs possivelmente estiveram ligados 

ao transporte de compostos relacionados ao desenvolvimento vegetal (formação de novos 

órgãos)  

Os SNPs S6_5908173 e S6_5908208 localizados no cromossomo 6 foram 

relacionados a síntese de antocianidina 3-O-glucosiltransferase. O flavonol-3-O-

glucosiltransferase (UDP-glucose-flavonoid-3-O-glucosyltransferase) é um membro da 

principal subfamília UGT (glicose-flavonóide-3-O-glucosiltransferase) que codifica genes 

para glicosiltransferase (Dixon & Paiva, 1995; Holton & Cornish, 1995). Gopalakrishna et 

al. (2001) relataram incremento que a síntese de flavonol-3-O-glucosiltransferase é 
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incrementada em plantas sob estresse hídrico. Os mesmos autores avaliando milho, 

girassol, feijão e amendoim sob duas condições hídricas (irrigado e estressado), observam 

que houve aumento na biossíntese de UDP nas plantas sob estresse hídrico.  

Observou-se grande variabilidade fenotípica e genotípica dentro do painel 

avaliado, houve resposta diferencial entre os acessos avaliados, sendo possível a seleção de 

acessos tolerantes à deficiência hídrica. Mesmo havendo a identificação de marcadores 

associados somente à altura de plantas foi possível observar uma cascata de eventos 

moleculares que culminaram na resposta de defesa da planta à deficiência hídrica. Bem 

como, a complexidade dos eventos moleculares subjacentes à tolerância à deficiência 

hídrica. Assim em uma etapa inicial, os acessos considerados tolerantes poderão ser 

utilizados como genitores na obtenção de novas populações. Além disso, os marcadores 

identificados poderão ser validados e utilizados como ferramenta auxiliar na seleção 

assistida por marcadores. 

 

4.4 CONCLUSÂO 

 

1. Os locus identificados como associados podem melhorar a compreensão sobre os 

mecanismos subjacentes à tolerância à deficiência hídrica em arroz. Estes poderão 

ser utilizados pelo melhoramento assistido por marcadores moleculares. 
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5 CONCLUSÕES GERAIS  

 

Considerando a importância da cultura do arroz, cada vez mais a pesquisa 

busca cultivares com maior potencial de produção e melhor adaptação. A integração do 

melhoramento clássico, da fisiologia vegetal e das ferramentas biotecnológicas poderão 

acelerar o desenvolvimento de cultivares tolerantes à deficiência hídrica. Deste modo, este 

trabalho tentou integrar diferentes áreas do conhecimento de forma a melhor compreender 

os processos fisiológicos envolvidos na tolerância à deficiência hídrica na fase vegetativa 

em arroz. Foi possível identificar acessos com comportamento diferenciado nos ensaios 

avaliados (campo sob restrição hídrica e casa de vegetação). Além de ampla variabilidade 

genética, considerando-se tanto a caracterização agronômica quanto a molecular. 

Foram observados acessos com comportamento diferenciado para caracteres do 

sistema radicular (comprimento, porcentagem de raízes grossas, índice de variação do 

crescimento e índice alpha) e parte aérea (número de folhas e perfilhos, comprimento e 

largura de folhas e matéria seca). Foram observados acessos que apresentaram forte 

enraizamento em camadas mais profundas do solo (20-40 cm).  Nos ensaios de campo, 

mesmo sob estresse hídrico, houve acessos que mantiveram o crescimento e 

desenvolvimento.  

Por meio da análise de associação genômica ampla (GWAS) foi possível 

identificar 64 SNPs associados à altura de plantas em condições irrigada e estressada. Estes 

marcadores explicaram entre 15 e 30% da variância fenotípica total. Apesar de ter sido 

identificado somente uma característica com SNPs associados, este trabalho evidenciou o 

grande potencial do uso do mapeamento associativo, como forma de fornecer subsídios 

para compreensão do comportamento da cultura do arroz quando ocorre estresse na fase 

vegetativa. Além do disso, pode-se observar a natureza quantitativa do vigor vegetativo, 

uma vez que foram identificação locus com pequenos efeitos. Com base nos resultados 

obtidos, pode-se concluir que estudos GWAS em um painel de diversidade, como o painel 

PRAY, possibilitarão a identificação de alelos favoráveis relacionados a caracteres de 

interesse agronômico. Além de possibilitar a integração de todas as características 

avaliadas em um único modelo (modelo de desenvolvimento fisiológico).  
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Apêndice A. Lista dos acessos do painel japônica tropical avaliados na SITIS 

Trat Acesso Trat Acesso 

1 BICO BRANCO 43 LEAH 

2 CANA ROXA 44 LEMONT 

3 CHUAN 3 45 LIGERITO 

4 CHUAN 4 46 LLANERO 501 

5 CICIH BETON 47 MIRITI 

6 DAWASAM (RED) 48 MOJITO COLORADO 

7 GOMPA 2 49 OS 6 

8 HAWM OM 50 PATE BLANC MN 1 

9 INDANE 51 RT 1031-69 

10 KHAO DAM 52 SULTANI 

11 KINANDANG PATONG 53 TREMBESE 

12 LAMBAYQUE 1 54 WAB 502-13-4-1 

13 MA HAE 55 1-52-6 

14 MALAGKIT PIRURUTONG 56 BAKUNG (H) 

15 NABESHI 57 DINOLORES 

16 NHTA 5 58 GBUAPU 1 

17 OIRAN 59 Khao do ngoi 

18 RATHAL 60 MARS 

19 YANGKUM (RED) 61 MIKHUDEB 

20 IR 60080-46 A 62 MIMIDAM 

21 27 63 STG 55601 

22 IAC 25 64 WARABEHATOMOCHI 

23 KERITING TINGGI 65 62-667 

24 583 66 ARC 11495 

25 BINULAWAN 67 ARC 12451 

26 CAAWA/FORTUNA 68 BRS Esmeralda 

27 CANELLA DE FERRO 69 BAGANAN ASALAO 

28 CENIT 70 BOSSA 

29 CHAHORA 144 71 BOTRA FOTSY 

30 COPPOCINA 72 BRAZOS 

31 CUBA 65 73 BREVIARISTATA (RAIA) 

32 DAM 74 C 8434 

33 DOURADO AGULHA 75 CAIAPO 

35 GOTAK GATIK 76 CHIGYUNGDO 

36 IGUAPE CATETO 77 CIRAD 409 

37 IITA 135 78 DOONGARA 

38 IRAT 13 79 DOZIANCLOUA 

39 IRAT 177 80 EDOGAWA 

40 KANIRANGA 81 GAO GAN DA NUO 

41 KHAO HAWM 82 GBANTE 

42 KU 115 83 GHASELU MAP 
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Trat Acesso Trat Acesso 

84 GUATEMALA 1021 125 ARC 12701 

85 HUANG JING NUO 126 BENGIZA 

86 IAC 164 127 EL PASO L 227 

87 IAC 47 128 RANAU KADAI 

88 IRAT 170 129 TAINUNG 29 

89 ITA 235 130 TOS 5790 

90 JAMAICA 3 131 VILLAGUAY P A 

91 JI BO YA 132 ARC 11294 

92 KAM MRA 133 IAC 120 

93 KAMPAI 15 134 JAO HAW 

94 KHAO KAP SANG 135 KHAU MEO 

95 KHAO' MUM 136 MUT IAC 25-44-807 

96 KHUDWANI ACC 409 137 NILO 3 B 

97 KIKILONG 138 PALMIRA 

98 KPOGON 139 VARY LAVA 

99 LAI 140 HEI CHIAO CHUI LI HSIANG KENG 

100 MALAGKIT PUTI 141 Douradão 

101 MATAHAMBRE 142 PACHOLINHA 

102 NA GUI ZHAN GU 143 CURINCA 

103 NENG NAH 144 MANDRIRAVINA 3512 

104 NS 1288 145 63-104 

105 ONDEYKAM 146 ARAGUAIA 

106 ORIENTE 10 147 ARROZ CEBADA 

107 PAE URA 148 BELOHAKILA 119 

108 Peek 149 BENGALY VAKARINA 

109 POPONG 150 CHA PHU MA 

110 PULUT SAMPAKA 151 CIRAD 392 

111 RHS 107-2-1-2TB-1JM 152 CIRAD 394 

112 RIZZOTTO 264 153 CIRAD 488 

113 RXAR RGUE 154 EARLY MUTANT IAC 165 

114 SAMPOG 155 ESPERANZA 

115 SAYLLEBON 156 FOHISOMOTRA 

116 SENG 157 GEMJYA JYANAM 

117 TOANG 158 GOGO LEMPAK 

118 TOS 10483 159 GUARANI 

119 WAB 368-B-1-H1-HB 160 HD 1-4 

120 YAKUMO 161 IDSA 77 

121 YAN ZHAO 9 162 IR 47684-05-1-B 

122 DAKPA 163 IR 63371-38 

123 RIENALDO BERZANO 164 IR 63372-8 

124 TOS 724 165 IR 66421-096-2-1-1 
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Trat Acesso Trat Acesso 

166 IR 70758-17-2-1 196 TSIPALA 89 

167 IRAT 109 197 VARY MANANELATRA  

168 IRAT 144 198 VARY SOMOTRA SIHANAKA 

169 IRAT 212 199 VIETNAM 2 

170 IRAT 216 200 VIETNAM 3 

171 IRAT 257 201 YANCAOUSSA 

172 IRAT 2 202 YUNLU 7 

173 IRAT 362 203 BORUBI 

174 IRAT 364 204 D 4-136 

175 IRAT 366 205 FOSSA HV 

176 IRAT 380 206 KOSATA 

177 JIMBRUK JOLOWORO 207 KRAMPA WHITE 

178 JUMALI 208 BATUKURU WEE 

179 KETAN KONIR 209 BOMALASANG 

180 KETAN LUMBU 210 CINA 

181 KOMOJAMANITRA 211 CT 9993-5-10-1-M 

182 KUROKA 212 GEMBEL 

183 LOHAMBITRO 3670 213 INDIO 

184 LUDAN 214 NEP ME HOA BINH 

185 MAINTIMOLOTSY 1226 215 NEP VANG ONG 

186 MANANELATRA 520 216 PADI TERAS 

187 MED NOI 217 P. TINGAGEW DAYKET QAY DAYON 

188 MOLOK 218 UBAK BAKONG 

189 NHTA 10 219 WALANGA 

190 ORYZICA SABANA 6 220 Guarani 

191 PALAWAN 221 Aimoré 

192 PCT 4\SA\4\1>1076-2-4-1-5 222 BRSGO Serra Dourada 

193 PEH PI NUO 223 Soberana 

194 PRIMAVERA::C1 224 Cambará 

195 SPEAKER 225 Caçula 
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Apêndice B. Lista dos acessos avaliados em Porangatu incluindo o país, o continente e o 

grupo de acordo com o Structure. 

Seed source Genotype Country Continent 
Structure 

group 

CIOR 1658 SULTANI EGYPT AFRICA ad 

CIOR 9979 LEAH USA AMERICA ad 

CRB_10003 CHA PHU MA THAILAND ASIA 1 

CRB_10006 CURINCA BRAZIL AMERICA ad 

CRB_10007 ESPERANZA: BOLIVIA AMERICA 2 

CRB_10008 IR 47684-05-1-B PHILIPPINES ASIA ad 

CRB_10011 IR 63372-8 PHILIPPINES ASIA 2 

CRB_10015 IR 66421-096-2-1-1 PHILIPPINES ASIA ad 

CRB_10029 PRIMAVERA BRAZIL AMERICA ad 

CRB_10032 VIETNAM 3 VIETNAM ASIA 1 

CRB_10034 YUNLU 7 CHINA ASIA ad 

CRBT_7756 IRAT 257 BRAZIL AMERICA 2 

CRBT_8709 IDSA 77 IVORY COAST AFRICA ad 

CRBT_8799 IRAT 380 MADAGASCAR AFRICA ad 

CRBT_8821 HD 1-4 FRANCE EUROPE 2 

CRBT_9043 CIRAD 392 MADAGASCAR AFRICA ad 

CRBT_9045 CIRAD 394 MADAGASCAR AFRICA ad 

GERVEX 4988 IRAT 109 IVORY COAST AFRICA 2 

GERVEX 606 IRAT 2 SENEGAL AFRICA 2 

GERVEX 7698 IRAT 212 IVORY COAST AFRICA ad 

GERVEX 7702 IRAT 216 IVORY COAST AFRICA ad 

GERVEX 8329 FOHISOMOTRA MADAGASCAR AFRICA 1 

GERVEX 8506 GUARANI BRAZIL AMERICA 2 

GERVEX 8508 EARLY MUTANT IAC 165 BRAZIL AMERICA 2 

GERVEX 8712 IRAT 362 NICARAGUA AMERICA 2 

GERVEX 8716 IRAT 366 NICARAGUA AMERICA ad 

GERVEX 9172 CIRAD 488 MADAGASCAR AFRICA ad 

GID 58752 IRAT 177 IVORY COAST AFRICA 2 

IRGC 10658 CUBA 65 CUBA AMERICA ad 

IRGC 11108 TOS 724 USA AMERICA ad 

IRGC 1112 HEI CHIAO CHUI LI 

HSIANG KENG 

CHINA ASIA 1 

IRGC 116962 CAIAPO BRAZIL AMERICA ad 

IRGC 116969 CIRAD 409 COLOMBIA AMERICA 2 

IRGC 116979 EL PASO L 227 URUGUAY AMERICA ad 

IRGC 116992 IAC 47 BRAZIL AMERICA 2 

IRGC 117251 IAC 164 BRAZIL AMERICA 2 

IRGC 117256 TOS 5790 NIGERIA AFRICA ad 

IRGC 117259 VILLAGUAY P A ARGENTINA AMERICA ad 

IRGC 117359 WAB 368-B-1-H1-HB IVORY COAST AFRICA 2 

IRGC 11821 Peek LAOS ASIA 1 

IRGC 12894 GOMPA 2 INDONESIA ASIA ad 

IRGC 15023 LAI THAILAND ASIA 1 

IRGC 15092 RT 1031-69 DR CONGO AFRICA 2 

IRGC 17051 CHUAN 3 TAIWAN ASIA 1 

IRGC 17052 CHUAN 4 TAIWAN ASIA 1 
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Seed source Genotype Country Continent  
Structure 

group 

IRGC 186 NHTA 5 INDONESIA ASIA ad 

IRGC 191 NHTA 10 INDONESIA ASIA 1 

IRGC 19144 TOANG INDONESIA ASIA ad 

IRGC 19642 IAC 25 BRAZIL AMERICA 2 

IRGC 19972 KERITING TINGGI INDONESIA ASIA 1 

IRGC 21431 ARC 11495 INDONESIA ASIA 1 

IRGC 23385 KHAO DAM LAOS ASIA 1 

IRGC 23423 KHAO KAP SANG LAOS ASIA 1 

IRGC 23710 DAM THAILAND ASIA 1 

IRGC 23729 HAWM OM THAILAND ASIA 1 

IRGC 23754 MA HAE THAILAND ASIA 1 

IRGC 23776 SENG THAILAND ASIA 1 

IRGC 24225 KHAO HAWM THAILAND ASIA 2 

IRGC 24273 BRAZOS USA AMERICA ad 

IRGC 25897 MIMIDAM BANGLADESH ASIA ad 

IRGC 25901 MIRITI BANGLADESH ASIA 2 

IRGC 27869 CHAHORA 144 PAKISTAN ASIA 2 

IRGC 29772 Khao do ngoi LAOS ASIA 1 

IRGC 3230 RIENALDO BERZANO TURKEY ASIA ad 

IRGC 32389 DAWASAM (RED) BHUTAN ASIA 1 

IRGC 32406 YANGKUM (RED) BHUTAN ASIA 1 

IRGC 32411 GEMJYA JYANAM BHUTAN ASIA 1 

IRGC 33130 INDANE BURKINA FARSO AFRICA 1 

IRGC 39111 1-52-6 BRAZIL AMERICA 2 

IRGC 4059 STG 556011 USA AMERICA ad 

IRGC 41052 ARC 12451 INDONESIA ASIA 1 

IRGC 43392 GOGO LEMPAK INDONESIA ASIA ad 

IRGC 43394 GOGO LEMPUK INDONESIA ASIA ad 

IRGC 43420 JIMBRUK JOLOWORO INDONESIA ASIA ad 

IRGC 43444 KETAN KONIR INDONESIA ASIA ad 

IRGC 43675 TREMBESE INDONESIA ASIA ad 

IRGC 5320 YAKUMO JAPAN ASIA 1 

IRGC 53200 MATAHAMBRE CUBA AMERICA 2 

IRGC 5441 CAAWA/FORTUNA TAIWAN ASIA 2 

IRGC 55466 CHIGYUNGDO SOUTH KOREA ASIA 1 

IRGC 55685 IRAT 144 GHANA AFRICA ad 

IRGC 56723 TOS 10483 GUINEA BISSAU AFRICA 2 

IRGC 60220 BAKUNG (H) MALAYSIA ASIA ad 

IRGC 61841 NA GUI ZHAN GU CHINA ASIA 1 

IRGC 62172 KAM MRA BHUTAN ASIA ad 

IRGC 63062 YAN ZHAO 9 CHINA ASIA 1 

IRGC 64850 IRAT 170 IVORY COAST AFRICA 2 

IRGC 64854 ITA 235 IVORY COAST AFRICA 2 

IRGC 65309 TAINUNG 29 TAIWAN ASIA 1 

IRGC 66756 LEMONT USA AMERICA ad 

IRGC 66891 JAO HAW THAILAND ASIA 1 

IRGC 67431 DINOLORES PHILIPPINES ASIA 2 

IRGC 67846 ONDEYKAM BHUTAN ASIA 1 
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Seed source Genotype Country Continent  
Structure 

group 

IRGC 68799 MUT IAC 25-44-807 GUIANA  AMERICA 2 

IRGC 71503 BAGANAN ASALAO MALAYSIA ASIA ad 

IRGC 71539 KIKILONG MALAYSIA ASIA ad 

IRGC 71604 RANAU KADAI MALAYSIA ASIA ad 

IRGC 71609 SAMPOG MALAYSIA ASIA ad 

IRGC 73974 GAO GAN DA NUO CHINA ASIA 1 

IRGC 74468 EDOGAWA JAPAN ASIA ad 

IRGC 77446 JI BO YA DR CONGO AFRICA 2 

IRGC 78246 KAMPAI 15 THAILAND ASIA 1 

IRGC 78259 KHAO MUM THAILAND ASIA 1 

IRGC 78275 NENG NAH THAILAND ASIA 1 

IRGC 78330 KHAU MEO VIETNAM ASIA 1 

IRGC 78392 DOONGARA AUSTRALIA OCEANIA ad 

IRGC 8046 P. TINGAGEW DAYKET 

QAY DAYON 

PHILIPPINES ASIA 2 

IRGC 8257 OIRAN JAPAN ASIA 1 

IRGC 8269 NABESHI TAIWAN ASIA 1 

PI 171971 27 DR CONGO AMERICA ad 

PI 238490 CENIT ARGENTINA AMERICA ad 

PI 241372 583 ECUADOR AMERICA 1 

PI 242804 MOJITO COLORADO BOLIVIA AMERICA 2 

PI 373197 OS 6 ZAIRE AFRICA ad 

PI 420143 LLANERO 501 VENEZUELA AMERICA 2 

PI 458470 IITA 135 NIGERIA AFRICA 2 

PI 584559 IRAT 13 IVORY COAST AFRICA 2 

PI 597044 KU 115 THAILAND ASIA ad 

PI 602661 WAB 502-13-4-1 IVORY COAST AFRICA ad 

CRB_10035 IR 63371-38 PHILIPPINES ASIA ad 

CRB_10028 PCT 4\SA\4\1>1076-2-4-1-5 COLOMBIA AMERICA ad 

CRB_10036 VIETNAM 2 VIETNAM ASIA 1 
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Apêndice C. Distribuição dos 122 acessos do painel japônica tropical pelo método UPGMA mostrando as duas subpopulações detectadas pelo 

Structure em diferentes cores (vermelho e verde) e admixture em preto.  

 


