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 Orientador: Prof. Dr. Claudio Brondani. Embrapa Arroz e Feijão. 

 

RESUMO 

 

BENICIO, C. G. Mapeamento de QTL para componentes de produção em arroz sob 

duas condições de irrigação. 2012. 108 f. Dissertação (Mestrado em Genética e 

Melhoramento de Plantas) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, 

Goiânia, 2012.
1
 

 

A cultura do arroz (Oryza sativa L.) possui grande importância social e 

econômica no mundo inteiro. Produzir alimento para uma população mundial crescente, 

promovendo um aumento da produtividade e em condições de produção ambientalmente 

adequadas, é um dos grandes desafios dos programas de melhoramento. A produção de 

arroz em regime de irrigação natural, baseada em chuvas sazonais, típica de arroz de terras 

altas (sequeiro), representa hoje cerca de 40% da produção nacional. A irrigação agrícola 

consome grande parte da água potável do planeta, e a restrição do uso dos recursos hídricos 

é uma realidade. Com o aumento do custo da água para agricultura e potencial escassez em 

algumas regiões do planeta, o desenvolvimento de plantas mais eficientes no seu uso é uma 

demanda prioritária dos programas de melhoramento genético. Este trabalho teve como 

objetivo avaliar e comparar o polimorfismo de um conjunto de marcadores microssatélites 

(SSRs) e SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) e utilizá-los para o mapeamento de 

QTL para componentes de produção sob duas condições de irrigação. Os parentais 

Douradão (tolerante à seca) e Primavera (suscetível à seca) deram origem a uma população 

segregante composta por 221 famílias F2:5, que foram genotipadas com marcadores SSRs 

fluorescentes em analisador ABI3100 (Applied Biosystems) e marcadores SNPs 

desenvolvidos para a plataforma GoldenGate com tecnologia VeraCode (Illumina). Dentre 

os 86 SSRs, 11 (12,8%) não amplificaram e 41 (54,7%) foram polimórficos. Dentre os 

1.920 SNPs, 316 (16,45%) não amplificaram para ambos parentais e 46 (2,87%) foram 

polimórficos. Os genitores e sua progênie foram avaliados em dois ensaios (com e sem 

déficit hídrico) no delineamento em látice retangular 12x19 com duas repetições. Através 

da análise de mapeamento por intervalo composto foram detectados 53 QTL, dos quais 10 

relacionados ao ISS (índice de susceptibilidade à seca) e cinco à produtividade em 

condição de déficit hídrico. Dentre os QTLs identificados foram encontrados genes 

putativos relacionados a mecanismos de defesa da planta em resposta a estresses abióticos. 

As famílias CNAx15128-70-B, CNAx15128-118-B, CNAx15128-74-B e CNAx15128-

120-B apresentaram maior produtividade sob déficit hídrico e menores ISS. Estas famílias 

poderão ser avaliadas pelo programa de melhoramento genético do arroz visando o 

desenvolvimento de cultivares superiores. 

 

Palavras-chave: Oryza sativa L., microssatélites, SNPs, BeadXpress, seca. 
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1
 Adviser: Prof. Dr. Claudio Brondani. Embrapa Rice and Beans. 

 

ABSTRACT 

 

BENICIO, C. G. Mapping QTL for yield components in rice under two irrigation 

conditions. 2012. 108 p. Dissertation (Master's degree in Genetics and Plant Breeding) – 

College of Agronomy, Federal University of Goias, Goiania, 2012.
1
 

 

Rice (Oryza sativa L.) has great social and economic importance worldwide. 

Produce food for a growing world population, promoting increased productivity in 

environmentally appropriate conditions, it one of the great challenges of breeding 

programs. Rice production based on seasonal rainfall, typical of upland rice (rainfed), 

today represents about 40% of Brazilian production. The agricultural irrigation consumes 

much of the planet's fresh water, and restricting the use of water resources is a reality. With 

the rising cost of water for agriculture and potential shortages in some regions of the 

planet, the development of plants more efficient in the water use is a priority demand of 

breeding programs. This study aimed to evaluate and compare the polymorphism of a set 

of microsatellite markers (SSRs) and SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) and use 

them for mapping QTL for yield components under two irrigation conditions. The 

parentals Douradão (drought tolerant) and Primavera (susceptible to drought) resulted in a 

segregating population consisting of 221 F2:5, which were genotyped with fluorescent SSR 

markers in analyzer ABI3100 (Applied Biosystems) and SNP markers developed for the 

GoldenGate platform based on Veracode technology (Illumina). Among the 86 SSRs, 11 

(12.8%) did not amplify and 41 (54.7%) were polymorphic. Among the 1920 SNPs, 316 

(16.45%) did not amplify for both parentals and 46 (2.87%) were polymorphic. The 

parentals and their progeny were evaluated in two trials (with and without water deficit) in 

12x19 rectangular lattice design with two replications. The composite interval mapping 

analysis identified 53 QTL, 10 of which related to ISS (index of susceptibility to drought) 

and five to productivity in water stress condition. Among the identified QTL it were found 

putative genes related to plant abiotic stress defense mechanisms. Families CNAx15128-

70-B, CNAx15128-118-B, CNAx15128-74-B and CNAx15128-120-B showed higher 

yield under drought and lower ISS. These families may be evaluated by rice breeding 

programs aiming the development of superior cultivars. 

 

Keywords: Oryza sativa L., microsatellites, SNPs, BeadXpress, drought. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O arroz (Oryza sativa L.) é um cereal de valor econômico e social elevado, 

utilizado como um alimento de base por mais de metade da população mundial (Akhtar et 

al., 2010). Assim como o trigo, o arroz é um cereal produzido basicamente para consumo 

humano (Andrade, 2011). A população mundial está prevista para chegar a 9 bilhões 

dentro dos próximos 40 anos, exigindo um aumento de 70-100% na produção de alimentos 

em relação aos níveis atuais (Godfray et al., 2010). Consequentemente, a produção de 

arroz também deve aumentar nos próximos anos, a fim de acompanhar o ritmo de 

crescimento da população (Rabello et al., 2008). Garantir a produção sustentável de 

alimentos sem expandir a área cultivada e sem causar danos ao meio ambiente é um grande 

desafio, em meio a condições adversas, como as mudanças climáticas. 

Um dos principais problemas que afetam o rendimento na produção de arroz é 

o déficit hídrico. A escassez crescente de água no mundo e a distribuição irregular de 

chuvas podem limitar o uso da agricultura irrigada, típica da produção de arroz (Rabello et 

al., 2008). Considerando a importância da cultura no contexto nacional e global, a pesquisa 

agropecuária busca novas cultivares com potenciais de produção superiores aos já 

existentes e melhor adaptadas a condições edafoclimáticas estressantes, como, por 

exemplo, àquelas causadas pelo déficit hídrico. 

O custo da irrigação em todo o mundo esta cada vez mais elevado. Existe, 

portanto, uma necessidade de desenvolver cultivares de arroz, que sejam mais eficientes na 

utilização de água e mais tolerantes a períodos de déficit hídrico, bem como o 

desenvolvimento de tecnologias que auxiliem as plantas a tolerar períodos prolongados de 

estiagem. Estas medidas são auxiliares para a manutenção da produção agrícola brasileira e 

mundial em níveis que possam alimentar uma população em constante crescimento. 

A tolerância das plantas à seca é uma característica complexa em que 

mecanismos trabalham isoladamente ou em conjunto para evitar ou tolerar períodos 

contínuos ou abruptos de déficit hídrico (Casagrande et al., 2001). Como as mudanças 

fisiológicas, morfológicas e de desenvolvimento em plantas têm uma base 

molecular/genética, genótipos que diferem quanto a tolerância ao déficit hídrico 
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provavelmente apresentam diferenças qualitativas e quantitativas em expressão gênica. 

Uma resposta fisiológica específica ao déficit hídrico representa a combinação de eventos 

moleculares prévios, que foram ativados pela percepção do sinal de estresse (Lafitte et al., 

2006). Compreender como esses eventos são ativados/desativados e como interagem entre 

si é essencial no desenvolvimento de cultivares mais tolerantes a períodos de seca. O maior 

desafio relacionado à estresses abióticos reside no alto grau de interação entre genótipo e 

ambiente, dificultando a seleção de fenótipos que reflitam diferenças genotípicas (Leung, 

2008). 

O sequenciamento completo do genoma do arroz abriu a possibilidade para a 

busca por marcadores moleculares capazes de amostrar in silico qualquer região do 

genoma. Os marcadores podem ser usados para mapear o genoma do arroz e, dessa forma, 

permitir a busca por regiões específicas de interesse (Yamamoto et al., 2009). A utilização 

de marcadores moleculares permite a identificação de associações entre as marcas no mapa 

e características quantitativas avaliadas na população segregante (QTL – Quantitative Trait 

Loci) (Doerge, 2002). 

O melhoramento genético é importante para melhorar o rendimento e a 

tolerância aos estresses biótico e abiótico (Tester & Langridge, 2010). A genética 

molecular tem levado a um rápido progresso na compreensão da biologia de plantas 

cultivadas, mas há uma escassez contínua de cientistas devidamente treinados que possam 

traduzir esse progresso em aplicações práticas. Assim, as abordagens atuais do 

melhoramento tornam-se, em sua maioria ineficientes, e não incorporam o que foi 

encontrado com a revolução genômica (Baulcombe, 2010). 

Este estudo teve como objetivos: 1) Identificar materiais melhor adaptados a 

regiões com deficiência hídrica no solo, a partir das caracterizações agronômica e 

molecular da progênie derivada do cruzamento envolvendo dois genitores contrastantes 

quanto à tolerância ao déficit hídrico; 2) Avaliar os caracteres agronômicos do ensaio de 

campo desenvolvido em Porangatu no ano de 2011 com uma população de linhagens puras 

recombinantes (RIL – Recombinant Inbred Line), derivada do cruzamento Douradão X 

Primavera e; 3) Comparar a eficiência de duas plataformas de genotipagem utilizadas para 

as análises moleculares (SSRs e SNPs); e 4) Mapear QTL para componentes de produção. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A CULTURA DO ARROZ 

 

2.1.1 O Gênero Oryza 

 

O gênero Oryza pertence à família Gramineae (Poaceae), ordem Glumiflorae, 

subfamília Ehrhartoideae, e tribo Oryzae (Vaughan et al., 2003). Descrito por Linnaeus em 

1753 o gênero possui duas espécies cultivadas (Oryza sativa L. e Oryza glaberrima Steud) 

de genoma diplóide (2n = 24 cromossomos) AA, e cerca de 21 espécies silvestres 

distribuídas nos trópicos da África, Ásia, Américas e Austrália que podem possuir genoma 

diplóide ou tetraplóide, representando os genomas AA, BB, CC, BBCC, CCDD, EE, KK, 

KKLL, FF, HH/LL, HHJJ, GG e JJ (Khush, 1997; Zhu & Ge, 2005; Ammiraju et al., 2010; 

Shivrain et al., 2010). Dentre as 23 espécies do gênero Oryza, as tetraplóides despertam 

interesse, pois podem ajudar o entendimento dos processos de evolução e especiação do 

gênero e as de genoma AA possuem maior destaque devido ao fato de que as duas espécies 

cultivadas do gênero pertencem a esse grupo (Londo et al., 2006). 

A espécie O. glaberrima é cultivada na África Ocidental, enquanto O. sativa 

apresenta ampla distribuição mundial, sendo cultivada em todos os continentes (Shivrain et 

al., 2010). Três grupos ecogeográficos foram originados a partir destas duas espécies 

cultivadas (indica, japonica e javanica ou japonica tropical). Variedades de arroz são 

tradicionalmente classificadas em duas subespécies principais ou grupos varietais, japonica 

(keng) e indica (hsien) (Kato et al., 1928; Chang, 2003). Variedades do tipo indica se 

dispersaram nas regiões inundadas de várzeas tropicais em todo Sul e Sudeste da Ásia e 

China enquanto a subespécie japonica é cultivada tanto em terras altas e elevações das 

florestas tropicais do Sudeste da Ásia, quanto no frio e em climas temperados, incluindo o 

nordeste da Ásia, Europa, oeste dos EUA, Chile e Austrália (Khush et al., 2003; Garris et 

al., 2005). Estas duas subespécies são claramente diferenciadas com base em sua estrutura 

genômica (Izawa, 2008; Vaughan et al., 2008). 

 



16 

 

 

As subespécies do gênero Oryza apresentam, em geral, características 

morfológicas e fisiológicas distintas e grande divergência genética. Supõe-se que as 

variações encontradas entre elas, estejam associadas à adaptabilidade ambiental 

diferenciada, barreiras geográficas e reprodutivas, devido aos processos de domesticação e 

seleção (Lu, 1999; Chang, 2003; Sweeney & McCouch, 2007). Devido à grande variação 

fenotípica e sobreposição geográfica encontrada entre os acessos de arroz cultivados em 

todo o mundo, os métodos tradicionais, utilizando morfologia, compatibilidade reprodutiva 

e geografia para classificar acessos de arroz de acordo com diferentes subpopulações 

deram lugar ao uso de marcadores moleculares (Agrama et al., 2012). Cultivares de arroz 

dentro de cada subespécie são diferenciadas geneticamente através de uma série de tipos de 

marcadores moleculares, incluindo isoenzimas, RFLPs, SSRs e SNPs (Second, 1982; 

Glaszmann, 1987; Wang & Tanksley, 1989; Ni et al., 2002; Garris et al., 2005; Rakshit et 

al., 2007; Caicedo et al., 2007; McNally et al., 2009) com resolução cada vez maior em 

termos de estrutura da população e densidade crescente quanto a informatividade do 

marcador. 

 

2.1.2 Origem e Domesticação 

 

O. sativa é uma espécie provavelmente originária de uma vasta área que 

engloba o nordeste da Índia, Bangladesh, Myanmar, Tailândia, Camboja, Vietnã e Laos. 

Sendo assim, sugere-se que o centro de origem da espécie seja a Ásia (Londo et al., 2006; 

Kawakami et al., 2007). Porém, essa caracterização não pode ser generalizada para as duas 

espécies cultivadas porque elas são originárias de ancestrais distintos, sendo O. sativa 

derivada de O. rufipogon, e O. glaberrima derivada de O. breviligulata (Morishima, 1984). 

Para melhor compreensão quanto à origem do arroz cultivado é necessário que 

haja um entendimento quanto a forma como a seleção humana criou os dois tipos de arroz, 

ou seja, sua domesticação (Sang & Ge, 2007). A domesticação das plantas alterou 

profundamente o curso da história humana, levando a mudança da sociedade de caçadora e 

coletora para agrícola (Doebley et al., 2006). O arroz asiático, Oryza sativa, pode ter sido 

domesticado há aproximadamente 10 mil anos atrás a partir de seu ancestral selvagem, O. 

rufipogon (Liu et al., 2006; Kovach et al., 2007; Sang & Ge, 2007; Sweeney & McCouch, 

2007; Fuller et al., 2010), com sinais arqueológicos de indícios de sua utilização datando 
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de 4000 a.C. na Tailândia, 6750 a.C. na Índia e 7040 a.C. na China (Fonseca et al., 2006; 

Fuller et al., 2010; Fuller & Qin, 2010). 

Estudos moleculares sugerem estimativas muito mais antigas do que a 

estimativa arqueológica de 9000 anos do cultivo de arroz (Vitte et al., 2004; Ma & 

Bennetzen, 2004; Zhu & Ge, 2005; Tang et al., 2006; Liu et al., 2006; Fuller et al., 2009). 

Molina et al. (2011) reexaminaram a história evolutiva do arroz domesticado utilizando 

SNPs padrões, modelagem demográfica com base nesses dados de SNPs, análises 

filogenéticas Bayesianas e conjuntos de dados de sequências filogenéticas previamente 

publicadas, e consideraram a origem de arroz asiático domesticado como sendo única. Para 

eles a origem da domesticação foi entre 8200-13500 anos atrás, consistente com dados 

arqueológicos conhecidos que sugerem que o arroz foi primeiramente cultivado em torno 

do Vale Yangtze (China). 

Apesar dos avanços recentes na genética e arqueologia, o debate sobre a 

origem do arroz cultivado permanece controverso (Sang & Ge, 2007). Um modelo de 

origem única sugere que duas subespécies principais de arroz asiático, indica e japonica, 

foram domesticadas a partir do arroz silvestre O. rufipogon (Oka & Morishima, 1982; Oka, 

1988; Garris et al., 2005; Gao & Innan, 2008). Em contraste, a domesticação múltipla 

independente propõe um modelo no qual indica e japonica foram domesticados 

separadamente de ancestrais previamente diferenciados de populações de O. rufipogon. 

Esta hipótese ganhou apoio a partir da observação da forte diferenciação genética entre 

indica e japonica, bem como vários estudos filogenéticos de domesticação do arroz 

(Cheng et al., 2003; Ma & Bennetzen, 2004; Vitte et al., 2004; Zhu & Ge, 2005; Londo et 

al., 2006; Tang et al., 2006; Caicedo et al., 2007; Rakshit et al., 2007; Sang & Ge, 2007; 

Fuller et al., 2010). 

No Brasil, a história do arroz se confunde ao período do descobrimento 

(Pereira, 2002). Há, no entanto, muitas dúvidas quanto ao ano e local em que o arroz 

cultivado foi primeiramente plantado no Brasil, sendo quase certo que a sua introdução 

ocorreu na Bahia, pelos portugueses de Cabo Verde, antes de 1587. Desta região, o arroz 

difundiu-se para os estados do Maranhão, Pernambuco e Pará, onde foi cultivado durante 

vários anos e era exportado para Portugal. Há relatos de cultivo no Maranhão no ano de 

1754 (Matsuo, 1997). Do Maranhão, o cultivo de arroz teria migrado do Norte-Nordeste 

em direção ao Sul e Centro-Oeste do país. Ao longo dos anos, os colonizadores 

portugueses introduziram o arroz cultivado em outros estados brasileiros, onde 
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encontraram condições para sua adaptação e expansão (Santos et al., 2006). A produção, 

antes focada em variedades de arroz vermelho japonica, foi substituída por cultivares de 

arroz branco indica. Provavelmente também foram os portugueses quem introduziram esse 

cereal na África Ocidental, e os espanhóis, os responsáveis pela sua disseminação nas 

Américas. Estima-se que o arroz tenha sido introduzido na Europa no século VIII (Pereira, 

2002). 

 

2.1.3 Consumo e Produção 

 

O arroz (Oryza sativa L.) é o segundo cereal mais cultivado no mundo e 

alimenta mais de 50% da população mundial, representando uma das culturas mais 

importantes em âmbito mundial (Khush, 1997; Goff et al., 2002; Akhtar et al., 2010). 

Constitui a principal fonte de nutrientes para cerca de dois terços da população mundial, 

especialmente em países de regiões tropicais e subtropicais como Ásia, África e América, 

nos quais cerca de 90% da produção total é consumida localmente (Vaughan et al., 2003). 

O arroz fornece de 60 a 70% das calorias requeridas diariamente em países asiáticos, e no 

Brasil é responsável por aproximadamente 12% das proteínas e 18% das calorias da dieta 

básica consumida pela população (Barata, 2005). 

O. sativa exerce importante papel para a agricultura mundial, representando 

mais de 90% do arroz cultivado (Khush, 2005). É uma cultura de enorme importância 

econômica e social, destacando-se pela adaptabilidade aos mais diversos ecossistemas. A 

importância deste cereal relaciona-se também ao seu grande valor energético, pois 

apresenta alto teor de amido, fornecendo também proteínas, lipídios, vitaminas e minerais 

(Walter et al., 2008). 

O consumo médio mundial de arroz é de 60 kg/pessoa/ano, sendo que na 

América Latina são consumidos 30 kg/pessoa/ano, com destaque para o Brasil que possui 

um consumo de 45 Kg/pessoa/ano (SOSBAI, 2010). Em relação ao consumo, o Brasil 

ocupa a 10ª posição no ranking mundial e a 50ª, quando considerado o consumo per capita 

(Souza et al., 2010). 

Segundo FAO está previsto que a produção mundial de arroz deve ter aumento 

na safra 2012/2013, chegando a 724,5 milhões de toneladas. A produção mundial de arroz 

apresenta um aumento de 2% em relação à safra 2011/2012. O aumento que vem 

ocorrendo pode ter sido impulsionado pelas boas condições climáticas e incremento na 
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área cultivada, que chegou a 163 milhões de hectares na última safra. O crescimento é 

concentrado principalmente nos principais produtores asiáticos, como a China continental, 

Indonésia, Tailândia, Índia junto a outros estados asiáticos. A Ásia tem a maior parte da 

produção global de arroz e a FAO prevê que a região alcance os 657 milhões de toneladas 

em 2012, 0,4% de aumento em comparação com 2011. 

De acordo com dados de junho de 2012 do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) a rizicultura brasileira sofreu redução de 13,2% na área colhida, 

14,8% na produção e 1,9% no rendimento médio em comparação com a safra de 2011. A 

área plantada pode ter sido reduzida em função dos baixos preços praticados na tomada de 

decisão pelo plantio e pela escassez de água dos reservatórios. A estiagem também foi 

verificada como motivo da redução nas estimativas de produção. 

A produção nacional de arroz está distribuída pelos seguintes estados: Rio 

Grande do Sul, 64,4%, Santa Catarina, 8,3%, Mato Grosso, 5,4% e Maranhão, 4,4%. 

Quanto à produção e ao consumo, as projeções para o arroz mostram que haverá uma 

necessidade de importações nos próximos anos. A produção projetada para 2020/2021 é de 

13,7 milhões de toneladas, equivalendo a um crescimento anual da produção de 1,0% de 

2010/2011 a 2020/2021. Esse acréscimo deverá ocorrer devido ao crescimento do plantio 

de arroz irrigado, já que o arroz de terras altas plantado em áreas mais secas tem reduzido 

sua expansão no Brasil devido à menor incorporação de novas terras em áreas de fronteira 

agrícola. O consumo de arroz no Brasil deverá acompanhar a produção se estabilizando 

entre 12,5 a 13 milhões de toneladas por ano. Projeta-se uma taxa anual de crescimento 

também de 1,0% ao ano, atingindo o volume de 14,0 milhões de toneladas em 2020/2021. 

As estimativas para a projeção de área plantada de arroz mostram que deverá ocorrer uma 

redução de área nos próximos anos, passando dos atuais 2,6 milhões de hectares para 1,6 

milhão de hectares em 2020/2021 (MAPA, 2011). 

 

2.2 O GENOMA DO ARROZ 

 

Os cereais evoluíram independentemente a partir de um ancestral comum a 

cerca de 50 milhões de anos, porém seus genomas apresentam alta conservação (Goff et 

al., 2002). O arroz (Oryza sativa L.) é considerado espécie modelo para estudos de 

fisiologia, genética e evolução de espécies monocotiledôneas porque apresenta genoma 

compacto quando comparado com outras gramíneas; possui elevado grau de sintenia com 
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os genomas de cereais; uma vasta coleção de germoplasma, contendo linhagens e 

variedades cultivadas e outros recursos genéticos (representados pelas espécies silvestres e 

variedades tradicionais); e grande quantidade de informação genética e molecular 

disponível (Liu et al., 2006). A disponibilidade das sequências do genoma estrutural das 

duas subespécies de arroz indica e japonica aumentou ainda mais a sua importância como 

espécie modelo, facilitando a realização de estudos e elucidação de importantes caracteres 

da planta relacionados ao seu rendimento no campo. 

O arroz foi a primeira espécie cultivada a ter o genoma sequenciado (Goff et 

al., 2002; Yu et al., 2002; IRGSP, 2005). O tamanho do genoma do arroz era estimado em 

aproximadamente 430 Mpb (Goff et al., 2002; Yu et al., 2002). Atualmente estima-se que 

seja de aproximadamente 373 Mpb (Ouyang et al., 2007). A região eucromática do genoma 

do arroz foi sequenciada por dois grupos distintos no ano de 2002: o Instituto de Genômica 

de Beijing (BGI - Beijing Genomics Institute) (Yu et al., 2002), que sequenciou o genoma 

de uma linhagem da subespécie indica (93-11), e a Companhia Syngenta (Syngenta 

Corporation) (Goff et al., 2002), que sequenciou uma cultivar da subespécie japonica 

(Nipponbare). Em ambos os casos foi utilizada a estratégia de sequenciamento por 

shotgun, em que o DNA genômico é inteiramente fragmentado por sonicação ou por 

enzimas de restrição e os fragmentos, depois de sequenciados, podem ser sobrepostos para 

a obtenção da sequência completa. Essa estratégia permitiu que aproximadamente 69% do 

genoma da subespécie indica e 78% da japonica fossem representados (IRGSP, 2005). 

Uma segunda versão do sequenciamento do genoma da cultivar Nipponbare foi 

realizada pela Monsanto em parceria com a Universidade de Washington utilizando uma 

estratégia que envolveu o sequenciamento de clones em cromossomos artificiais de 

bactérias (BACs – Bacterial Artificial Chromosomes) com baixa redundância. Uma 

cobertura de aproximadamente 250 Mpb (aproximadamente 73%) do genoma foi obtida 

(Bennetzen, 2002). A terceira e mais completa versão do genoma da Nipponbare foi obtida 

por um consórcio internacional envolvendo 10 países: Japão, Estados Unidos, China, 

Taiwan, Coréia, Índia, Tailândia, França, Brasil e Reino Unido, que foi denominado 

IRGSP (International Rice Genome Sequencing Project). As sequências da cultivar 

Nipponbare foram linearmente organizadas em um mapa com cobertura de 95% do 

genoma. Sequências do genoma do O. sativa têm contribuído enormemente para a 

identificação de genes e locos úteis agronomicamente (Goff et al., 2002; IRGSP, 2005; Yu 

et al., 2005; Itoh et al., 2007; Izawa et al., 2009). 
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Cientistas que trabalham com o arroz cultivado em todo o mundo estão se 

movendo para resolver questões críticas quanto a demanda deste cereal e formular planos 

para sistematicamente caracterizar a função de todos os genes de arroz até 2020 e 

identificar a diversidade funcional de alelos de genes úteis para agricultura a partir do pool 

gênico primário, e aplicar os resultados da pesquisa genômica funcional ao melhoramento 

genético das culturas de arroz (Zhang et al., 2008). Essa caracterização envolve muitas 

abordagens, incluindo genômica comparativa entre os cereais e dentro do gênero Oryza, 

além da utilização do pool gênico silvestre. Um importante objetivo para as próximas 

décadas é a obtenção de uma variedade de arroz Super Green, com um rendimento 

dobrado e uma menor necessidade de nitrogênio, fósforo, biocidas, e água para seu 

desenvolvimento (Zhang, 2007). Para Matsumoto et al. (2008), a segunda revolução verde 

será baseada na genômica para estabelecer o caminho para o salto na produção agrícola. 

 

2.3 MARCADORES MOLECULARES 

 

Marcadores moleculares são definidos como qualquer característica, processo 

bioquímico ou fragmento de DNA que permita a distinção de indivíduos geneticamente 

diferentes (Faleiro, 2007). As diferenças detectadas entre os indivíduos são denominadas 

polimorfismos e podem ser usadas para a caracterização e avaliação de estruturas 

populacionais; identificação de clones, linhagens, híbridos e cultivares; construção de 

mapas genéticos; detecção de regiões do genoma associadas a características de interesse; 

testes de paternidade; estimativa de diversidade, fluxo gênico, taxa de cruzamento, 

parentesco; seleção assistida por marcadores; entre outras (Gonçalves-Vidigal & Rubiano, 

2011). Por detectarem o polimorfismo diretamente no DNA, a avaliação feita por 

marcadores moleculares não é influenciada pelo ambiente ou pelo estágio de 

desenvolvimento do organismo (Collard et al., 2005; Akhtar et al., 2010). 

A escolha do marcador molecular a ser utilizado em um estudo depende de 

alguns critérios como: conhecimento teórico e prático dos tipos de marcadores e suas 

vantagens e desvantagens; disponibilidade para a espécie em estudo; conhecimento da base 

genética da espécie a ser estudada, assim como seu modo de reprodução e evolução; 

avaliação da disponibilidade de estrutura física, recurso financeiro, recursos humanos e 

equipamentos e análise do objetivo do trabalho a ser realizado primordialmente (Ferreira & 

Grattapaglia, 1998; Borém & Caixeta, 2009). 
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Os principais tipos de marcadores moleculares utilizados em estudos genéticos 

de plantas e melhoramento podem ser classificados em dois grupos, conforme a 

metodologia utilizada para identificá-los: hibridização ou amplificação de DNA. Entre os 

marcadores identificados por hibridização estão: marcadores RFLP (Restriction Fragment 

Length Polymorphism) e Minissatélites ou locos VNTR (Variable Number of Tandem 

Repeats). Já os revelados por amplificação incluem os marcadores do tipo: RAPD 

(Random Amplified Polymorphic DNA); SCAR (Sequence Characterized Amplified 

Regions) ou ASA (Amplified Specific Amplicon); Microssatélite (ou SSR - Simple 

Sequence Repeats); AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism); e SNP (Single 

Nucleotide Polymorphism) (Milach, 1998; Akhtar et al., 2010). 

 

2.3.1 Marcadores microssatélites 

 

Os marcadores microssatélites ou SSRs (Simple Sequence Repeats) destacam-

se quanto a sua versatilidade como ferramentas moleculares, com aplicações em muitos 

campos da genética, incluindo a conservação, genética de populações, melhoramento 

molecular e testes de paternidade (Gonçalves-Vidigial & Rubiano, 2011). Esta gama de 

aplicações é devido ao fato de que eles são codominantes e multialélicos, altamente 

reprodutíveis, de alta resolução e baseiam-se na reação da polimerase em cadeia (PCR). 

Quando introduzido pela primeira vez, o desenvolvimento de marcadores microssatélites 

foi dispendioso, mas métodos novos e eficientes de isolamento de sequências repetitivas 

relatados levaram à redução dos custos e a tecnologia tem sido cada vez mais aplicada para 

várias espécies (Oliveira et al., 2006). 

Microssatélites são pequenas sequências de nucleotídeos repetidas em série ao 

longo do genoma, cuja unidade de repetição varia de um a seis pares de base (Grover et al., 

2007). Observam-se, principalmente, repetições de mononucleotídeos, dinucleotídeos, 

trinucleotídeos e tetranucleotídeos (Ellegren, 2004). O número de repetições é variável 

entre diferentes indivíduos e constitui a base genética do seu polimorfismo. As taxas de 

mutação nos locos microssatélites é alta quando comparada com regiões de DNA não 

repetitivo, sendo estimada em 10
-2

 a 10
-6

 eventos de mutação por loco por geração (Li et 

al., 2002). Para um marcador neutro, o grau de polimorfismo é proporcional à taxa 

subjacente da mutação. Dada ao extenso polimorfismo de microssatélites, segue-se que as 

mutações devem ocorrer com frequência (Ellegren, 2004). Sendo assim, as altas taxas de 
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mutação determinam uma das principais características dos marcadores SSRs, o seu multi-

alelismo e grande capacidade de discriminação entre indivíduos. Os mecanismos de 

mutação envolvidos na variação desses locos são o escorregamento da DNA polimerase 

durante a replicação e crossing-over desigual durante a recombinação (Alzate-Marin et al., 

2005). Várias evidências apontam para o fato de que os microssatélites são abundandantes 

em regiões não codantes do genoma e relativamente raros em regiões codantes (Li et al., 

2002; Morgante et al., 2002; Grover et al., 2007). 

A detecção dos marcadores microssatélites e determinação do tamanho dos 

seus fragmentos pode ser feita através da eletroforese em gel de agarose corada com 

brometo de etídio, em géis de poliacrilamida com detecção por auto-radiografia e 

coloração com nitrato de prata ou por sistema de capilares em sequenciadores de DNA 

(Schlötterer, 2000). A detecção automática de marcadores microssatélites em 

sequenciadores de DNA, utilizando fluorocromos de cores diferentes, tem se mostrado um 

método eficiente de genotipagem em alta-escala, com uma boa relação custo-benefício 

(Ziegle et al, 1992).  

Os marcadores microssatélites, apesar de amplificarem sequências repetitivas 

amplamente disponíveis no genoma, são marcadores muito específicos, pois os primers se 

anelam a sequências flanqueadoras únicas (Cho et al., 2000). A limitação inicial para seu 

uso esta na necessidade do desenvolvimento de primers específicos. Porém, os primers dos 

marcadores microssatélites podem ser compartilhados entre laboratórios (McCouch et al., 

2002) e observa-se conservação de sítios microssatélites entre espécies relacionadas, sendo 

possível o aproveitamento de primers, denominados heterólogos, para espécies do mesmo 

gênero (Ferreira & Grattapaglia, 1998). A transferibilidade de microssatélites entre 

espécies relacionadas é permitida pela natureza homóloga de sequências de DNA em 

regiões que os flanqueiam (Varshney et al., 2005). 

Os primeiros relatos de identificação e caracterização de locos microssatélites 

em arroz datam do início da década de 90 (Weber & May, 1989; Wu & Tanksley, 1993). 

Analisando a frequência de microssátelites nas duas subespécies de arroz foram 

encontradas as frequências de um microssatélite a cada 2,82 kb para indica e a cada 2,66 

kb para japonica (Grover et al., 2007). Na subespécie indica foi verificada uma maior 

proporção dos microssatélites mononucleotídeos, sendo os motivos (A)n e (T)n os mais 

assíduos (Xu, 2002). Na subespécie japonica os motivos com repetições di-, tri- e tetra 

nucleotídeos, totalizaram 48.351 sequências SSRs, sendo tri-nucleotídeos os mais 
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frequentes (Goff et al., 2002). Estudando a sequência completa do genoma da cultivar 

Nipponbare observou-se um total de 18.828 microssatélites com repetições de di, tri e 

tetra-nucleotídeos, representando 47 famílias de repetições, com uma média de 51 

microssatélites a cada Mpb, e com maior densidade ocorrendo no cromossomo 3 (55 por 

Mpb) e menor densidade no cromossomo 4 (41 por Mpb) (IRGSP, 2005). 

Os microssatélites têm sido utilizados para a análise genética de plantas, medir 

os efeitos da seleção natural (Rodrigues & Santos, 2006), revelar a diversidade genética 

(Vieira et al., 2009, Guan et al., 2010; Zhang et al., 2011), definir a estrutura da população 

(Ribeiro et al., 2010, Albertini et al., 2011), integrar os mapas genéticos e físicos (McClean 

et al., 2010, Garcia et al., 2011) e para a seleção assistida por marcadores (Benchimol et 

al., 2005; Chen et al., 2011). Parte dos 550 acessos da Coleção Nuclear de Arroz da 

Embrapa (CNAE), composta por 242 linhagens e cultivares, foi caracterizada por 86 

marcadores microssatélites fluorescentes. A partir desses dados moleculares foi possível 

identificar os 24 genótipos mais divergentes geneticamente, sendo 12 acessos da 

subespécie indica e 12 da subespécie japônica, os quais então passaram a compor a Mini-

CNAE. Dos 86 marcadores microssatélites, 24 foram selecionados por sua alta 

informatividade e ampla distribuição no genoma do arroz, divididos em seis painéis 

multiplex, a fim de acelerar o processo de genotipagem do arroz e viabilizar a construção 

de um banco de dados de frequências alélicas (Borba et al., 2009). Marcadores 

microssatélites também foram utilizados para estimar a variabilidade genética entre os 

ciclos de seleção para populações de arroz (CNA-IRAT 4, com gene de macho-esterilidade 

e CNA 12 recombinada manualmente) (Pinheiro et al., 2012). 

 

2.3.2 Marcadores SNPs 

 

Durante muitos anos, os marcadores microssatélites têm sido o tipo de 

marcador mais utilizado devido às altas taxas de polimorfismo, os benefícios da PCR, e a 

capacidade de funcionar em equipamentos de laboratório comumente disponíveis. Porém, 

eles apresentam restrições em multiplexação e automação, abundância limitada em termos 

de saturação das regiões genômicas, bem como dificuldades na comparação dos dados 

obtidos entre laboratórios devido a diferenças nos tamanhos relativos dos alelos de acordo 

com o tipo de plataformas de genotipagem utilizada (Thomson et al., 2012). 
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Avanços tecnológicos recentes em genotipagem de marcadores moleculares 

introduziram um sistema mais eficiente e rentável com diferentes níveis de multiplexação 

para atender uma gama de aplicações em genética e melhoramento. Marcadores SNPs 

(Single Nucleotyde Polymorphism) normalmente possuem natureza bi-alélica, podem 

ocorrer em regiões codificadoras ou com função regulatória (Ching et al., 2002), são 

extremamente abundantes nos genomas de espécies não endogâmicas e suas bases 

moleculares permitem que haja uma distribuição homogênea pelo genoma. Além disso, são 

a base molecular de vários tipos de marcadores moleculares que foram desenvolvidos com 

diferentes metodologias ao longo das últimas três décadas, como RFLPs, RAPDs, AFLPs, 

entre outros (Caetano, 2009). 

SNPs são classificados de acordo com o tipo de variação do nucleotídeo como: 

SNPs de transição, purina-purina (A/G) ou pirimidina-pirimidina (C/T) ou SNPs de 

transversão, purina-pirimidina ou pirimidina-purina (A/C, A/T, G/C, G/T), sendo a última 

menos frequente. Para que a variação genômica por alternância de nucleotídeos seja 

considerada polimorfismo, mutações precisam ocorrer nas células germinativas, serem 

transmitidas às gerações seguintes e se fixarem na população em uma frequência alélica 

mínima de 1% na população (Brookes, 1999). Novos SNPs são continuamente gerados em 

cada célula dos organismos, porém a maioria é removida através da ação de reparação de 

DNA durante a replicação e somente aquelas mutações de base que escapam a este 

processo tornam-se SNPs (Kunkel & Erie, 2005). 

A presença de SNPs no genoma pode ter consequência para o modo como o 

genoma é expresso, eles podem promover splicing alternativo e causar alterações no 

padrão de expressão de genes, gerando ou suprimindo códons de terminação, 

poliadenilando a molécula de mRNA e alterando códons de iniciação da tradução 

(Guimarães & Costa 2002). Mutações presentes em regiões codificadoras são classificadas 

em sinônimas ou não-sinônimas. Mutações não sinônimas resultam em uma substituição de 

aminoácido codificado na sequência protéica, podendo ser conservativas ou não 

conservativas em função das características dos aminoácidos envolvidos na troca. Nesses 

casos, a presença do polimorfismo pode levar a uma mudança estrutural da proteína 

codificada e, consequentemente, a uma possível alteração de seu funcionamento (Stitziel et 

al., 2004). Por outro lado, mutações do tipo sinônimas são aquelas nas quais a presença do 

polimorfismo não causa alteração do aminoácido codificado. Embora as mutações 

sinônimas não alterem a sequência protéica, elas podem modificar a estrutura e a 
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estabilidade do RNA mensageiro e, consequentemente, afetar a quantidade de proteína 

produzida. 

A finalização do sequenciamento de alta qualidade do genoma do arroz (Yu et 

al., 2002; IRGSP, 2005) permitiu a descoberta dos SNPs como um novo marcador para a 

pesquisa genética nesta espécie (Nasu et al., 2002). Em arroz, os dados de sequenciamento 

do genoma indicam em média um SNP a cada 1000 pb e um indel (inserção/deleção) a 

cada 2000 pb (Goff et al., 2002). Hayashi et al. (2004) estimam que os SNPs e indels estão 

distribuídos no genoma do arroz com uma frequência de 1 a cada 170 pb (pares de base) e 

1 a cada 540 pb, respectivamente. Somando-se somente os SNPs, em todo o genoma do 

arroz, estima-se encontrar aproximadamente 2,35 milhões (Hayashi et al., 2004). Segundo 

Xu et al. (2005b) estimaram que o genoma do arroz contenha 1.703.176 SNPs e 479.406 

indels, perfazendo uma média de aproximadamente um SNP a cada 268pb e um indel a 

cada 953pb. O projeto OryzaSNP identificou cerca de 160.000 SNPs de alta qualidade em 

20 diferentes variedades de arroz (McNally et al., 2009). Um total de 3.625.200 SNPs não 

redundantes foram identificados através do senquenciamento de 517 cultivares de arroz  e 

cerca de 78% destes SNPs foram encontrados em regiões intergênicas (Huang et al., 2010). 

Através do sequenciamento completo de uma cultivar da subespécie japonica (Omachi) foi 

mapeado 89,7% do genoma Nipponbare e identificados 132.462 SNPs, 16.448 inserções e 

19,318 deleções entre os genomas analisados (Arai-Kichise et al., 2011). 

A abundância destes marcadores no genoma os torna uma ferramenta 

molecular muito atrativa para o mapeamento genético de alta resolução, construção de 

mapas de ligação, identificação de QTL e estudos de mapeamento por associação, estudos 

de história e genética de populações, análise da diversidade genética, análise de genes, 

análises filogenéticas, descobertas da base genética molecular de importantes 

características vegetais e seleção assistida por marcadores (SAM) (Ching et al., 2002; 

Rafalski, 2002; Aranzana et al., 2005; Zhao et al., 2007; Jannink et al., 2010; McCouch et 

al., 2010; Tung et al., 2010). Porém, a grande limitação desses marcadores é o seu alto 

custo de desenvolvimento e genotipagem. Com a disseminação da técnica de 

sequenciamento de DNA e o surgimento de outras técnicas, seu custo poderá ser reduzido, 

o que acelerará a descoberta de SNPs em genoma de plantas (Borém & Caixeta, 2009). 

Dados de alta qualidade de fenotipagem e genotipagem são essenciais para a identificação 

de QTL/genes e desenvolvimento de marcadores para seleção assistida por marcadores, 
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especialmente para aquelas característica que afetam de maneira significativa o 

desempenho no campo, tais como a tolerância a fatores abióticos. 

 

2.4 MAPEAMENTO DE QTL 

 

Um caráter quantitativo em uma população geralmente é influenciado por dois 

fatores que alteram sua expressão. O primeiro é sua herança poligênica, ou seja, a variação 

fenotípica é determinada por diversos genes segregando de modo Mendeliano, cada um 

com pequenos efeitos. O segundo é sua característica multifatorial que faz com que suas 

respostas sejam extremamente sensíveis aos fatores ambientais, reduzindo sua 

herdabilidade. Pode-se concluir que um caráter quantitativo normalmente apresenta 

variação contínua e distribuição semelhante à normal. Desta forma, geralmente encontra-se 

dificuldades em classificar os indivíduos analisados em classes distintas, como é feito 

normalmente com os caracteres qualitativos (Cruz, 2005). Grande parte das características 

de importância agronômica e econômica tem natureza quantitativa e resultam de uma ação 

conjunta de vários genes , bem como do efeito de suas interações entre si e dos efeitos do 

ambiente (Ferreira & Grattapaglia, 1998). 

O termo QTL (loco de caráter quantitativo) representa qualquer loco que tenha 

contribuído para a variância ou expressão de caráteres quantitativos. O mapeamento de 

QTL pode ser definido como a dissecção genética da variação de fenótipos complexos 

facilitada por marcadores através de delineamento experimental adequado e análises 

estatísticas de materiais segregantes (Angaji, 2009). Esta análise auxilia medir o número de 

locos quantitativos envolvidos na herança complexa, sua localização cromossômica, o 

modo de ação gênica (aditividade, dominância, heterose e epistasia) e a decomposição da 

interação dos genótipos por ambientes ao nível de cada QTL (Ferreira & Grattapaglia, 

1998). Segundo Tuberosa & Salvi (2006), a genética molecular e a genômica podem ser 

efetivamente úteis aos programas de melhoramento uma vez que os alelos favoráveis 

identificados nos QTL possam ser utilizados na predição da relação entre genótipo e 

fenótipo. 

A detecção da presença de um QTL no genoma é realizada através da busca 

por associações significativas entre o valor fenotípico de uma determinada população para 

o caráter quantitativo de interesse e o genótipo desta mesma população para um ou mais 

marcadores genéticos (Doerge, 2002). As metodologias utilizadas para a detecção de QTL 
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fundamentam-se no mesmo princípio básico das análises de mapeamento, ou seja, na 

existência de desequilíbrio de ligação, porém com enfoque entre a marca molecular e o 

QTL. 

As metodologias estatísticas utilizadas para a identificação e mapeamento de 

QTL podem variar desde análises simples até modelos mais sofisticados que envolvem a 

utilização de dados obtidos de diversos marcadores. Uma das análises mais simples é 

denominadas análise de marca simples e se baseia na determinação de uma correlação 

entre a média fenotípica e o loco marcador através de um teste t, ANOVA, regressão linear 

simples ou pelo método da máxima verossimilhança. Estes testes são equivalentes e testam 

a hipótese nula de que a média dos caracteres fenotípicos é independente do genótipo de 

um determinado marcador. Se a hipótese nula for rejeitada, a implicação é que um possível 

QTL esteja ligado àquele marcador (Doerge, 2002). 

Metodologias mais sofisticadas para a análise de QTL foram propostas com a 

finalidade de sobrepor as limitações das análises de marca simples e obter estimativas mais 

acuradas da posição e do efeito dos QTL. A metodologia de mapeamento por intervalo 

(Lander & Botstein, 1989), propõe a utilização de pares de marcadores de cada vez, mas 

previamente identificadas em regiões adjacentes em um grupo de ligação, para verificar a 

ocorrência de um eventual QTL entre elas pelo princípio de máxima verossimilhança. 

Outra metodologia utilizada é o mapeamento por intervalo composto (Zeng, 1994). Nesta 

metodologia, além dos pares de marcadores adjacentes, são selecionadas e adicionadas ao 

modelo marcadores como cofatores, o que permite controlar os efeitos de QTL adjacentes 

através de um modelo de regressão múltipla. Outra técnica é o mapeamento por intervalo 

múltiplo, que permite um aumento da precisão e poder de detecção de QTL, além de 

permitir a estimação e análise dos efeitos de interação entre eles (epistasia). Múltiplos 

intervalos são utilizados para mapear múltiplos QTL simultaneamente. Apesar de ser um 

dos métodos mais precisos e com maior poder de detecção, ainda não foi estabelecido o 

melhor critério para a definição do ponto de corte na identificação de QTL por esta 

medologia (Kao et al.; 1999). 

Uma vez detectados os marcadores ligados a uma determinada característica de 

interesse, a confirmação do QTL, sua validação e/ou mapeamento de alta resolução podem 

tornar possível a seleção de indivíduos com base em seu perfil molecular, sem que haja a 

necessidade de uma avaliação tão detalhada do fenótipo da característica (SAM – Seleção 

Assistida por Marcadores). Esta forma de seleção é importante, principalmente, nos casos 
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em que a característica de interesse se expressa em estágios tardios do desenvolvimento, 

nos estudos de espécies perenes de ciclo longo e para características fenotípicas de 

herdabilidade baixa, o que pode significar redução no tempo e nos custos dos programas de 

melhoramento (Akhtar et al., 2010). Considerando as vantagens potenciais da SAM em 

relação ao melhoramento genético convencional, um ponto pouco discutido é que os 

marcadores não serão necessariamente úteis ou mais eficazes para qualquer característica. 

Para muitas características, métodos eficazes de triagem fenotípica já existem e estes, 

muitas vezes, menos dispendiosos para a seleção em grandes populações. No entanto, 

quando tecnologias mais recentes como a varredura por todo genoma são utilizadas, até 

mesmo essas características podem ser selecionadas para que o controle genético seja 

compreendido. 

A principal dificuldade no mapeamento de QTL é o fato intrínseco de que 

vários fatores genéticos e ambientais afetam a expressão final do fenótipo. Os 

delineamentos experimentais envolvem assim a avaliação e genotipagem de várias 

centenas de indivíduos para permitir a resolução desejada (Ferreira & Grattapaglia, 1998). 

Outro fator limitante do mapeamento de QTL é que os genes componentes do QTL 

geralmente não podem ser identificados isoladamente, sendo necessária a localização da 

região do genoma responsável pela expressão da característica em análise, e assim 

identificar os principais genes, e a contribuição de cada um deles. 

O sucesso do mapeamento genético envolve cinco etapas importantes: 1) 

escolha cuidadosa dos parentais, que devem ser contrastantes para a característica de 

interesse; 2) obtenção da população segregante, maximizando o potencial de evidenciar 

desequilíbrio de ligação entre um loco marcador e região genômica associada ao controle 

da característica de interesse; 3) genotipagem dos indivíduos que compõem a população 

segregante; 4) avaliação fenotípica da população segregante; 5) análise estatística da co-

segregação marcador/fenótipo (Coelho, 2000; Hao & Lin, 2010). 

Um dos maiores repositórios de informações sobre QTL de arroz encontram-se 

na base de dados do Gramene (http://www.gramene.org). Tal base de dados fornece 

também citações bibliográficas, posições de QTL ao longo do genoma do arroz, 

características genéticas avaliadas e ontologia dos termos, descrições fenotípicas, mapas 

comparativos, entre outras informações. No entanto, poucos são os relatos de utilização 

destas informações em programas de melhoramento no mundo, pois é necessária a 

condução de estudos de validação dos QTL para testar sua efetividade na determinação do 
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fenótipo alvo em populações independentes e em diferentes backgrounds genéticos, o que 

pode ser algo dispendioso e pouco aplicável de forma efetiva no melhoramento genético de 

plantas (Alzate-Marin et al., 2005; Collard et al., 2005; Francia et al., 2005). 

A identificação de QTL pode ser o primeiro passo para a compreensão da base 

molecular da variação dos caracteres quantitativos. A comparação de QTL detectados em 

diferentes estudos com diferentes populações da mesma espécie ou de espécies 

relacionadas pode fornecer informações preliminares sobre a expressão de determinado 

caráter quantitativo em diferentes backgrounds genéticos e em diferentes ambientes. Além 

disso, pode fornecer informações a respeito da presença de QTL homólogos entre espécies 

diferentes, promovendo a base para estudos de evolução gênica (Li et al., 2002). 

Desde a última década, a dissecção genética de locos de QTL tornou-se uma 

abordagem comum e surgiu para que houvesse a compreensão da base genética de plantas 

cultivadas, tal como o rendimento da cultura. Desde que caracteres quantitativos são 

geralmente controlados por genes de funções relacionadas agindo cooperativamente, 

análise individuais de genes não serão bem-sucedida quanto à caracterização dos fenótipos 

observados. Desta forma, a conclusão do projeto de sequenciamento do genoma do arroz e 

análises de QTL contribuem para o entendimento das variações naturais em arroz, 

produzindo uma enorme quantidade de informações sobre a sua base, como a localização 

cromossômica de genes, efeitos dos alelos e interações epistáticas (Yamamoto et al., 2009). 

 

2.5 TOLERÂNCIA À SECA EM PLANTAS 

 

As espécies vegetais estão sujeitas a condições adversas ou estresses bióticos 

(resultantes da ação de microrganismos) e abióticos (resultantes do excesso ou da 

deficiência de algum fator físico ou químico do meio ambiente) em qualquer lugar que 

cresçam e se desenvolvam, devido à sua natureza séssil (Mahajan & Tuteja, 2005; 

Gonçalves, 2008). Estresse pode ser definido como desvio das condições ótimas para o 

crescimento, o qual limitará, além do próprio crescimento, o desenvolvimento e as chances 

de sobrevivência da espécie (Larcher, 2004). 

Os estresses abióticos são a causa primária de perda de produção agrícola, 

reduzindo a produtividade em até 50% (Boyer, 1982; Bray et al., 2000). Segundo Mahajan 

& Tuteja (2005), esta redução da produtividade de grãos causada por estresses abióticos 

promove a perda de milhões de dólares a cada ano, o que ameaça a sustentabilidade da 
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agricultura. A redução global na produção de arroz devido à seca é em média 18 milhões 

de toneladas anualmente (O’Toole, 2004). 

Entre os diferentes tipos de estresses abióticos, a seca é o mais complexo e 

devastador em uma escala global (Pennisi, 2008). O aumento nas emissões de gases 

intensificadores do efeito estufa resultaram em alterações na precipitação, aumento das 

terras áridas, desertificação e redução na produtividade agrícola. Além disso, vem 

promovendo o aquecimento global, responsável por elevar a temperatura da superfície da 

Terra e o nível da água do mar. A seca é frequentemente acompanhada por temperaturas 

relativamente elevadas, as quais promovem a evapotranspiração e afetam a cinética da 

fotossíntese, intensificando os efeitos da seca e a redução do rendimento das culturas. 

Prevê-se que a ocorrência de seca em muitas regiões produtoras de alimentos, irá aumentar 

significativamente em resposta à esta mudança climática (Collins et al., 2008; Reynolds & 

Ortiz, 2010). 

Tolerância à seca é um dos conceitos mais ambíguos encontrados na literatura 

(Blum, 2005). Pode ser um termo meteorológico relacionado à chuvas insuficientes e / ou 

padrões de precipitação alterados (Toker et al., 2007), cuja a gravidade depende de seu 

tempo, duração e intensidade (Serraj et al., 2005). Geralmente ocorre quando a água 

disponível no solo é reduzida e as condições atmosféricas causam perda contínua de água 

pela transpiração ou evaporação (Abdul-Jaleel et al., 2009). 

Do ponto de vista da agricultura o conceito de tolerância à seca está 

relacionado à capacidade da planta de crescer, florescer e produzir grãos mesmo sob 

condições de deficiência hídrica em alguma fase do seu desenvolvimento (Price et al., 

2002; Blum, 2005; Farooq et al., 2009). Tal capacidade pode representar a tolerância a um 

déficit hídrico moderado durante todo o seu ciclo ou a tolerância a um estresse severo por 

um curto período em um estádio específico de seu desenvolvimento. 

Grande parte da água potável do planeta é utilizada em irrigação (Chaves & 

Oliveira, 2004), situação que não pode ser sustentada durante muito tempo frente às 

crescentes restrições ao seu uso indiscriminado determinadas pela escassez dos recursos 

hídricos. Em 2050, a demanda por água para a produção de alimentos está prevista para 

dobrar em relação ao consumo atual, sobretudo devido ao aumento populacional 

(Rockström et al., 2005). Liu et al. (2004) afirmam que a disponibilidade de água para 

irrigação artificial deve se tornar cada vez mais reduzida devido aos crescentes índices de 

poluição dos mananciais do planeta e à competição com o consumo urbano e industrial. 
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Segundo Lafitte et al. (2006), mesmo na Ásia, onde tradicionalmente o arroz é cultivado 

sob sistema irrigado em várzeas, o aumento da população e a crescente urbanização têm 

levado a uma significativa redução da disponibilidade de água para irrigação. Desta forma, 

um dos desafios para os programas de melhoramento de arroz será promover a estabilidade 

da produção mesmo sob deficiência hídrica. 

A deficiência hídrica é um fator limitante para produção de arroz, 

especialmente sob sistema de terras altas, onde a disponibilidade de água depende das 

chuvas ou da irrigação artificial. É uma cultura suscetível à seca, devido ao seu reduzido 

sistema radicular, rápido fechamento estomático e senescência foliar após um leve déficit 

hídrico (Lafitte et al., 2004). Alem disso, não é eficiente em evitar perda de água pelas 

folhas porque possui pouca cera cuticular (Fukai & Cooper, 1995). 

Os programas de melhoramento genético não têm sido eficientes no 

desenvolvimento de variedades tolerantes à seca (Tuberosa & Salvi, 2006). Esta 

ineficiência pode ser justificada pela complexidade da característica (Barnabás et al., 2008; 

Fleury et al., 2010). Pesquisas relacionadas à tolerância a seca evoluem lentamente, pois o 

conhecimento dos complexos mecanismos depende da melhor compreensão das interações 

do genótipo com a grande diversidade de tipos de estresse e ambientes de cultivo (Lafitte 

et al., 2006), já que a expressão das características correlacionadas ao déficit hídrico é 

influenciada fortemente por essas interações, por serem geralmente características de 

ordem quantitativa (Wade et al., 1999). 

Melhorar a tolerância das culturas à seca requer uma ampla abordagem 

interdisciplinar, envolvendo a compreensão dos fatores ambientais e genéticos. Para 

abordar a complexidade de respostas das plantas à seca, é vital compreender a base 

fisiológica e genética da resposta. Os recentes avanços na fisiologia da produção, 

fenotipagem sistemática das plantas e genômica levaram a novas descobertas em relação à 

tolerância à seca, proporcionando maior conhecimento das redes gênicas e proporcionando 

novas ferramentas para melhoramento de plantas para aumentar o rendimento das culturas 

(Tuberosa & Salvi, 2006). 

Os métodos de avaliação de germoplasma para tolerância à seca dependem do 

tipo de solo, condições do tempo e outras variáveis ambientais que influenciam todo o 

processo de análise. Neste sentido, a avaliação de componentes de produtividade tem sido 

usada para dissecar a característica tolerância à seca. A premissa básica é que cada 

componente de produtividade tem um controle genético menos complexo do que 
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produtividade por si só. A análise de diversos componentes representa uma oportunidade 

de identificar os diferentes estádios da planta que afetam a produtividade sob condições de 

déficit hídrico (Lafitte et al., 2006). 

No Brasil, programas de seleção de genitores e melhoramento para tolerância à 

seca em arroz têm sido realizados desde a década de 70, sendo o principal foco a 

caracterização morfofisiológica de linhagens de arroz coletadas no país, em experimentos 

sob condições de déficit hídrico. É um trabalho árduo, devido a dificuldades relacionadas 

às condições de controle de parâmetros ambientais essenciais neste tipo de estudo. O 

desenvolvimento de cultivares com melhor eficiência do uso da água em sistemas de 

cultivo terras alta elevaria o rendimento produtivo sob condições de estresse de seca ou 

mesmo em sistema irrigado que, consequentemente, reduziria a demanda por este recurso e 

assim se poderia mitigar os impactos atribuídos à produção mundial de arroz. 

Níveis notáveis de tolerância a seca foram obtidos sob condições de laboratório 

utilizando estratégias de engenharia genética para manipular uma variedade de processos, 

incluindo mecanismos de proteção das células (Garg et al., 2002;. Capell et al., 2004), 

desintoxicação de espécies reativas de oxigênio que se acumulam sob estresse (Lee et al., 

2007; Yang et al., 2007; Zhu et al., 2007), e equilíbrio hormonal para facilitar a estratégia 

de fuga (Rivero et al., 2007). No entanto, há pouca evidência de que as características que 

permitem a sobrevivência a drásticos déficits hídricos irão fornecer qualquer vantagem no 

rendimento sob condições amenas de estresse. (Reynolds & Tuberosa, 2008). 

A genética molecular e a genômica oferecem a oportunidade de detecção de 

regiões do genoma associadas a características quantitativas, abrindo caminho para um 

melhor entendimento do controle genético dessas características e para a possibilidade da 

utilização da seleção assistida por marcadores (MAS – Marker Assisted Selection) 

(Tuberosa & Salvi, 2006). Alem disso, o ingresso na era genômica tem permitido a busca 

por caracteres fisiológicos e moleculares subjacentes aos mecanismos de tolerância ao 

estresse a um nível sem precedentes (Bohnert et al., 2006;. Tuberosa & Salvi, 2006; Jenks 

et al., 2007; Vij & Tyagi, 2007). Vários estudos e análises relataram QTL que podem 

desempenhar um papel importante na mitigação dos efeitos negativos dos estresses 

abióticos. O estudo de identificação de QTL oferece uma oportunidade para dissecar os 

componentes genéticos e fisiológicos que afetam as relações sob estresse abiótico 

(Pelleschi et al., 2006;. Miralles & Slafer, 2007; Welcker et al., 2007). Heinemann et al., 
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(2008) realizaram um estudo de simulação para determinar os padrões de estresse de seca 

para 12 localidades e 30 ambientes para lavouras de arroz. 

Ndjiondjop et al. (2010) avaliaram 202 linhagens retrocruzadas de arroz 

submetidas à seca durante dois anos. Foram observados atrasos no florescimento e na 

maturidade das plantas, além de correlações negativas entre os caracteres avaliados, como 

altura de planta, múmero de folhas, largura das folhas e rendimento de grãos. Henry et al. 

(2012) estudaram a variação da absorção de água feita por raízes de arroz durante a seca. 

Genótipos classificados como resistentes à seca mostraram maior capacidade de resposta 

da anatomia radicular à seca e maiores níveis de expressão de aquaporinas cedo no dia. 

Bocco et al. (2012) avaliaram os efeitos da seca em algumas características 

agromorfológicas de 60 genótipos de arroz (54 linhagens de introgressão, com os parentais 

IR 64 (Oryza sativa) e TOG 5681 (Oryza glaberrima) e quatro variedades NERICA L 

desenvolvidas a partir dos mesmos parentais para comparação). Os genótipos foram 

submetidos à irrigação normal até a maturidade (controle) ou a 21 dias de seca aplicada por 

parar a irrigação a partir do dia 45 após a semeadura (seca) em três anos. Foram avaliados 

altura da planta, fertilidade das espiguetas, rendimento de grãos e área foliar. Todas as 

linhagens de introgressão foram transgressivas aos seus parentais quanto ao rendimento. 

Entre eles, SEN-L13-2 mostrou a menor perda de produtividade pela seca e MPL-15-3 teve 

rendimento potencial elevado e perda de rendimento consideravelmente baixa pela seca. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 DESENVOLVIMENTO DA POPULAÇÃO SEGREGANTE 

 

Para o estabelecimento da população segregante de arroz foram cruzados dois 

genitores previamente caracterizados quanto à tolerância à seca, um tolerante, o Douradão, 

e outro suscetível, a Primavera. O método de condução da população foi o método de 

Single Seed Descendent, no qual a população foi avançada até F2:5. O experimento de 

campo avaliou as 224 famílias, os genitores (Douradão e Primavera) e duas testemunhas 

(BRS Soberana e BRS Curinga).  

 

3.2 DESCRIÇÃO DA ÁREA EXPERIMENTAL 

 

Foram conduzidos experimentos em duas condições de irrigação, com e sem 

deficiência hídrica, no Sítio de Fenotipagem para Seca da Embrapa Arroz e Feijão, na 

Estação Experimental da SEAGRO, em parceria com a Embrapa Arroz e Feijão e 

EMATER/GO, localizado na cidade de Porangatu (49º 06’ 47” W, 13º 18’ 31” S e altitude 

média de 396 m). O experimento controlado foi estabelecido no período de estiagem entre 

os meses de maio e setembro de 2011, para melhor avaliação das condições hídricas 

implantadas. Os parentais Douradão (variedade tradicional) e Primavera (cultivar), duas 

testemunhas (as cultivares BRS Soberana e BRS Curinga) e 224 famílias F2:5 foram 

avaliados sob duas condições de irrigação. O delineamento utilizado foi um látice 

retangular 12x19 com duas repetições por condição. O tamanho das parcelas consistiu em 

três linhas de 4 m, espaçadas entre si por 40 cm. A densidade de semeadura foi de 60 

sementes por metro. Considerou-se como área útil para colheita 1,2 m², correspondentes 

aos três metros da linha central, desconsiderando-se 50 cm da extremidade de cada linha, 

além das duas linhas externas (bordaduras). 

 

3.3 TRATOS CULTURAIS DO EXPERIMENTO 
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A irrigação foi fornecida sem distinção entre as duas condições até os trinta 

dias após a emergência. Foi efetuada com o auxílio de barras irrigadoras (Irrigabrasil, 

modelo 36/42) equipadas com aspersores autorreguladores de pressão. O sistema permite 

um ajustamento de altura, que diminui o efeito do vento sobre a distribuição da água 

aplicada. O conjunto barra e aspersores foi montado sobre um chassi com rodas, que se 

move ao longo dos experimentos a uma velocidade constante, devido à existência de um 

sensor de velocidade que equipa o sistema de irrigação e possibilita a aplicação da lâmina 

de água planejada. Adicionalmente, por meio de coletores de água distribuídos na área 

experimental, foi possível monitorar a distribuição da água de irrigação. O turno de 

irrigação foi ajustado conforme a evapotranspiração da cultura, sendo de três dias para a 

condição normal de irrigação e de seis dias em média para a condição em que houve a 

indução de deficiência hídrica. 

Foram instalados tensiômetros em locais estratégicos da área, com cápsula 

porosa a 0,15 m de profundidade no solo, para auxiliar no controle dos turnos de irrigação. 

A tensão de água no solo utilizada para a condição sem deficiência hídrica foi de -0,025 

MPa (25 KPa), durante todo o desenvolvimento das plantas. Sob tais condições, conforme 

Stone at al. (1986), não se observa redução na produtividade da cultura, ou seja, não há 

estresse por deficiência hídrica. As irrigações do experimento durante a fase normal de 

disponibilidade hídrica foram controladas com tensiômetros, ou seja, foram efetuadas 

novas irrigações de aproximadamente 25 mm quando o potencial da água no solo atingia -

0,025 MPa. Durante o período de deficiência hídrica foi aplicada aproximadamente 50% 

da lâmina de água usada na condição sem deficiência hídrica. 

Na adubação de plantio, aplicaram-se 4, 30 e 16 kg/ha de N, P2O5 e K2O, 

respectivamente. A adubação de cobertura foi realizada aos 56 dias após a emergência, 

correspondente ao início da fase de diferenciação floral, distribuindo-se 30 kg/ha de N 

através da aplicação de uréia. O controle de plantas daninhas foi efetuado por meio de uma 

aplicação do herbicida de contato Ronstar 250 BR (grupo oxadiazoles), na dose de 3,0 - 

5,0 kg/ha, em pré-emergência. 

 

3.4 AVALIAÇÕES NOS EXPERIMENTOS 

 

1. Altura de plantas (Alt): distância média obtida de seis plantas aleatoriamente por 

parcela, realizada imediatamente antes da colheita das panículas, mensurando-se as plantas 



37 

 

 

por meio de trena, tendo como referência a distância da superfície do solo ou base da 

planta até a extremidade da folha bandeira em centímetros. 

2. Florescimento (Flor): número de dias desde a emergência das plântulas até o 

momento em que estas apresentavam, aproximadamente, 50% das panículas emitidas por 

parcela. 

3. Produtividade de grãos (Prod): após a completa maturação fisiológica dos grãos de 

cada parcela, as plantas de arroz da área útil foram colhidas manualmente. As panículas 

colhidas foram acondicionadas em sacos de fibra de algodão, identificadas por meio de 

etiquetas e conduzidas à Embrapa Arroz e Feijão (Santo Antônio de Goiás, GO) para a 

trilha e determinação do peso de grãos por parcela, transformado para kg.ha
-1

. 

4. Número de grãos por panícula (GrPan), Peso de 100 grãos (P100Gr) e Esterilidade 

de Espiguetas (EstEsp): essas avaliações foram realizadas em amostragens em 8 a 11 

panículas da área útil da parcela e contados manualmente os grãos cheios e vazios, para a 

determinação do número total de grãos, média do número de grãos por panícula e peso de 

100 grãos. Para calcular o percentual de esterilidade das espiguetas utilizou-se a fórmula: 

EstEsp (%) = (N° de grãos vazios / total de grãos)* 100. 

5. Índice de Susceptibilidade à Seca (ISS): foi calculado conforme a metodologia de 

Fischer & Maurer (1978) realizada por meio da fórmula: ISS = Yw - Yd / Yw x IE, 

Em que: 

Yd - valor individual dos genótipos sob deficiência hídrica; 

Yw - valor individual dos genótipos sob boas condições hídricas; 

IE - intensidade do estresse, severidade da deficiência hídrica. 

6. Intensidade do Estresse (IE): avaliada pela fórmula: IE=1-(Xd/Xw), 

Em que: 

Xd - valor médio dos genótipos sob deficiência hídrica; 

Xw - valor médio dos genótipos sob boas condições hídricas. 

 

3.5 EXTRAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO DNA GENÔMICO 

 

As extrações do DNA genômico de 221 famílias F2:5 e os parentais da 

população de mapeamento foram realizadas de acordo com o protocolo descrito por Doyle 

& Doyle (1987) e adaptado por Grattapaglia et al. (1992). A concentração do DNA 

genômico foi estimada por eletroforese em gel de agarose 1% por comparação visual com 
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o DNA - padrão do fago lambda (50 a 400 ng) e também por espectrofotometria no 

aparelho NanoDrop 2000c (Thermo Scientific). Posteriormente, ajustou-se a concentração 

das amostras para 3 ng/μL em água milli-Q e para 50 ng/μL em TE. 

 

3.6 GENOTIPAGEM COM MARCADORES MOLECULARES 

 

A análise genética foi realizada com 86 marcadores microssatélites 

fluorescentes distribuídos em 35 painéis multiplex para a detecção de polimorfismo entre 

os genitores Douradão e Primavera. As reações de PCR para os marcadores microssatélites 

foram ajustadas para um volume final de 5 μL, contendo 2,5 μL do PCR Master Mix e 0,5 

μL do QIAGEN PCR Buffer (componentes do kit Multiplex PCR -Qiagen), além das 

concentrações variáveis para cada par de primers e 3 ng de DNA. As amplificações foram 

conduzidas em termociclador GeneAmp PCR System 9700 (Applied Biosystems) com a 

seguinte programação para as reações em multiplex: um pré-ciclo de 95°C por 15 minutos, 

em seguida 40 ciclos de 94°C por 30 segundos, 56°C por 90 segundos, 72°C por 90 

segundos, e um passo final de 72°C por 10 minutos. A determinação do tamanho dos 

fragmentos amplificados foi realizada com base no marcador de massa molecular 

GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard e a chamada dos alelos foi conduzida com o 

auxílio do programa GeneMapper versão 3.7 (Applied Biosystems). 

Além dos marcadores moleculares microssatélites, cinco ensaios compostos 

por 384 SNPs cada (totalizando 1.920 SNPs) foram utilizados para o screening por 

polimorfismos entre os parentais Douradão e Primavera no equipamento BeadXpress 

(Illumina). Os SNPs foram desenvolvidos a partir do ressequenciamento das cultivares 

Sertaneja e Caiapó. A amplificação de PCR e hibridização foram realizadas de acordo com 

as instruções do fabricante. As placas de 384-plex foram escaneadas no equipamento 

BeadXpress e os dados obtidos pelo equipamento foram analisados inicialmente pelo 

programa GenomeStudio - GSGT versão 1.8.4. 

 

3.7 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

As análises de variância individual e conjunta foram realizadas por meio do 

procedimento GLM do SAS 9.0 para Windows (Statitstical Analysis System). A correlação 
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entre as características avaliadas no campo e os histogramas e boxplots foram obtidos pelo 

programa Statistica versão 8.0. 

 

3.8 MAPEAMENTO DE QTL 

 

Os testes de segregação mendeliana para as 221 famílias F2:5 e os parentais da 

população foram obtidos utilizando-se o programa MapDisto versão 1.7.5.1. Com o auxílio 

do mesmo programa, o mapa de ligação foi construído, com as configurações de LOD 

score de 2.0 e frequência máxima de recombinação θ = 0,30 utilizando-se o comando find 

groups. A ordem dos grupos de ligação foi determinada utilizando-se os comandos order 

sequence e check inversions. A função de mapeamento de utilizada foi a de Kosambi para 

calcular as distâncias do mapa em centimorgans (cM). 

A análise de QTL foi conduzida através da análise ponto a ponto com um único 

marcador (Single Marker Analysis), análise de mapeamento por intervalo (Interval 

Mapping) e análise de mapeamento por intervalo composto (Composite Interval Mapping) 

disponíveis no programa QGene versão 4.3.10 – Joehanes & Nelson, 2008. A proporção da 

variação total fenotípica explicada por cada QTL foi calculada como um valor de R
2
, a 

partir das regressões de cada combinação marcador/fenótipo. As análises de mapeamento 

foram realizadas com um  LOD score mínimo de 3,0. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 AVALIAÇÃO FENOTÍPICA DOS GENÓTIPOS 

 

Na avaliação da população de mapeamento observou-se uma ampla variação 

para maioria dos caracteres agronômicos medidos, que pode ser observada por meio dos 

boxplots e histogramas para os caracteres avaliados nas condições de deficiência hídrica e 

irrigação normal (Apêndice A e B). Conjuntos de dados que possuem médias de diferentes 

magnitudes requerem que suas variabilidades sejam comparadas por um estimador que não 

seja dependente da grandeza, escala ou unidade de medida empregada para mensurar os 

dados. Desta forma, utiliza-se o coeficiente de variação para medir a variabilidade relativa 

de uma população (Ferreira, 2009). Entre os caracteres avaliados a precisão experimental 

estimada pelo coeficiente de variação oscilou entre 5% para o número de dias da 

emergência ao florescimento e 40% para produtividade e número de grãos por panícula 

quando avaliadas em conjunto as duas condições (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Análise de variância conjunta para as variáveis: Prod (kg ha
-1

), GrPan (grãos), 

EstEsp (%), P100Gr (gramas), Flor (dias) e Alt (cm). 
QM 

F.V G.L Prod GrPan EstEsp P100Gr Flor Alt 

Local 1 493920513,7** 298033,6** 80442,6** 16,15** 6384,4** 42863,8** 

Rep(Local) 2 120940835,9** 35523,8** 17761,0** 0,87** 10,3 ns 6969,8** 

Bl(Local*Rep) 72 1384132,2** 490,5** 383,8** 0,05 ns 30,1** 129,8** 

Genótipo 227 1358904** 918,1** 927,3** 0,19** 831,5** 117,9** 

Local*Genótipo - 644210,7ns 492,0** 294,8** 0,05 ns 48,5** 52,8** 

Erro - 525841 300,8 209,7 0,04 14,8 36,0 

CV (%) - 40 40 28 8 5 7 

** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 
ns Não significativo pelo teste F 

 

Os valores fenotípicos associados a cada uma das famílias, em cada tipo de 

condição de irrigação avaliada, apresentaram considerável variação para os distintos 

caracteres avaliados, verificada pela comparação entre os valores médios máximos e 

mínimos de cada condição (Tabelas 2 e 3). Tal variação pode não ser atribuída somente a 
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fatores ambientais, mas também a fatores genéticos que promoveram alterações no 

desenvolvimento de algumas famílias como resposta à deficiência hídrica estabelecida. 

 

Tabela 2. Medidas descritivas para caracteres agronômicos das famílias avaliadas em 

condição de restrição hídrica no solo. 

 
Com déficit hídrico 

Caráter Prod GrPan EstEsp P100Gr Flor Alt 

Desvio Padrão 757,79 20,08 23,02 0,29 18,17 8,60 

Média 871,19 30,49 63,64 2,33 82,41 73,45 

Mínimo 0,42 0,05 17,95 1,61 59,00 53,58 

Máximo 2956,13 78,07 100,00 3,09 127,00 106,17 

Amplitude de Variação 2955,71 78,02 82,05 1,48 68,00 52,58 

 

Tabela 3. Medidas descritivas para caracteres agronômicos das famílias avaliadas em 

condição normal de disponibilidade hídrica no solo. 

 
Sem déficit hídrico 

Caráter Prod GrPan EstEsp P100Gr Flor Alt 

Desvio Padrão 823,99 17,25 15,72 0,26 12,27 7,18 

Média 2476,17 61,78 43,85 2,63 77,12 89,21 

Mínimo 668,21 17,35 15,05 1,58 60,50 74,50 

Máximo 4619,42 111,50 85,02 3,50 100,00 114,17 

Amplitude de Variação 3951,21 94,15 69,97 1,92 39,50 39,67 

 

4.1.1 Produtividade 

 

Observou-se que a amplitude de variação dos dados de produtividade foi 

menor para a condição em que houve déficit hídrico, com médias das famílias variando de 

0,42 kg ha
-1

 (CNAx15128-215-B) até 2956,13 kg ha
-1

 (CNAx15128-102-B) e média de 

871,19 kg ha
-1

. Nessa condição a produtividade média estimada foi nula para 35 famílias. 

Em condições normais de água no solo foram identificados valores de produtividade entre 

668,21 kg ha
-1

 (CNAx15128-214-B) e 4619,42 kg ha
-1

 (CNAx15128-38-B), com média de 

2476,16 kg ha
-1

. 

 

4.1.2 Número de grãos por panícula 

 

Assim como para produtividade, foi observada maior amplitude de variação 

entre as famílias na condição normal de irrigação para o número de grãos por panícula, 

com médias das famílias variando de 17 (CNAx15128-220-B) a 112 (CNAx15128-89-B) e 

média de 62 grãos por panícula. Na condição de déficit hídrico foram identificados 

números de grãos por panícula entre 0 (para 46 famílias) e 78 (CNAx15128-67-B) com 
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média de 26 grãos por panícula. Tais valores médios demonstram a tendência à ampla 

variação ambiental para expressão do caráter nas diferentes condições avaliadas. 

 

4.1.3 Esterilidade das espiguetas 

 

Para a esterilidade de espiguetas, contrariamente ao que ocorreu para os 

caracteres produtividade e número de grãos por panículas, a maior amplitude de variação 

foi observada no local em que houve déficit hídrico, variando de 18% (CNAx15128-25-B) 

a 100% (CNAx15128-177-B, CNAx15128-199-B, CNAx15128-205-B e Primavera). Na 

condição sem déficit hídrico foram encontrados valores de esterilidade variando de 15% 

(CNAx15128-229-B) a 85% (CNAx15128-51-B). Na condição de estresse por deficiência 

hídrica houve uma média de 64% espiguetas estéreis enquanto na condição sem estresse a 

esterilidade média foi de 44%. 

 

4.1.4 Peso de 100 grãos 

 

Para o caráter peso de 100 grãos foi observada a menor amplitude de variação 

dentre todos os caracteres avaliados em ambas as condições. Observa-se que a amplitude 

de variação dos dados de peso de 100 grãos é menor para o condição sob déficit hídrico, 

variando de 1,6 g (CNAx15128-203-B e CNAx15128-210-B) a 3,1 g (Douradão), com 

média de 2,3 g. Já em condições normais de irrigação foram identificados valores entre 1,6 

g (CNAx15128-201-B) e 3,5 g (CNAx15128-66-B e CNAx15128-128-B), com média de 

2,6 g. As médias encontradas para esse caráter foram semelhantes nas duas condições de 

irrigação avaliadas. 

 

4.1.5 Número de dias da emergência ao florescimento 

 

O número de dias da emergência ao florescimento variou entre 59 

(CNAx15128-60-B) e 127 (CNAx15128-219-B) na condição de déficit hídrico, tendo 

como média 82 dias; e de 61 (CNAx15128-60-B) a 100 dias (CNAx15128-141-B) em 

condições normais de irrigação, tendo 77 dias como média. Observou-se maior amplitude 

de variação para esse caráter na condição em que houve déficit hídrico. 
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4.1.6 Altura média das plantas 

 

A altura de plantas no tratamento com deficiência hídrica seguiu uma tendência 

de redução do porte. Sob condições de déficit hídrico, o maior valor de altura de planta 

atingiu 106 cm (CNAx15128-181-B) e o menor 54 cm (CNAx15128-59-B, CNAx15128-

132-B e CNAx15128-215-B), com média de 73 cm. Em condições normais de irrigação a 

maior altura encontrada foi de 114 cm (CNAx15128-167-B) e a menor de 75 cm 

(CNAx15128-132-B), com média de 89 cm. Observou-se maior variação desse caráter 

entre as famílias avaliadas sob déficit hídrico. 

 

4.1.7 Índice de susceptibilidade à seca 

 

O índice de susceptibilidade à seca leva em consideração as reações de 

rendimento produtivo em resposta ao condição com e sem déficit hídrico. Neste estudo ele 

variou de -1,60 a 1,56 com média de 0,98 para produtividade, de -0,9 a 1,72 para o número 

de grãos por panícula, de -1,02 a 7,16 para esterilidade de espiguetas, de -2,48 a 3,86 para 

o peso de 100 grãos, de -1,43 a 6,72 para número de dias da emergência ao florescimento e 

de -0,69 a 2,15 para altura de plantas. 

As famílias que apresentaram os menores índices de susceptibilidade à seca 

foram: CNAx15128-92-B (Prod), CNAx15128-135-B (GrPan), CNAx15128-120-B 

(EstEsp), CNAx15128-233-B (P100Gr), CNAx15128-75-B (Flor) e CNAx15128-181-B 

(Alt). As famílias que apresentaram os maiores índices de susceptibilidade à seca foram: 

CNAx15128-158-B (Alt), CNAx15128-204-B (Flor), CNAx15128-145-B (P100Gr), 

CNAx15128-89-B (EstEsp), CNAx15128-141-B (GrPan), CNAx15128-169-B (GrPan), 

CNAx15128-173-B (GrPan), CNAx15128-174-B (GrPan), CNAx15128-177-B (GrPan), 

CNAx15128-185-B (GrPan), CNAx15128-192-B (GrPan), CNAx15128-195-B (GrPan), 

CNAx15128-201-B (GrPan), CNAx15128-202-B (GrPan), CNAx15128-207-B (GrPan), 

CNAx15128-208-B (GrPan), CNAx15128-213-B (GrPan), CNAx15128-214-B (GrPan), 

CNAx15128-217-B (GrPan), CNAx15128-224-B (GrPan), CNAx15128-227-B (GrPan), 

CNAx15128-228-B (GrPan), CNAx15128-229-B (GrPan), CNAx15128-88-B (Prod), 

CNAx15128-138-B (Prod), CNAx15128-142-B (Prod), CNAx15128-149-B (Prod), 

CNAx15128-153-B (Prod), CNAx15128-157-B (Prod), CNAx15128-161-B (Prod), 

CNAx15128-165-B (Prod), CNAx15128-166-B (Prod), CNAx15128-171-B (Prod), 
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CNAx15128-179-B (Prod), CNAx15128-181-B (Prod), CNAx15128-186-B (Prod), 

CNAx15128-189-B (Prod), CNAx15128-203-B (Prod), CNAx15128-210-B (Prod), 

CNAx15128-213-B (Prod), CNAx15128-215-B (Prod), CNAx15128-222-B (Prod), 

CNAx15128-83-B (GrPan e Prod), CNAx15128-146-B (GrPan e Prod), CNAx15128-152-

B (GrPan e Prod), CNAx15128-160-B (GrPan e Prod), CNAx15128-180-B (GrPan e 

Prod), CNAx15128-188-B (GrPan e Prod), CNAx15128-194-B (GrPan e Prod), 

CNAx15128-196-B (GrPan e Prod), CNAx15128-199-B (GrPan e Prod), CNAx15128-

212-B (GrPan e Prod). 

 

4.1.8 Correlação entre os caracteres avaliados 

 

As correlações dos caracteres avaliados entre e dentro de cada condição de 

disponibilidade hídrica estão apresentadas na Tabela 4. Na condição sem deficiência 

hídrica a maior correlação positiva encontrada foi de 0,52 entre os caracteres número de 

dias da emergência ao florescimento e esterilidade de espiguetas e a maior correlação 

negativa encontrada foi de -0,76 entre os caracteres produtividade e esterilidade de 

espiguetas. Na condição com deficiência hídrica a maior correlação positiva encontrada foi 

de 0,81 entre os caracteres produtividade e número de grãos por panícula e a maior 

correlação negativa encontrada foi de -0,94 entre os caracteres número de grãos por 

panícula e esterilidade de espiguetas. 
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Tabela 4. Correlações entre os diferentes caracteres avaliados e entres os diferentes ambientes avaliados (com e sem indução de deficiência 

hídrica). 
 

  Com deficiência hídrica Sem deficiência hídrica 

  Prod GrPan EstEsp P100Gr Flor Alt Prod GrPan EstEsp P100Gr Flor Alt 

C
o
m

 d
ef

ic
iê

n
ci

a
 

h
íd

ri
ca

 

Prod 1,00 0,81** -0,80** 0,57** -0,64** 0,37** 0,33** 0,16** -0,44** 0,30** -0,60** -0,18** 

GrPan 0,81** 1,00 -0,94** 0,37** -0,76** 0,22** 0,41** 0,31** -0,52** 0,20** -0,72** -0,18** 

EstEsp -0,80** -0,94** 1,00 -0,46** 0,80** -0,17** -0,45** -0,26** 0,58** -0,33** 0,77** 0,18** 

P100Gr 0,57** 0,37** -0,46** 1,00 -0,37** 0,24** 0,24** -0,02
 ns

 -0,26** 0,61** -0,35** -0,07
 ns

 

Flor -0,64** -0,76** 0,80** -0,37** 1,00 0,09
 ns

 -0,38** -0,21** 0,49** -0,30** 0,94** 0,27** 

Alt 0,37** 0,22** -0,17** 0,24** 0,09
 ns

 1,00 -0,17** -0,11
 ns

 0,17** -0,08
 ns

 0,19** 0,43** 

S
em

 d
ef

ic
iê

n
ci

a
 

h
íd

ri
ca

 

Prod 0,33** 0,41** -0,45** 0,24** -0,38** -0,17** 1,00 0,49** -0,76** 0,39** -0,42** 0,04
 ns

 

GrPan 0,16** 0,31** -0,26** -0,02
 ns

 -0,21** -0,11
 ns

 0,49** 1,00 -0,66** -0,02
 ns

 -0,20** 0,01
 ns

 

EstEsp -0,44** -0,52** 0,58** -0,26** 0,49** 0,17** -0,76** -0,66** 1,00 -0,45** 0,52** 0,11
 ns

 

P100Gr 0,30** 0,20** -0,33** 0,61** -0,30** -0,08
 ns

 0,39** -0,02
 ns

 -0,45** 1,00 -0,35** -0,04
 ns

 

Flor -0,60** -0,72** 0,77** -0,35** 0,94** 0,19** -0,42** -0,20** 0,52
**

 -0,35** 1,00 0,27** 

Alt -0,18** -0,18** 0,18** -0,07
 ns

 0,27** 0,43** 0,04
 ns

 0,01
 ns

 0,11
 ns

 -0,04
 ns

 0,27** 1,00 

** Significativo a 5% de probabilidade 
 ns Não significativo 
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4.2 POLIMORFISMO DOS MARCADORES MOLECULARES 

 

Marcadores microssatélites previamente publicados foram utilizados para o 

mapeamento quando detectado polimorfismo alélico entre os parentais da população 

segregante. Dos 86 marcadores microssatélites fluorescentes testados (Borba et al., 2009), 

seis não apresentaram produtos de PCR nas condições avaliadas (RM117, RM119, RM14, 

RM271, RM30 e RM70), cinco não amplificaram de forma eficiente para todas as famílias 

(RM159, RM223, RM253, RM257 e RM53), 34 não apresentaram polimorfismo entre os 

parentais e 41 foram mapeados (Tabela 5). Ao final obteve-se um polimorfismo de 54,7% 

para os marcadores microssatélites. 

Os marcadores SNPs foram identificados com base na tecnologia de 

resequenciamento de amplicons e comparação direta entre o genoma das cultivares Caiapó 

e Sertaneja com a sequência genômica da cultivar Nipponbare disponível no Gramene 

(http://www.gramene.org). Foram obtidos com o auxílio do programa Panati. Com base 

nestas informações foram desenvolvidos cinco OPAs (Oligo Pool Assays) de 384-plex 

especialmente para uso na plataforma GoldenGate com tecnologia VeraCode (Illumina). 

Em cada ensaio havia 32 SNPs por cromossomo, espaçados homogeneamente em 60 pares 

de base upstream e 60 pares de base downstream entre si. 

Os dados brutos do leitor BeadXpress foram inicialmente analisados com o 

programa GenomeStudio e dentre os 1920 SNPs testados, 963 não atingiram a quantidade 

mínima de fluorescência previamente determinada (2000 λ) para identificação dos SNPs. 

Dentre os 957 SNPs que puderam ser identificados, apenas 34 (3,6%) foram polimórficos e 

apresentaram GeneTrain (desempenho de amplificação individual) variando de 0,52 a 

0,97, com média de 0,73. Com o programa Alchemy, 316 SNPs apresentaram PNC 

(probabilidade de que não haja detecção do SNP) maior que 6% e não foram analisados. 

Dentre os 1604 SNPs que puderam ser identificados, 46 (2,87%) foram polimórficos 

(Tabela 6) e apresentaram Pcall (probabilidade de que o SNP seja detectado) significativos 

(Pcall > 94%) e PNC menores que 6%, para mais de 74% (140 indivíduos) dos indivíduos 

analisados. 
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Tabela 5. Marcadores microssatélites polimórficos com a identificação dos alelos 

parentais, fluorescência, intervalo de amplificação (Range), motivo de 

repetição, localização cromossômica (Chr) e referência. 
Marker Alelo D

*
 Alelo P

**
 Fluorescência Range Motivo Chr Referência 

RM1 88 86 FAM 76-119 (AG)26 1 Panaud et al. -1996 

RM151 225 201 FAM 197-220 (TA)23 1 Akagi et al. -1996 

RM243 120 109 FAM 85-130 (CT)18 1 Chen et al. -1997 

RM302 128 126 HEX 70-210 (GT)30(AT)8 1 Temnykh et al. -2000 

RM5 114 112 FAM 109-133 (GA)14 1 Panaud et al. -1996 

RM9 191 185 FAM 120-200 (GA)15GT(GA)2 1 Panaud et al. -1996 

RM154 194 184 HEX 140-210 (GA)21 2 Akagi et al. -1996 

RM207 119 117 FAM 84–158 (CT)25 2 Chen et al. -1997 

RM266 118 116 FAM 100-150 (GA)19 2 Temnykh et al. -2000 

RM341 145 142 HEX 110-180 (CTT)20 2 Temnykh et al. -2000 

OG44 154 165 HEX 152-182 (CT)4-23bp-(CT)22-(GT)4-(GC)6 3 Brondani et al. -2001 

RM231 183 181 FAM 170–196 (CT)16 3 Chen et al. -1997 

RM317 141 162 HEX 120-180 (GC)4(GT)18 4 Temnykh et al. -2000 

OG61 106 145 FAM 96-152 (CT)18 5 Brondani et al. -2001 

RM103 332 337 NED 300-350 (GAA)5 6 Temnykh et al. -2000 

RM190 122 117 FAM 100-130 (CT)11 6 Akagi et al. -1996 

RM204 173 142 HEX 106-194 (CT)44 6 Chen et al. -1997 

RM276 99 129 HEX 75-160 (AG)8-A3-(GA)33 6 Temnykh et al. -2000 

RM11 120 130 NED 168-208 (GA)17 7 Panaud et al. -1996 

RM234 142 135 HEX 126-156 (CT)25 7 Chen et al. -1997 

RM336 150 168 HEX 100-200 (CTT)18 7 Temnykh et al. -2000 

RM51 126 137 FAM 120-150 (GA)13 7 Chen et al. -1997 

RM210 140 153 FAM 115-175 (CT)23 8 Chen et al. -1997 

RM264 196 182 FAM 125-195 (GA)27 8 Temnykh et al. -2000 

RM310 81 109 HEX 80-130 (GT)19 8 Temnykh et al. -2000 

RM38 260 262 HEX 246–278 (GA)16 8 Chen et al. -1997 

OG106 249 232 FAM 200-250 (CT)27 9 Brondani et al. -2001 

RM205 155 158 HEX 115-170 (CT)25 9 Chen et al. -1997 

RM278 144 140 HEX 120-160 (GA)17 9 Temnykh et al. -2000 

RM216 129 127 HEX 120-155 (CT)18 10 Chen et al. -1997 

RM304 151 168 HEX 82-198 (GT)2(AT)10(GT)33 10 Temnykh et al. -2000 

RM144 250 253 FAM 200-250 (ATT)11 11 Temnykh et al. -2000 

RM206 178 131 FAM 115-210 (CT)21 11 Chen et al. -1997 

RM224 156 140 HEX 124-158 (AAG)8-(AG)13 11 Chen et al. -1997 

RM229 125 129 HEX 106-131 (TC)11(CT)5C3(CT)5 11 Chen et al. -1997 

RM286 117 121 FAM 80-140 (GA)16 11 Temnykh et al. -2000 

RM332 169 166 HEX 140-190 (CTT)5-(CTT)14 11 Temnykh et al. -2000 

4653 153 156 FAM 80-170 (AAG)25 12 Rangel et al. -2007 

5371 171 174 FAM 150-210 (GAA)14 12 Rangel et al. -2007 

RM19 220 217 HEX 200-270 (ATC)10 12 Panaud et al. -1996 

RM135 128 131 FAM 100-140 (CGG)10 12 Akagi et al. -1996 

*Alelo D: alelo do parental Douradão 

**Alelo P: alelo do parental Primavera 
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Tabela 6. Marcadores SNPs polimórficos para os cinco OPAs. 

OPAs* Marcadores SNPs 

VC0012967 
CS12_2_1 CS2_1_1 CS3_1_1 CS4_10_1 CS4_9_1 CS7_20_1 

CS2_2_1 CS4_30_1 CS6_7_1 CS7_19_1   

VC0012968 
CS10_7_2 CS2_1_2 CS2_4_2 CS3_1_2 CS4_8_2 CS6_1_2 

CS6_4_2 CS7_9_2 CS8_1_2 CS8_5_2 CS8_6_2 CS8_10_2 

VC0012969 
CS1_8_3 CS11_1_3 CS2_1_3 CS3_1_3 CS8_1_3 CS8_23_3 

CS8_6_3 
   

  

VC0012970 
CS1_1_4 CS10_5_4 CS11_12_4 CS11_20_4 CS2_1_4 CS3_1_4 

CS5_22_4 CS6_3_4 CS7_3_4 CS9_8_4   

VC0012971 
CS1_12_5 CS12_10_5 CS3_1_5 CS4_11_5 CS4_17_5 CS4_29_5 

CS6_1_5 
   

  
*OPAs: Oligos Pool Assays - conjuntos de oligonucleotídeos. 

 

4.3 DISTORÇÕES DA SEGREGAÇÃO MENDELIANA 

 

Cada tipo de população utilizada para mapeamento apresenta uma proporção 

de segregação alélica específica. O conhecimento dessas proporções é importante para 

determinar se a população está expressando uma segregação de acordo com o esperado 

(proporções Mendelianas) em cada loco. Para o tipo de população utilizada neste 

experimento (RILs – Recombinant Inbred Lines) independente da classe do marcador 

utilizado (codominante ou dominante) a proporção de segregação esperada será de 1:1 

(Broman, 2005). Para os marcadores microssatélites os desvios da segregação esperada 

foram observados em 12 (29%) dos 41 marcadores testados. Para os marcadores SNPs 

avaliados com o Alchemy os desvios do esperado foram observados em 18 (39%) dos 46 

marcadores testados (Figura 1). 
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Figura 1. Mapa de ligação dos marcadores moleculares polimórficos com destaque para 

aqueles que sofreram desvios de segregação. Distâncias cumulativas em cM à 

direita de cada cromossomo. 

 

4.4 MAPEAMENTO DE QTL 

 

O mapeamento de QTL ponto a ponto foi realizado por regressão (QGene) 

utilizando as médias ajustadas dos experimentos e significância de 2%. Esta é a maneira 

mais simples de determinar se existe uma associação entre um marcador molecular e um 

caráter. Neste método, um marcador específico é a variável independente e o fenótipo de 

um caráter de interesse é a variável dependente. Através deste método, o único caráter para 

o qual não foram observados QTL foi altura de plantas. A maioria dos QTL identificados 

na condição de déficit hídrico também foram identificados na condição normal de 

irrigação. As exceções foram 10 QTL não identificados para número de grãos por panícula 

na condição irrigada, um QTL para esterilidade de espiguetas na condição irrigada, um 

QTL para esterilidade de espiguetas na condição com estresse hídrco e ausência de QTL 

para o peso de 100 grãos na condição com déficit hídrico. A variação fenotípica de um 

único marcador para os caracteres avaliados foi de 7,5 a 63,2%. 

Dentre os 87 marcadores utilizados para análise de marcas simples, 16 

estiveram associados a algum QTL, dos quais 10 marcadores SNPs (CS3_1_1, CS3_1_2, 

CS3_1_3, CS3_1_4, CS3_1_5, CS5_22_4, CS7_19_1, CS8_5_2, CS10_5_4, 

CS_11_12_4) e seis marcadores microssatélites (RM336, RM317, RM304, RM234, 
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RM11, RM231). Ao fazer uma busca por estes marcadores no site Gramene, foram 

encontradas regiões em que poderiam conter genes putativos associados aos marcadores 

SNPs e diversos QTL relacionados aos marcadores microssatélites. Os genes possíveis 

estão relacionados a retrotransposons (grupo Ty3-gypsy: subclasse de transposons 

abundantes nas plantas), transposons (grupo Mariner: classe II de elemento transponível) e 

uma enzima denominada pectinesterase, a qual está associada a parede celular, e em 

plantas desempenha um papel na modulação da estabilidade mecânica da parede celular e 

na resposta ao ataque de plantas a patógenos. 

O mapeamento por intervalo composto foi utilizado com a finalidade de 

aumentar o poder de detecção dos QTL, estimar com maior eficiência seus efeitos sobre a 

expressão do caráter e posicioná-los com maior confiabilidade no genoma analisado. 

Diferenças no número e efeito do QTL sobre a variação fenotípica foram observadas para 

todas as características detectadas nas duas condições avaliadas. Através da análise 

baseada em um único marcador foram identificados 101 QTL, enquanto pelo mapeamento 

por intervalo composto houve uma redução de aproximadamente 47% no número de QTL 

identificados. Um valor de LOD = 3 foi considerado como limiar para determinar a 

significância dos QTL. Os resultados da análise de QTL utilizando um único ponto e por 

intervalo composto são descritos a seguir pra cada caráter avaliado. 

 

4.4.1 Produtividade (Prod) 

 

Na análise ponto a ponto foram identificados nove marcadores (RM231, 

CS3_1_3, CS3_1_2, CS3_1_1, CS3_1_4, CS3_1_5, CS10_5_4, CS11_12_4, CS5_22_4) 

dos cromossomos 3, 5, 10 e 11 associados ao caráter em ambas as condições de 

disponibilidade de água no solo. A análise de mapeamento por intervalo composto 

identificou 5 QTL influenciando a produtividade distribuídos nos cromossomos 3, 7, 10 e 

11 para a condição com déficit hídrico e 4 QTL nos cromossomos 3, 10 e 11 para a 

condição que não sofreu o estresse (Figura 2). Na condição com déficit hídrico, os QTL 

explicaram de 8,5 a 37,9% da variação fenotípica e de 8,3 a 25,4% na condição com 

fornecimento normal de água. 
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Figura 2. QTL identificados através do mapeamento por intervalo composto para o caráter 

produtividade. 

 

4.4.2 Número de grãos por panícula (GrPan) 

 

Na análise ponto a ponto foram identificados 10 marcadores (RM231, 

CS3_1_3, CS3_1_2, CS3_1_1, CS3_1_4, CS3_1_5, CS10_5_4, CS7_19_1, CS11_12_4, 

CS5_22_4) dos cromossomos 3, 5, 7, 10 e 11 associados ao caráter para o condição com 

déficit hídrico e um marcador (RM317) para o condição sem déficit hídrico. A análise de 

mapeamento por intervalo composto identificou 5 QTL influenciando o número de grãos 

por panícula distribuídos nos cromossomos 3, 7, 10 e 11 para a condição com déficit 

hídrico e 1 QTL no cromossomo 4 para a condição que não sofreu o estresse (Figura 3). Na 

condição com déficit hídrico, os QTL explicaram de 11 a 51,4% da variação fenotípica e 

de 7,7% na condição com fornecimento normal de água. 
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Figura 3. QTL identificados através do mapeamento por intervalo composto para o caráter 

número de grãos por panícula. 

 

4.4.3 Esterilidade de espiguetas (EstEsp) 

 

Na análise ponto a ponto foram identificados 10 marcadores (RM231, 

CS3_1_3, CS3_1_2, CS3_1_1, CS3_1_4, CS3_1_5, CS10_5_4, CS7_19_1, CS11_12_4, 

CS5_22_4) dos cromossomos 3, 5, 7, 10 e 11 associados ao caráter na condição de 

irrigação normal do solo e 10 marcadores (RM231, CS3_1_3, CS3_1_2, CS3_1_1, 

CS3_1_4, CS3_1_5, CS10_5_4, CS11_12_4, CS5_22_4, CS8_5_2) dos cromossomos 3, 5, 

8, 10 e 11 na condição sob déficit hídrico. A análise de mapeamento por intervalo 

composto identificou 5 QTL influenciando a esterilidade de espiguetas distribuídos nos 

cromossomos 3, 7, 10 e 11 para a condição com déficit hídrico e 5 QTL dostribuidos nos 

cromossomos 3, 8, 10 e 11 para a condição que não sofreu o estresse (Figura 4). Na 
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condição com déficit hídrico, os QTL explicaram de 10,8 a 53,1% da variação fenotípica e 

de 7,7 a 33,7% na condição com fornecimento normal de água. 

 

Figura 4. QTL identificados através do mapeamento por intervalo composto para o caráter 

esterilidade de espiguetas. 

 

4.4.4 Peso de 100 grãos (P100Gr) 

 

Na análise ponto a ponto foram identificados 11 marcadores (RM231, 

CS3_1_3, CS3_1_2, CS3_1_1, CS3_1_4, CS3_1_5, RM304, RM11, RM336, RM234, 

CS8_5_2) dos cromossomos 3, 7, 8 e 10 associados ao caráter na condição com déficit 

hídrico. A análise de mapeamento por intervalo composto identificou 8 QTL influenciando 

o peso de 100 grãos nos cromossomos 3, 7, 8, 9, 10 e 11 somente para o condição sem 

déficit hídrico (Figura 5). Nesta condição, os QTL explicaram de 7,2 a 17,1% da variação 

fenotípica. 
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Figura 5. QTL identificados através do mapeamento por intervalo composto para o caráter 

peso de 100 grãos. 

 

4.4.5 Número de dias da emergência ao florescimento (Flor) 

 

Na análise ponto a ponto foram identificados 10 marcadores (RM231, 

CS3_1_3, CS3_1_2, CS3_1_1, CS3_1_4, CS3_1_5, CS10_5_4, CS7_19_1, CS11_12_4, 

CS5_22_4) dos cromossomos 3, 5, 7, 10 e 11 associados ao caráter em condições normais 

de irrigação e sob condição de estresse. A análise de mapeamento por intervalo composto 

identificou 5 QTL influenciando o número de dias da emergência ao florescimento 

distribuídos nos cromossomos 3, 7, 10 e 11 tanto para o condição com déficit hídrico 

quanto para a que não sofreu estresse (Figura 6). Na condição com déficit hídrico, os QTL 
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explicaram de 9,5 a 56,4% da variação fenotípica e de 11,7 a 57,5% na condição com 

fornecimento normal de água. 

 

Figura 6. QTL identificados através do mapeamento por intervalo composto para o caráter 

número de dias da emergência ao florescimento. 

 

4.4.6 Índice de susceptibilidade á seca (ISS) 

 

Na análise ponto a ponto foram identificados 10 marcadores (RM231, 

CS3_1_3, CS3_1_2, CS3_1_1, CS3_1_4, CS3_1_5, CS10_5_4, CS11_12_4, CS5_22_4; 

CS7_19_1) dos cromossomos 3, 5, 10 e 11 associados ao índice de susceptiblidade à seca 

para os caracteres número de dias da emergência ao florescimento, número de grãos por 

panícula e produtividade. A análise de mapeamento por intervalo composto identificou 

regiões influenciando a produtividade nos cromossomos 3, 7, 10 e 11 (Figura 7). A análise 

de mapeamento por intervalo composto identificou 10 QTL associados ao índice de 
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susceptibilidade à seca, sendo 3 para número de dias da emergência ao florescimento, 5 

para número de grãos por panícula e 2 para produtividade. Os QTL encontraram-se 

distribuídos nos cromossomos 3, 7, 10 e 11 (Figura 7) e explicaram de 9,2 a 38,4% da 

variação fenotípica. 

 

Figura 7. QTL identificados através do mapeamento por intervalo composto para o caráter 

índice de susceptibilidade á seca. 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 ESCOLHA DOS GENITORES 

 

A variedade Douradão foi lançada em 1977, a partir do cruzamento entre IAC-

25 e a linhagem 63-83 introduzida da África. Combina características de precocidade, 

adaptabilidade e qualidade de grãos da cultivar IAC-25 com a boa resistência à seca e a 

tolerância a algumas raças de brusone da linhagem africana. É de ciclo curto, floresce em 

torno de 80 dias após a semeadura e pode ser colhida aos 110-120 dias. Sua altura média é 

de 98 centímetros, podendo variar de 77 a 120. 

A cultivar Primavera se tornou referência entre os melhoristas brasileiros de 

arroz. Em primeiro lugar, ressalta-se seu teor de amilose intermediário no grão; 

conferindo-lhe boa qualidade culinária. Após o cozimento os grãos permanecem macios e 

soltos. Essa característica a tornou competitiva, inclusive com o arroz longo-fino 

produzido nas lavouras irrigadas do sul do país, que possui alto teor de amilose e enrijece 

rapidamente após o cozimento. Além disso, trata-se de uma cultivar produtiva, com 

arquitetura de planta considerada ideal para o arroz de sequeiro e com ampla adaptação a 

diferentes sistemas agrícolas. Como consequência, tanto as características agronômicas 

quanto àquelas referentes à qualidade do grão, levaram a cultivar Primavera a conquistar a 

preferência dos agricultores, industriais, comerciantes e consumidores. Quanto ao uso de 

água, a Primavera foi selecionada, recomendada e utilizada em regiões onde a quantidade e 

distribuição pluvial eram regulares, ou seja, pouco tolerante a veranicos. 

Os genótipos Douradão e Primavera foram submetidos a três níveis de 

deficiência hídrica (redução de 30, 50 e 70% da disponibilidade de água no solo) e os 

resultados foram comparados ao tratamento sem restrição da quantidade de água (100%). 

Foram realizadas duas épocas de estresse, uma no estádio vegetativo V6 (cerca de 20 dias 

após a emergência da plântula) e outra no estádio reprodutivo R3 - emissão de panícula 

(cerca de 52 dias após a emergência da plântula). Observou-se que a variedade Douradão 

reduziu a produtividade em 50% em relação ao controle somente após restrição hídrica de 

30%, enquanto a Primavera foi mais suscetível ao estresse, reduzindo a produção em 50% 
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com 50% da disponibilidade hídrica. Neste mesmo experimento foi avaliada a esterilidade 

de espiguetas e observou-se que a esterilidade para Primavera (62,9%) foi maior que para 

Douradão em média (33,8%) na condição com maior nível de deficiência hídrica (Lanna et 

al., 2013). 

Para que haja eficiência na detecção de QTL deve-se escolher adequadamente 

os parentais da geração segregante a ser utilizada. Estes devem apresentar expressão 

diferenciada para o caráter principal que se deseja avaliar. Esse ensaio realizado 

previamente comprovou que os genitores utilizados para a geração da população 

segregante utilizada neste trabalho eram contrastantes com relação a tolerância à seca, 

possibilitando o estudo desse caráter. 

 

5.2 ANÁLISE DOS CARACTERES FENOTÍPICOS 

 

A análise conjunta dos dados possibilitou a investigação da influência 

ambiental sobre a variabilidade genética e fenotípica. Este experimento revelou que efeitos 

de interação entre local e genótipo foram não significativos para dois dos caracteres 

avaliados (Prod e P100Gr). Os outros efeitos avaliados foram significativos para quase 

todos os caracteres, com exceção da interação local e repetição dentro dos blocos para peso 

de 100 grãos e local dentro da repetição para número de dias da emergência ao 

florescimento. 

A detecção de efeitos significativos de locais, genótipos e da interação entre 

eles indica especificidades adaptativas de certos genótipos a condiçõess particulares 

(Verissimo et al., 2012). Grande relevância é direcionada para a avaliação de caracteres de 

maior importância agronômica, com a identificação de genótipos específicos desejáveis e 

quantificação da diversidade disponível. Essas características irão, principalmente, 

subsidiar e facilitar a seleção de materiais de potencial interesse em programas de 

melhoramento genético (Idris & Saad, 2001). O fato de não ter havido diferença 

significativa para a interação entre o local e o genótipo para algumas variáveis pode 

amenizar o desafio do alto grau de interação entre genótipo e ambiente (Leung, 2008), 

dimininuindo a dificuldade em serem selecionados fenótipos que reflitam diferenças 

genotípicas. 

Os dados faltantes tem contribuição importante nos valores elevados dos 

coeficientes de variação encontrados, visto que nas análises de variância mensuradas foram 
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identificados maiores coeficientes de variação para variáveis que tiveram menores número 

de observações (Tabela 1 e Apêndice C). Isso ocorre porque o tamanho da amostra 

avaliada influencia na variabilidade encontrada (Costa et al., 2002). 

 

5.2.1 Produtividade 

 

Em média houve uma superioridade de produção na condição em que a 

disponibilidade de água no solo se manteve normal em relação ao condição que sofreu 

déficit hídrico, como era esperado. As produtividades observadas para os parentais 

Douradão e Primavera nas condições sem e com déficit hídrico foram de 3451,96 kg.ha
-1

 e 

2799,92 kg.ha
-1 

e de 2239,13 kg.ha
-1

 e 4 kg.ha
-1 

 respectivamente. Apesar de Douradão ter 

produzido menos que Primavera em condições normais de irrigação, sua produção em 

condição de déficit hídrico permaneceu alta, ao contrário de Primavera que teve uma queda 

brusca, representando uma redução de 99,8% no seu rendimento em relação ao condição 

em que foi submetido à condições normais de irrigação. 

Kumar et al. (2008) ao realizarem experimentos com genótipos de arroz, 

encontraram alta redução na produtividade dos genótipos mais susceptíveis, assim como 

observado para o parental Primavera neste estudo. Bernier et al. (2007) estudando o efeito 

do estresse ocasionado pela deficiência hídrica em linhagens de arroz oriundas do 

cruzamento de Way Rarem (indica considerada susceptível) e Vandana (japonica, 

considerada tolerante), observaram variação na produção entre as linhagens, e redução de 

88% na média sob a condição de déficit hídrico. Neste experimento a produtividade média 

para a condição sem estresse de seca foi de 2476,17 kg.ha
-1

 e 871,19 kg.ha
-1 

na condição 

com déficit hídrico. Sendo detectada uma redução de aproximadamente 65% na 

produtividade em condição de estresse.  

A redução do rendimento de produção provavelmente está associada à ausência 

de água, principalmente no início da fase reprodutiva do arroz, o que reduz o número de 

panículas por m
2
, o número de espiguetas por panícula e uma proporção significativa do 

número de grãos cheios. Jongdee et al. (2002) também observaram que a redução no 

rendimento de grãos sob estresse ocorria, principalmente, devido à esterilidade das 

espiguetas. No presente trabalho, observou-se que as famílias com maiores esterilidades 

(CNAx15128-177-B, CNAx15128-199-B, CNAx15128-205-B) tiveram baixa 

produtividade quando analisadas em condição de déficit hídrico. 
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Diferenças observadas para as médias das famílias entre as condições hídricas 

aqui avaliadas podem estar relacionadas à capacidade de cada genótipo em produzir e 

acumular fotoassimilados como o CO2 para serem convertidos em matéria seca e produção 

de grãos ao final fase de maturação fisiológica e durante o período de fechamento 

estomático (Bota et al., 2004; Lafitte et al., 2006). 

 

5.2.2 Número de grãos por panícula 

 

Em ambos experimentos avaliados observou-se  que em média houve uma 

superioridade para o número de grãos por panículas na condição em que as condições de 

água no solo se mantiveram normais em relação ao condição que sofreu déficit hídrico. O 

número de grãos por panícula é uma variável fortemente influenciada pelo genótipo. 

Porém, neste estudo a análise de variância individual (Apêndice C) apresentou fator de 

variação não significativo para o genótipo em condição sem restrição de água no solo. Isso 

demonstra que a diferença observada entre as médias nesta condição ocorre de forma 

estocástica. Porém, valores significativamente altos foram encontrados para o caráter na 

condição com déficit hídrico, com destaque para as famílias CNAx15128-54-B, 

CNAx15128-118-B e CNAx15128-67-B com média de 71 grãos por panícula sob déficit 

hídrico. 

 

5.2.3 Esterilidade das espiguetas 

 

Dentre as condições experimentais avaliadas, nota-se que em média houve uma 

superioridade da esterilidade das espiguetas na condição em houve déficit hídrico do que 

na condição em que os níveis de água no solo se mantiveram normais. Lafitte et al., (2004) 

analisando uma população proveniente do cruzamento entre uma cultivar adaptada ao 

sistema de cultivo de terras altas e uma ao sistema irrigado por inundação verificaram que 

a característica mais afetada pelo deficiência hídrica foi a proporção de espiguetas estéreis. 

A intensificação da esterilidade na condição com déficit hídrico é relacionada com a 

redução da capacidade da planta em produzir e translocar fotoassimilados para o 

enchimento dos grãos (Bota et al., 2004; Lafitte et al., 2006; Jongdee et al., 2006). 

Genótipos com maiores produtividades coincidentemente obtém menores valores de 

esterilidade de espiguetas. 
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Avaliando cultivares de arroz de terras altas sob condições de deficiência 

hídrica em Cassilândia (MS), Silva et al. (2009) observaram que a maioria das cultivares 

apresentaram elevada esterilidade de espiguetas (acima de 62%) e justificaram os 

resultados em função da menor disponibilidade de água nos períodos próximos ao 

florescimento da cultura de arroz de terras altas, prejudicando a formação dos grãos. 

Avaliando o manejo de água no sistema de plantio direto em arroz de terras altas, 

Rodrigues et al. (2004) observaram que a ocorrência de deficiência hídrica, principalmente 

durante a meiose da célula-mãe do grão de pólen, a qual acontece no período que antecede 

o florescimento, reduz a fertilidade das espiguetas. 

Ye at al. (2012) estudaram a influência do calor na fertilidade de espiguetas por 

meio de um cruzamento entre cultivares da subespécie Indica (IR64 x N22) e encontraram 

no tratamento de alta temperatura para IR64 (parental susceptível) uma média de 21,5 ± 

8,5% de fertilidade e para N22 (parental tolerante) 81,1 ± 4,0%. Neste estudo resultados 

semelhantes foram encontrados, onde o parental tolerante (Douradão) na condição em que 

houve a déficit hídrico teve em média 77% de fertilidade em suas espiguetas, enquanto o 

parental susceptível (Primavera) apresentou 10% de fertilidade. 

De acordo com Selote & Khanna-Chopra (2004) a cultivar N22 tolerante à seca 

teve maior fertilidade de espiguetas em relação a cultivar susceptível à seca N118 como 

resultado do aumento de atividades antioxidantes das enzimas em suas panículas. Liu et al. 

(2006) mostraram uma redução menor na fertilidade de espiguetas para Moroberekan 

(16%) do que para IR64 (80%) após 6 dias de retenção de água. Esta menor redução na 

fertilidade das espiguetas foi atribuída a melhor deiscência da antera e maior densidade de 

pólen no estigma de Moroberekan. 

 

5.2.4 Peso de 100 grãos 

 

Dentre o conjunto de experimentos avaliados, nota-se que em média houve 

uma superioridade para o peso de 100 grãos na condição em que os níveis de água no solo 

se mantiveram normais em relação à condição que sofreu déficit hídrico. Houve uma 

redução média de 0,3g no peso de 100 grãos em condição de déficit hídrico. A redução no 

peso de 100 grãos pode ser explicada pela menor produção de fotoassimilados pelas 

plantas nessa condição (Bota et al., 2004; Lafitte et al., 2006; Jongdee et al., 2006), o que 
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ocasiona uma menor exportação desses produtos para o enchimento dos grãos, e resulta em 

menor peso. 

Linhagens com baixa disponibilidade de água durante a fase de maturação da 

cultura, principalmente nos dias posteriores ao florescimento, podem ter o processo de 

enchimento de grãos prejudicado, pois neste período ocorrem as translocações de 

carboidratos para o preenchimento da casca, bem como, durante as duas semanas que 

antecedem a antese, quando ocorre a definição do tamanho da casca (Nunes et al., 2012). 

 

5.2.5 Número de dias da emergência ao florescimento 

 

Conhecer o número de dias da emergência ao florescimento de uma cultura 

pode orientar a utilização de determinados genótipos em programas de melhoramento para 

regiões específicas, facilitando a previsão de práticas culturais, planejamento de épocas de 

semeadura e de colheita. A planta de arroz é sensível ao fotoperíodo, e por isso pode 

apresentar atraso no florescimento caso haja um aumento do tempo de exposição à luz, de 

acordo com a região e as condições de cultivo submetidas. 

Para Xu et al. (2005b), Larcher (2004) e Pantuwan et al. (2002) o período do 

florescimento pode ser usado como mecanismo de escape à seca. Plantas de arroz quando 

submetidas a condições de estresse são induzidas a retardar o florescimento, e 

consequentemente ampliar seu estádio reprodutivo. Este efeito pode estar relacionado ao 

aporte ideal de reservas ainda não presentes na planta para o pleno desenvolvimento 

reprodutivo no período em que ocorreria o estresse. 

Neste experimento, quando os materiais foram submetidos ao déficit hídrico, 

houve um aumento de nove dias em média até o pleno florescimento. Este resultado 

corrobora o encontrado por Ouk et al. (2007), que ao avaliarem as respostas a interações de 

genótipos de arroz submetidos ao ambiente de cultivo em terras altas em diferentes locais, 

observaram que em ambientes nos quais havia incidência de seca com maior intensidade 

ocorria acréscimo de alguns dias até o florescimento. O atraso no florescimento de 

materiais submetidos à estresse também pode ser encontrado em trabalhos realizados por 

Lanceras et al. (2004), Kumar et al. (2008) e Gomez et al. (2006). 

 

5.2.6 Altura média das plantas 
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Neste estudo as famílias em déficit hídrico tiveram suas alturas reduzidas em 

média 16 centímetros em relação ao observado em condição normal de irrigação do solo. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Gomez et al. (2006) avaliando linhagens F6 

de uma população proveniente do cruzamento das variedades Azucena (subespécie 

japonica) e Bala (subespécie indica), conduzidas sob déficit hídrico tiveram redução em 

seu porte. 

Segundo Lafitte et al. (2006), plantas de arroz sob estresse apresentam porte 

relativamente menor e mais variável entre genótipos quando comparadas àquelas 

cultivadas sem déficit hídrico. Zou et al. (2007), avaliando genótipos de arroz em condição 

normal de irrigação e sob estresse, encontraram uma redução de altura de planta de até 

12,5 cm, em média. 

 

5.2.7 Índice de susceptibilidade à seca 

 

Segundo Heinemann, (2010) reduções entre 53% e 63% caracterizam um 

padrão de deficiência hídrica severo para materiais de ciclo curto. Neste experimento 

observou-se uma redução média de 65% na produtividade no tratamento de déficit hídrico 

em relação ao tratamento controle, ou seja, a redução da disponibilidade hídrica foi 

discriminatória entre os diferentes acessos. A intensidade do estresse aplicada neste 

experimento foi mais severa para o caráter produtividade (IE = 0,64) em relação aos outros 

caracteres avaliados. Terra (2008) ao avaliar características morfofisiológicas de tolerância 

à seca em uma coleção nuclear de acessos de arroz de terras altas encontrou uma 

intensidade de estresse semelhante (IE = 0,678) a encontrada neste estudo. 

Fischer & Maurer (1978), estudando a cultura do trigo em condição de déficit 

hídrico, desenvolveram um modelo matemático para estimar o rendimento de grãos nessa 

condição de cultivo. Esse modelo leva em consideração o rendimento de grãos sem déficit 

e a intensidade do mesmo, assegurando, assim, que os genótipos selecionados terão traços 

para a tolerância a seca. O Índice de Susceptibilidade à Seca (ISS) é um importante meio 

para seleção de espécies de plantas com caracteres de superioridade sob condições de 

estresse ocasionado por deficiência hídrica (Lazar et al., 1995; Toker & Çagirgan, 1998). 

Neste estudo observou-se que famílias com menores índices de susceptibilidade à seca 

também apresentaram as maiores produtividades no ambiente com deficiência hídrica. 

Porém, o mesmo não acontece no ambiente sem deficiência hídrica, no qual, não 



64 

 

 

necessariamente os menores índices representam as maiores produtividades. Em geral, 

linhagens que apresentam menores índices, independentemente da sua produtividade, 

poderiam ser utilizadas para selecionar materiais superiores de arroz sob deficiência 

hídrica, podendo os genótipos selecionados expressar traços morfofisiológicos 

característicos para a adaptabilidade à deficiência hídrica (Pantuwan et al., 2002). 

O índice de susceptibilidade à seca foi utilizado por Pantuwan et al. (2002), 

para avaliar resultados obtidos em genótipos de arroz na Tailândia. Esses autores 

encontraram diferenças entre valores deste índice em ambientes com intensidades variadas 

de déficit hídrico, em função das diferenças genotípicas existentes. Os mesmos autores 

destacam que este índice pode ser utilizado para identificar genótipos resistentes para 

diferentes ambientes, mas esta identificação poderá não ser superior em outros ambientes, 

ou seja, selecionar materiais superiores de arroz sob condição de déficit hídrico, permitindo 

que os genótipos selecionados expressem traços morfofisiológicos característicos para a 

adaptabilidade à deficiência hídrica. A seleção dos genótipos destinados à condição de 

estresse deve igualmente conduzir à melhoria do rendimento sob ambas as situações, ou 

seja, o material selecionado deve ser produtivo, na condição com déficit hídrico e na 

condição sem estresse. Entretanto, esta seleção deve ocorrer com base diretamente no 

rendimento sob estresse e indiretamente sob condição sem estresse (Bernier et al., 2007). 

 

5.2.8 Correlações entre os caracteres avaliados 

 

Neste trabalho foram encontradas correlações positivas (Prod x GrPan, P100Gr 

x GrPan, Alt x GrPan, Alt x Prod, P100Gr x Prod, P100Gr x Alt e Flor x EstEsp) e 

negativas (EstEsp x GrPan, Flor x Prod, EstEsp x Prod, Flor x GrPan, EstEsp x P100Gr, 

Alt x EstEsp, P100Gr x Alt e Flor x P100Gr) entre os caracteres avaliados na condição de 

déficit hídrico. A maior correlação positiva foi entre os caracteres produtividade e o 

número de grãos por panícula (r
2 

= 0,81) e a maior correlação negativa foi entre os 

caracteres esterilidade de espiguetas e número de grãos por panícula (r
2 

= -0,94). Liu et al. 

(2004) estudando os efeitos do estresse de seca em cultivares de arroz de terras altas 

(sequeiro) e de várzea (irrigado) observaram correlação negativa entre o estresse de seca e 

componentes de produção, e estas correlações poderiam ser constatadas pela redução no 

peso dos grãos, e consequentemente, no potencial produtivo. 
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A fertilidade das espiguetas é um importante componente de produção na 

cultura do arroz sob deficiência hídrica, existindo correlação negativa entre a esterilidade 

das espiguetas e a produtividade em plantas de arroz sob déficit hídrico (Lafitte, 2002; 

Lanceras et al., 2004). Neste trabalho também foi encontrada correlação negativa entre 

produtividade e esterilidade de espiguetas nas duas condições avaliadas. Lanceras et al. 

(2004) ao avaliarem uma população submetida a déficit hídrico proveniente do cruzamento 

entre duas linhagens de arroz tolerantes à seca quanto a diversos componentes de 

produção, detectaram alta correlação negativa entre dias até a floração e produção de 

grãos, indicando que as linhagens com florescimento tardio sofreram mais com o estresse. 

Vários estudos corroboram o que se encontrou neste experimento. Yue et al. 

(2006), encontraram correlação positiva e altamente significativa entre o rendimento 

relativo por planta e a fertilidade das espiguetas. Kumar et al. (2007), estudando o efeito da 

condição de déficit hídrico em genótipos de arroz, encontraram correlação negativa 

altamente significativa entre a esterilidade das espiguetas e a produção e entre o número de 

dias até o florescimento e produção. Bernier et al. (2007) estudando o efeito do déficit 

hídrico em linhagens de arroz, encontraram correlação negativa entre o rendimento de grão 

sob esse estresse e o número de dias para o florescimento, onde as linhagens que tiveram 

menor rendimento sob circunstâncias de estresse tenderam a um atraso no mesmo. De 

acordo com esses autores, o atraso no florescimento sob estresse é causado pela 

combinação de desenvolvimento floral mais lento e de taxa reduzida do alongamento da 

panícula. Terra (2008) em seu estudo com materiais de uma coleção nuclear de arroz de 

terras altas também encontrou correlações positivas entre produtividade x altura das 

plantas e número de grãos por panícula x altura das plantas; e negativas entre peso de 100 

grãos x número de dias até a floração e produtividade x esterilidade das espiguetas. 

 

5.4 GENOTIPAGEM EM BeadXpress 

 

Em arroz, a maioria das amostras utilizadas são endogâmicas e homozigotas 

para quase todos os locos em estudo. Isso representa um problema quando os dados vão ser 

genotipados com o software desenvolvido pela Illumina (GenomeStudio), porque ele é 

fundamentado em métodos de agrupamento. Para solucionar este problema, foi 

desenvolvido um método estatístico (Alchemy) que executa de forma confiável a 

denominação do alelo para amostras com alta endogamia, em que há ausência de uma das 
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classes genotípicas (Wright et al., 2010). Uma das vantagens deste método é que ele 

funciona de forma eficiente mesmo quando apenas alguns indivíduos são processados. 

Com este método o problema encontrado (homozigose para quase todos os locos) pode ser 

solucionado e incorporado ao modelo. No Alchemy, pode-se estimar o coeficiente de 

endogamia e o nível de heterozigose, permitindo então a estimação e otimização do 

coeficiente de endogamia com base na amostra avaliada, o que torna capaz a análise de 

amostras mistas em conjunto e precisão na identificação dos SNPs. 

Ye et al. (2012) avaliando a tolerância ao calor em uma população BC1F1 do 

cruzamento entre IR64xN22 utilizando a mesma plataforma de genotipagem aplicada neste 

estudo, observou 72,9% de polimorfismo entre os parentais. O alto nível de polimorfismo 

observado ocorreu porque o conjunto de marcadores foi personalizado para Indica-Indica e 

definido para ser informativo dentro desse conjunto de variedades. No presente trabalho 

não se obteve tanto sucesso quanto no relatado por Ye et al. (2012), pois houve um baixo 

nível de polimorfismo (3,6%) entre os parentais utilizados. Assim como o baixo 

polimorfismo encontrado, neste estudo houve uma baixa taxa de sucesso do ensaio 

(50,15% dos marcadores polimórficos com GenCall de 0,5 ou superior, foram classificados 

como ensaios bem sucedidos) visto que na literatura são encontrados valores superiores de 

89% para a soja (Hyten et al., 2008), 90% para o milho (Yan et al., 2010), e 85% para o 

arroz (Zhao et al., 2011). 

Foi observado neste estudo um polimorfismo de 54,7% para os marcadores 

microssatélites e de 2,87% para os SNPs. Rangel (2008) em um estudo utilizando a espécie 

silvestre Oryza glumaepatula como doadora de alelos para aumento da produção e da 

tolerância à seca do arroz (Oryza sativa) encontrou 39,15% para os parentais BRS Curinga 

e GEN1233. Sendo o número de marcadores polimórficos essencial para a obtenção de um 

mapa genético com maior cobertura do genoma. Kanagaraj et al. (2010) utilizaram 23 

linhagens recombinantes provenientes do cruzamento entre IR20 e Nootripathu para 

identificar marcadores ligados à resistência à seca. Foram utilizados 1206 pares de primers 

microssatélites, dentre eles 134 foram polimórficos entre os parentais (11%). 

As possíveis causas para o baixo polimorfismo encontrado para os SNPs 

podem estar relacionadas ao nível de cobertura do genoma. Neste estudo foi utilizada uma 

taxa de 5%, porém para garantir uma menor taxa de erro o recomendado seria de 15-25%. 

Além disso, o programa utilizado para a obtenção dos SNPs pode não ser o mais eficiente. 
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Programas como Bowtie2, Samtools, BWA, CLC Genomics poderiam ser testados 

adicionalmente. 

Antes da genotipagem, valores de GenCall (pontuação hierárquica da 

confiabilidade da avaliação dos genótipos, variando de 0 a 1,0) foram calculados pelo 

GenomeStudio. Pontuações preditas menores que 0,4 identificam uma baixa taxa de 

sucesso, entre 0,4-0,6 uma taxa de sucesso moderada, e maior que 0,6 uma taxa de sucesso 

elevada para a identificação de um SNP bem sucedido em um ensaio GoldenGate. Neste 

estudo os valores de GenCall para as amostras de DNA foram todos superiores a 0,9, 

demonstrando que a baixa taxa de sucesso do ensaio (baixo polimorfismo) não esteve 

relacionada a má qualidade do DNA genômico analisado. 

Uma alternativa para evitar a detecção de níveis tão baixos de polimorfismo 

seria a utilização de conjuntos de marcadores SNPs já desenvolvidos e avaliados 

previamente, e o desenvolvimento de de conjuntos de SNPs específicos para cruzamentos 

envolvendo combinações distintas de genótipos de arroz: Indica/Indica, Indica/Japonica, 

Japonica/Japonica, Indica/O. rufipogon e Japonica/O. rufipogon. Um estudo feito por 

Yamamoto et al. (2010) selecionou 2.688 SNPs polimórficos entre duas variedades de 

clima temperado japonica e testou-os em ensaios GoldenGate de 151 variedades 

japonesas, identificando 1.917 SNPs de alta qualidade após desfazer-se daqueles que eram 

monomórficos ou tinha mais de 10% de dados faltantes. Outro estudo recente desenvolveu 

um conjunto de 384 SNPs definidos para o arroz utilizando dados de polimorfismo de 

sequência entre Minghui 63, Zhenshan 97 e Nipponbare, e identificou 372 SNPs de alta 

qualidade (Chen et al., 2011). 

Marcadores SSRs possuem a vantagem de apresentar elevadas taxas de 

polimorfismo para qualquer conjunto de genótipos, e sua utilização tem sido útil como 

locos-âncora para a co-localização de QTL envolvendo diferentes populações de 

mapeamento, assim como constatamos neste estudo. Em contrapartida, os SNPs precisam 

ser mais cuidadosamente selecionados com base nas suas taxas de frequência dentro e 

entre grupos de materiais diferentes. Uma vez que a taxa de polimorfismo adequada é 

confirmada (de preferência mais de 200 marcadores em um conjunto de 384), um estudo 

QTL pode ser concluído muito rapidamente devido ao fato de que todos os marcadores 

estão multiplexados na mesma placa (Thomson et al., 2010). 

 

5.5 MAPEAMENTO DE QTL 
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Para muitos QTL identificados neste estudo o parental suscetível à seca foi 

quem mais contribuiu para seu efeito, o que também foi identificado em outros trabalhos 

principalmente quando relacionados ao caráter produtividade. No estudo de Vikram et al. 

(2012) o parental suscetível Swarna contribuiu para um QTL de grande efeito (qDTY8.1) 

associados à produtividade em condição de déficit hídrico; Kumar et al. (2007) 

determinaram em seu estudo o parental suscetível CT9993 como maior colaborador para o 

aumento do rendimento de grãos em seca e Bernier et al. (2007) identificou um QTL de 

grande efeito (qDTY12.1) para rendimento de grão com maior contribuição proveniente do 

parental suscetível Way Rarem.Apesar desse maior percentual de contribuição, para todos 

os cinco caracteres para os quais foram identificados QTL houve a contribuição dos dois 

parentais na expressão dos mesmos. A presença de ambos os parentais contribuindo para o 

mesmo caráter associado a regiões cromossômicas diferentes indica que nenhum dos pais 

transporta todos os alelos positivos ou negativos para os caracteres avaliados neste estudo. 

Além disso, regiões cromossômicas diferentes podem estar envolvidas na expressão do 

caráter, como resposta às condições ambientais diferenciadas. 

No presente trabalhoforam encontrados sete QTL no ambiente em que houve 

déficit hídrico que não foram detectados no ambiente com condições normais de irrigação 

do solo. Estes QTL foram identificados por mapeamento por intervalo composto. Dentre os 

dez QTL, um foi encontrado para produtividade (LOD = 3,34) no cromossomo 7, cinco 

para número de grãos por panícula nos cromossomos 3 (LOD > 20), 7 (LOD = 4,79), 10 

(LOD = 5,71) e 11 (LOD = 9,26) e um para esterilidade de espiguetas (LOD = 24,98) no 

cromossomo 7. Os QTL foram identificados explicaram de 8,5% a 51,4% a expressão do 

caráter. Isto sugere que, para estes caracteres podem existir famílias especificamente 

adaptadas apenas para este ambiente, e os locos que controlam este caráter podem ser 

significativamente influenciados pelo ambiente. Adicionalmente, foram encontradas 

famílias transgressivas para o caráter, como CNAx15128-118-B que apresentou média de 

71 grãos por panícula no ambiente com deficiência hídrica. Genótipos extremos como este 

podem conter alelos favoráveis nos QTL relacionados ao caráter. Contudo, são 

encontrados em baixas frequências nas populações de mapeamento. 

Dos QTL detectados no mapeamento por intervalo composto, somente o 

caráter peso de 100 grãos não apresentou nenhum QTL significativo encontrado em ambas 

as condições. É difícil estabelecer comparações entre os resultados obtidos por estudos 
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realizados com diferentes tipos de marcadores, populações e ambientes. O número de QTL 

detectados por cada estudo é variável, assim como o tamanho da população segregante e o 

número de marcadores testados. No entanto, sendo possível a identificação do cromossomo 

no qual se encontra determinado QTL pode-se determinar algumas regiões cromossômicas 

principais associadas com os caracteres de interesse. Neste estudo, QTL associados a cinco 

caracteres de interesse foram detectados nos cromossomos 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 11 do arroz 

através do mapeamento por intervalo composto. 

Para Kamoshita et al. (2008) importantes regiões associadas com a tolerância à 

seca em diferentes populações de arroz estavam no intervalo RG939-RG920 (36 cM) no 

cromossomo 4, RG978-RG598 (54 cM) no cromossomo 8 e R41-RM215 (37 cM) no 

cromossomo 9. Estes intervalos têm mostrado várias associações primárias com caracteres 

de resistência à seca para o arroz, bem como o rendimento de grãos, através de uma 

variedade de populações e ambientes. 

Neste estudo foi identificado um QTL para o número de grãos por panícula no 

cromossomo 4. QTL para caracteres como número de perfilhos e altura de planta também 

foram observados para outras populações estudando esta mesma região (Xu et al., 2005a). 

QTL para características primárias, tais como o ajuste osmótico (Robin et al., 2003), o 

fechamento estomático (Srinivasan et al., 2008), e várias características de raízes profundas 

e grossas (Yue et al., 2006) sob estresse também foram mapeados nesta região. QTL para o 

atraso na época de florescimento, o rendimento de grãos e a fertilidade relativa de 

espiguetas (Yue et al., 2008) foram mapeados sob déficit hídrico na região do cromossomo 

8. A região do cromossomo 9 está ligada à tolerância à seca principalmente através de 

caracteres relacionados às raízes; mas também mostra associação com o estado de água na 

planta e a quantidade de grãos (Babu et al., 2003; Xu et al., 2005a; Yue et al., 2006; 

Kamoshita et al., 2008). 

Ye et al. (2012) utilizando populações F2 para estimar a localização e efeito 

genético de QTL associados com tolerância ao calor através da análise de marcador único 

(one-way ANOVA), encontraram quatro marcadores SNPs associados ao caráter nos 

cromossomos 1, 4, 5 e 7. Já através da análise de mapeamento por intervalo composto 

foram identificados dois QTL com maior significância (LOD > 5) no cromossomo 1 e 4 e 

dois QTL com menor significância nos cromossomos 9 e 11. Os QTL encontrados 

explicaram de 6,4 a 17,6% da variação da fertilidade de espiguetas causada pelo tratamento 

com alta temperatura. Vikram et al. (2012) estudando duas populações de linhas puras 
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recombinantes, Basmati334/Swarna e N22/MTU1010 encontraram três QTL (qDTY8.1 / 

qDTY1.1 / qDTY10.1) significativos para produtividade nos cromossomos 1, 8 e 10 do arroz 

(LOD mínimo de 2,8). 

De acordo com Bai et al. (2012) populações avançadas, tais como NILs (Near 

Isogenic Lines) identificaram 20 QTL que afetaram diretamente a produção de grãos de 

arroz e seus componentes, e 14 novos QTL para o rendimento de grãos foram validados 

com este tipo de população. Neste trabalho foram identificados cinco QTL para 

produtividade em condições de déficit hídrico, valor este semelhante ao encontrado em 

outros estudos (Babu et al., 2003; Lanceras et al., 2004; Zou et al., 2005; Gomez et al., 

2006; Kumar et al., 2007; Venuprasad et al., 2009). Além disso, a análise de mapeamento 

por intervalo composto identificou 10 QTL associados ao índice de susceptibilidade à seca, 

três para número de dias da emergência ao florescimento, cinco para número de grãos por 

panícula e dois para produtividade. 

A identificação de QTL é apenas o primeiro passo no estudo da genômica 

funcional. O mapeamento fino, a clonagem e a caracterização funcional dos QTL são 

valiosos para elucidar os mecanismos por detrás de caracteres específicos e subsequente 

aperfeiçoamento do melhoramento genético para caracteres de controle gênico complexo 

(Hao & Lin, 2010). O desenvolvimento de cultivares com melhor eficiência do uso da água 

em sistemas de cultivo de terras altas (sequeiro) elevaria o rendimento produtivo destas sob 

condições de estresse de seca e reduziria o uso intensivo da irrigação. 



71 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

Foram identificadas famílias que se destacaram com maior produtividade no 

ambiente com déficit hídrico e menores índices de susceptibilidade à seca: CNAx15128-

70-B, CNAx15128-118-B, CNAx15128-74-B e CNAx15128-120-B. Entre estas, 

sobressaiu-se a CNAx15128-120-B, a qual apresentou apresentou umas das menores 

médias de esterilidade de espiguetas no ambiente com déficit hídrico (26%). No ambiente 

com déficit hídrico nenhuma das famílias avaliadas superou a produtividade mensurada 

para o parental tolerante Douradão, porém, as maiores médias observadas entre as 

progênies foram para as famílias citadas acima, com destaque para CNAx15128-70-B com 

2607,46 kg.ha
-1

. 

A eficiência quanto à detecção de QTL neste estudo não foi afetada pela 

escolha dos materiais a serem utilizados como parentais da geração segregante, visto que 

existem diferenças de comportamento significativas entre Douradão e Primavera. Porém, o 

baixo polimorfismo encontrado para os marcadores SNPs pode ter sido um fator limitante, 

já que com isso, houve uma menor densidade de marcadores para a análise. Apesar do 

elevado número de marcadores SNPs avaliados, este estudo demonstrou que cuidados 

adicionais são necessários no desenvolvimento de marcadores SNPs em larga escala 

oriundos de programas de re-sequenciamento, principalmente devido a cobertura (precisão) 

do sequenciamento. Por outro lado os marcadores microssatélites ainda representam uma 

classe importante para estudos genéticos, pois apresentaram um nível de polimorfismo 

mais amplo, e devido ao grande número de trabalhos de mapeamento de QTL já realizados 

em arroz, sendo úteis como locos-âncora para a co-localização de QTL envolvendo 

diferentes populações de mapeamento. Mesmo com a baixa cobertura de marcadores do 

mapa de ligação, foi possível identificar genes putativos relacionados a mecanismos de 

defesa da planta em resposta a estresses abióticos. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A. Gráficos boxplots comparando os caracteres medidos nas diferentes 

condições de disponibilidade hídrica no solo avaliadas, para o índice de 

susceptibilidade à seca correspondente à cada caráter medido e de cada 

caráter em cada condição avaliada. 

 

 

Figura 1. Boxplots – produtividade de grãos. 
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Figura 2. Boxplots – número de dias da emergência ao florescimento. 

 

Figura 3. Boxplots – altura de plantas. 
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Figura 4. Boxplots – esterilidade de espiguetas. 

 

Figura 5. Boxplots – peso de cem grãos. 
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Figura 6. Boxplots – número de grãos por panícula. 
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Apêndice B. Gráficos de distribuição de frequências (histogramas), para cada caráter 

medido em cada umas das duas condições avaliadas e para o índice de 

susceptibilidade à seca correspondente. 

 

 

 

Figura 1a. Histograma – produtividade de grãos (Prod_S). 

 

 

Figura 1b. Histograma – produtividade de grãos (Prod_I). 
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Figura 1c. Histograma – índice de susceptibilidade à seca para produtividade de grãos 

(ISS_Prod). 

 

 

Figura 2a. Histograma – número de dias da emergência ao florescimento (Flor_S). 
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Figura 2b. Histograma – número de dias da emergência ao florescimento (Flor_I). 

 

 

Figura 2c. Histograma – índice de susceptibilidade à seca para número de dias da 

emergência ao florescimento (ISS_Flor). 
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Figura 3a. Histograma – altura de plantas (Alt_S). 

 

 

Figura 3b. Histograma – altura de plantas (Alt_I). 
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Figura 3c. Histograma – índice de susceptibilidade à seca para altura de plantas (ISS_Alt). 

 

 

Figura 4a. Histograma – esterilidade de espiguetas (EstEsp_S). 
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Figura 4b. Histograma – esterilidade de espiguetas (EstEsp_I). 

 

 

Figura 4c. Histograma – índice de susceptibilidade à seca para esterilidade de espiguetas 

(ISS_EstEsp). 
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Figura 5a. Histograma – peso de cem grãos (P100Gr_S). 

 

 

Figura 5b. Histograma – peso de cem grãos (P100Gr_I). 
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Figura 5c. Histograma – índice de susceptibilidade à seca para peso de cem grãos 

(ISS_P100Gr). 

 

 

Figura 6a. Histograma – número de grãos por panícula (GrPan_S). 
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Figura 6b. Histograma – número de grãos por panícula (GrPan_I). 

 

 

Figura 6c. Histograma – índice de susceptibilidade à seca para número de grãos por 

panícula (ISS_GrPan). 
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Apêndice C. Quadros de análise de variância individual para os caracteres avaliados no 

experimento. 

 

Tabela 1. Análise de variância individual para a variável produtividade em condição de 

déficit hídrico. 
  QM 

F.V G.L Prod Seca 

Rep 1 427260,1ns 

Bl(Rep) 36 1018761,8** 

Genótipo 192 883003,7** 

Erro 126 279642,8 

CV (%)  57 

** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 
ns Não significativo pelo teste F 

 

Tabela 2. Análise de variância individual para a variável produtividade em condição 

normal de irrigação. 
  QM 

F.V G.L Prod Irri 

Rep 1 241454411,6** 

Bl(Rep) 36 1749502,6** 

Genótipo 227 1226745,4** 

Erro 191 688254,7 

CV (%)  34 

** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 
ns Não significativo pelo teste F 

 

Tabela 3. Análise de variância individual para a variável número de grãos por panícula em 

condição de déficit hídrico. 
  QM 

F.V G.L GrPan Seca 

Rep 1 312,6131ns 

Bl(Rep) 36 340,1267** 

Genótipo 227 837,3777** 

Erro 191 142,9189 

CV (%)  47 

** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 
ns Não significativo pelo teste F 
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Tabela 4. Análise de variância individual para a variável número de grãos por panícula em 

condição normal de irrigação. 
  QM 

F.V G.L GrPan Irri 

Rep 1 70734,9342** 

Bl(Rep) 36 640,9531ns 

Genótipo 227 585,6959 ns 

Erro 191 458,6609 

CV (%)  35 

** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 
ns Não significativo pelo teste F 

 

Tabela 5. Análise de variância individual para a variável esterilidade de espiguetas em 

condição de déficit hídrico. 
  QM 

F.V G.L EstEsp Seca 

Rep 1 35,4221ns 

Bl(Rep) 36 371,8131** 

Genótipo 194 821,6185** 

Erro 128 163,6401 

CV (%)  21 

** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 
ns Não significativo pelo teste F 

 

Tabela 6. Análise de variância individual para a variável esterilidade de espiguetas em 

condição normal de irrigação. 
  QM 

F.V G.L EstEsp Irri 

Rep 1 35486,6955** 

Bl(Rep) 36 395,8419ns 

Genótipo 227 484,8115** 

Erro 186 241,4149 

CV (%)  35 

** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 
ns Não significativo pelo teste F 
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Tabela 7. Análise de variância individual para a variável peso de 100 grãos em condição 

de déficit hídrico. 
  QM 

F.V G.L P100Gr Seca 

Rep 1 0,02507305ns 

Bl(Rep) 36 0,06526559ns 

Genótipo 180 0,13425997** 

Erro 109 0,04750952 

CV (%)  9 

** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 
ns Não significativo pelo teste F 

 

Tabela 8. Análise de variância individual para a variável peso de 100 grãos em condição 

normal de irrigação. 
  QM 

F.V G.L P100Gr Irri 

Rep 1 1,71249152** 

Bl(Rep) 36 0,03798784ns 

Genótipo 227 0,12485021** 

Erro 185 0,03597402 

CV (%)  7 

** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 
ns Não significativo pelo teste F 

 

Tabela 9. Análise de variância individual para a variável número de dias da emergência ao 

florescimento em condição de déficit hídrico. 
  QM 

F.V G.L Flor Seca 

Rep 1 17,3706ns 

Bl(Rep) 26 49,8621** 

Genótipo 227 619,7334** 

Erro 191 22,8905 

CV (%)  6 

** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 
ns Não significativo pelo teste F 



108 

 

 

 

Tabela 10. Análise de variância individual para a variável número de dias da emergência 

ao florescimento em condição normal de irrigação. 
  QM 

F.V G.L Flor Irri 

Rep 1 3,16667ns 

Bl(Rep) 36 10,28829 ns 

Genótipo 227 279,91797** 

Erro 191 6,68301 

CV (%)  3 

** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 
ns Não significativo pelo teste F 

 

Tabela 11. Análise de variância individual para a variável altura da planta em condição de 

déficit hídrico. 
  QM 

F.V G.L Alt Seca 

Rep 1 471,72551** 

Bl(Rep) 36 171,04951** 

Genótipo 192 83,76820** 

Erro 126 38,47208 

CV (%)  6 

** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 
ns Não significativo pelo teste F 

 

Tabela 12. Análise de variância individual para a altura da planta em condição normal de 

irrigação. 
  QM 

F.V G.L Alt Irri 

Rep 1 13467,93007** 

Bl(Rep) 36 88,64244** 

Genótipo 227 93,27021** 

Erro 191 34,38187 

CV (%)  6 

** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 
ns Não significativo pelo teste F 


