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RESUMO 

 

VIEIRA, A. F. Identificação de SNPs associados à tolerância à seca em arroz (Oryza 

sativa L.).  2019. 88 f. Doutorado (Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas) – 

Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019.1 

 

A utilização SNPs associados à tolerância à seca tem se tornado ferramenta essencial na 

seleção assistida por marcadores (SAM) para auxiliar na identificação de genótipos 

potencialmente tolerantes à seca no programa de melhoramento de arroz de terras altas da 

Embrapa. Nesse contexto, o principal objetivo dessa tese foi identificar marcadores SNP 

associados à tolerância à seca no arroz por estudos de associação genômica ampla (GWAS) 

ou também denominado mapeamento associativo. Esta tese foi composta por dois artigos: 

1) “Marker-assisted elimination of drought-susceptible accessions in upland rice breeding” 

e 2) “Mapeamento associativo para tolerância à seca no arroz de terras altas por 

CaptureSeq e GBS”. Ambos os artigos utilizaram dados fenotípicos de acessos de arroz de 

terras altas da Coleção Nuclear de Arroz da Embrapa (CNAE), do experimento de seca 

(CDH) e do experimento irrigado (SDH) nos anos de 2010, 2011 e 2012, na Estação 

Experimental da Emater (Porangatu- GO). No primeiro artigo, foram obtidos dados 

fenotípicos de 175 acessos e dados genotípicos (SNPs) por CaptureSeq de 32 genes 

candidatos obtidos de RNAseq, GWAS e genes candidatos de Arabidopsis. Através da 

genotipagem, forram identificados um total de 276 SNPs para os 32 genes. Destes, 3 SNPs 

discriminaram consistentemente os 20 acessos mais produtivos (tolerantes à seca) dos 20 

acessos menos produtivos (suscetíveis à seca). O SNP S2_4959308 foi selecionado porque 

conseguiu discriminar 66,7% dos acessos menos produtivos (GG). O uso prático desse 

SNP na SAM seria descartar genótipos suscetíveis à seca, reduzindo o número inicial de 

acessos a serem avaliados em experimentos de campo, reduzindo o custo da fenotipagem e 

aumentando a precisão experimental pelo aumento do número de repetições. No segundo 

artigo, 285 acessos ao CNAE foram fenotipados. Esses acessos foram genotipados para 

obter SNPs por sequenciamento de captura (CaptureSeq) utilizando 2.500 genes candidatos 

anteriormente relacionados à tolerância à seca. Além disso, foram utilizados SNPs de GBS 

(genotipagem por sequenciamento), totalizando 542.275 SNPs. Após a análise do 

desequilíbrio de ligação (DL), o número total de marcadores diminuiu para 41.338 SNPs 

em 252 acessos. Com a obtenção dos marcadores por análise DL, foi possível realizar a 

análise de detecção em regiões genômicas com assinatura de seleção, que permitiu 

identificar 753 e 266 SNPs sob seleção (outliers) para CaptureSeq e GBS, respectivamente. 

Foram identificados vinte e nove SNPs significativos por GWAS nos experimentos CDH 

(12 dos CaptureSeq SNPs e 17 dos GBS SNPs) e um (do GBS) nos experimentos SDH. 

Doze desses SNPs foram identificados em QTLs previamente associados à tolerância à 

seca.  Foi validado in silico o SNP S05_7256817 (CaptureSeq), o qual diferenciou os 

acessos tolerantes (AA) dos suscetíveis (GG). As tecnologias de sequenciamento 

permitiram a identificação de SNPs que podem ser usados na rotina de SAM do programa 

de melhoramento de arroz de terras altas para discriminar genótipos com maior potencial 

de produção com déficit hídrico. 

 

Palavras-chave: Oryza sativa L., GWAS, seleção assistida por marcadores. 
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ABSTRACT 

 

VIEIRA, A. F. Identification of SNPs associated with drought tolerance in rice (Oryza 

sativa L.). 2019. 88 f. Thesis (Doctor of Science in Genetics and Plant Breeding) – Escola 

de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019.1 

 

The use of drought-tolerant SNPs has become an essential tool in marker-assisted selection 

(MAS) to assist in the identification of potentially drought-tolerant genotypes in Embrapa's 

upland rice breeding program. In this context, the main objective of this Thesis was to 

identify SNP markers associated with drought tolerance in rice by genome-wide 

association studies (GWAS) also known as associative mapping. This thesis was composed 

of two articles: 1) “Marker-assisted elimination of drought-susceptible accessions in 

upland rice breeding” and 2) “Associative mapping for drought tolerance in upland rice by 

CaptureSeq and GBS”. Both articles used phenotypic data from accessions of upland rice 

from the Core Rice Collection of Embrapa (CNAE), from drought experiment (CDH) and 

irrigated experiment (SDH) in the years 2010, 2011 and 2012, at the Emater Experimental 

Station (Porangatu-GO). In the first article, phenotypic data from 175 accessions and 

genotypic data (SNPs) were obtained by CaptureSeq from 32 candidate genes obtained 

from RNAseq, GWAS and Arabidopsis candidate genes. Through genotyping, a total of 

276 SNPs were identified for the 32 genes. Of these, 3 SNPs consistently discriminated the 

20 most productive (drought tolerant) accessions from the 20 least productive (drought 

susceptible) accessions. The SNP S2_4959308 was selected because was able to 

discriminate 66.7% of the least productive accessions (GG). The practical use of this SNP 

in MAS would be to discard drought susceptible genotypes, reducing the initial number of 

accessions to be evaluated in field experiments, reducing the cost of phenotyping, and 

increasing experimental accuracy by increasing the number of replicates. In the second 

article, 285 CNAE accessions were phenotyped. These accessions were genotyped to 

obtain SNPs by capture sequencing (CaptureSeq) using 2,500 candidate genes previously 

related to drought tolerance. Additionally it were used SNPs from GBS (genotyping by 

sequencing), totaling 542,275 SNPs. After the linkage disequilibrium (LD) analysis, the 

number of total markers decreased to 41,338 SNPs in 252 accessions. By obtaining the 

markers by LD analysis, it was possible to perform the detection analysis in signature 

selection genomic regions, which allowed identifying 753 and 266 SNPs under selection 

(outliers) for CaptureSeq and GBS, respectively. Twenty-nine significant GWAS SNPs 

were identified in the CDH experiments (12 from CaptureSeq SNPs and 17 from GBS 

SNPs) and one (from GBS) in SDH experiments. Twelve of these SNPs were identified in 

QTLs previously associated with drought tolerance. The SNP S05_7256817 (CaptureSeq) 

was validated in silico, which differentiated tolerant (AA) from susceptible (GG) 

accessions. Sequencing technologies have enabled the identification of SNPs that can be 

used in both the upland rice breeding program MAS routine to discriminate genotypes with 

higher yield potential under water deficit.  

 

Key words: Oryza sativa L., GWAS, marker-assisted selection. 
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1  INTRODUÇÃO GERAL 

 

A espécie O. sativa L. é de grande importância para a agricultura mundial, 

sendo que a China, Índia, Indonésia e Bangladesh os maiores produtores mundiais da 

cultura. O arroz também é amplamente cultivado na África, América Latina, Austrália e 

Estados Unidos (FAO, 2015). 

Nos últimos anos, a produção mundial de arroz aumentou consideravelmente, 

porém o ganho genético para produtividade, nos programas de melhoramento, está 

estagnado ao redor de 1% ao ano, o que é insuficiente diante da projeção do crescimento 

populacional, da diminuição de abertura de novas áreas de plantio e escassez dos recursos 

hídricos, dentre outros (Khush, 2005). O arroz, depois do milho, é o segundo cereal mais 

produzido no planeta, atingindo a produtividade de 740,2 milhões de toneladas em 2015, 

(FAO, 2015). O Brasil é o maior produtor de arroz fora do continente asiático e é o nono 

país no ranking em produção total com 12,47 milhões de toneladas na safra de 2017, 

apresentando aumento de 17,20% em comparação a safra de 2016 (Silva, 2017).  

O Brasil é o maior produtor de arroz de terras altas (Oryza sativa spp. 

japonica). Os últimos dados obtidos para essa subespécie no país mostra que, a área total 

cultivada foi de 597.336 ha, com produção total anual de aproximadamente 1,38 milhões 

de toneladas e produtividade média de 2.318 kg.ha-1. Os principais estados produtores são 

Mato Grosso e Maranhão, com produção de 630.157 e 234.462 toneladas, respectivamente 

(Silva, 2017).  

No aspecto social, a cultura se destaca por ser o principal cereal componente da 

dieta básica da população mundial, juntamente com o trigo. É considerada uma importante 

fonte de energia pela alta concentração de amido, vitaminas, proteínas e minerais e baixo   

teor lipídico (Walter et al., 2008). Nos países em desenvolvimento, o arroz fornece 

aproximadamente 715 Kcal ao dia, o equivalente a 27% de carboidratos, 20% de proteínas 

e 3% de lipídeos (Kennedy et al., 2002). O consumo médio mundial é de 60 kg/pessoa/ano, 

enquanto que na América Latina o consumo médio é de 30 kg/pessoa/ano, e no Brasil, 45 

kg/pessoa/ano (SOSBAI, 2012). Em relação ao consumo, o país ocupa a 10ª posição no 

ranking mundial e a 50ª no consumo per capita (Souza et al., 2010). 
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O arroz é uma espécie diploide (2n=24), o genoma é dividido em 12 

cromossomos e foi a primeira espécie cultivada a ter o genoma sequenciado (Goff et al., 

2002; Yu et al., 2002). É o menor genoma comparado as espécies de cereais de grande 

importância econômica (Tyagi et al., 2004). O tamanho estimado do genoma do arroz é de 

373,24 Mbp (Kawahara et al., 2013). Entre as diversas funcionalidades do uso do genoma 

de arroz como modelo, destacam-se: a disponibilidade das sequências do genoma estrutural 

em banco de dados; a colinearidade genômica com outras espécies de cereais, no qual 

possibilita o estudo comparativo das importantes espécies agrícolas; alta densidade de 

genes no genoma; disponibilidade em bancos públicos de diversas sequências ESTs 

(Expressed Sequence Tags) e Full Lenght cDNA. 

Os primeiros estudos de sequenciamento de arroz foram publicados em 2002 

em dois trabalhos: pelo BGI (Beijing Genomics Institute), na qual foi sequenciada a 

cultivar 93-11, da subespécie Indica (Yu et al., 2002); e pelo consórcio IRGSP 

(International Rice Genome Sequencing Project), que sequenciou a cultivar Nipponbare, 

da subespécie japonica.. Para a subespécie japonica, cultivar Nipponbare, Goff et al. (2002) 

estimaram o genoma do arroz com 433Mb, com 32.000 a 50.000 genes com cobertura de 

93% do genoma. Posteriormente foram lançadas para a comunidade científica versões mais 

detalhadas do genoma da cultivar Nipponbare (IRGSP, 2005; Kawahara et al., 2013). O 

sequenciamento do arroz permitiu que diversos genes pudessem ser identificados e 

utilizados no melhoramento de arroz, como para o aumento da produtividade de grãos 

(Song et al., 2007, Xu et al., 2008; Shomura et al., 2008; Huang et al., 2009), tolerância ao 

déficit hídrico em arroz (Ito et al., 2006; Xiao et al., 2007), dentre outros. 

O arroz de terras altas é cultivado sob sistema de irrigação por aspersão ou sem 

nenhum tipo de irrigação artificial. Esse tipo de cultivo difere da produção tradicional em 

áreas hidromórficas, ou seja, áreas nas quais se utiliza irrigação por inundação. Dentre as 

características mais relevantes para o estabelecimento de lavouras no sistema de cultivo de 

terras altas destacam-se a topografia da área para permitir a mecanização, boa drenagem do 

solo, e condições ambientais favoráveis, tais como a temperatura e pluviosidade, que 

permitem a utilização ou não de sistemas de irrigação suplementar (Alvarez et al., 2006). 

No Brasil, a produtividade do arroz de terras altas ainda é relativamente baixa 

pela deficiência hídrica, e isso faz com que a utilização de cultivares mais tolerantes ao 

déficit hídrico seja uma estratégia viável para minimizar tal questão (Pereira et al., 1994). 

Conforme Taiz & Zeiger (2004), o déficit hídrico é definido como sendo o conteúdo de 
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água de um tecido da planta que está abaixo em comparação ao estado anterior de maior 

hidratação. Sob condição de deficiência hídrica na cultura do arroz, há redução na matéria 

seca, na obtenção de nutrientes do solo, na redução do perfilhamento da planta, dentre 

outros. A interação desses aspectos acarreta na menor produtividade da cultura (Fornasieri 

Filho & Fornasieri, 1993). 

A maior parte das lavouras de arroz de sequeiro está localizada na região dos 

cerrados, onde é muito comum a ocorrência de veranicos durante o período chuvoso, a 

qual, se acontecer no florescimento, pode reduzir drasticamente a produtividade (Taiz & 

Zeiger, 2004). Lavouras de arroz de terras altas ocupam cerca de 29,42% da área total 

cultivada no Brasil, e devido à baixa produtividade em relação ao sistema de cultivo 

irrigado, o arroz de terras altas contribui com aproximadamente 11,09 % da produção total  

anual no país (Silva, 2017). 

Para o desenvolvimento de linhagens e cultivares com maior tolerância à seca é 

necessária a avaliação do desempenho de germoplasma para esse caráter. Esse também é o 

ponto de partida para a identificação de genes relacionados a esse caráter, os quais podem 

ser convertidos em marcadores para uso na seleção assistida, ou clonados e utilizados na 

obtenção de arroz geneticamente modificado (Steele et al., 2007; Cairns et al., 2009). 

A tolerância à seca é uma característica das plantas em resistirem a variações 

da disponibilidade hídrica, da maior capacidade de absorverem água e da maior eficiência 

no uso da água que está disponível (Taiz & Zeiger, 2004). Para amenizar o efeito do déficit 

hídrico, as plantas utilizam mecanismos fisiológicos e morfológicos como a redução da 

área foliar, mecanismos para minimizar a perda de água pelas folhas e aumento radicular 

(Nguyen et al., 1997; Zheng et al., 2000; Price et al., 2002). 

A deficiência hídrica ocorre pela disponibilidade de água do solo, o qual reduz 

e provoca mudanças fisiológicas, celulares e moleculares nas plantas pelos mecanismos 

genéticos para que a planta possa sobreviver e adaptar-se a esse estresse (Shinozaki & 

Yamaguchi- Shinozaki, 2000). Essas mudanças podem ser complexas e variam com o 

genótipo introduzido, o estádio de desenvolvimento das plantas, severidade e duração do 

estresse. Para tal, a sobrevivência dessas plantas depende das respostas ao estresse (Vidal 

et al., 2005). A seca provoca mais de 15% de perdas relacionadas à produção das culturas, 

e dessa maneira, os programas de melhoramento genético tem procurado desenvolver 

cultivares que tenham um mínimo de estabilidade de produção, mesmo quando há a 

ocorrência de episódios de seca (Nguyen et al., 1997; Poroyko et al., 2007). 
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Segundo Terra et al. (2015), a tolerância a seca é um importante fator de 

seleção de plantas, pois está associado a diferentes características de interesse na cultura do 

arroz, o qual refletem na sua produtividade. A adaptação das plantas está relacionada com 

as respostas das interações diretas e indiretas que condicionam a adversidade dos 

ambientes. Dessa maneira, é importante salientar que os genótipos devem ser identificados 

e caracterizados, a fim de possibilitar estudos dos mecanismos de interação relacionados à 

fisiologia, bioquímica e a questão molecular. Em programas convencionais de 

melhoramento genético de plantas, a seleção dos genótipos agronomicamente superiores é 

realizada com base nas informações fenotípicas. A partir da década de 1980, marcadores 

moleculares começaram a ser utilizados na análise genética de plantas (Bered et al., 1997). 

Marcadores moleculares são definidos como fragmentos de DNA que 

permitem a identificação de locos, nos quais podem possuir genes que expressam as 

características dos indivíduos ou ainda identificar indivíduos geneticamente divergentes 

(Bered et al., 1997; Hoffman & Barroso, 2006). Por serem ilimitados e fáceis de serem 

detectados, os marcadores têm sido muito utilizados (Soller & Beckmann, 1983; Faleiro, 

2007). O uso dos marcadores permite detectar os polimorfismos entre os indivíduos, 

escolha de genitores, identificação de linhagens, híbridos, cultivares e clones, permite a 

construção de mapas genéticos, identificação de regiões genômicas associadas às 

características de interesse, diversidade genética, estudos de caracteres quantitativos e 

seleção assistida por marcadores moleculares (Akhtar et al., 2010).  

Com inúmeros tipos de marcadores moleculares desenvolvidos, a escolha de 

qual utilizar em determinado estudo deve se basear em alguns critérios e/ou de acordo com 

os objetivos a serem atingidos: i) disponibilidade dos marcadores para a espécie a ser 

estudada ii) custos iii) mão de obra especializada iv) equipamentos disponíveis v) objetivos 

do trabalho a ser estudado (Ferreira & Grattapaglia, 1998; Borém & Caixeta, 2009). Dessa 

lista, atualmente permanecem SNPs e SSRs. SNPs são variações que ocorrem nas 

sequências de DNA em uma posição individual (Brookes, 1999). Geralmente, esses 

marcadores são bi-alélicos e podem ocorrer tanto em regiões codantes quanto em regiões 

com função regulatória (Ching et al., 2002). SNPs podem ser classificados conforme o tipo 

de variação dos nucleotídeos: transição (A/G ou C/T) ou transversão (A/C ou A/T, G/C ou 

G/T). Para que a variação no genoma seja classificada como polimorfismo, as mutações do 

tipo inserções e deleções devem ocorrer na população com uma frequência mínima de 1% 

(Brookes, 1999; Liao & Lee, 2010). Os SNPs são gerados nas células de forma contínua, 
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porém, durante a replicação do DNA, a maioria dos polimorfismos gerados são reparados. 

Portanto, o que não é reparado nesse processo são mutações que se tornam polimorfismos 

de uma única base (Kunkel & Erie, 2005). A expressão do genoma pode ser afetada pela 

presença SNPs, provocando alterações na expressão gênica como a supressão ou geração 

de códons de terminação e podem alterar a tradução do RNA mensageiro pela 

poliadenilação da molécula (Guimarães & Costa, 2002). 

Com a cultura de arroz, a identificação de marcadores moleculares SNPs é 

importante para identificar genes que expressam características importantes dentre outros 

objetivos. Xu et al. (2012) ressequenciaram o genoma de 50 acessos de arroz, sendo 40 

acessos dos principais grupos de arroz (indica e japonica) e 10 acessos silvestres (O. 

rufipogon e O. nivara). Foram obtidos 6,5 milhões de SNPs de alta qualidade, com 

cobertura de sequenciamento maior que 15x. Os dados obtidos mostraram a menor 

diversidade de genes foram identificados nos acessos cultivados, mas não nos acessos 

selvagens. 

Em 2014, o projeto ‘’The 3000 Rice Genomes Project” ressequenciou o 

genoma de 3000 acessos de arroz oriundos de 89 países, utilizando a plataforma Illumina 

HiSeq2000. Os dados permitiram uma cobertura total do genoma de 94% e 92,5% do 

genoma, com a identificação de 18,9 milhões de SNPs quando alinhados ao genoma de 

referência (cultivar Nipponbare). Esse trabalho mostrou que os cromossomos 4, 1 e 11 

apresentaram maior número de SNPs, na ordem, e que os cromossomos 9, 10 e 5 possuem 

o menor número de SNPs. Esses estudos mostraram que o sequenciamento do arroz na 

identificação de marcadores SNPs tem contribuindo para a identificação de locos e de 

genes agronomicamente favoráveis (Itoh et al., 2007; Izawa et al., 2009). 

Nas últimas décadas a automatização do sequenciamento permitiu um aumento 

significativo na rapidez dos processos para a obtenção de dados, elucidando genomas de 

diversas espécies. A partir de 2005, as plataformas denominadas NGS (Sequenciamento de 

Nova Geração- Next Generation Sequencing) foram disponibilizadas para o mercado. As 

técnicas que compõem as tecnologias de nova geração de sequenciamento são baseadas na 

utilização da nanotecnologia e na construção de bibliotecas de DNA, dispensando o uso da 

clonagem via vetores e permitindo a ampla utilização dessas técnicas para estudos 

genéticos (Shendure & Ji, 2008). 

Com a automatização das plataformas para o sequenciamento genômico 

utilizando o NGS, novas técnicas de genotipagem foram desenvolvidas para a busca de 



 

 

17 
 

marcadores SNPs através da diminuição da complexidade genômica pela análise de 

regiões-alvo. Uma dessas técnicas é a genotipagem por sequenciamento (Genotyping by 

Sequencing- GBS) (Davey et al., 2011), proposta por Elshire et al. (2011), a qual utiliza 

enzimas de restrição que fragmentam o material genético em sítios de restrição específicos. 

Os fragmentos são ligados a adaptadores com código de barras (barcodes) e adaptadores 

que contêm sequências complementares aos primers forward e aos primers reverse. Os 

fragmentos selecionados são sequenciados em plataformas NGS, que geram informações 

referentes a milhões de sequências onde os polimorfismos são detectados. 

Novos métodos têm sido utilizados para reduzir a complexidade genômica, os 

quais podem recuperar as sequências específicas de regiões-alvo do genoma por meio da 

captura dessa região-alvo por hibridação por sonda. Esses métodos podem utilizar 

microarranjos (microarrays) contendo sondas (oligonucleotídeos) marcados com biotina e 

recuperados por esferas de estreptavidina (Albert et al., 2007; Gnirke et al., 2009) ou 

sequenciamento NGS. Esses métodos são referidos como sequenciamento de captura 

(capture sequencing) e têm sido utilizados em estudos genômicos para a identificação de 

variações estruturais tanto em humanos (Gnirke et al, 2009; Walsh et al., 2010) quanto em 

plantas, como o milho (Fu et al., 2010). 

Primeiramente, para que seja feita a genotipagem por sequenciamento, as 

sondas são selecionadas e obtidas a partir de regiões de referências conhecidas para 

hibridizar com regiões específicas de interesse. Para hibridização da sonda com o 

fragmento específico, o DNA genômico deve ser fragmentado e esses fragmentos devem 

ser ligados a adaptadores que possuem um código de barras (barcode).  

Após a montagem dos adaptadores deve ser feita uma amplificação dos 

fragmentos e a multiplexagem (agrupamento dos indivíduos) para a captura. As sondas irão 

capturar os fragmentos-alvo e serão montadas as bibliotecas para o sequenciamento. 

Posteriormente o arquivo de dados de sequenciamento obtido é filtrado pelos códigos de 

barras individuais, e as sequências alinhadas pelo genoma de referência. Com os resultados 

do alinhamento são realizadas as identificações e genotipagem para identificar os 

marcadores SNPs, ou eventualmente, InDels (Figura 1). 
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Figura 1. Identificação de regiões-alvo pelo método de sequenciamento de 

captura (Capture seq). 

(Fonte: RAPiD Genomics). 

 

São várias as vantagens citadas para a utilização do CaptureSeq, dentre as quais 

a maior cobertura de sequenciamento; otimização de tempo e custos para sequenciamento; 

utilização em estudos de diversidade genética em populações naturais, estudo de 

organismos que sofrem mutações químicas; obtenção de dados para mapeamento genético 

de alta densidade; capacidade de obtenção de fragmentos longos de DNA como éxons e 

genes completos; re-sequenciamento de fragmentos longos permitem a identificação de 

frequências locais e estimativa de seleção natural; alto nível de uniformidade e 

especificidade dos dados; alta cobertura em regiões repetitivas e fácil detecção de InDels e 

de polimorfismos (Nielsen, 2005). 

Neste contexto, esta tese foi estruturada em dois capítulos na forma de artigos 

científicos: 1) “Marker-assisted elimination of drought-susceptible accessions in upland 

rice breeding”, publicado na revista Genetics and Molecular Research (Vieira et al., 2018) 
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e 2) “Mapeamento associativo para tolerância à seca em arroz de terras altas por 

CaptureSeq e GBS”. O objetivo geral da tese foi identificar marcadores SNPs, obtidos por 

genotipagem CaptureSeq e GBS, associados à tolerância à seca em acessos de arroz de 

terras altas da Coleção Nuclear de Arroz da Embrapa (CNAE), por metodologia de GWAS 

(Genome Wide Association Studies). 
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ABSTRACT. Breeding for water-deficit tolerance is fundamental to guarantee the 
sustainability of upland rice production, mainly due to the possibility of an increased 

frequency of drought episodes due to climate change. This work aimed to identify single 
nucleotide polymorphism (SNP) markers, derived from RNA sequencing (RNA-Seq), 

genome-wide association study (GWAS) and candidate genes from Arabidopsis, with 
potential for use in marker-assisted selection (MAS) for drought tolerance. RNA-Seq and 

GWAS were efficient in identifying useful SNP markers from the data obtained from three 
years of field experiments for 175 upland rice accessions, which were sequenced using 32 

genes by Capture-Seq. Three genes were equally able to generate SNP markers that 
discriminated 95% of the 20 most drought susceptible accessions in the joint analysis of the 

experiments. The elimination of the genotypes with the unfavourable SNP allele reduced the 
initial number of accessions to one third, and transferring this result in a breeding routine, 

would enable to conduct smaller experiments per target location, increasing the precision and 
reducing the cost of the drought phenotyping. 

Key words: Oryza sativa L.; SNPs, RNA-Seq; Genotyping by Sequencing; Capture-Seq; 
drought tolerance. 

Drought is one of the major problems affecting crop yields, particularly for upland rice (Oryza sativa L.), mainly 

when cultivated in areas that depend exclusively on rainfall, resulting in low average grain yield (Serraj et al., 

2011). Drought in rainy areas is expected to increase due to climate change, which can cause losses in productivity, 
especially if it occurs in the reproductive stage (Fedoroff et al., 2010; Kumar et al., 2014). In Brazil, the upland 

rice cultivated area has decreased by 57% in the last decade due to area competition with corn and soybean, and 

due to the lower yields (1.8 ton/ha) compared to lowland rice (7.0 ton/ha), contributing only about 38% of 

Brazilian rice production (Barbosa Filho and Yamada 2002; Heinemann et al., 2015). However, rice production in 

the lowlands can decrease due to reduced water availability around the world and, in this scenario, upland rice is 

a great alternative. To be feasible, future upland rice cultivars should combine the 
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characteristics of resistance to drought in couple with high productivity when cultivated under conditions of water 

availability (Serraj et al., 2009; Fageria et al., 2014). 

 

In upland rice, genetic variation for drought tolerance is available in gene banks (Pantalião et al., 2016), and the 

useful variability must be better exploited in order to be incorporated into the breeding programs. (Serraj et al., 

2011; Kumar et al., 2014). However, the development of drought tolerant cultivars, combining high productive 

potential and drought tolerance is difficult, since drought is a quantitative trait, with low heritability, environmental 
interaction, and confounding effect with other abiotic stresses (Swamy and Kumar, 2013). Despite these issues, a 

great deal of effort has been carried out to obtain drought tolerant lines and cultivars, focusing in experiments in 

target environments, and the selection of many genotypes throughout the seasons and years (Degenkolbe et al., 

2013; Swamy and Kumar, 2013). 

 

Much information on the structural and functional genome of rice is publicly available, and such information can 

be used as a starting point for studies on various traits of interest. Genetic mapping, physiological characterization 

and expression analyses are available to potentially identify genes that have major effects on grain yield under 

drought treatment (Swamy et al., 2013). In addition to the development of drought tolerant cultivars by breeding 

programs, an important strategy would be to use recent scientific advances in biotechnology to improve this trait 

(Serraj et al., 2011). The complex genetic nature of drought tolerance, which hampers classic breeding, and poor 

understanding of the physiological and molecular mechanisms associated with this trait, make also the molecular 

breeding a difficult task. 

 
Genes related to drought tolerance in rice have recently been obtained via mapping of QTLs (Dixit et al., 2014) and 

association mapping (Pantalião et al., 2016) by means of single nucleotide polymorphism (SNP) markers, 

functional genomics, microarrays (Parida et al., 2012; Borah et al., 2017), RNA-Seq (Huang et al., 2014; Silveira et 

al., 2015) or simply by using candidate genes homologous to those identified in other species (Shaar- Moshe et al., 

2015; Abreu et al., 2016). The cost of high-resolution genotyping, as well as sequencing, has fallen year by year, 

which has opened the possibility of identifying genes related to drought tolerance via whole- genome resequencing 

(Jain et al., 2014). Nevertheless, the selection of drought-tolerant material based on these markers is still not a 

routine practice in marker-assisted selection (MAS) because of their inconsistency due to large QTL × E 

interaction, and no clear evidence exists that these markers have been successful in improving yield under drought 

stress in rice (Bernier et al., 2009; Swamy and Kumar, 2013). Most efforts to improve the drought tolerance of rice 

through MAS have been devoted to the use of low-resolution QTLs represented by large chromosomal segments, 
which only capture a small proportion of the total phenotypic variation (Babu, 2010). The possible reasons for this 

could be the inconsistency of QTL effects when considering multiple environments, and the detection of small 

effect QTLs on grain yield (Serraj et al., 2011; Dixit et al., 2014). 

 

In the present work, a set of 175 upland rice genotypes (tropical japonica) were evaluated in three years of field 
experiments under water deficit, and also sequenced for a series of genes previously identified as being related to 

drought response. This work aimed to develop a strategy to select SNPs useful for a marker-assisted selection for 

drought tolerance in rice. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Plant material 

A set of 175 upland rice (Oryza sativa ssp. japonica) accessions from the Embrapa Rice Core Collection (Abadie et 

al., 2005) was evaluated, being 83 Brazilian landraces (acronym LRC), 47 improved varieties from Brazil (IVB) 

and 45 improved varieties from other countries (IVC), in addition to three checks (BRS Esmeralda, BRS Soberana 

and BRSGO Serra Dourada) (Supplemental Table 1). 

 

Field trials assessing drought stress 

The experiments were conducted in three years (2010, 2011 and 2012) at the Drought Phenotyping Experimental 

Station, located in Porangatu, Goias State, Brazil (49o06′W, 13o18′S, 396 m of altitude). For 2010 and 2011, the 

experimental design was Federer augmented blocks (FABs), and for 2012, it was randomized complete blocks, 

with two replications. The plot size consisted of four rows of three meters with a density of 60 seeds per meter. The 

experiments were monitored by tensiometers at a depth of 15 cm to maintain suitable soil water conditions (- 0.025 

MPa). The drought was applied 30 days after emergence, when irrigation was reduced to approximately 50% until 

the end of the experiment. After the complete physiological maturity of the grains, the rice plants were manually 

harvested. Statistical analysis of grain yield data (kg/ha) was performed using the 
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Table 1. List of the 32 drought-related genes identified by RNA-Seq (1 to 12), GWAS (13 to 26) and candidate genes (27 to 32), 

sequenced by Capture-Seq. 

lme4 package from R software version 3.0.1 (The R Foundation for Statistical Computing, 2015) using the mixed 

model analysis procedure. Coefficient of variation (CV), accuracy and heritability for yield were estimated 

according to Resende and Duarte (2007). Estimates of the variance components were obtained by the REML 

(restricted maximum likelihood) method, according to Patterson and Thompson (1971), and the genetic values of 

everyone were estimated using the empirical best linear unbiased predictor. The genotype stability was estimated 

by the harmonic mean of the genotypic values (HMGV), and the adaptability was estimated by the relative 

performance of the genotypic values (RPGV), whereas the harmonic mean of the relative performance of genotypic 

values (HMRPGV) evaluated both the adaptability and stability of the genotypes (Resende, 2004). 

 

DNA extraction and capture sequencing probe design 

The DNA of 175 upland rice genotypes was obtained from the leaf tissue of seedlings using the Biopur Mini Spin 

Plant Extraction Kit (www.biometrix.com.br). The DNA samples were quantified on a Nanodrop 

spectrophotometer (ThermoScientific) and diluted to a concentration of 40 ng/μL. The integrity of the samples was 

assessed on 1% agarose gel. The probe set used for Capture-Seq were designed according Neves et al., (2013) for 
32 genes (Table 1) whose selection was based on studies with RNA-Seq (Silveira et al., 2015), a genome-wide 

association study (Pantalião et al., 2016) and candidate genes (Abreu et al., 2016). 

 
 

 
Gene ID RGAP Size (bp) SNPs* 

1 LOC_Os01g28500 766 12 

2 LOC_Os01g57854 6655 2 

3 LOC_Os03g08320 1551 11 

4 LOC_Os04g01740 2825 4 

5 LOC_Os04g39420 2377 1 

6 LOC_Os04g40990 2491 28 

7 LOC_Os05g50380 5484 1 

8 LOC_Os09g17560 1572 8 

9 LOC_Os09g21120 2592 11 (10) 

10 LOC_Os09g21230 4532 2 

11 LOC_Os09g31486 3215 1 

12 LOC_Os10g31780 786 35 
 Total SNPs from RNA-Seq  116 

13 LOC_Os01g43060 2535 2 

14 LOC_Os02g09650 1313 30 (6) 

15 LOC_Os02g43330 1423 5 

16 LOC_Os03g50570 5281 1 

17 LOC_Os04g33710 747 10 

18 LOC_Os06g40570 4903 1 

19 LOC_Os06g41580 435 33 

20 LOC_Os06g41690 11321 1 

21 LOC_Os06g41810 3008 1 

22 LOC_Os08g13320 4706 1 

23 LOC_Os08g13430 2633 5 

24 LOC_Os08g13560 2476 13 

25 LOC_Os08g13840 1144 30 (9) 

26 LOC_Os11g31950 13853 1 
 Total SNPs from GWAS  134 

EIN LOC_Os07g06130 7031 1 

GLUR LOC_Os02g02540 5174 1 

CESA LOC_Os01g54620 5743 2 

PLD LOC_Os01g07760 4971 1 

OSKH2 LOC_Os06g08450 8126 19 

LSI1 LOC_Os02g51110 3716 2 
 Total SNPs from candidate genes  26 

Total   276 

* Between parenthesis: Number of SNPs able to discriminate most of the tolerant and susceptible upland rice accessions. 

 

Capture sequencing analysis 

The 175 upland rice genotypes were sequenced using the Capture-Seq methodology described in Neves et al., 

(2014). The DNA samples were sent to Rapid Genomics (USA) for capture sequencing (Capture-Seq). For each 

sequenced gene, a fragment of 120 nucleotides was selected and complimentary biotinylated RNA probes where 

synthesized. Prior to the enrichment step, Illumina-comparable libraries where prepared for each sample (Bentley 

et al., 2008). An input of 500 ng of DNA was used and fragmented to an average of 300 bp. Libraries were 

constructed by end-repairing the sheared DNA, A-tailing, ligating standard adapters to each molecule and 

enriching the libraries for ligated fragments with PCR amplification. The libraries were multiplexed prior to
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Table 2. SNP profile of the 20 most productive (20+) and 20 least productive (20-) accessions (2012 drought experiment in the field) 

for the three selected markers. 

hybridization and 750 ng of pooled libraries were combined with the probes to enrich for the genes of interest 

following Sure Select Target Enrichment protocol (Agilent Technologies). The library pool was sequenced on a 

HiSeq 3000 platform (Illumina) according to the manufacturer's recommendations, with 100 cycles with paired- 

end fragments. Sequencing data was converted to fastq files using Illumina’s bcl2fastq software on default settings. 

 

Identification of drought-related SNPs 

The sequences from Capture-Seq analysis were trimmed by removing the low-quality bases, using the parameter 

phred < 20 at the 3' ends of each sequence in the Trimmomatic tool. MosaikAligner and Freebayes were used to 

align and call SNPs, respectively. To identify markers related to tolerance or susceptibility to drought, grain yield 

data from the 2012 experiment were used, since the genotypes were evaluated with repetition. The SNP profiles of 

the 20 genotypes with the highest yield and 20 genotypes with the lowest yield were compared. 

 

RESULTS 

Drought phenotyping 

The coefficient of variation, accuracy and heritability for yield for the 2010 experiment was 14%, 0.85% and 

0.62%, respectively; for 2011, these values were 11%, 0.77% and 0.51%; and for 2012, they were 16%, 0.86% and 

0.61%. Although the experimental design of the 2010 and 2011 trials was in FABs, these values were very similar 

to the values found in the 2012 experiment, which used randomized blocks, enabling direct comparisons among 

genotype and yield performances. The F test of the joint analysis of variance showed that the effects of year and 

year × genotypes were significant (p<0.001) for grain yield. Accessions above the yield average for the three field 

experiments were found for all groups of accessions (LRC, IVB and IVC). This means that the selection of 

drought-tolerant materials should not necessarily be prioritized in landraces, which are known to have unwanted 

traits for rice commercial cultivars, such as long cycle, tall size, and lower grain quality for trade. 

 

Capture sequencing 

The 175 individuals sequenced for the 32 genes generated a total of 276 SNPs. The set of genes with the highest 

number of SNPs identified were derived from GWAS, with 134 SNPs (mean of 9.6 SNPs per gene), the same 

average obtained by the set of SNPs from RNA-Seq. The set derived from candidate genes showed only 26 SNPs 

(19 of these SNPs came from LOC_Os06g08450) and the lowest average of SNP number per gene (4.3) (Table 1). 

The gene with the highest number of SNPs identified was LOC_Os10g31780 (35 SNPs, from RNA- Seq), whereas 

the gene with the highest SNP density was LOC_Os06g40570 (13 bp/SNP, from GWAS). 

 

Drought-related SNPs 

Considering all 276 SNPs found for 32 genes, 15 SNPs were informative (which were discriminant for the 20 

drought-tolerant and 20 drought-susceptible accessions) from GWAS series (9 from LOC_Os08g13840 and 6 from 

LOC_Os02g09650) and 10 SNPs were informative from RNA-Seq series (all from LOC_Os09g21120) (Table 1). 

These three genes were located at positions S2_4959308, S8_8258609 and S9_12748551, respectively (from 

Nippon bare reference genome, available at RGAP website - http://rice.plantbiology.msu.edu). These SNPs 

presented the same classification pattern for the 20 most tolerant and susceptible genotypes (Table 2), i.e., they 

showed the AA SNP pattern for the same tolerant accessions, and for that reason, a single SNP (S2_4959308, S2 
acronym, here-after) was considered from now on. 

 

 
 Accession 2012 yield (Kg/ha) S2_4959308 S8_8258609 S9_12748551 
 20+     

1 Casca Branca 3186.46 AA AA AA 

2 Aimoré 3071.74 AA AA AA 

3 Guarani 2924.01 AA AA AA 

4 Tox 514-16-101-1 2916.93 GG TT CC 

5 Carajás 2903.85 AA AA AA 

6 Uruçuí 2843.56 AA AA AA 

7 Arroz Carolino 2797.83 AA AA AA 

8 Ct11891-3-3-3-M 2651.36 AA AA AA 

9 Irat 112 2616.63 AA AA AA 

http://rice.plantbiology.msu.edu/
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10 Tangará 2492.42 AA AA AA 

11 Arroz 4 Meses 2381.64 AA AA AA 

12 Três Meses Branco 2286.65 AA AA AA 

13 Guaíra 2226.53 AA AA AA 

14 Branquinho 90 Dias 2218.80 AA AA AA 

15 Arroz Branco Precoce 2217.43 GG TT CC 

16 A12-286-1-1 2198.67 GG TT CC 

17 Arroz 3 Meses 2169.66 GG TT CC 

18 Brs Primavera 2164.04 GG TT CC 

19 Cateto Amarelo 2114.27 GG TT CC 

20 1r65907-188-1-B 2104.40 GG TT CC 
 20-     

1 Arroz Da Terra 626.63 AA AA AA 

2 Cana Roxa 625.37 AA AA AA 

3 Três Potes 619.10 GG TT CC 

4 Ipeaco 11p 617.44 GG TT CC 

5 Arroz Mato Grosso 615.70 GG TT CC 

6 N.7384 [Rpl × Daniela] 610.65 GG TT CC 

7 Br4742-B-19-23 577.94 GG TT CC 

8 Ct10037-9-4-M-1-1p-2-M 554.41 AA AA AA 

9 Yunlu N 1 548.24 GG TT CC 

10 Bico Preto 546.96 AA AA AA 

11 Tb47h-MR-11-51-3 539.85 GG TT CC 

12 Ls 85-158 534.47 GG TT CC 

13 Bae Pelado 529.01 AA AA AA 

14 Arroz De Guerra 515.38 GG TT CC 

15 Vermelhão 506.35 GG TT CC 

16 Cabaçu 492.63 GG TT CC 

17 Honduras 442.74 GG TT CC 

18 Yn1906-Uul 65 435.39 GG TT CC 

19 Blue Belle 413.83 GG TT CC 

20 Farroupilha 358.39 AA AA AA 

 

Of the 175 accessions evaluated with the SNP S2, 60 were genotyped as AA and 115 as GG. In seven accessions, 

was not possible to obtain the grain yield data for all three years, and for this reason, they were removed from the 

yield joint analysis. Considering the 168 remaining accessions, in all experiments and joint analysis the average 
yield of 56 AA genotypes were significantly higher than the average for 112 GG genotypes (Figure 1). 

 
 

 

 
Figure 1. Box plot of grain yield values of the 168 upland rice genotypes evaluated in drought experiments in the field.  

 
 

The percentage of SNP S2 in selecting genotypes with an above-average yield for two or three years (selection for 

AA genotypes) was just 50%. On the other hand, considering the genotypes with below-average yield for two or 

three years (selection for GG genotypes), the percentage was 76 and 80%, respectively (Table 3). 

 
 

The setup of three drought tolerance experiments showed to be fundamental to discriminate accessions with 

variable performance for this trait. For example, the cultivars Primavera and Soberana are known to be susceptible 

to drought, but in one experiment, their yield was above average. When the phenotypic and genotypic results were 

compared in the pairwise analysis of the experiments, the percentage of SNP S2 to discriminate for drought 

tolerance ranged from 45% (2011 × 2012) to 62% (2010 × 2012), whereas for 

susceptibility, it varied from 61% (2010 × 2012) to 87% (2010 × 2011) (Table 4). 
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Table 4. Coincidence percentages between yield and the SNP S2 pattern (AA or GG) for 168 upland rice 

accessions evaluated in three years of drought experiments. A: above the yield average; B: Below the yield 

average. 

Table 5. Estimates of adaptability (RPGV), stability (HMGV) and harmonic mean for adaptability and stability (HMRPGV) of the 20 most 

productive (20+) and 20 least productive accessions (20-), obtained from the joint analysis (BLUPj). The values between parenthesis are 

related to the ranking of the accessions according RPGV*GA. GA, yield general average. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Variables Number of accessions SNP S2 Coincidence Distribution SNP S2 Coincidence 

2010=2011=2012 55 69% 20 A 50% 

2010=2011≠2012 36 72% 13 A 46% 

2010=2012≠2011 36 61% 13 A 62% 

2011=2012≠2010 41 63% 20 A 45% 

Total 168    

 

The high percentage of susceptible accessions identified by AA allele of the SNP S2 indicates that selection to 

discard GG accessions from the total set of accessions is advantageous for breeding purposes. Instead of evaluating 

168 accessions, the 56 accessions with the AA genotype identified by SNP S2 would be selected, that is, only 

33.3% of the accessions, and these would then be evaluated in smaller experiments, with a higher number of 

repetitions in the environment for which the drought-tolerant cultivars under selection are intended. Of these 56 

AA selected accessions, 38 (68%) are landraces (LRC), while 9 (16%) are improved varieties from Brazil (IVB) 

and 9 (16%) are improved varieties from other countries (IVC). For the 112 GG accessions, the accessions were 

better distributed among groups, with 42 (38%) LRC, 36 (32%) are IVC and 34 (30%) are IVB. 

 

Adaptability and stability analysis for drought yield 

The parameter used to determine genotype adaptability was RPGV; HMGV was used to determine stability, 

whereas HMRPGV evaluated both adaptability and stability. The classification of genotypes was based on 

adaptability since the aim is to identify a genotype that is locally adapted to drought. However, the results were 

quite similar between the different parameters, including the yield (empirical best linear unbiased predictor, 
Eblups) of the joint analysis (Table 5). Considering the 20 most adapted genotypes, 8 are LRC, 7 are IVB and 5 are 

IVC; among the 20 least adapted, 9 are LRC, 5 IVB and 6 IVC (Table 5). SNP S2 genotyping analysis showed that 

19 of the 20 drought susceptible genotypes (or 95%) in the joint analysis have the GG pattern. 
 

 
Genotype Group SNP S2 RPG V RPGV*GA HMGV HMRP GV HMRPGV*GA BLUPj 

20+         

IRAT 141 IVC GG 2.20 2426.44 (1) 2069.38 (1) 1.95 2160.27 (1) 1647.72 (1) 

Casca Branca LRC AA 1.77 1954.78 (2) 1779.14 (2) 1.71 1884.11 (2) 1474.76 (2) 

Aimoré IVB AA 1.74 1928.03 (3) 1752.17 (4) 1.66 1839.51 (4) 1458.90 (3) 

TOX 514 IVC GG 1.71 1886.57 (4) 1728.04 (5) 1.66 1838.14 (5) 1446.17 (4) 

IRAT 112 IVC AA 1.70 1879.77 (5) 1762.01 (3) 1.68 1860.22 (3) 1435.91 (5) 

Uruçuí IVB AA 1.65 1822.95 (6) 1668.32 (7) 1.60 1765.39 (6) 1418.15 (6) 

Jaguary LRC GG 1.64 1817.51 (7) 1370.41 (22) 1.24 1365.49 (29) 1382.09 (11) 

Variables Occurrences SNP S2 success 

Accessions with yield above the average for 3 years 20 50% 

Accessions with yield above the average for 2 years 46 50% 

Accessions with yield below the average for 3 years 35 80% 

Accessions with yield below the average for 2 years 67 76% 

Total 168  

 

Table 3. Success of SNP S2 (AA or GG patterns) to predict the yield of accessions above or below the average in 

three years of drought experiments 
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BGA 5975 IVB GG 1.64 1808.20 (8) 1531.93 (16) 1.47 1627.42 (13) 1402.26 (8) 

CT11891 IVC AA 1.63 1802.20 (9) 1685.73 (6) 1.60 1762.99 (7) 1400.38 (9) 

Carajás IVB AA 1.60 1770.63 (10) 1594.86 (10) 1.52 1682.36 (10) 1396.91 (10) 

Carolino LRC AA 1.59 1759.46 (11) 1502.35 (17) 1.48 1638.78 (12) 1405.66 (7) 

CT10006 IVC GG 1.56 1719.45 (12) 1562.05 (13) 1.47 1623.51 (14) 1355.89 (14) 

3 Meses LRC GG 1.55 1714.20 (13) 1645.08 (9) 1.53 1694.02 (9) 1351.00 (15) 

IAC 165 IVB GG 1.55 1710.19 (14) 1658.01 (8) 1.54 1706.04 (8) 1347.21 (16) 

Guarani IVB AA 1.53 1686.42 (15) 1416.83 (20) 1.40 1547.43 (18) 1378.76 (12) 

Tangará IVB AA 1.52 1682.74 (16) 1544.41 (14) 1.49 1643.59 (11) 1359.99 (13) 

Cacho Grande LRC AA 1.50 1660.24 (17) 1575.32 (11) 1.45 1604.95 (17) 1321.32 (17) 

Agulha LRC GG 1.49 1644.78 (18) 1348.38 (27) 1.23 1358.46 (31) 1314.39 (20) 

Noventinha LRC AA 1.47 1623.29 (19) 1563.59 (12) 1.47 1621.09 (15) 1317.54 (18) 

Japonês Grande LRC GG 1.46 1610.46 (20) 1542.52 (15) 1.46 1608.90 (16) 1315.43 (19) 

20 -         

Vermelhinho LRC GG 0.74 817.01 (149) 779.18 (141) 0.73 806.58 (136) 987.69 (146) 

Catetinho LRC GG 0.74 814.24 (150) 785.34 (136) 0.72 793.29 (139) 977.98 (151) 

IREM 238 IVC GG 0.73 809.06 (151) 767.15 (147) 0.70 773.14 (149) 975.76 (153) 

Amarelão LRC AA 0.73 808.69 (152) 615.28 (163) 0.62 689.09 (158) 988.49 (145) 

Catetinho LRC GG 0.73 806.24 (153) 749.55 (151) 0.72 791.80 (141) 987.30 (147) 

IAC 81-176 IVB GG 0.73 801.80 (154) 770.12 (146) 0.71 780.51 (144) 974.12 (155) 

CNAX 1503-12-9-4-B IVB GG 0.72 799.95 (155) 777.99 (142) 0.72 794.31 (138) 975.32 (154) 

Arcos Branco LRC GG 0.71 779.82 (156) 743.79 (152) 0.70 775.29 (146) 973.01 (156) 

Ligeiro Vermelho LRC GG 0.70 777.91 (157) 752.62 (149) 0.69 757.57 (153) 962.20 (158) 

LS 85-125 IVB GG 0.69 763.37 (158) 696.02 (158) 0.61 677.73 (160) 945.65 (161) 

L 285 IVC GG 0.68 754.89 (159) 700.69 (156) 0.67 741.88 (155) 968.74 (157) 

IRAT 142 IVC GG 0.66 724.70 (160) 700.68 (157) 0.65 716.98 (157) 945.61 (162) 

Rio Paraguay IVB GG 0.65 716.93 (161) 478.56 (167) 0.45 493.83 (167) 956.79 (159) 

Maravilha IVB GG 0.64 709.30 (162) 645.25 (159) 0.62 686.49 (159) 948.43 (160) 

Honduras LRC GG 0.63 695.03 (163) 618.78 (162) 0.56 616.60 (164) 929.12 (164) 

N.7384 IVC GG 0.62 687.50 (164) 630.57 (161) 0.59 652.54 (161) 933.17 (163) 

Guapinha LRC GG 0.57 630.42 (165) 611.69 (164) 0.57 627.22 (163) 908.21 (165) 

Vermelhão LRC GG 0.55 612.78 (166) 579.48 (165) 0.52 579.50 (165) 895.79 (166) 

Yn1906-Uul 65 IVC GG 0.52 576.95 (167) 541.75 (166) 0.49 537.05 (166) 879.76 (167) 

Tb47h-Mr-11-51-3 IVC GG 0.49 543.21 (168) 328.68 (168) 0.29 323.39 (168) 858.58 (168) 

 

Discussion 

One of the great challenges of molecular genomics studies is to transfer the results to the routine practice of 

breeding programmes. The use of markers for assisted selection aims to accelerate the process of development of 
lines by prior identification of those lines possessing the favourable allele of genes of interest or markers linked to 

those genes of interest. This would increase the efficiency of breeding programmes because materials with a low 

potential for success in the programme would not be maintained in the experiments. Specifically, for the drought-

tolerance trait, an initial screening that results in the reduction in the number of evaluated genotypes represents a 

significant saving of resources. This type of experiment is difficult to conduct due to the need for constant 

monitoring of the water-deficit conditions so that the deficit is high enough to kill the plants or low enough to 

prevent discrimination between the tolerant and susceptible plants. The translation of these markers to routine 

breeding based on marker assisted selection is difficult, because these traits are controlled for many loci that 

individually explain a small percentage of the phenotypic variation and the markers might be specific to a genetic 

background distinct from those evaluated or in the selection for environments different from those used in the 

experiments. 

 

This work began with a gene selection, which were used to sequence 175 upland rice accessions. This set of 

accessions was evaluated at the Drought Phenotyping Experimental Station in Porangatu for three years (2010 to 
2012). Considering the 276 SNPs obtained from the 32 sequenced genes, three were consistently associated with 

the 20 most productive accessions (SNP pattern AA) and the 20 least productive accessions (SNP patterns GG for 

S2, TT for S8 and CC for S9) in the 2012 experiment. The fact that the three genes located on chromosomes 2, 8, 

and 9 have the AA pattern related to higher productivity in the drought could have occurred due to chance, or 

somehow, being in linkage disequilibrium. This should be investigated in the future. According to prioritization 

(RiceNet V2; Lee et al., 2015) and co-expression network analyses (RiceFrend; Sato et al., 2013), these three genes 

are not connected. The gene LOC_Os02g09650 has an AP2 protein domain, and the ontology gene analysis shows 

that it has transcription factor activity (GO: 0003700), signal transduction (GO: 0007165), response to stress (GO: 

0006950) and response to abiotic stimulus (GO: 0009628). In its gene model, it has only one exon and one 

transcript. This gene has been described as having a direct role in the response to drought (Dietz et al., 2010; 

Kazan, 2015). The gene LOC_Os08g13840 is the transcription factor WRKY25 (GO: 0003700 and GO: 0006355), 
and its gene model has two transcripts and two exons. This transcription factor has previously been associated with 

the response to drought by Tripathi et al., (2014). The action of transcription factors in response to drought has 

been well documented (Singh and Laxmi, 2015; Samad et al., 2017). The gene LOC_Os09g21120 (OsPUB6) is 

associated with catalysis of the transfer of ubiquitin from one protein to another (GO: 0004842), interacting 

selectively and non-covalently with any protein or protein complex (GO: 0005515) and the process in which one or 

more ubiquitin groups are added to a protein (GO: 0016567); furthermore, its gene model has only one exon and 

one transcript. Ubiquitination is a major type of post- 
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translational modification of proteins that occurs in eukaryotic cells, and a cell death assay, in which one of the U-

box genes was silenced, caused cell death in rice protoplasts, suggesting that ubiquitination might be involved in 

rice cell defence responses (Zeng et al., 2008). 

 

Of the three genes associated with drought tolerance or susceptibility, two of these were identified by GWAS 

(LOC_Os02g09650, SNP S2; and LOC_08g13840, SNP S8), whereas one was identified by RNA-Seq 

(LOC_Os09g21120, SNP S9). The advantage of the GWAS analysis was that it was performed with phenotypic 

data obtained in field experiments, which indicates that such genes would be expressed, at least theoretically, in 
conditions similar to those found in crop cultivation. On the other hand, the operational cost to obtain the 

phenotypic data in the field of a given study population is much higher than that required to establish an RNA- Seq 

experiment in a greenhouse because field trials must be conducted at a phenotyping site where rainfall is prevented. 

In addition, the genotyping of tens to hundreds of accessions is costly. The analysis by RNA-Seq allows few 

accessions (even a single accession) to be evaluated in a greenhouse experiment, which allows more precise 

control of the water deficit. However, to identify the SNPs in these genes, a second round of analysis is necessary, 

such as by Capture-Seq approach used in this work. The SNPs related to drought tolerance obtained by RNA-Seq 

are identified in the transcribed genes, whereas the SNPs derived from a structural genome sequencing approach 

(such as genotyping by sequencing, or GBS) can be located both in genes and in intergenic sequences. The SNP 7, 

for example, selected to compose a marker panel for assisted selection for drought in rice (Pantalião et al., 2016), 

lies in an intergenic region, allowing a more comprehensive exploration of the genetic variability of structural 

DNA than the functional genome of rice. 
 

As the SNPs derived from the three genes showed the same genotyping pattern (AA for the most productive 

genotypes and GG, TT and CC for the least productive genotypes under drought conditions), any of these three 

SNPs could be used in marker-assisted selection, with S2 being the one selected for this study. 

 

Phenotypic analysis × genotypic analysis for drought tolerance 

The genotype interaction per year was quite significant for grain yield. Of the 168 accessions analysed in all three 

experiments, 20 had above-average yield, while 35 were below average; that is, the remaining 113 accessions, or 

67%, presented different productive performance in the three years of experiments. The comparative analysis of 

the AA pattern with the GG pattern of S2 marker showed that the most efficient way to perform the assisted 

selection was to select for the GG pattern of genotypes because it corresponded to 19 of the 20 least adapted 

genotypes in the joint analysis. 

 

No distinction in adaptability was observed between the LRCs and improved varieties. That is, the breeder may 

prioritize the drought-tolerant materials derived from the breeding programme, as those materials already have 

other desirable phenotypes, such as plant architecture, cycle and grain quality. In contrast, when choosing 

landraces, additional work would be required to ensure that the derived inbred lines would have the favourable 

phenotype, due to the linkage between drought tolerance and undesirable traits (Vikram et al., 2015). 

 
As drought tolerance is a complex trait, the identification of markers robust enough for use in assisted selection 

that can be used in multiple environments over several years and several populations is a difficult task (Kamoshita 

et al., 2008). The development of a technological product with these characteristics is difficult because of the 

different responses of the genotypes to the different environmental conditions that occur each year and at each site. 

The proposal to use the SNP S2 for the breeding programme is different, as this marker is based on the 

identification of the accessions that have the SNP GG pattern, which was mostly associated with accessions with 

grain yield below the experiments average. This would allow the selection of accessions with genotype AA, which, 

in the present study, represented 33.3% of the accessions evaluated. Fewer accessions (but with potential higher 

yield average under drought) would allow experiments with a greater number of replications to be performed, in at 

least three years, for a more consistent evaluation of the genotypes. This is a key point in regard to studying 

drought tolerance: the experiment must be repeated as often as possible to adequately estimate the productive 

potential of each genotype when grown under water deficit conditions. When selecting for a complex trait, such as 
drought tolerance, the following is important to consider: achieving balance between the size of the trial, the 

number of repetitions within the experiment, the number of years and the number of experimental sites. This 

decision should also consider the cost of implementing these trials. 

 

Based on the results obtained in this work, SNP 2 assisted selection should be performed in a wide set of 

accessions and the selected ones would be evaluated in experiments with more repetitions for each location and for 

more than one experimental season. The removal of the accessions with the GG SNP 2 pattern could eliminate 

some of the most productive genotypes under drought conditions. However, considering the 
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availability of drought tolerant materials in rice gene banks, the impact of the elimination of some of these accessions 

is reduced due to the discard of the clear majority of consistently drought susceptible accessions. 

 

CONCLUSION 

1) Both the RNA-Seq and GWAS methodologies were efficient in identifying SNP markers associated with 

drought tolerance or susceptibility. RNA-Seq is faster in identifying genes associated with the trait but requires a 

subsequent step to identify SNPs in these genes. GWAS requires the genotyping of many accessions and field 

experiments, but directly identifies SNP markers of both genes and intergenic regions. 

2) The SNP markers derived from candidate genes obtained in the literature evaluated in this study were not 

useful for marker-assisted selection because they did not discriminate between the drought-tolerant and drought- 

susceptible individuals. 

3) Of the 32 genes used in the identification of drought-tolerant genotypes, three could identify the susceptible 

genotypes consistently. 

4) This work showed that at least three experiments per target site are required for genetic improvement for 

drought tolerance, regardless of the experimental design used. 

5) The use of only one SNP marker means a significant reduction in the cost of genotyping, allowing many 

genotypes to undergo this screening. The selected accessions can then be used to conduct smaller, and 

consequently cheaper and more precise, experiments. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

O arroz (Oryza sativa L.) é um dos principais alimentos básicos para a maior 

parte da população mundial, sendo o segundo cereal mais produzido no planeta e cultivado 

principalmente na Ásia, cujo continente responde por cerca de 90% da produção mundial 

(Ali et al., 2017; FAO 2015). A produção anual no Brasil é de aproximadamente 12 

milhões de toneladas, com uma produtividade média de 5.402 kg.ha-1 (CONAB, 2015).  

O arroz de terras altas (O. sativa ssp. japonica) é cultivado em várias regiões do 

mundo em aproximadamente 27 milhões de hectares (Zu et al., 2017). No Brasil, a maior 

representatividade da produção se concentra nas regiões Norte e Centro-Oeste, com 

produção total de 1.384.416 toneladas e produtividade média de 2.318 kg.ha-1. A 

contribuição do arroz de terras altas na área total cultivada por arroz é de aproximadamente 

29,42% e de 11,09% na produção total anual (Silva, 2017). Assim, o crescente aumento 

populacional acarretará no crescimento da demanda por cereais em um cenário de redução 

de terras agricultáveis e de disponibilidade dos recursos hídricos. 

A redução da produtividade agrícola é principalmente ocasionada por estresses 

abióticos em todo o mundo, sendo o déficit hídrico o mais importante (Shao et al., 2009). 

De acordo com os dados da FAO (2015), aproximadamente 40% das perdas de produção 

na agricultura são ocasionadas pela seca. Nesse contexto, é estimado que devido às 

mudanças climáticas, a ocorrência de episódios de seca irá aumentar de forma significativa, 

o qual afetará negativamente a produção das principais culturas agrícolas, especialmente 

aquelas que dependem altamente dos recursos hídricos (Lesk et al., 2016). 

Para o arroz, a deficiência hídrica é o estresse abiótico com maior relevância 

para a cultura, principalmente no estágio reprodutivo, levando a perdas totais na produção. 

Embora possua produtividade inferior ao arroz irrigado, o arroz de terras altas possui a 

vantagem de ser cultivado em ambientes com restrições hídricas e a maior disponibilidade 

de área cultivável (Kumar et al., 2014).  

A tolerância à seca é uma característica das plantas em resistirem a variações da  

disponibilidade hídrica, da maior capacidade de absorverem água e da maior eficiência no  
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uso da água que está disponível (Taiz & Zeiger, 2004). A deficiência hídrica ocorre pela 

redução da disponibilidade de água do solo, a qual provoca mudanças fisiológicas, 

celulares e moleculares para que as plantas possam sobreviver e adaptarem-se a esse 

estresse (Catolos et al., 2017; Shinozaki & Yamaguchi-Shinozaki, 2000; Terra et al., 2015).  

A genômica possibilita auxiliar o desenvolvimento de cultivares de arroz mais 

produtivas através da identificação de regiões do genoma associadas ao controle genético 

da tolerância à seca, para em seguida  desenvolver uma estratégia de seleção assistida para 

aumentar a eficiência do desenvolvimento de materiais mais tolerantes a esse estresse 

(Pantalião et al., 2016; Catolos et al., 2017). A classe de marcador molecular mais utilizada 

atualmente, para grande culturas, é a de SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms), pela 

reprodutibilidade, grande disponibilidade no genoma e por serem identificados por 

sequenciamento de nova geração (NGS) (Swamy & Kumar, 2013).   

Dentre as tecnologias de NGS, a genotipagem por sequenciamento (GBS) tem 

sido amplamente utilizada na identificação de SNPs devido ao menor custo de 

genotipagem quando comparada a tecnologias que utilizam chips de DNA (Davey et al., 

2011; Elshire et al., 2011). O menor custo da tecnologia GBS permite que sejam avaliados 

conjuntos com centenas de indivíduos, viabilizando estudos de diversidade genética, 

análises de associação genômica ampla (GWAS) e seleção genômica (GS) (He et al., 

2014).  

Novos métodos NGS tem surgido com o intuito de obter SNPs com maior 

rapidez e confiabilidade, como por exemplo, o CaptureSeq, que consiste na recuperação de 

sequências específicas de regiões-alvo do genoma por meio de sua captura por hibridação 

por sonda (Albert et al., 2007; Gnirke et al., 2009). Essa técnica identifica variações no 

genoma estrutural (Walsh et al., 2010) e seu uso já foi descrito em milho (Fu et al., 2010), 

pinus (Neves et al., 2014) e eucalipto (Dasgupta et al., 2015).  

Neste contexto, esse trabalho objetivou identificar por metodologia GWAS 

marcadores SNPs associados a tolerância à seca para o caráter produtividade em arroz de 

terras altas. 
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Material Vegetal 

 

Para as análises de associação genômica ampla (GWAS), foi utilizado um 

painel composto acessos do sistema de cultivo de terras altas da Coleção Nuclear de Arroz 

da Embrapa (CNAE) (Abadie et al., 2005), incluindo Variedades Tradicionais (VT) e 

Linhagens (Linhagens e Cultivares Brasileiras - LCB e Linhagens e Cultivares 

Introduzidas – LCI). 

 

3.2.2 Dados fenotípicos 

 

Os experimentos de avaliação da tolerância à seca foram conduzidos por três 

anos (2010 a 2012), nos meses de maio a setembro, na Estação Experimental da Emater, 

localizada no município de Porangatu - Goiás (longitude de 49º 06’ 47”, latitude de 13º 18’ 

31” S e altitude média de 391 m). Conforme a classificação de Koeppen, o clima 

predominante é o Aw. Para os três anos avaliados, foi verificado as temperaturas máximas, 

médias e mínimas (°C) e a umidade relativa durante (%) o período experimental (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Temperaturas máximas, médias e mínimas (°C) obtidos durante os meses de maio a  
setembro de 2010, 2011 e 2012 na Estação Experimental da Emater, em Porangatu-GO.
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Nos experimentos de 2010 e 2011 o delineamento experimental foi o de Blocos 

Aumentados de Federer (BAF), com parcelas compostas por quatro sulcos de quatro 

metros de comprimento, com densidade de semeadura de 60 sementes por metro. Para o 

ensaio de 2012 o delineamento experimental utilizado foi o de Látice, com parcelas de 

quatro sulcos com três metros de comprimento e densidade de semeadura de 60 sementes 

por metro. As testemunhas dos experimentos foram as cultivares BRSMG Curinga, BRS 

Pepita e BRS Sertaneja. 

O ambiente sem deficiência hídrica (SDH) foi caracterizado por condições 

adequadas de água no perfil do solo, com tensiômetros a 15 centímetros de profundidade e 

tensão de -0,025 Mpa (Stone et al., 1986). As condições de irrigação dos ensaios com 

deficiência hídrica (CDH) foram as mesmas aplicadas em ensaios SDH (23 mm de água 

quando o potencial de água no solo atingia -0,025 Mpa) até os 30 dias após a emergência 

das plantas. Após 30 dias após a emergência das plântulas, a lâmina de água aplicada foi de 

50% para os tratamentos do ensaio CDH, mantendo-se esse nível de irrigação até o final do 

ciclo. As irrigações foram realizadas utilizando uma barra irrigadora com controle de 

velocidade e de lâmina de água, para garantir que houvesse uniformidade na aplicação de 

água. 

Para determinação da produtividade dos genótipos, os grãos foram colhidos no 

estádio de maturação fisiológica das panículas das duas linhas centrais de cada parcela, 

representando uma área útil de aproximadamente 1,44 m², com umidade em torno de 13%. 

Os grãos foram armazenados em sacos de fibra de algodão, devidamente etiquetados, e 

posteriormente trilhados, sendo o peso convertido em kg.ha-1.  

 

3.2.3 Análises estatísticas dos dados fenotípicos 

 

Nas análises individuais foi escolhido o modelo linear misto (Mixed Linear 

Model- MLM), em que os efeitos dos acessos e dos blocos foram considerados como 

aleatórios e os efeitos das testemunhas como fixos. Para a obtenção dos componentes de 

variância e das médias ajustadas de produtividade, foram realizadas as análises individuais 

e conjunta. O modelo estatístico, para as análises individuais, foi ajustado conforme o 

modelo geral: 

                             yijkm = µ + rj + bk/j + gi/m + εijk 

em que:  
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yijkm é o efeito do acesso i na repetição j e no bloco k. O acesso pertence ao grupo m;  

µ é a média geral;  

rj é o efeito aleatório da repetição j; 

bk/j é o efeito aleatório do bloco k dentro da repetição j;  

gi/m é o efeito do acesso i (pode ser o acesso considerado como de efeito aleatório ou 

testemunha como de efeito fixo), dentro do grupo m, de efeito fixo;  

ε é o erro experimental associado à observação ijk. 

 

Nas análises conjuntas pelo modelo linear misto, os efeitos de blocos dentro de 

repetição e do ambiente, acessos e interação de acessos com os ambientes foram 

considerados aleatórios. Os efeitos para ambiente, repetição dentro do ambiente, das 

testemunhas e interação das testemunhas com o ambiente foram considerados fixos. 

                    

                      yijklm = μ + ll + rjl + bk/j/l + gi/m + glil + εijk 

em que: 

yijlk é o efeito do acesso i na repetição j no bloco k no ambiente l. O acesso pertence ao 

grupo m 

μ é a média geral; 

ll é o efeito fixo do ambiente l; 

r jl é o efeito fixo da repetição j dentro do ambiente l;  

bk /j/l é o efeito aleatório do bloco k dentro da repetição j no ambiente l;  

gi/m é o efeito do acesso i (acesso considerado de efeito aleatório ou testemunha como de 

efeito fixo), dentro do grupo m, de efeito fixo; 

glil é o efeito acesso i e o ambiente l;  

ε é o erro experimental associado à observação ijk. 

 

Para a predição das médias ajustadas da produtividade foi utilizado o método 

do melhor preditor empírico linear não viesado (eBLUP – empirical Best Linear Unbiased 

Prediction), segundo Henderson (1984), considerando os ambientes individuais e o 

conjunto de ambientes. Os eBLUPs são valores preditos dos efeitos aleatórios para cada 

um dos acessos, que representa a somatória da estimativa da constante (μ) e ao efeito 

genotípico (gi) de cada acesso.  
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A estimativa da herdabilidade (h2) em sentido amplo (Resende & Duarte, 2007) 

foi calculada através dos componentes de variância genética, fenotípica e residual dos 

acessos em nível de média dos acessos. Para os anos individuais, a h² foi estimada por: 

 

 

 

Para a análise conjunta, a h² foi estimada por: 

 

 

em que: 

σg é a variância genotípica 

σe é a variância residual 

r1 é o número de repetições para os anos individuais 

r2 é o número de repetições dos anos individuais x número de anos considerados 

 

A estimativa da acurácia de seleção (Resende, 2002) foi obtida através da 

fórmula: 

 

 

Em que: 

 

 é o estimador para a acurácia seletiva, 

F é a razão das variâncias para os efeitos dos acessos. 

 

3.2.4 Análises genotípicas 

3.2.5 Material genético e extração de DNA 

 

 

Os 285 genótipos analisados por CaptureSeq foram plantados em casa de 

vegetação, e 21 dias depois as folhas dos genótipos foram colhidas e posteriormente 

armazenadas em freezer -20ºC. Para a extração de DNA foram utilizadas 60 mg de folhas 

liofilizadas, sendo posteriormente maceradas em nitrogênio líquido. O DNA genômico dos 

acessos foi obtido utilizando o kit comercial Biopur Kit Extração Mini Spin Planta 

(www.biometrix.com.br). Em seguida, o material genômico dos genótipos foi quantificado 

em espectrofotômetro Nanodrop (ThermoScientific), diluídos (40 ng/µL) e acondicionados 

http://www.biometrix.com.br/
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em placas de PCR. A integridade do material genômico pode ser visualizada em gel de 

agarose a 1% de concentração. As amostras de DNA foram enviadas à empresa Rapid 

Genomics (Gainesville, FL, EUA), que conduziu a técnica de CaptureSeq. 

 

3.2.6 Sequenciamento por captura (Capture-Seq)  

 

Um conjunto de 2.500 transcritos, diferencialmente expressos sob estresse de 

seca em arroz de terras altas e previamente identificados por Silveira et al. (2015), foi alvo 

do sequenciamento por captura para os 285 acessos de arroz de terras altas.  

Para amostrar essas regiões as sondas foram desenhadas utilizando um genoma 

de referência de O. sativa (“O. sativa_x_v2.0_fasta” - http://rice.plantbiology.msu.edu/).  

As etapas iniciais de desenvolvimento das sondas foram realizadas de maneira a selecionar 

aquelas que não se sobrepunham e que estivessem acima dos parâmetros pré-estabelecidos, 

tais como o conteúdo de G + C (guanina e citosina) e teor de homopolímero (polímeros 

formados somente por monômeros). Estas sondas foram ainda alinhadas com o genoma de 

referência do arroz (“O. sativa_x_v2.0_fasta”) para verificar o seu estado de singularidade 

(hit) e remover as sondas que mapearam em genomas de organelas ou em elementos 

repetitivos.  

Duas sondas por gene foram selecionadas, resultando, portanto, na obtenção de 

5.000 sondas para os 2.500 genes. Posteriormente foi realizada a etapa de reação de 

hibridização por captura e sequenciamento. Os dados de sequenciamento foram alinhados 

ao genoma de referência (o mesmo utilizado para o desenho das sondas), permitindo a 

identificação dos SNPs (Neves et al., 2013).  

 

3.2.7 Genotipagem por sequenciamento (GBS) 

 

Além do CaptureSeq, os acessos de arroz também foram genotipados pela 

metodologia de genotipagem por sequenciamento (GBS, Genotyping by sequencing), 

realizada no Instituto de Diversidade Genômica da Universidade de Cornell (EUA).   

A enzima de restrição ApeKI (G/CWGC) foi usada para a preparação da 

biblioteca genômica conforme descrito por Elshire et al., (2011). A coleta de dados foi 

realizada na plataforma Genome Analyzer II (Illumina) e o sequenciamento foi do tipo 

single-end de 96 amostras.  A bioinformática básica e a filtragem dos dados brutos 

basearam-se em estimativas prévias de desequilíbrio de ligação e índices de endogamia 

obtidos para a cultura do arroz. Após o ancoramento dos reads no genoma de referência 
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(“O. sativa_x_v2.0_fasta”), foram detectados os SNPs em cada um dos acessos, definindo 

o valor de Frequência Mínima dos Alelos (FMA) de 0,01, ou seja, valor que corresponde a 

frequência mínima que o alelo deve apresentar para ser considerado na análise. Também 

foram considerados os valores de coeficiente de endogamia igual a 0,9 e cobertura mínima 

dos locos igual a 0,1, que corresponde ao número de acessos com ao menos uma marca em 

cada loco. 

 

3.2.8 Desequilíbrio de ligação (DL) e blocos haplotípicos  

 

O desequilíbrio de ligação (DL) foi estimado utilizando os parâmetros de 

eliminação de genótipos com dados perdidos (missing) ≥ 15%, eliminação de SNPs com 

missing  ≥ 5% e SNPs eliminados com frequência alélica mínima (MAF) ≤ 5%.  

As estimativas da extensão de DL foram calculadas pelo método usual (r²) e 

corrigidas para viés pela estrutura populacional e relacionamento (r²SV), utilizando o 

pacote LDcorSV do R (Desrousseaux et al., 2013). Em contrapartida, a Matriz de 

Relacionamento Genético (GRM) foi estimada pelo algoritmo proposto por Yang et al., 

(2010), utilizando o pacote GCTA (Yang et al., 2011). O decaimento DL foi explicado 

pelo modelo não linear (Hill & Weir, 1988) e ajustado para a função “nls” no programa R. 

Os blocos haplotípicos foram identificados utilizando o software Haploview 

(Barret et al., 2005) com base no método de intervalo de confiança descrito por Gabriel et 

al., (2002):  MAF ≥ 0,05, porcentagem mínima de genotipagem dos indivíduos ≥ 75% e R² 

≥ 0,8. 

 

3.2.9 Estrutura genética populacional e diversidade genética  

  

A estrutura genética populacional foi estimada pela metodologia de Markov 

Chain Monte Carlo (MCMC) pelo programa STRUCTURE (Pritchard et al., 2000). Esta 

análise fundamentada pelo modelo bayesiano gera uma distribuição a posteriori com base 

na cadeira de Markov, identificando a presença de estruturação na população. Foram 

utilizados cerca de 6.000 SNPs com distância mínima de 50.000 pb. A estruturação foi 

executada conforme o modelo de admixture, com 100.000 iterações MCMC com descarte 

(burn-in) das primeiras 100.000 interações, com um número de população (K) variando de 

1 a 10, com 20 iterações testadas. O valor da estatística DeltaK foi determinado a partir da 

logaritmo da probabilidade dos dados [LnP(D)] e do valor estimado de delta K, o qual é  

baseado na taxa de alteração de [LnP(D)] entre os valores sucessivos de K. Dessa maneira 
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pode-se determinar o valor mais provável de subgrupos da população (K) pelo método 

descrito por Evanno et al., (2005), utilizando o programa Structure Harvester v. 0.6 (Earl & 

vonHoldt, 2012). Para a análise de diversidade genética foi utilizada a extensão GenALEx 

6.501 (Peakall & Smouse, 2012) e o pacote Hierfstat do programa R. 

 

3.2.10 Análise de detecção em regiões genômicas com assinatura de seleção  

 

Para a identificação de SNPs com assinatura de seleção (SNPs outliers) foi 

utilizado o método hierárquico de Excoffier et al., (2009) implementado no software 

Arlequin v. 3.5.2.2 (Excoffier el al. 2010). Este software identifica locos outliers, 

comparando os níveis de diversidade genética e diferenciação entre populações. Os 

parâmetros utilizados para o modelo foram de dois demes por grupo, com 20.000 

simulações, para gerar a estimativa de Fst versus heterozigosidade. Os locos que estiveram 

fora do intervalo de confiança (95%) foram considerados outliers (Locos em DL que 

podem ser responsáveis pelas variações fenotípicas do caráter sob seleção). 

 

3.2.11 Análise de GWAS  

 

A análise de GWAS, realizada com os dados de marcadores SNPs e os dados 

de produtividade das análises conjuntas, para tolerância à seca, foi realizada utilizando o 

pacote GAPIT no programa R (Lipka et al., 2012), utilizando a abordagem Compressed 

Mixed Linear Model (Zhang et al., 2010). Nas análises, os SNPs e a estrutura genética 

populacional (utilizando a matriz Q do Structure) foram consideradas de efeitos fixos 

enquanto a matriz de parentesco genético (kinship) foi considerada como fator de efeito 

aleatório. O GWAS foi executado para quatro conjuntos de dados (experimentos dos anos 

de 2010, 2011, 2012 e análise conjunta dos experimentos), sendo os SNPs significativos 

selecionados com base no False Discovery Rate (FDR ≤ 0,05). 

 

3.2.12 Análise de regressão stepwise  

 

Os SNPs significativos associados a tolerância à seca foram submetidos análise 

de regressão stepwise (forward e backward), utilizando o critério AIC pelo pacote MASS 

do programa R. O objetivo da regressão stepwise é manter os preditores (SNPs) mais 

significativos e que explicam a maior parte da variação fenotípica do caráter (R²). Assim, 

foram estimadas a proporção da variância explicada (R²) dos SNPs antes e depois da 

análise de regressão, com o intuito de observar se os SNPs selecionados pela regressão 
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explicariam a mesma porcentagem que o SNPs antes da seleção. 

 

3.2.13 Anotação dos genes candidatos 

  

Os SNPs identificados no GWAS foram estudados quanto ao efeito teórico 

devido à sua posição no genoma, utilizando o software SnpEff 4.3 (Cingolani et al., 2012). 

Os genes identificados na análise foram anotados quanto a função putativa, utilizando o 

website Rice Genome Annotation Project - RGAP (http://rice.plantbiology.msu.edu/)  

(Kawahara  et  al.,  2013). Para os transcritos sem função putativa em arroz realizou-se 

uma busca por genes homólogos anotados em Arabidopsis, utilizando a ferramenta tblastn 

do website The Arabidopsis Information Resource (https://www.arabidopsis.org/) 

(Berardini et al., 2015). 
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3.3 RESULTADOS  

 

3.3.1 Dados Fenotípicos 

 

Para o caráter produtividade houve variação entre os acessos de arroz pelas 

análises descritivas individuais tanto para os três anos de ensaio quanto para a análise 

conjunta, de acordo com a dispersão dos dados observada nos gráfico boxplot (Figura 1). 

Os resultados das análises fenotípicas foram obtidos a partir da predição dos valores de 

médias ajustadas (eBLUPs- Produtividade em kg.ha-1) para cada acesso, ou seja, não foram 

estimados a partir dos valores médios observados nos experimentos de campo.  Essa 

predição permite maior eficiência na comparação dos dados, pois considera as informações 

dos blocos e/ou dos ensaios, promovendo o ajustamento das médias observadas mais 

representativas da realidade pela maior redução do efeito dos resíduos ambientais (Resende 

et al., 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Boxplot dos dados de eBLUPs para os 285 genótipos de arroz de terras altas, 

considerando os ensaios de deficiência hídrica (CDH ou seca) e ensaios sem deficiência 

hídrica (SDH ou irrigado) para os anos individuais e análise conjunta. 

 

Considerando as análises individuais dos três anos para cada ambiente, a 

produtividade média do ensaio sem deficiência hídrica (SDH) do ano de 2011 foi menor 

(646 kg.ha-1) quando comparada aos de 2010 e 2012 (2.427 kg.ha-1 e 2.648 kg.ha-1, 

respectivamente). Por sua vez, nos experimentos conduzidos com deficiência hídrica 
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(CDH), a produtividade média do ano de 2012 (1.338 kg.ha-1) foi maior que os anos de  

2010 e 2011 (1.121 kg.ha-1 e 850 kg.ha-1, respectivamente (Tabela 1). Conforme o   

esperado, os ensaios SDH foram superiores em relação aos ensaios CDH, com média de  

1.935 kg.ha-1 para irrigado e 1.109 kg.ha-1, respectivamente (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Resultado da análise de variância dos dados genotípicos para os experimentos 

SDH (Sem Deficiência Hídrica) e CDH (Com Deficiência Hídrica), para os anos 

individuais (2010, 2011 e 2012) e da análise conjunta. 

h² é a herdabilidade média em sentido amplo;  é a acurácia seletiva; CV é o coeficiente de variação experimental (%). 

 

O parâmetro de herdabilidade média (h2) variou de 0,51 a 0,62 nos dados CDH 

e de 0,56 a 0,62 nos dados SDH.  As menores estimativas de herdabilidade foram obtidas 

para os experimentos CDH nos anos de 2012, 2012 e na análise conjunta quando 

comparadas com as estimativas dos experimentos SDH.   

As acurácias seletivas apresentaram valores aproximados em todos os ensaios 

individuais, variando de 0,76 a 0,87 para o ensaio SDH e de 0,77 a 0,86 no ensaio CDH, ou 

seja, alta magnitude e alta precisão experimental. Essa precisão experimental está 

associada a correlação alta e positiva entre os valores preditos e o valor genotípico 

verdadeiro do tratamento genético.  

Foram ranqueados os acessos em mais produtivos e menos produtivos com 

base nas estimativas de produtividade conjunta dos experimentos CDH, considerando-se o 

valor médio dos acessos (Tabela 2). Os acessos identificados pertencem a todos os estratos, 

quais sejam: Linhagens e Cultivares Brasileiras (LCB), Linhagens e Cultivares 

Introduzidas (LCI) e Variedades Tradicionais (VT).  

Considerando os 20 acessos mais produtivos (20+), as linhagens (LCI e LCB) 

foram, em média, as que obtiveram maiores produtividades, variando de 1.467,82 kg.ha-1 

(A12-286-1-1 , LCB) a 1.809,59 kg.ha-1 (IRAT 141, LCI). Quando considerados os 20 

SDH   CDH 

Núm. de 

genótipos 

Média 

(kg/ha) 
h² 

 

CV  Núm. de 

genótipos 
Média (kg/ha) h² 

 

CV 

Ano 2010  Ano 2010 

285 2427 0,56 0,76 32,87  285 1121 0,62 0,85 41,81 

Ano 2011  Ano 2011 

285 646 0,57 0,84 44,71  285 850 0,51 0,77 38,39 

Ano 2012  Ano 2012 

285 2648 0,64 0,87 32,20  285 1338 0,61 0,86 44,47 

Análise conjunta  Análise conjunta 

285 1935 0,62 0,81 45,84  285 1109 0,53 0,76 56,88 
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acessos menos produtivos (20-), a maioria dos acessos são do estrato VT (60%), cujas 

produtividades variaram de 1.049,57 kg.ha-1 (Cana Roxa, VT) a 1.112,68 kg.ha-1 (Arroz 51, 

VT). 

 

Tabela 2. Ranqueamento dos acessos mais produtivos (20+) e menos produtivos (20-), 

pelas estimativas da produtividade dos dados da análise conjunta (BLUPj). Para 

o ranqueamento desses acessos, foi considerada a média experimental como 

ponto de corte para considerar os acessos mais produtivos dos menos produtivos. 

 

20+ Estrato Origem BLUPj (kg.ha-1) 

IRAT 141 LCI França 1.809,59 

ARROZ CAROLINO VT Brasil 1.607,74 
GUARANI LCB Brasil 1.601,16 

BGA 5975 (IDSA 6) LCB Brasil 1.594,88 

AIMORÉ LCB Brasil 1.586,84 

URUÇUÍ LCB Brasil 1.580,67 
IRAT 112 LCI França 1.577,25 

CARAJÁS LCB Brasil 1.549,50 

JAGUARY VT Brasil 1.533,83 
ARROZ 4 MESES VT Brasil 1.528,03 

TANGARÁ LCB Brasil 1.521,34 

CASCA BRANCA VT Brasil 1.516,36 
CT10006-7-2-M-5-1P-3 LCI Colômbia 1.500,72 

TOX 514-16-101-1 LCI Nigéria 1.493,32 

DOURADÃO VT Brasil 1.485,84 

AGULHA VT Brasil 1.475,01 
CT11891-3-3-3-M LCI Colômbia 1.473,49 

SAIA VELHA VT Brasil 1.472,08 

A12-286-1-1 LCB Brasil 1.467,82 
AGULHA DA TERRA VT Brasil 1.457,84 

20- Estrato Origem BLUPj (kg.ha-1) 

ARROZ 51 VT Brasil 1.112,68 

ARROZ PRETO VT Brasil 1.110,33 
IRAT 10 LCI França 1.108,64 

N.7384 [RPL X DANIELA] LCI França 1.106,31 

IREM 238 LCI França 1.105,83 
CT13572-6-2 LCI Colômbia 1.100,05 

LIGEIRO VERMELHO VT Brasil 1.098,19 

TOX 1871-29 LCI Nigéria 1.094,41 

BAE PELADO VT Brasil 1.092,88 
HONDURAS VT Brasil 1.092,71 

SATURNO X PRATÃO PRECOCE LCB Brasil 1.084,56 

MOTI VT Brasil 1.083,80 
VERMELHÃO VT Brasil 1.078,77 

CUTIÃO BRANCO VT Brasil 1.076,63 

BICO PRETO VT Brasil 1.069,63 
AGULHA VT Brasil 1.065,98 

BICO GANGA VT Brasil 1.063,20 

CANA ROXA VT Brasil 1.049,57 

LS 85-125 LCB Brasil 1.048,74 
TB47H-MR-11-51-3 LCI Filipinas 975,06 
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3.3.2 Desequilíbrio de ligação (DL) e Blocos Haplotípicos 

 

Foram obtidos, para as duas metodologias de sequenciamento, um total de 

542.275 SNPs totais, sendo 526.220 SNPs GBS e 16.055 SNPs CaptureSeq (Apêndice A). 

Posteriormente, foram feitos os seguintes filtros: 1) eliminação de SNPs monomórficos e 

2) Call rate médio (≥ 75%). Assim, foram obtidos um subconjunto de 236.816 SNPs totais 

(Anexo A). 

Os 236.816 SNPs foram submetidos a análise de decaimento de desequilíbrio 

de ligação (DL), resultado assim um conjunto final de 41.338 SNPs e 252 genótipos (50 

LCB, 57 LCI e 145 VT- Apêndice B), os quais foram utilizados nas análises posteriores 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3. Obtenção de SNPs, através da análise de desequilíbrio de ligação (DL).  

Análise de Desequilíbrio de Ligação (DL) 

Número inicial de marcadores 

Painel Número de SNPs Número de Genótipos   

GBS 221.393 285  
CaptureSeq 15.423 285  

Total 236.816 285   

Filtro 1 (eliminação de genótipos com ≥ 15% de dados perdidos) 

Número de genótipos antes 

do filtro 

Número de 

genótipos depois do 

filtro 

% de genótipos 

eliminados 
  

285 252 11,58%   

Filtro 2 (Eliminação de SNPs com ≥ 5% de dados perdidos 

Painel 
Número de SNP 

antes do filtro 

Número de SNP 

depois do filtro 

% de SNPs 

eliminados 

GBS 221.393 112.042 49,39% 

CaptureSeq 15.423 15.177 1,6% 

Total 236.816 127.219 46,28% 

Filtro 3 (Eliminação de SNPs com MAF ≤ 5%) 

Painel 
Número de SNP 

antes do filtro 

Número de SNP 

depois do filtro 

% SNPs de 

eliminados 

GBS 112.042 35.763 68,08% 

CaptureSeq 15.177 5.625 62,94% 

Total 127.219 41.388 67,47% 

 

O padrão de DL foi estimado com relação à distância entre os marcadores para 

cada um dos cromossomos, considerando 252 genótipos para a análise (Figura 2).  
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Figura 2. Padrão da curva de decaimento do DL com relação à distância entre os marcadores SNPs 
até 3 Mb em todos os cromossomos de O. sativa ssp. japonica (A) Todos os marcadores 

(GBS e CaptureSeq); (B) Apenas marcadores oriundos de GBS; (C) Apenas marcadores 

oriundos de CaptureSeq. A seta na figura corresponde ao decaimento médio do DL para 
A, B e C. 

 

Considerando todos os marcadores, a distribuição do r² mostrou decaimento 

com o aumento da distância física entre os marcadores, apresentando alto DL até a 

distância de aproximadamente 454 kb para todos os marcadores. Em média, o DL não 

decaiu rapidamente como aumento da distância física. Com relação aos dados de GBS e 

CaptureSeq, o decaimento do DL foi na distância aproximada de 825 e 1204 kb, 

respectivamente.  

O cromossomo 1 de O. sativa ssp. japonica tem maior tamanho (43,27 Mpb) 

indicando também o maior número de SNPs genotipados (5.903 SNPs) e média de 136,42 

SNPs/Mpb. Considerando o menor cromossomo (9, com 23,01 Mpb), foram identificados 

2260 SNPs, com uma média de 98,22 SNPs/Mpb.   

 

Tabela 3. Distribuição dos SNPs nos 12 cromossomos de O. sativa ssp. japonica após análise de 
desequilíbrio de ligação (DL). 

Cromossomo  
Tamanho 

(Mpb) 

SNPs selecionados após análise de DL Média de 

SNP/Mpb  GBS CaptureSeq  Total 

1 43,27 5.244 659 5.903 136,42 

2 35,93 4.017 552 4.569 127,16 

3 36,41 4.371 583 4.954 136,06 
4 35,50 3.185 659 3.844 108,28 

5 29,95 2.564 503 3.067 102,40 

6 31,24 3.099 482 3.581 114,63 
7 29,69 2.646 459 3.105 104,58 

8 28,44 2.365 301 2.666 93,74 

9 23,01 2.043 217 2.260 98,22 

10 23,20 2.279 323 2.602 112,15 
11 29,02 2.280 597 2.877 99,14 

12 27,53 1.670 290 1.960 71,19 

Total 373,19 35.763  5.625  41.388 110,77 
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*Informações obtidas pelo Rice Genome Annotation Project (http://rice.plantbiology.msu.edu)  

 

Através da análise de haplótipos para os dados de genotipagem por 

CaptureSeq, foram identificados 814 blocos haplotípicos para os 12 cromossomos (Tabela 

4), variando de 28 blocos (cromossomo 9) a 111 blocos (cromossomo 1). Um total de 

4.333 SNPs (77,03%) foram distribuídos nos blocos, com uma média de aproximadamente 

5 SNPs por bloco. Os cromossomos 9 (82,49%) e 5 (82,11%) apresentaram o maior e 

menor percentual de SNPs dentro dos blocos, respectivamente. O tamanho médio dos 

blocos foi de 1.625,28 kb, sendo que o maior bloco apresentou um tamanho de 3.394,05 kb 

(cromossomo 3) e o menor de 386,49 kb (cromossomo 10). Em média, 5,45% do genoma 

foi coberto pelos blocos, justificado pelo genotipagem em regiões específicas do genoma 

(genes candidatos) oriundos do sequenciamento de transcriptoma (RNAseq). 

 

Tabela 4. Identificação de blocos haplotípicos baseada na genotipagem de arroz de terras altas   

utilizando a técnica de CaptureSeq e GBS conjuntamente. 

Genotipagem 
Cromos
somo 

Número 
de 

blocos 

Total SNPs/ 
blocos 

haplotípicos  

Média 
SNP 

/bloco 

SNPs/ 
blocos 

haplotípicos 
(%) 

Tamanho 
dos 

blocos 
(kb) 

Tamanho do 
cromossomo 

(kb)a 

Cobertua 
do 

genoma 

no bloco 
(%) 

CaptureSeq  

1 111 490 4,41 74,36 2.557,24 43.270,92 5,91 
2 88 425 4,83 76,99 2.404,89 35.937,25 6,69 
3 75 441 5,88 75,64 3.394,05 36.413,82 9,32 
4 80 492 6,15 74,66 1.586,26 35.502,69 4,47 
5 60 413 6,88 82,11 1.482,57 29.958,43 4,95 
6 71 390 5,49 80,91 2.155,31 31.248,79 6,90 

7 71 358 5,04 78,00 1.593,76 29.697,62 5,37 
8 50 221 4,42 73,42 1.100,79 28.443,02 3,87 
9 28 179 6,39 82,49 851,67 23.012,72 3,70 
10 45 246 5,47 76,16 386,49 23.207,29 1,67 
11 83 457 5,51 76,55 2.414,01 29.021,11 8,32 
12 52 221 4,25 76,21 416,28 27.531,86 1,51 

  Total 814 4.333 - -  373.245,52 - 

CaptureSeq e 
GBS 

1 739 2.665 3,61 45,15 6.938,24 43.270,92 16,03 
2 559 2.064 3,69 45,17 7.169,51 35.937,25 19,95 
3 600 2.269 3,78 45,80 8.003,89 36.413,82 21,98 

4 457 1.887 4,13 49,09 7.463,23 35.502,69 21,02 
5 372 1.501 4,03 48,94 6.183,54 29.958,43 20,64 
6 454 1.870 4,12 52,22 8.082,56 31.248,79 25,87 
7 416 1.660 3,99 53,46 8.616,78 29.697,62 29,02 
8 332 1.266 3,81 47,49 5.271,56 28.443,02 18,53 
9 272 1.031 3,79 45,62 4.320,78 23.012,72 18,78 
10 344 1.332 3,87 51,19 4.930,1 23.207,29 21,24 
11 398 1.615 4,06 56,13 6.308,55 29.021,11 21,74 

12 417 1.662 3,99 84,80 5.811,46 27.531,86 21,11 

  Total 5.360 20.822 - - - 373.245,52 - 
a Kawahara et al. (2013). 

 

Quando as análises foram executadas considerando conjuntamente os dados do 

CaptureSeq e de GBS, foram identificados 5.360 blocos, que representam 21,19% de 
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cobertura no genoma de arroz, e média de 4 SNPs por bloco. Nos blocos 1 e 9 foram 

encontrados os maiores e menores números de blocos (739 e 272 blocos, respectivamente). 

Em média, 21,33% do genoma foi coberto pelos blocos devido a maior distribuição dos 

SNPs obtidos por GBS.  

 

3.3.3 Caracterização estrutural dos SNPs  

 

Os SNPs foram alinhados ao longo dos 12 cromossomos com a sequência do 

genoma de referência de arroz Nipponbare (Figura 3), com média de e 110,77 SNPs/Mpb 

(Tabela 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 3. Perfil da distribuição dos 41388 SNPs nos 12 cromossomos de Nipponbare (O. 

sativa ssp. japonica), identificados pelas metodologias de CaptureSeq e GBS. 

  

3.3.4 Estrutura genética populacional e diversidade genética  

 

A determinação da estrutura populacional pelos marcadores SNPs identificou 

duas sub-populações (K=2). A maioria das linhagens (LCB e LCI) se enquadraram na 

população K=1 e as VT na população K=2. Estes dados podem ser visualizados no gráfico 

Delta K (Structure Harvester) e barplot (Pophelper) (Figura 4).  
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Figura 4. Estruturação com dados de marcadores SNPs, obtidos pela metodologia de 

CaptureSeq e GBS. O resultado evidencia a formação de duas subpopulações 

(K=2). 

 

A análise de diversidade genética para 5.625 SNPs CaptureSeq, considerando 

as populações de Linhagens e VT, revelou que as estimativas médias calculadas de 

heterozigosidade observadas (Ho) para Linhagens e VT foram menores com relação a 

heterozigosidade esperada (He), indicando a alta taxa de locos em homozigose (Tabela 5).  

O coeficiente de endogamia (F) médio total de acessos foi de 0,894. O Fst 

global estimado entre Linhagens e VT foi de 0,089, indicando que houve moderado grau 

de diferenciação genética entre as populações, ou seja, a maior parte da variabilidade 

genética está dentro das populações e não entre elas. O Fis global foi estimado em 0,896, o 

qual indica que há alto coeficiente de endogamia entre as populações, concluindo assim 

que a maior parte da diversidade genética foi intrapopulacional. O índice Fit foi de 0,905 

que indica que há alta quantidade de homozigotos que podem ser oriundos de   

autofecundação ou cruzamentos entre indivíduos aparentados. 

Quando são consideradas três populações (LCB e LCI são discriminadas), as 

estimativas médias de Ho, He e F foram bem próximas aos valores estimados quando 

foram consideradas apenas duas populações (VTs e Linhagens) (Tabela 5). 

Adicionalmente, os índices Fst, Fis e Fit também tiveram valores similares entre as duas 

populações (Tabela 5). Foram identificados somente alelos privados (184) quando os 

genótipos foram agrupados em duas populações. 
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Tabela 5. Diversidade genética e divergência entre dois grupos de arroz de terras altas considerando 

a genotipagem de CaptureSeq.  

Tamanho da amostra (S), número de alelos privados (Âp), heterozigosidade observada (Ho), heterogizosidade esperada (He), coeficiente 

de endogamia (F), diferenciação genética (Fst), índice de fixação (Fis), endogamia total (Fit) são apresentados. 

 

Considerando os marcadores SNPs GBS (Tabela 6), os resultados mostraram 

que o coeficiente F, além da Ho, He e dos índices F foram similares quando comparadas 

duas e três populações e semelhantes aos de CaptureSeq, indicando que a maior parte da 

variação genética está intrapopulacional, que a alta endogamia e todos os locos estão em 

homozigose.  O número de alelos privados foi de 26 para o grupo de Linhagens e de 48 

alelos para o grupo de VT, enquanto que quando consideradas três populações, foram 

identificados 3 alelos privados para LCB, 1 para LCI e 48 alelos para VT. 

 
Tabela 6. Diversidade genética e divergência entre dois grupos de arroz de terras altas para a 

genotipagem GBS. 

Genotipagem População Grupo S Âp Ho (SE) He (SE) F (SE) Fst (SE) Fis (SE) Fit (SE) 

GBS 

1 Linhagens 107 26 
0,000± 

0,000 

0,228± 

0,002 

1,000± 

0,000 0,027± 

0,001 

1,000± 

0,001 

1,000± 

0,001 
2 VT 145 48 

0,000± 

0,000 

0,198± 

0,002 

1,000± 

0,000 

  Total 252 - 
0,000± 

0,000 

0,228± 

0,001 

1,000± 

0,000       

1 LCB 50 3 
0,000± 

0,000 

0,198± 

0,002 

1,000± 

0,000 

0,030± 

0,001 

1,000± 

0,001 

1,000± 

0,001 
2 LCI 57 1 

0,000± 

0,000 

0,237± 

0,002 

1,000± 

0,000 

3 VT 145 48 
0,000± 

0,000 

0,198± 

0,002 

1,000± 

0,000 

  Total 252 -  
0,000± 

0,000 

0,214± 

0,001 

1,000± 

0,000 
    

  
Tamanho da amostra (S),, número de alelos privados (Âp), heterozigosidade observada (Ho), heterogizosidade esperada (He), 

coeficiente de endogamia (F), diferenciação genética (Fst), índice de fixação (Fis), endogamia total (Fit) são apresentados. 

  

Genotipagem População Grupo   S Âp Ho (SE) He (SE) F (SE) Fst (SE) Fis (SE) Fit (SE) 

CaptureSeq 

1 Linhagens 107  184 
0,030± 

0,001 

0,244± 

0,002 

0,882± 

0,004 0,089± 

0,001 

0,896± 

0,001 

0,905± 

0,001 
2 VT 145  0 

0,024± 

0,001 

0,259± 

0,002 

0,907± 

0,004 

 
Total 252  - 

0,027± 

0,001 

0,251± 

0,001 

0,894± 

0,003     

1 LCB 50  0 
0,026± 

0,001 

0,228± 

0,002 

0,894± 

0,004 

0,076± 

0,001 

0,896± 

0,001 

0,904± 

0,001 
2 LCI 57  0 

0,034± 

0,001 

0,251± 

0,002 

0,863± 

0,004 

3 VT 145  0 
0,024± 

0,001 

0,258± 

0,002 

0,907± 

0,004 

 
Total 252  - 

0,028± 

0,001 

0,246± 

0,001 

0,888± 

0,002     
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3.3.5 Análise de detecção em regiões genômicas com assinatura de seleção 

 

Um total de 753 SNPs outliers (locos que possuem padrão de variação 

discrepantes que provavelmente são afetados pela seleção) foram identificados (p ≤ 0,05) 

para a genotipagem CaptureSeq considerando os 252 acessos dos três estratos (LCI, LCB e 

VT). Desse total, 171 SNPs outliers foram identificados fora dos blocos haplotípicos, e 

localizados em 145 genes. A análise de enriquecimento de GO (Figura 5) revelou grande 

número de genes associados a processos biológicos, como por exemplo, genes associados a 

resposta a estímulos abióticos (17 genes) e genes responsivos a estresse (28 genes).  Dentro 

dos blocos haplotípicos foram identificados 582 SNPs em 250 genes. A análise de GO 

revelou que 28 genes estão relacionados a resposta a estresses e 16 estão associados a 

respostas a estímulos abióticos (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5. Classificação funcional de 171 SNPs outliers de CaptureSeq anotados com os termos GO considerando 145 
genes fora dos blocos de ligação, relacionados aos atributos de componente celular, função molecular e 
processo biológico para as populações de LCI, LCB e VT em 252 genótipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Classificação funcional de 582 SNPs outliers de CaptureSeq anotados com os termos GO 

considerando 250 genes dentro dos blocos de ligação, relacionados aos atributos de componente 
celular, função molecular e processo biológico para as populações de LCI, LCB e VT em 252 

genótipos. 
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Através da análise do impacto do SNP, para os 171 SNPs fora dos blocos, 

22,3% das variantes dos marcadores estão localizadas em éxons, 2,92% em regiões 

intergênicas e 1,33% em íntrons. Com relação ao impacto, foram identificadas 1,33% de 

variantes com alto impacto, 9,81% com baixo impacto, 11,01% com impacto moderado e 

77,85% com impacto modificador (Tabela 7).  

 

Tabela 7. Classificação e número de efeitos dos 171 SNPs outliers identificados pela 

genotipagem CaptureSeq. 

 

Considerando as variantes de alto impacto (variantes que provavelmente 

causam a truncagem da proteína ou perda de função), quatro variantes estão relacionadas a 

códon de parada (variantes dos SNP S04_14039841 do gene LOC_Os04g24469). Além 

disso, foram localizadas variantes relacionadas com a mudança na matriz de leitura para a 

codificação proteica:  uma variante para o SNP S04_1403986 (gene LOC_Os04g244690), 

uma variante para o SNP S11_28370 (gene LOC_Os11g01050), uma variante para o SNP 

S02_15736003 (gene  LOC_Os02g26810), uma variante para o SNP S02_16702343 (gene 

LOC_Os04g24469),  duas variantes para o SNP S04_30482524 (gene LOC_Os04g51460) 

Genotipagem Efeitos Tipo de efeito Contagem Percentual (%) 

CaptureSeq 

Região 

Downstream 267 35,41 

Éxon 168 22,29 

Intergênico 22 2,92 

Íntron 10 1,33 

Região do sítio de união 3 0,4 

Upstream 257 34,09 

UTR 3’ 12 1,6 

UTR 5’ 15 1,99 

Impacto 

Alto 10 1,33 

Baixo 74 9,81 

Moderado 83 11,01 

Modificador 587 77,85 

Tipo 

Variante 3’UTR  12 1,56 

Variante 5’UTR  13 1,71 

Alteração e exclusão do códon 3 0,4 

Variante downstream do gene 267 35,04 

Mudança de quadro 8 1,05 

Região intergênica 22 2,89 

Variante não sinônima 84 11,02 

Variante da região de união 3 0,4 

Códon de parada 3 0,4 

Variante sinônima 70 9,19 

Variante upstream do gene 257 33,73 
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relacionados com a mudança na matriz de leitura. Esses SNPs estão relacionados a diversas 

funções putativas em genes, conforme anotação no RGAP (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Anotação dos genes relacionados a alto impacto na análise de SnpEff para os 

171 SNPs outliers CaptureSeq. 

 

Com relação à genotipagem GBS, foram identificados 266 SNPs outliers para 

os três estratos. Destes, 115 SNPs foram identificados em regiões gênicas e suas funções 

putativas foram identificadas. Fora dos blocos haplotípicos foram identificados 83 SNPs 

em 83 genes (Figura 7) e dentro dos blocos 32 SNPs em 32 genes (Figura 8), nos quais 

estão relacionados a diversos componentes celulares, processos biológicos e funções 

biológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Classificação funcional de 83 SNPs outliers de GBS anotados com os termos 

GO considerando 83 genes fora dos blocos de ligação, relacionados aos 

atributos de componente celular, função molecular e processo biológico para as 

populações de LCI, LCB e VT em 252 genótipos. 

 

 

 

 

Gene Função putativa dos genes 

LOC_Os11g01050 
Domínio contendo proteína da subunidade do complexo exocisto 

exo70, expressa 

LOC_Os02g26810 Citocromo P450, putativa, expresso 

LOC_Os02g28220 Proteína da família transferase, putativa, expressa 

LOC_Os04g24469 Proteína induzida por jasmonato, putativa, expressa 

LOC_Os04g51460 Família glicosil hidrolases 16, putativa, expressas 
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Figura 8. Classificação funcional de 32 SNPs outliers de GBS anotados com os termos 

GO que considerando 32 genes fora dos blocos de ligação, relacionados aos 

atributos de componente celular, função molecular e processo biológico para as 

populações de LCI, LCB e VT em 252 genótipos. 

 

3.3.6 GWAS 

 

Considerando as análises individuais e conjunta, após a correção dos p-valores 

utilizando múltiplos testes de hipóteses (False Discovery Rate – FDR) para os ensaios 

CDH, foram identificados 29 SNPs (12 por CaptureSeq e 17 por GBS) significativamente 

associados ao caractere “produtividade” nos experimentos de 2010 e 2011 (Tabela 8). 

Somente um SNP (S07_25202309) foi identificado como significativo para a 

produtividade no experimento irrigado, no ano de 2011.  

Os valores de R², que representa a proporção da variância explicada pelo SNP, 

variaram de 0,09 (todos os SNPs obtidos na análise conjunta) a 0,20 (SNP S05_7256817). 
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Tabela 8. Resultado GWAS com estratos individuais para seca, irrigado e análise conjunta.  

SNP Crom Posição 
Alelo 

(Ref)  

Alelo 

(Alt) 
FDR R² Ano Ensaio Genotipagem 

S01_23885433 1 23885433 G T 1,81x10-05 0,14 2010 Seca GBS 

S01_30926462 1 30926462 T C 1,21x10-05 0,14 2010 Seca GBS 

S01_32789543 1 32789543 T C 4,84x10-06 0,16 2010 Seca GBS 

S01_32789557 1 32789557 T G 9,68x10-06 0,15 2010 Seca GBS 

S01_8375316 1 8375316 T G 2,42x10-06 0,17 2010 Seca GBS 

S03_3311741 3 3311741 C G 1,94x10-05 0,14 2010 Seca GBS 

S03_35780547 3 35780547 G A 1,57x10-05 0,14 2010 Seca GBS 

S04_27195948 4 27195948 G C 2,06x10-05 0,13 2010 Seca GBS 

S04_35281220 4 35281220 C T 1,45x10-05 0,14 2010 Seca GBS 

S05_21266402 5 21266402 G T 1,33x10-05 0,15 2010 Seca GBS 

S05_29213630 5 29213630 A C 1,09x10-05 0,14 2010 Seca GBS 

S05_7256817 5 7256817 A G 8,89x10-06 0,20 2010 Seca CaptureSeq 

S08_22353023 8 22353023 T C 7,26x10-06 0,15 2010 Seca GBS 

S08_28201815 8 28201815 G A 3,56x10-05 0,15 2010 Seca CaptureSeq 

S09_18281732 9 18281732 T C 3,63x10-06 0,15 2010 Seca GBS 

S10_20183732 10 20183732 G T 1,78x10-05 0,16 2010 Seca CaptureSeq 

S01_10102226 1 10102226 G A 8,89x10-06 0,13 2011 Seca CaptureSeq 

S01_26802303 1 26802303 C T 3,56x10-05 0,09 2011 Seca CaptureSeq 

S03_14547007 3 14547007 T C 6,22x10-05 0,13 2011 Seca CaptureSeq 

S03_14547049 3 14547049 T C 7,11x10-05 0,13 2011 Seca CaptureSeq 

S03_14547103 3 14547103 A G 5,33x10-05 0,13 2011 Seca CaptureSeq 

S04_30523413 4 30523413 C T 4,44x10-05 0,15 2011 Seca CaptureSeq 

S04_6595180 4 6595180 C G 1,78x10-05 0,15 2011 Seca CaptureSeq 

S04_6595187 4 6595187 T C 2,67x10-05 0,13 2011 Seca CaptureSeq 

S03_12834899 3 12834899 T G 3,39x10-05 0,09 Conjunta Seca GBS 

S05_17247374 5 17247374 G A 2,90x10-05 0,09 Conjunta Seca CaptureSeq 

S09_12396525 9 12396525 C G 3,02x10-05 0,09 Conjunta Seca GBS 

S10_15699535 10 15699535 C T 3,14x10-05 0,09 Conjunta Seca GBS 

S11_448627 11 448627 A C 3,27x10-05 0,09 Conjunta Seca GBS 

S07_25202309 7 25202309 C T 1,40x10-06 0,13 2011 Irrigado GBS 
Cromossomo (Crom), Alelo de referência do SNP (Ref), Alelo alternativo do SNP (Alt), R² é a proporção da 

variância explicada pelo SNP 

 

3.3.7 Análise de regressão stepwise  

 

Para a análise de regressão stepwise foram utilizados os 12 SNPs significativos 

identificados pela tecnologia de CaptureSeq  e 17 SNPs significativos oriundos da 

tecnologia de GBS, que compuseram o modelo completo da regressão (Tabelas 9 e 10). 

Considerando os SNPs totais (Pró regressão stepwise), sendo 12 SNPs 

CaptureSeq e 17 SNPs GBS, a proporção da variância fenotípica predita acumulada (R² 

acumulado) para CaptureSeq  foi de 5,34% de 9,47% para GBS. Com relação a variância 

fenotípica predita ajustada (R² ajustado), o valor para CaptureSeq foi de 1,24 e de GBS de 
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2,61. 

Considerando os SNPs que foram mantidos no modelo stepwise, que explicam 

a maior parte da variação fenotípica do caráter, foram selecionados 3 SNPs Capture Seq e 

3 SNPs GBS (pós regressão stepwise), nos quais as estimativas de R² acumulado foram de 

3,67 e 6,54 para CaptureSeq e GBS, respectivamente. Ainda, as estimativas de  R² ajustado 

fora 2,46 para CaptureSeq e de 5,36 para GBS (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Resultado regressão stepwise dos dados de CaptureSeq e GBS, utilizando os 

eBLUPs da na análise conjunta. 

Genotipagem   Pró regressão stepwise  Pós regressão stepwise  

CaptureSeq 

R2 acumulado (%) 5,34 3,67 

R2 ajustado (%) 1,24 (1) 2,46 (1) 

p-valor 0,2297 0,0397 

GBS 

R2 acumulado (%) 9,47 6,54 

R2 ajustado (%) 2,61 (2) 5,36 

p-valor 0,1481 0,0011 
(1) Não houve diferença estatística. Teste de significância Pr(>F) = 0,9309. 

(2) Não houve diferença estatística. Teste de significância Pr(>F) = 0,9215. 

 
 

Dos três SNPs  para CaptureSeq, somente o SNP S5_7256817(A/G) 

diferenciou estatisticamente os eBLUPs dos genótipos (para o ano 2012 e análise conjunta) 

para 248 dos 252 genotiposs avaliados (Figura 13) , sendo que os acessos que apresentaram 

o alelo A tiveram produtividade superior àqueles que continham o alelo G (Figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Boxplot da produtividade das médias ajustadas (eBLUPs) considerando a 

genotipagem do SNP S5_7256817 da metodologia de CaptureSeq para 248 

dos 252 genótipos de arroz de terras altas. 

 

Para os três SNPs identificados por GBS (S1_32789557, S4_35281220 e 
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S10_15699535) o SNP S1_32789557 (T/G) diferenciou estatisticamente os eBLUPs dos 

genótipos na análise de regressão (p ≤ 0.05) somente para o ano de 2012. Para este SNP 

foram identificados genótipos com locos em homozigose (TT) (com maiores médias de 

produtividade) e em heterozigose (GT) (menores médias de produtividade). Somente para 

o ano de 2011 os genótipos que possuíam o padrão TT tiveram médias de produtividade 

inferiores ao genótipos  GT. Este marcador, considerando a análise in silico, mesmo sendo 

selecionado pela análise de regressão stepwise, provavelmente não é um candidato para 

validação no uso de seleção assistida, pois não teve resultado consistente (2011 apresentou 

padrão TT para médias ajustadas inferiores e GG para médias superiores) e ainda não 

apresentou resultado significativo para a análise conjunta. 

 

3.3.8 Predição dos efeitos dos marcadores 

 

Para todos os 5.625 marcadores SNPs de CaptureSeq, a maioria dos efeitos foi 

identificada para genes em regiões codificantes (23,34%) do que para introns (1,86%), 

assim como foi observado para os 35.763 marcadores SNPs do GBS, onde a maioria dos 

efeitos ocorreu em éxons (13,21%) em relação a íntrons (2,02%) (Tabela 11). Isto indica 

que, mesmo com o menor número de SNPs genotipados para sequenciamento CaptureSeq, 

o maior número de efeitos identificados foi para os genes candidatos. Isto é esperado, uma 

vez que os genes para a genotipagem por captura eram previamente conhecidos e 

relacionados a tolerância à seca em arroz. Conforme o tipo de impacto, foram identificados 

127939 efeitos modificadores (86,78%), 11.113 do tipo moderado (7,54%), 8.189 do tipo 

baixo (5,55%) e 187 do tipo alto (0,13%) para GBS. 
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Tabela 11. Número de efeitos por região e impacto para os marcadores GBS e CaptureSeq  

utilizando o SnpEff. 

Genotipagem Efeitos Tipo de efeito Contagem Percentual (%) 

CaptureSeq  

Região 

Downstream 8.348 35,62 

Éxon 5.470 23,34 

Intergênico 794 3,39 

Íntron 437 1,86 

Transcrito 7.689 32,80 

Upstream 352 1,50 

UTR 3’ 267 1,14 

UTR 5’ 8.348 35,62 

Impacto 

Alto 692 2,95 

Baixo 2.047 8,73 

Moderado 2.762 11,78 

Modificador 17.938 76,53 

GBS 

Região 

Downstream 53.888 36,55 

Éxon 19.468 13,21 

Intergênico 14.286 9,7 

Íntron 2.974 2,02 

Transcrito 1 0,001 

Upstream 51.216 34,74 

UTR 3’ 2.204 1,49 

UTR 5’ 3.174 2,15 

Impacto 

Alto 187 0,13 

Baixo 8.189 5,55 

Moderado 11.113 7,54 

Modificador 127.939 86,78 

 

3.3.9 Anotação putativa dos genes 

 

O posicionamento dos SNPs em genes permitiu a identificação de transcritos 

associados à tolerância à seca em arroz de terras altas. A anotação funcional dos transcritos 

foi baseada em termos GO, depositados no banco de dados do RGAP. 

Do total de 41.338 SNPs, 12 foram identificados por CaptureSeq e 17 por 

GBS. Os SNPs S03_14547007, S03_14547049 e S03_14547103 (CaptureSeq) estão no 

mesmo bloco haplotípico, indicando que esses SNPs estão co-segregando. Isso também foi 

identificado para os SNPs S04_6596180 e S04_6595187 (CaptureSeq) (Tabela 12).  
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 Tabela 12. Anotação dos genes putativos de SNPs significativos  de CaptureSeq  e GBS no RGAP para o experimento de seca e irrigado. 
Genotipagem SNP Crom Gene Descrição QTL (qTaro) Trabalhos relacionados 

CaptureSeq  

S05_7256817* 5 LOC_Os05g12640 Domínio BURP contendo proteína, expressa  Ding et al. (2009); Liu et al. (2014) 

S08_28201815 8 LOC_Os08g44910 Proteína de ligação de DNA, putativa, expressa  - 

S10_20183732 10 LOC_Os10g37720 Hidrolase, proteína da família alfa / beta, putativa, expressa  Mindrebo et al. (2016) 

S01_10102226 1 LOC_Os01g18050 Domínio tubulina/FtsZ contendo proteína, putativa, expressa rfw1b Li et al. (2005) 

S01_26802303 1 LOC_Os01g46970 Fator de transcrição, putativo, expresso rfw1b, brt1d Li et al. (2005); Yambao et al. (1992) 

S03_14547007 3 LOC_Os03g25450 
Subunidade 4 do complexo de ribonucleoproteínas h / ACA, 

putativa, expressa 
 Tomoko & Ferré-D’Amaré (2010); Ge & Yu 

(2013) 

S03_14547049 3 LOC_Os03g25450 
Subunidade 4 do complexo de ribonucleoproteínas h / ACA, 

putativa, expressa 
 Tomoko & Ferré-D’Amaré (2010); Ge & Yu 

(2013) 

S03_14547103 3 LOC_Os03g25450 
Subunidade 4 do complexo de ribonucleoproteínas h / ACA, 

Putativa, expressa 
 Tomoko & Ferré-D’Amaré (2010); Ge & Yu 

(2013) 

S04_30523413 4 LOC_Os04g51520 Família de glicosil-hidrolases 16, putativa, expressa rfw4a, qPN-4b Qu et al. (2008); Zou et al. (2005) 

S04_6595180 4 LOC_Os04g12010 Glicosiltransferase, putativa, expressa  
  
  

S04_6595187 4 LOC_Os04g12010 Glicosiltransferase, putativa, expressa   

S05_17247374 5 LOC_Os05g29810 Domínio AP2 contendo proteína, expressa   Phukan et al. (2017) 

GBS 

S01_23885433 1 LOC_Os01g42130 Proteína expressa rfw1b, brt1d Li et al. (2005); Yambao et al. (1992) 

S01_30926462 1 LOC_Os01g53800 
Carboxipeptidase 2 de glutamato, putativa, expressa 

rfw1b, brt1d, qLRC-1 
Li et al. (2005); Yambao et al. (1992); You 

et al. (2006) 

S01_32789543 1 LOC_Os01g56810 
Precursor da citocinina desidrogenase, putativo, expresso  

rfw1b, brt1d, qLRC-1 
Li et al. (2005); Yambao et al. (1992); You 

et al. (2006) 

S01_32789557 1 LOC_Os01g56810 
Precursor da citocinina desidrogenase, putativo, expresso 

rfw1b, brt1d, qLRC-1 
Li et al., (2005); Yambao et al., (1992); You 

et al. (2006) 

S01_8375316 1 LOC_Os01g14932 Proteína ser/thr quinase semelhante a NAK, putativa, expressa rfw1b Li et al. (2005) 

S03_3311741 3 LOC_Os03g06570  
Proteína da família de motivos de ligação à calmodulina QI, 

putativa, expressa 
qtl3.1, dth3.1, rn3 Bernier et al. (2007); Moncada et al. (2001)  

S03_35780547 3 LOC_Os03g63310 Citocromo P450 71E1, putativo, expresso   

S04_27195948 4 LOC_Os04g45920 Domínio proteico quinase contendo proteínas, expresso rfw4a Qu et al. (2008) 

S04_35281220 4 LOC_Os04g59340 Região de ligação a RNA RNP-1, putativa, expressa gpps4.1, rpf4.1, bmc4.1 Babu et al. (2003); Zhang et al. (2001)    

S05_21266402 5 LOC_Os05g35840 Proteína expressa   

S05_29213630 5 LOC_Os05g50910 
Extra-grande relacionada à proteína G, putativa, expressa  

 
Grigston et al. (2008); Yu & Assmann 

(2015); Urano et al. (2016) 
 

S08_22353023 8 - -   

S09_18281732 9 LOC_Os09g30070 Proteína expressa rdw9 Li et al. (2005) 

S03_12834899 3 LOC_Os03g22410 Domínio DUF567 contendo proteína, putativa, expressa  Tong et al. (2016) 

S09_12396525 9 - 
 

  

S10_15699535 10 LOC_Os10g30210 Proteína expressa   

S11_448627 11 LOC_Os11g01842 SAG20, putativo, expresso     

 S07_25202309** 7 LOC_Os07g42104 Proteína expressa   

*SNP selecionado pela análise de regressão stepwise e validado in silico como associado à tolerância à seca. 

**SNP identificado para o experimento irrigado.
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3.4 DISCUSSÃO  

 

3.4.1 Dados fenotípicos 

 

A época de instalação dos experimentos e o ambiente foram adequados para a 

avaliação do caráter “produtividade” associado à tolerância à seca, devido a altas 

temperaturas e escassez de chuvas, permitindo o maior controle de água na irrigação 

aplicada, como citado por Heinemann et al. (2007). 

Um dos maiores desafios dos programas de melhoramento genético é o 

desenvolvimento de genótipos com maior tolerância à seca, visto que a seca é um dos 

estresses ambientais de maior relevância para a agricultura. Para que os dados fenotípicos 

pudessem ser analisados, de forma a obter médias ajustadas para a análise de variância, o 

modelo estatístico utilizado foi o de modelos lineares mistos (MLM).  

A utilização das médias ajustadas através da predição de valores genéticos 

(eBLUPs), associado a cada um dos acessos, permitiu a obtenção de valores mais 

representativos da realidade, com menor interferência do efeito ambiental, como citado por 

Resende et al. (1996). Com relação às análises do caráter produtividade, foi observada 

grande variação das médias fenotípicas, conforme a dispersão dos dados apresentada no 

gráfico de boxplot. Esta variação pode ser atribuída a fatores genéticos e ambientais e da 

interação genótipo por ambientes, que pode alterar o rendimento dos acessos. Desta 

maneira, observou-se que produtividade média ajustada dos ensaios SDH foram superiores 

às dos ensaios CDH tanto nas análises anuais quanto na conjunta, confirmando o observado 

por Crusciol et al. (2003) e Terra et al. (2013).  

Foram identificados 20 genótipos mais produtivos em ambiente com 

deficiência hídrica pelo ranqueamento das médias ajustadas. Destas, O melhor desempenho 

médio produtivo foi o das Linhagens (12 genótipos dos 20 mais produtivos).  Isto 

evidencia que o programa de melhoramento de arroz propicia a obtenção de novas 

cultivares de linhagens ou cultivares com maior potencial produtivo e mais adaptável as 

condições de cultivo. Além disso, alguns acessos VT (8 das 20 mais produtivas) também 

apresentaram bom desempenho médio, o que reforça a potencialidade do uso das VT nos 
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programas de melhoramento genético por conter combinações alélicas favoráveis que  

podem ser utilizadas no desenvolvimento de linhagens e cultivares (Bueno et al., 2012). 

Quando analisados os componentes da análise de variância (h², rgg e CV), a 

herdabilidade apresentou valores distintos nos dois experimentos, com herdabilidade média 

geral na análise conjunta de 0,62 para o experimento SDH e de 0,53 para o experimento 

CDH. A menor herdabilidade em arroz de terras altas é esperada, uma vez que o déficit 

hídrico dificulta a maior expressão dos alelos favoráveis, resultando em menor potencial 

produtivo dos genótipos. Dessa maneira, uma grande parte da variação dos fenótipos é 

explicada pelo fator ambiental (Resende & Duarte, 2007). 

A acurácia dos experimentos revelou que houve boa condução experimental, 

com acurácia média geral (análise conjunta) de 0,81 para o experimento SDH e de 0,76 

para o experimento CDH. A análise de acurácia seletiva é a mais adequada na avaliação da 

precisão experimental quando comparada ao coeficiente de variação, conforme Resende e 

Duarte (2007). Os CVs variaram de 32,20 (Ano 2011 - SDH) a 56,88 (Análise Conjunta - 

CDH). As estimativas de CV revelaram que houve grande influência ambiental no 

experimento, podendo ter sido devido ao número reduzido de repetições nos experimentos 

(2 repetições para o ano de 2012 e nenhuma repetição para os anos de 2010 e 2011). 

 

3.4.2 Dados genotípicos 

 

Na análise de desequilíbrio de ligação houve um decaimento paulatino, a partir 

de 454 kb, considerando todos os dados de genotipagem (CaptureSeq e GBS) e de 825 kb 

para SNPs GBS e 1.204 kb para SNPs CaptureSeq. Dados da literatura indicam valores de 

desequilíbrio de ligação bastante variáveis em arroz, como o relatado por Courtois et al. 

(2013), que foi de 150 kb, em uma população de 167 acessos de arroz de terras altas. 

Huang et al. (2012) obtiveram valores de extensão de DL de 123 kb e 167 kb em O. sativa 

spp indica e japonica, respectivamente. Um maior número de marcadores bem distribuídos 

possibilita aumentar a chance de encontrar genes que estejam em DL com esses 

marcadores, possibilitando estabelecer uma associação entre genótipo e o fenótipo do 

caráter de interesse. Conforme Mather et al. (2007), para 18 acessos de arroz japônica 

tropical, foi estimado um desequilíbrio de ligação com extensão de 150 kb, sugerindo que 

um total de 2600 marcadores podem resultar em uma boa cobertura genômica para o 
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estudo de associação genômica ampla. Como no presente trabalho o decaimento médio 

geral foi de 454 kb, o maior número de marcadores (41.338 SNPs) proporcionaram uma 

boa cobertura para a identificação de SNPs significativos. 

Os 41.338 SNPs selecionados pelos parâmetros de DL foram posicionados nos 

12 cromossomos, proporcionando uma distribuição ampla de marcadores no genoma. Para 

os SNPs CaptureSeq esta distribuição caracterizou-se de forma mais pontual, pois a sua 

genotipagem utilizou regiões previamente selecionadas (genes candidatos) e para os SNPs 

GBS houve maior distribuição ao longo dos cromossomos, como citado por Biscarini et al. 

(2016).  

Este estudou identificou uma taxa média de 17,3 SNPs/kpb, o que representou 

uma maior cobertura no genoma quando comparada ao resultado obtido por Courtois et al. 

(2013) de 2,23 SNPs/kb e semelhante a 17,1 SNPs/kb obtido por Phung et al. (2014). A 

distribuição média dos SNPs no presente trabalho é importante para o estabelecimento de 

associações ao caráter, como citado por Pantalião et al. (2016). 

Duas subpopulações foram discriminadas pela análise de estruturação, 

resultado esperado pelo tipo de material trabalhado, que inclui linhagens e cultivares, 

derivadas de programas de melhoramento, e variedades tradicionais, que possuem, a rigor, 

uma variabilidade genética e uma frequência alélica distintas dos materiais melhorados. Os 

acessos da CNAE, por possuírem origens diversas, atendem o principal requisito para 

análise de associação, que é possuir o mínimo de estruturação genética, além de apresentar 

alta diversidade fenotípica, como citado por Yano et al. (2016).  

A assinatura de seleção representa as regiões do genoma que foram fixadas nos 

genótipos através da seleção, que no caso de um programa de melhoramento genético, é 

resultante da seleção artificial. Assim, a assinatura de seleção delimita regiões genômicas 

funcionalmente importantes que contém genes que afetam caracteres de importância 

econômica (Wiener et al., 2003; Biswas & Akey, 2006; Innan & Kim, 2008). Nesse estudo 

foram identificados 753 SNPs outliers em 252 genótipos de arroz de terras altas para a 

genotipagem CaptureSeq. Esse número foi expressivo, visto que em estudos de 1.479 

variedades de arroz da subespécie indica, provenientes de 73 países, incluindo VT e 

linhagens, foram identificadas 200 regiões dos 6.428.770 SNPs utilizados, correspondendo 

a 7,8% do genoma do arroz e que foi diferencialmente selecionado em duas subpopulações, 

referindo-se assim como assinaturas sob seleção  (Xie et al., 2015). 
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De acordo com a função molecular, foram identificados ao todo 40 genes  

relacionados a atividade quinase considerando os 753 SNPs CaptureSeq outliers. O déficit 

hídrico induz a expressão de genes com respostas que variam a percepção e o 

reconhecimento do estresse, como por exemplo as proteínas quinases (Lee et al., 2009), e é 

um indicativo de que muitos desses genes, localizados em regiões não fixadas pelo 

melhoramento genético, podem ser incorporadas em novas cultivares através do uso de 

materiais como variedades tradicionais. 

O SNP outlier S05_7256817 de CaptureSeq foi identificado fora de um bloco 

haplotípico, e de acordo com seu termo GO, está associado a resposta ao estresse e resposta 

a estímulos abióticos. Este marcador pode ser validado para ser utilizado na SAM para 

identificar genótipos com os alelos que proporcionam maior produtividade. 

Adicionalmente o gene associado ao marcador pode ser utilizado na obtenção de genótipos 

geneticamente modificado para maior tolerância à seca em arroz por meio da 

superexpressão ou por meio da edição gênica por Crispr, por exemplo. 

Como resultado, as associações significativas foram identificadas para os anos 

individuais utilizando 272 genótipos de arroz de terras altas. O menor número de genótipos 

para as análises de GWAS não foi empecilho para a identificação dos SNPs significativos 

nas análises, contudo, os estudos de Huang et al. (2012) mostraram que através e análises 

de associação o poder da análise de GWAS foi aumentado quando há um maior tamanho 

amostral e a maior quantidade de dados de genotipagem. A eficiência do GWAS é 

influenciada pela densidade de marcadores, geralmente potencializada pelo aumento do 

número de marcadores ao longo dos cromossomos, aumentando a precisão na identificação 

de QTLs (Li et al., 2015). Para a análise de GWAS, foi utilizado o modelo linear misto 

(MLM), o qual incorpora informações da estrutura genética populacional e de parentesco 

entre os acessos. Esse modelo foi escolhido porque controla possíveis associações espúrias 

no mapeamento associativo, maximizando o poder de associação entre os locos e o caráter. 

Mesmo utilizando contrastes nos dados, por meio de ensaios de anos 

individuais, não foram encontradas associações para a análise conjunta dos dados. Este 

resultado pode ser explicado pelo delineamento utilizado nos experimentos (BAF para os 

anos de 2010 e 2011 e Látice Quadrado para o ano de 2012). A diferença no delineamento 

proporciona maior diferenciação na obtenção das médias ajustadas, impactando nos 

resultados das associações quando trabalhadas de forma conjuntamente. Ainda assim, é 
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importante ressaltar a importância dos contrastes nos experimentos de fenotipagem, pois o 

contraste e diversidade dos dados proporciona a identificação de SNPs associados ao 

caráter (Begum et al., 2015). 

Foram identificados um número razoável SNPs significativos relacionados ao 

caráter (30 SNPs) no trabalho, sendo 29 SNPs relacionados à tolerância à seca. Esse 

resultado satisfatório pode ter sido obtido pela análise minuciosa para a obtenção das 

médias dos fenótipos e da genotipagem utilizada. Os genes candidatos previamente 

relacionados a tolerância à seca propiciaram a identificação de 12 SNPs significativos 

(CaptureSeq), número superior ao 6 SNPs obtido por Valdisser et al. (2016) em feijão por 

essa mesma metodologia. Já, para GBS, foram identificados 18 SNPs, sendo 17 para a 

tolerância à seca e 1 SNP para ensaio sem deficiência hídrica, número superior aos 13 

SNPs de GBS para 550 genótipos de arroz de terras altas obtidos por Pantalião et al. 

(2016).  A utilização de marcadores GBS promoveu a identificação de maior número de 

SNPs associdados ao caráter quando comparado a genotipagem de CaptureSeq, por sua 

maior representatividade no genoma estrutural. 

Através da análise de regressão stepwise, utilizando os 29 SNPs identificados como 

relacionados a tolerância à seca o número de marcadores foi reduzido para 3 SNPs 

CaptureSeq e 3 para SNPs GBS, dos 12 e 17 SNPs, respectivamente. A regressão stepwise 

permite a utilização de um modelo que reduz o número de marcadores, mas que mantenha 

a variação fenotípica explicada pelos marcadores. Isto demonstra que houve sobreposição 

de efeitos genéticos dos SNPs eliminados sobre os efeitos dos marcadores que foram 

mantidos pelo modelo sugerindo a ocorrência de epistasia entre os marcadores. Conforme 

Carlborg & Haley (2004), os efeitos epistáticos são importantes para o desenvolvimento de 

cultivares e nos programas de melhoramento de arroz. O GWAS, na identificação de SNPs, 

torna-se enviesada, com baixo poder de precisão quando há a sobreposição de efeitos de 

marcadores (Xu et al., 2015). Dessa maneira, o modelo estatístico utilizado para a análise 

de regressão stepwise (“forward”) possibilitou a identificação de marcadores SNPs não 

epistáticos com maior eficiência e que podem ser validados para uso na seleção assistida 

por marcadores.  

Dos 29 SNPs significativos associados à tolerância à seca, 27 foram 

identificados em 23 genes. Destes genes, 5 estão relacionados a tolerância à seca, conforme 

termos de GO: i) LOC_Os01g14932 e LOC_Os04g45920, que pertencem a família de 
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quinases; ii) LOC_Os05g12640 pertencente ao domínio BURP; iii) LOC_Os01g18050 

relacionadas a estresses abióticos por domínio de tubulina/Ftz e iv) LOC_Os08g44910, 

relacionado a proteína de ligação de DNA, mas responsivo a estresses. Esse número de 

SNPs significativos diretamente relacionados à seca foi superior ao relatado por Ma et al. 

(2016), que identificou para 270 variedades e cultivares de arroz de terras altas dois genes 

(OsPYL2 e OsGA2ox9). A anotação destes genes e dos SNPs associados à produtividade 

em ambiente com deficiência hídrica revelou diversos termos associados a mecanismos 

fisiológicos identificados como responsivos ao déficit hídrico.  

Os genes LOC_Os01g14932 e LOC_Os04g45920 pertencem a família de 

proteínas quinases. A função putativa do gene LOC_Os01g14932, identificado pela 

genotipagem do SNP S01_8375316, foi descrita como proteínas quinases relacionadas a 

serina/treonina (NAK-like ser/thr protein kinase). Já o gene LOC_Os04g45920 foi 

identificado pelo SNP S04_27195948 e possui a função putativa geral de domínio de 

proteínas quinases. As proteínas quinases são responsáveis na regulação de processos 

celulares, tais como crescimento, diferenciação e defesa (Ding et al., 2009). Estas proteínas 

são classificadas como fatores de transdução de sinal que possibilitam a aclimatação dos 

organismos eucariontes frente às mudanças ambientais (Diédhiou et al., 2008), e, para 

arroz de terras altas estão relacionadas a resposta ao estresse hídrico, o qual é resultado da 

fosforilação de resíduos de serina e treonina catalisadas pelas quinases (Aoyama et al., 

2003).  Um exemplo de gene de proteína quinase em arroz é o OsCPK5, identificado na 

cultivar Douradão e Primavera Abreu et al. (2016). A quantificação da expressão de 

OsCPK5 identificou aumento na expressão na raiz (estágio vegetativo) e no tecido foliar 

(estágio reprodutivo) no déficit hídrico em relação ao experimento controle (sem 

deficiência hídrica). Posteriormente o aumento da expressão desse gene em arroz 

geneticamente modificado resultou em maior tolerância à seca devido ao fechamento 

estomatal induzido por ABA (Abreu et al., 2018). 

O SNP S05_7256817, o qual foi detectado no ambiente CDH para o ano de 

2010 através da genotipagem de CaptureSeq, foi localizado na sequência do gene 

LOC_Os05g12640 que possui a função putativa de codificação de proteínas expressas do 

domínio BURP. Este SNP foi validado in silico na análise de regressão stepwise, sendo um 

importante marcador a ser validado para a utilização para a SAM para identificação de 

genótipos com desempenho produtivo superior quando da ocorrência de déficit hídrico, ou  
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na geração de plantas transformadas superexpressando esse gene, como relatado por Liu et 

al. (2014) estudando outros genes relacionados ao domínio BURP. Esse domínio BURP 

está presente na proteína RD22 (Responsive to Dehydration 22) em Arabidopsis, a qual é 

induzida por déficit hídrico (Abe et al., 1997). 

O gene LOC_Os01g18050, identificado através do SNP S01_10102226 da 

genotipagem por CaptureSeq, possui a função putativa de domínio contendo proteínas 

relacionados as tubulinas e aos filamentos do citoesqueleto sensíveis à alta temperatura 

(Sheoran et al., 2014).  

O SNP S08_28201815, localizado no gene LOC_Os08g44910, possui função 

putativa relacionada a proteína de ligação de DNA que desempenha papel em diversos 

processos celulares. Esse SNP não foi validado pela regressão stepwise considerando o 

conjunto de dados no presente trabalho, mas pode ser estudado no futuro com outro 

conjunto de dados.  

A partir dos resultados da identificação dos genes associados aos SNPs 

significativos, 12 QTLs foram identificados. Estes QTLs podem serem avaliados para uso 

na seleção assistida por marcadores, conforme citado por Qu et al. (2008). Estes QTLS 

estão associados ao peso fresco da raiz (Li et al., 2015; Qu et al., 2008), espessura da raiz 

basal (Yambao et al., 1992), ao número de panículas (Zou et al., 2005), dias até o 

florescimento (Moncada et al., 2001; Bernier et al., 2007),  grãos por panícula em estresse 

(Babu et al., 2003), capacidade de enraizamento (Zhang et al., 2001), aumento da biomassa 

(Babu et al., 2003) e peso seco da raiz (Li et al., 2005). 
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3.5 CONCLUSÕES 

 

 

1) As metodologias de sequenciamento CaptureSeq e GWAS foram eficientes na 

identificação de SNPs significativos associados a tolerância ao déficit hídrico. 

 

2) Foram identificados 793 e 266 SNPs sob seleção em Capture e GBS, respectivamente. A 

partir dessa informação pode-se manter alelos superiores a esses locos SNPs pela seleção 

assistida, ou também se pode procurar alelos alternativos a esses locos, justamente para 

adicionar variabilidade em locos já fixados pelo melhoramento. 

 

3) Foram identificados 29 SNPs significativos para o experimento CDH e 1 SNP para o 

experimento SDH. Destes, 3 SNPs de Capture e 3 SNPs de GBS foram selecionados por 

análise de regressão stepwise. Estes SNPs são candidatos a derivarem marcadores para 

seleção assistida para tolerância à seca em arroz.  

 

4) O SNP S05_7256817 é derivado de um gene expresso em resposta ao déficit hídrico 

(LOC_Os05g12640) e foi novamente identificado como relacionado a tolerância à seca por 

GWAS. Essa validação o torna um gene candidato a ser trabalhado tanto para derivar 

marcador para seleção assistida como para futuros trabalhos de engenharia genética.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice A. SNPs obtidos pelas metodologias de CaptureSeq e GBS, com respectivas filtragens antes da análise de desequilíbrio de ligação 

(DL). 

*C1 a C12 representam a codificação para os cromossomos do arroz 
 

 

 

  CaptureSeq GBS  

(C1)* 

GBS  

(C2) 

GBS 

(C3) 

GBS 

(C4) 

GBS 

(C5) 

GBS 

(C6) 

GBS 

(C7) 

GBS 

(C8) 

GBS 

(C9) 

GBS 

(C10) 

GBS 

(C11) 

GBS   

(C12) 

Número inicial de 

SNPs 

16.055 68.224 52.953 54.931 49.341 39.227 44.076 40.509 39.156 31.642 32.961 41.306 31.894 

Locos 

monomórficos 

619 - - - - - - - - - - - - 

Número de  SNPs 

(sem locos 

monomórficos) 

15.436 68.224 52.953 54.931 49.341 39.227 44.076 40.509 39.156 31.642 32.961 41.306 31.894 

CallRate médio 

total (%) 

99,55 62,15 61,82 62,56 59,24 60,77 59,23 59,88 57,76 59,62 57,37 54,63 55,86 

Total inicial SNPs (GBS + CaptureSeq): 526.220 + 16.055= 542.275 

Número final de 

SNPs  

(após o Call Rate) 

15423 31.332 24.027 25.515 20.734 17.159 18.211 17.207 15.379 13.671 12.697 13.827 11.634 

CallRate médio  

(≥ 75%) 

99,58 90,69 90,66 91,05 90,34 90,57 90,39 90,04 90,06 90,25 90,32 89,59 89,67 

Indels (%) 1,51 - - - - - - - - - - - - 

Heterozigotos (%) 1,08 5,62 5,79 5,75 5,58 5,53 5,41 5,45 5,29 5,43 5,38 5,12 4,92 

Total final SNPs (GBS + CaptureSeq): 221.393 + 15.423 = 236.816  
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Apêndice B.  Identificação de acessos de arroz utilizado nas análises, do código CNAE, 

tipo de germoplasma, sistema de cultivo e país de origem.  

Nº Genótipo 
Código 

CNAE  

Tipo de 

Germoplasma 
(1) 

Sistema de 

Cultivo (2) 
Origem 

G-1 CA210005 VT1 VT S Brasil 

G-2 CA210006 VT2 VT S Brasil 

G-3 CA210023 VT4 VT S Brasil 

G-4 CA780009 VT8 VT S Brasil 

G-5 CA780017 VT9 VT S Brasil 

G-6 CA780019 VT10 VT S Brasil 

G-7 CA780021 VT11 VT S Brasil 

G-8 CA780033 VT13 VT S Brasil 

G-9 CA780052 VT16 VT S Brasil 

G-10 CA780061 VT18 VT S Brasil 

G-11 CA780071 VT21 VT S Brasil 

G-12 CA780261 VT42 VT S Brasil 

G-13 CA780269 VT43 VT S Brasil 

G-14 CA780300 VT48 VT S Brasil 

G-15 CA780309 VT50 VT S Brasil 

G-16 CA780311 VT51 VT S Brasil 

G-17 CA780313 VT52 VT S Brasil 

G-18 CA780319 VT54 VT S Brasil 

G-19 CA780333 VT57 VT S Brasil 

G-20 CA780365 VT60 VT S Brasil 

G-21 CA780388 VT63 VT S Brasil 

G-22 CA780391 VT64 VT S Brasil 

G-23 CA780396 VT66 VT S Brasil 

G-24 CA780397 VT67 VT S Brasil 

G-25 CA780402 VT69 VT S Brasil 

G-26 CA790003 VT72 VT S Brasil 

G-27 CA790012 VT76 VT S Brasil 

G-28 CA790021 VT77 VT S Brasil 

G-29 CA790031 VT78 VT S Brasil 

G-30 CA790044 VT79 VT S Brasil 

G-31 CA790048 VT80 VT S Brasil 

G-32 CA790052 VT81 VT S Brasil 

G-33 CA790061 VT82 VT S Brasil 

G-34 CA790064 VT83 VT S Brasil 

G-35 CA790095 VT84 VT S Brasil 

G-36 CA790098 VT85 VT S Brasil 

G-37 CA790110 VT86 VT I Brasil 

G-38 CA790116 VT87 VT S Brasil 

G-39 CA790127 VT88 VT S Brasil 

G-40 CA790134 VT89 VT S Brasil 

G-41 CA790157 VT90 VT S Brasil 

G-42 CA790168 VT91 VT S Brasil 
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continuação... 

G-43 CA790178 VT92 VT S Brasil 

G-44 CA790181 VT93 VT S Brasil 

G-45 CA790196 VT94 VT S Brasil 

G-46 CA790222 VT96 VT S Brasil 

G-47 CA790237 VT97 VT S Brasil 

G-48 CA790241 VT98 VT S Brasil 

G-49 CA790300 VT100 VT S Brasil 

G-50 CA790332 VT103 VT S Brasil 

G-51 CA790376 VT105 VT S Brasil 

G-52 CA800015 VT108 VT F Brasil 

G-53 CA800071 VT119 VT S Brasil 

G-54 CA800075 VT121 VT S Brasil 

G-55 CA800076 VT122 VT S Brasil 

G-56 CA800085 VT127 VT S Brasil 

G-57 CA800086 VT128 VT S Brasil 

G-58 CA800092 VT130 VT S Brasil 

G-59 CA800125 VT139 VT S Brasil 

G-60 CA800131 VT142 VT S Brasil 

G-61 CA800143 VT143 VT S Brasil 

G-62 CA800146 VT144 VT S Brasil 

G-63 CA800150 VT145 VT S Brasil 

G-64 CA800155 VT146 VT S Brasil 

G-65 CA800160 VT147 VT S Brasil 

G-66 CA800166 VT148 VT S Brasil 

G-67 CA800173 VT151 VT S Brasil 

G-68 CA800177 VT152 VT S Brasil 

G-69 CA800180 VT153 VT S Brasil 

G-70 CA810012 VT157 VT S Brasil 

G-71 CA810017 VT159 VT S Brasil 

G-72 CA810036 VT164 VT F Brasil 

G-73 CA810049 VT171 VT S Brasil 

G-74 CA810065 VT173 VT S Brasil 

G-75 CA810067 VT174 VT S Brasil 

G-76 CA820017 VT175 VT S Brasil 

G-77 CA820019 VT176 VT S Brasil 

G-78 CA820040 VT177 VT S Brasil 

G-79 CA820062 VT179 VT S Brasil 

G-80 CA820071 VT180 VT S Brasil 

G-81 CA820073 VT181 VT S Brasil 

G-82 CA820083 VT182 VT S Brasil 

G-83 CA820092 VT183 VT S Brasil 

G-84 CA820103 VT184 VT S Brasil 

G-85 CA830005 VT189 VT S Brasil 

G-86 CA830035 VT191 VT S Brasil 

G-87 CA830045 VT192 VT S Brasil 

G-88 CA830047 VT193 VT S Brasil 

G-89 CA830072 VT194 VT S Brasil 

G-90 CA830083 VT195 VT S Brasil 
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continuação... 

G-91 CA830114 VT196 VT S Brasil 

G-92 CA830120 VT197 VT S Brasil 

G-93 CA830122 VT198 VT S Brasil 

G-94 CA830125 VT199 VT S Brasil 

G-95 CA840023 VT204 VT S Brasil 

G-96 CA840026 VT205 VT S Brasil 

G-97 CA840036 VT208 VT S Brasil 

G-98 CA840045 VT210 VT S Brasil 

G-99 CA840106 VT216 VT S Brasil 

G-100 CA840128 VT217 VT S Brasil 

G-101 CA840182 VT223 VT S Brasil 

G-102 CA850015 VT225 VT S Brasil 

G-103 CA850018 VT226 VT S Brasil 

G-104 CA850019 VT227 VT S Brasil 

G-105 CA850050 VT229 VT S Brasil 

G-106 CA850056 VT230 VT S Brasil 

G-107 CA850068 VT231 VT S Brasil 

G-108 CA850079 VT232 VT S Brasil 

G-109 CA860103 VT234 VT S Brasil 

G-110 CA860138 VT235 VT S Brasil 

G-111 CA870008 VT236 VT S Brasil 

G-112 CA870012 VT237 VT S Brasil 

G-113 CA870071 VT240 VT S Brasil 

G-114 CA870078 VT241 VT S Brasil 

G-115 CA870086 VT242 VT S Brasil 

G-116 CA870120 VT244 VT S Brasil 

G-117 CA870142 VT245 VT S Brasil 

G-118 CA870153 VT246 VT S Brasil 

G-119 CA870158 VT247 VT S Brasil 

G-120 CA870160 VT248 VT S Brasil 

G-121 CA870168 VT250 VT S Brasil 

G-122 CA870171 VT251 VT S Brasil 

G-123 CA870174 VT252 VT S Brasil 

G-124 CA870177 VT253 VT S Brasil 

G-125 CA870182 VT256 VT S Brasil 

G-126 CA870186 VT257 VT S Brasil 

G-127 CA880013 VT259 VT S Brasil 

G-128 CA880070 VT260 VT S Brasil 

G-129 CA880075 VT261 VT S Brasil 

G-130 CA880078 VT262 VT S Brasil 

G-131 CA880088 VT263 VT S Brasil 

G-132 CA880091 VT264 VT S Brasil 

G-133 CA910003 VT266 VT S Brasil 

G-134 CA940001 VT269 VT S Brasil 

G-135 CA940006 VT272 VT S Brasil 

G-136 CA940008 VT274 VT S Brasil 

G-137 CA950002 VT275 VT S Brasil 

G-138 CA950007 VT277 VT S Brasil 
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continuação... 

G-139 CA950010 VT278 VT S Brasil 

G-140 CA970013 VT290 VT S Brasil 

G-141 CA980004 VT293 VT S Brasil 

G-142 CA980024 VT294 VT S Brasil 

G-143 CA980025 VT295 VT S Brasil 

G-144 CA980031 VT297 VT S Brasil 

G-145 CA990001 VT298 VT S Brasil 

G-146 CNA 4899 LCB77 LCB I Brasil 

G-147 CNA0000963 LCB8 LCB S Brasil 

G-148 CNA0000969 LCB9 LCB S Brasil 

G-149 CNA0000976 LCB10 LCB S Brasil 

G-150 CNA0001118 LCB17 LCB S Brasil 

G-151 CNA0001347 LCB21 LCB S Brasil 

G-152 CNA0001350 LCB22 LCB S Brasil 

G-153 CNA0002075 LCB80 LCB S Brasil 

G-154 CNA0002524 LCI32 LCI S França 

G-155 CNA0003281 LCB28 LCB S Brasil 

G-156 CNA0003288 LCI40 LCI S França 

G-157 CNA0003289 LCI41 LCI S França 

G-158 CNA0003362 LCI42 LCI S França 

G-159 CNA0003372 LCI43 LCI S França 

G-160 CNA0003375 LCI44 LCI S França 

G-161 CNA0003395 LCI45 LCI S França 

G-162 CNA0003397 LCI46 LCI S França 

G-163 CNA0003490 LCB29 LCB S Brasil 

G-164 CNA0004078 LCB30 LCB S Brasil 

G-165 CNA0004098 LCB31 LCB S Brasil 

G-166 CNA0004120 LCB32 LCB S Brasil 

G-167 CNA0004121 LCB33 LCB S Brasil 

G-168 CNA0004141 LCB34 LCB S Brasil 

G-169 CNA0004172 LCB36 LCB S Brasil 

G-170 CNA0004206 LCB37 LCB S Brasil 

G-171 CNA0004243 LCB38 LCB S Brasil 

G-172 CNA0004428 LCI59 LCI S França 

G-173 CNA0004463 LCI60 LCI S França 

G-174 CNA0004480 LCI61 LCI S França 

G-175 CNA0004487 LCI62 LCI S França 

G-176 CNA0004543 LCI63 LCI S Nigéria 

G-177 CNA0004617 LCI68 LCI S Nigéria 

G-178 CNA0004640 LCI71 LCI S Nigéria 

G-179 CNA0004697 LCI72 LCI S Filipinas 

G-180 CNA0004748 LCB39 LCB S Brasil 

G-181 CNA0004752 LCI73 LCI S França 

G-182 CNA0004759 LCI74 LCI S Nigéria 

G-183 CNA0004788 LCI75 LCI S Nigéria 

G-184 CNA0004796 LCI76 LCI S Nigéria 

G-185 CNA0005180 LCB40 LCB S Brasil 

G-186 CNA0005334 LCI82 LCI S Nigéria 
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continuação... 

G-187 CNA0005342 LCB41 LCB S Brasil 

G-188 CNA0005358 LCI83 LCI S Nigéria 

G-189 CNA0005461 LCI84 LCI S Índia 

G-190 CNA0005462 LCI85 LCI S Índia 

G-191 CNA0005465 LCI86 LCI S Índia 

G-192 CNA0005478 LCI88 LCI I China 

G-193 CNA0005650 LCB42 LCB S Brasil 

G-194 CNA0005660 LCB43 LCB S Brasil 

G-195 CNA0005672 LCB44 LCB S Brasil 

G-196 CNA0005673 LCB45 LCB S Brasil 

G-197 CNA0005901 LCB46 LCB S Brasil 

G-198 CNA0005970 LCI90 LCI S Nigéria 

G-199 CNA0005972 LCI91 LCI S Nigéria 

G-200 CNA0005975 LCB47 LCB S Brasil 

G-201 CNA0005994 LCI92 LCI S Nigéria 

G-202 CNA0006030 LCB48 LCB S Brasil 

G-203 CNA0006034 LCI93 LCI S Nigéria 

G-204 CNA0006035 LCI94 LCI S Nigéria 

G-205 CNA0006170 LCB51 LCB S Brasil 

G-206 CNA0006174 LCB52 LCB S Brasil 

G-207 CNA0006187 LCB53 LCB S Brasil 

G-208 CNA0006406 LCB54 LCB S Brasil 

G-209 CNA0006413 LCB55 LCB S Brasil 

G-210 CNA0006422 LCB56 LCB S Brasil 

G-211 CNA0006572 LCI95 LCI S França 

G-212 CNA0006574 LCI96 LCI S França 

G-213 CNA0006666 LCB57 LCB S Brasil 

G-214 CNA0006701 LCB59 LCB S Brasil 

G-215 CNA0006910 LCI97 LCI I Indonésia 

G-216 CNA0006940 LCI98 LCI S EUA 

G-217 CNA0006941 LCI99 LCI S EUA 

G-218 CNA0007024 LCB60 LCB S Brasil 

G-219 CNA0007119 LCB61 LCB S Brasil 

G-220 CNA0007425 LCB62 LCB S Brasil 

G-221 CNA0007799 LCB64 LCB S Brasil 

G-222 CNA0007937 LCB65 LCB S Brasil 

G-223 CNA0008070 LCB66 LCB S Brasil 

G-224 CNA0008092 LCI104 LCI S França 

G-225 CNA0008172 LCB67 LCB S Brasil 

G-226 CNA0008309 LCB69 LCB S Brasil 

G-227 CNA0008411 LCI106 LCI S EUA 

G-228 CNA0008412 LCI107 LCI S EUA 

G-229 CNA0008432 LCI109 LCI S EUA 

G-230 CNA0008533 LCB70 LCB S Brasil 

G-231 CNA0008711 LCB72 LCB S Brasil 

G-232 CNA0009102 LCI111 LCI S Colômbia 

G-233 CNA0009113 LCI112 LCI S Colômbia 

G-234 CNA0009115 LCI113 LCI S Colômbia 
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continuação. 

G-235 CNA0009123 LCI114 LCI S Colômbia 

G-236 CNA0009124 LCI115 LCI S Colômbia 

G-237 CNA0009139 LCI116 LCI S Colômbia 

G-238 CNA0009154 LCI117 LCI S Colômbia 

G-239 CNA0009240 LCI122 LCI S Colômbia 

G-240 CNA0009280 LCI123 LCI S Colômbia 

G-241 CNA0009319 LCI124 LCI S Colômbia 

G-242 CNA0009415 LCI126 LCI S Colômbia 

G-243 CNA0009561 LCI127 LCI S Colômbia 

G-244 CNA0009591 LCI128 LCI S Colômbia 

G-245 CNA0010445 LCI129 LCI S China 

G-246 CNA0010451 LCI130 LCI S China 

G-247 CNA0010469 LCI131 LCI S Filipinas 

G-248 CNA0010476 LCI132 LCI S Filipinas 

G-249 CNA0010618 LCB81 LCB S Brasil 

G-250 CNA0010671 LCB83 LCB S Brasil 

G-251 CNA0010679 LCB84 LCB S Brasil 

G-252 CNA0010682 LCB82 LCB S Brasil 
       (1) LCB: Linhagens Cultivadas Brasileiras; LCI: Linhagens Cultivadas Introduzidas; VT: Variedades  

           Tradicionais 
        (2) Sistema de cultivo: I – Irrigado; S – Seca; F – Facultativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


