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RESUMO 

Diversidade genética e mapeamento associativo de caracteres associados a tolerância do 

arroz ao déficit hídrico 

 

A caracterização e o entendimento das variações genômicas e morfológicas, bem 

como a estrutura genética de variedades locais armazenadas em bancos de germoplasma é 

importante para sua efetiva utilização em programas de melhoramento visando tolerância a 

estresses. Neste trabalho um conjunto de 192 variedades oriundas de diferentes regiões 

geoclimáticas do Japão foram testadas quanto à suas características morfológicas e 

produtivas, utilizando ensaios de campo e metodogias de fenotipagem de alto desempenho. A 

fenotipagem por meio da metodologia de camadas de herbicida (Aminotriazol+Diuron+2,4D, 

100mg/plant) alocado a 30 centímetros de profundidade foi possível detectar variação entre as 

variedades para comprimento de raiz e velocidade de emissão de raiz sendo possível a 

distinção de variedades com sistema radicular profundo e sistema radicular superficial 

baseando-se na sua pontuação no ensaio de herbicida, destacando-se 20 genótipos como 

possíveis doadores de genes para comprimento, densidade e velocidade de emissão de raízes. 

Ensaios a campo foram conduzidos em 4 localidades expondo as variedades as mais distintas 

condições climáticas, buscando analisar a diversidade fenotípica para caracteres 

agromorfológicos. Os dados fenotípicos obtidos pelos marcadores morfológicos geraram um 

total de 15 grupos de acessos quando utilizados os 13 caracteres avaliados. A média do índice 

de sensibilidade a seca foi de 0,99 havendo materiais tolerantes com índices próximos a 0,6 e 

materiais sensíveis com índice próximos a 1,12. Os 384 marcadores SNP detectaram um total 

de 73728 alelos indicando alta porcentagem de A (40,8%) e G (34,6%) comparado com C 

(15,6%) e T (3,6%). Quanto aos heterozigotos, a maior porcentagem foi observada de A/G 

(0,54%) e a menor porcentagem de A/T (0,04%), sendo a maior parte dos heterozigotos 

observados nos cromossomos 3 e 8 comparado com outros cromossomos.  As análises 

caracterizaram os acessos japoneses como 98,4% pertencentes à subespécie Japônica. Para 

associação entre marcadores e fenótipos, foi utilizada a abordagem de modelo linear misto 

(MLM), o qual incorpora informações de estrutura populacional e parentesco. Os resultados 

obtidos deverão ser investigados futuramente a fim de confirmar as associações em diferentes 

populações. O aumento do estresse hídrico teve efeito significativo no desempenho dos 

acessos, e a interação genótipo e estresse hídrico foi significativa para rendimento final e 

tamanho de panícula. Entre os acessos estudados foi observada variação genética para as 

características relacionadas com a tolerância a estresse hídrico e encontraram-se acessos com 

reduções no rendimento devido ao déficit hídrico comparáveis com o das testemunhas, 

embora com tamanho de panícula menor, inclusive em condições ótimas.  Dos 384 

marcadores utilizados, 10 foram responsáveis por associações significativas com o índice de 

sensibilidade a seca, com base nos diferentes métodos de correção para múltiplos testes. Estas 

associações foram selecionadas para verificar o efeito alélico sobre o genótipo observado, 

gerando informações preliminares para a aplicação futura de seleção assistida por marcadores 

(SAM). O tamanho dos blocos de ligação foram estimados em ~100 kb (r  < 0,05) e ~75kb (r  

< 0,1).  

 

Palavras-chave: Oryza sativa; Tolerância a estresse hídrico; Diversidade genética; SNP; 

Mapeamento associativo; Desequilíbrio de ligação  
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ABSTRACT 

Genetic diversity and association mapping for drought tolerance characters in rice 

 
Germplasm characterization and the knowledge of its diversity and population 

structure are important to effective utilization of genetic resources in breeding programs 

specially drought breeding program. In this work 192 landraces from all over Japan were 

evaluate for their morphological and productive characteristics, using field trials and high 

throughput screening methods. The screening using herbicide barrier approach at 30 cm depth 

was able to detect genetic diversity between the landraces for root length and clearly 

distinguish between deep root landraces and shallow root landraces. With this approach was 

possible to select 20 landraces with deep root system as possible donor of drought tolerance 

genes. Aiming characterize the landraces to agromorphological characteristics field trials 

were carried in 4 different locations exposing the landraces for a diversity environment effect. 

Using 13 traits phenotypically data generate a total of 15 groups during cluster analysis. The 

average result for drought sensitive index was 0.99, however this results presents a huge 

variability having landraces with scores about 0.6 to landraces with score up to 1.12. Drought 

effect was huge and statistically significant affecting directly yield and panicle size. The 

landraces presented genetic variability for drought tolerance and some landraces presenting 

yield and panicle size reductions due to drought comparable with drought-tolerant controls 

were detected. A total of 73728 alleles were detected by the SNP markers, indicated a high 

percentage of A (40,8%) and G (34,6%) alleles compared to C(15,6%) and T (3.6%). 

Heterozygocity of A/G was highest (0,54%) and lowest in A/T (0.04%). Of 3 chromosomes of 

rice, chromosome 8 produced highest percentage of heterozygocity compared to other 

chromosomes. Accessions were classified as 98.4% belonging to japônica subspecies. 

Association between markers and phenotypes was performed using a mixed linear approach 

(MLM), which incorporates information regarding population structure and kinship. Among 

the 384 markers used, 10 were responsible for significant associations with drought sensibility 

index, based on different criteria to correct for multiple tests.These associations were selected 

to determine the allelic effects over the traits, in order to generate preliminary data for marker 

assisted selections (MAS). Estimated size of haplotype blocks were ~100 kb (r  <0.05) and 

~75 kb (r  <0.1). Future studies should confirm marker trait associations here found using 

different populations. 

 

Keywords: Oryza sativa; Drought tolerance; Genetic diversity; SNP; Association mapping; 

Linkage desequilibrium 
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1 INTRODUÇÃO 

O Arroz domesticado asiático (Oryza sativa) é uma das mais antigas culturas 

domesticadas no mundo, tendo alimentado mais pessoas que qualquer outra fonte de alimento 

na historia (CAICEDO et al., 2007). Como fonte de grãos, o arroz é a cultura mais importante 

para os países em desenvolvimento e uma fonte básica de alimentos para metade da 

população mundial. Atualmente 3,5 bilhões de pessoas dependem do arroz, sendo este 

responsável por 20% das calorias diárias ingeridas (Rice Knowledge Bank, 

INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE - IRRI, 2012). 

A produção mundial de arroz com um total de 684,7 milhões de toneladas ocupa 

posição de destaque entre os cereais cultivados, sendo superado em produção pelo trigo e pelo 

milho. O Brasil, com produção de 12,6 milhões de toneladas é o nono produtor mundial de 

arroz é o maior produtor fora do continente asiático (FAO, 2011).   

O arroz é amplamente reconhecido como uma planta modelo para estudos genéticos e 

de organização genômica de gramíneas. Isto se deve a sua origem diploide (2n=24), genoma 

relativamente pequeno (430Mb), disponibilidade de sequenciamento completo do genoma, 

fácil transformação genética, desenvolvimento e disponibilidade de mapas genômicos 

importantes, considerável nível de polimorfismo, amplos e disponíveis bancos de 

germoplasma, além de excelente compatibilidade com espécies selvagens (Malik et al., 2010). 

Estas características fazem do arroz uma planta mundialmente escolhida para estudos 

genéticos como seleção e identificação gênica, caracterização, clonagem, transformação, 

mapeamento e outros estudos correlatos na área de genética de plantas. 

1.1 A origem do arroz 

A espécie é de origem tropical, mas é cultivada em áreas que se estendem desde a 

latitude 50ºN até 40ºS e desde o nível do mar até altitudes próximas a 3000m. Essa ampla 

faixa de cultivo abrange predominantemente áreas tropicais, mas áreas temperadas e 

subtropicais também são cultivadas, podendo ocorrer temperaturas não favoráveis ao 

desenvolvimento das plantas em um ou mais estádios da cultura (YOSHIDA, 1981).   

As variedades de arroz podem ser agrupadas dentro de espécies, subpopulações e 

ecotipos. Atualmente existem 22 espécies reconhecidas de Oryza, sendo duas delas 

cultivadas.  A espécie mais importante é conhecida como arroz asiático, Oryza sativa e a outra 

espécie como arroz africano, Oryza glaberrima. (Rice Diversity Project, Cornell University, 
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U.S.A, http://www.ricediversity.org). O arroz asiático pode ser subdividido em duas 

subespécies, Indica e Japônica, sendo estas ainda divididas em mais cinco subpopulações. A 

subespécie Indica contém as subpopulações indica e aus, por outro lado a japônica é 

composta por japônica tropical, japônica temperado e aromáticos ou basmati (Garris et al., 

2005) (Figura1.1). 

 

 

Figura 1.1 - Cinco subpopulações encontradas e caracterizadas dentro da subespécie Oryza sativa utilizando 

marcadores microssatélites e SNPs. (Adapted from GARRIS et al., 2005) 

1.2 Sistemas de produção de arroz 

No mundo, o arroz é cultivado em cerca de 148 milhões de hectares, abrangendo 

ecossistemas sob temperaturas e regimes hídricos variados, dos quais aproximadamente 13% 

são produzidos em condições de sequeiro, ou terras altas, sem qualquer acúmulo de água em 

superfície, havendo sempre a influência do regime hídrico, durante a estação de crescimento 

(BABU et al., 2003). Conforme esses autores, a deficiência hídrica no solo, e 

consequentemente na planta, é fator de grande relevância na produção e estabilidade do 

rendimento da cultura nas regiões sujeitas a este tipo de estresse, sugerindo a obtenção de 

melhorias no seu rendimento em ambientes limitados por água, por meio da identificação dos 

caracteres os quais possam contribuir para a tolerância a seca.  

No Brasil, o cultivo do arroz é conduzido nos sistemas de várzeas, irrigado por 

inundação, e no sistema de terras altas (conhecido anteriormente como sistema de sequeiro), 

englobando o sem irrigação (dependente de chuvas) e o com irrigação artificial (CASTRO et 

al., 1999). De acordo com Rangel (2008), as condições de cultivo as quais são submetidas as 
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cultivares sob o segundo sistema são bastante diferentes daquelas encontradas no cultivo em 

várzeas, considerando-se tanto a presença de oxigênio no solo quanto a disponibilidade de 

água. De maneira geral, os materiais cultivados em terras altas apresentam raízes longas e 

espessas, enquanto que os de várzea apresentam raízes finas e fibrosas. Além disso, as plantas 

das cultivares de terras altas apresentam folhas mais curtas, estreitas e eretas, o que leva a 

baixa cobertura inicial do terreno e consequentemente, menor competitividade com plantas 

daninhas. 

A produção de arroz em várzeas requer, aproximadamente, 2000 litros de água para 

produzir 1 kg de grãos em casca, situando-se entre as culturas mais exigentes em termos de 

recursos hídricos (EMBRAPA, 2005). A produção em sistemas de terras altas apresentou 

grande relevância na produção nacional de arroz, nas décadas de 70 e 80, quando a cultura 

chegou a ocupar 4,5 milhões de hectares, tornando-se, devido à sua rusticidade e adaptação a 

solos ácidos, alternativa altamente satisfatória para a abertura de novas áreas de cerrado 

(PINHEIRO, 2003). A produção anual de arroz produzido em terras altas é oscilante, 

principalmente em razão da irregularidade de distribuição das precipitações pluviais e de 

práticas culturais inadequadas (CRUSCIOL et al., 1999). Vale ressaltar, porém, que o Brasil 

detém vantagem comparativa em relação aos outros países produtores de arroz, por ser o 

único em que o ecossistema de terras altas apresenta a mesma importância que o irrigado, 

permitindo ajustar melhor a área cultivada às alterações de demanda do produto, cujo 

mercado externo tem crescimento previsto (PINHEIRO, 2002). 

1.3 A planta e o estresse 

Em qualquer lugar que as plantas cresçam e se desenvolvam, estarão sujeitas a 

condições de múltiplas adversidades, conhecidas como estresse, termo definido como ‘desvio 

das condições ótimas para o crescimento, os quais limitarão, além do próprio crescimento, o 

seu desenvolvimento e suas chances de sobrevivência’ (LARCHER, 2004). O mesmo autor 

salienta que organismo submetido a estresse atravessa sucessão de fases características, 

descritas como fase alarme, fase de resistência e fase de exaustão. 

Durante a fase de alarme que ocorre durante o início do distúrbio ou estresse, sendo 

caracterizada pela perda na estabilidade das estruturas, como, por exemplo, proteínas das 

biomembranas e das funções que mantêm as atividades vitais, como processos bioquímicos e 

metabolismo de produção de energia. 
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Na fase de resistência, ou seja, caso permaneça a condição estressante na mesma 

intensidade, será rapidamente iniciada a restituição, na forma de processos de reparação, tais 

como os de síntese protéica ou síntese de substâncias de proteção. Os mecanismos específicos 

de resistência para cada tipo de estresse envolvem todos os níveis funcionais da planta, sendo, 

em muitos casos, induzidos por ação genética diferenciada, na qual, sob estresse contínuo, a 

resistência aumenta atingindo o estado reconhecido como rustificação. A eventual melhora na 

estabilidade, induz à normalização dos processos vitais, mesmo sob estresse contínuo, 

levando a adaptação da planta a tal condição. 

Por fim, na fase denominada exaustão, em que ocorre a exposição demorada da planta 

ao estresse ou caso a intensidade do agente estressor for muito intensa ou crônica, há 

possibilidade de a mesma não conseguir adaptar-se a esta condição, podendo chegar à 

exaustão e tornar-se susceptível às infecções causadas por parasitas que ocorrem como 

consequência da diminuição das defesas do hospedeiro, levando-a ao colapso prematuro. Alta 

intensidade e maior duração do estresse poderão gerar senescência precoce. 

1.4 A água no solo 

A água é uma das mais importantes substâncias do nosso planeta, de onde a vida 

evoluiu. As plantas adaptaram-se às mais diversas condições terrestres, desenvolvendo 

mecanismos morfofisiológicos que possibilitassem essa adaptação, até mesmo em ambientes 

com baixas condições hídricas. A importância de se estudar as relações entre a água, o solo, as 

plantas e a atmosfera, se deve à diversidade de funções bioquímicas, fisiológicas e ecológicas 

que a mesma exerce sobre o meio e sobre as plantas. 

Para extrair os nutrientes do solo necessários ao seu desenvolvimento, as plantas 

precisam de certa quantidade de água, a qual serve como veículo de transporte destes e de 

fotoassimilados. Por meio da transpiração, a água atua na refrigeração das folhas, além de 

apresentar outras funções, tais como participar ativamente do metabolismo vegetal e da 

composição e atividade da microbiota do solo (KLAR, 1991). 

No solo a água não é estática, mas dinâmica, movimentando-se em função do 

gradiente potencial entre dois pontos quaisquer (energia). O estado de energia da água é uma 

característica de grande importância para estudo das taxas de movimento da mesma, no solo, 

na planta e na atmosfera. Um corpo tende a deslocar-se de um local com maior estado de 

energia para um local de menor estado de energia. A lei geral da natureza é de os corpos 
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ocuparem um estado mínimo de energia. Sendo assim, um corpo lançado dentro do campo 

gravitacional tende a cair em direção ao centro da Terra (REICHARDT, 1990). Para definir o 

estado de energia da água em determinado ponto do solo, é necessário considerar vários 

componentes de força como gravitacional, de pressão, osmótica, matricial, etc., e fazer um 

somatório desses. Não considerando forças externas atuando sobre o meio, a água pura, sem 

sais e sem partículas, tem seu potencial máximo igual a zero, pois não há forças negativas ou 

positivas atuando, sendo este valor, o potencial de referência da água (KLAR, 1991). 

A água é retida no solo por meio dos espaços porosos, ou seja, aqueles locais onde não 

se encontram partes minerais ou orgânicas. A quantidade e a sua taxa de movimento no solo 

dependem em grande parte de características físicas como textura, estrutura e porosidade ou 

até mesmo de características químicas.  

Solos argilosos, ou aqueles com alto conteúdo de húmus, possuem grande capacidade 

de retenção de água devido aos micro espaços de retenção chamados de micrósporos e/ou por 

causa da alta superfície coloidal do solo. Por outro lado, solos arenosos possuem grande 

capacidade de infiltração, devido à quantidade de macro poros, apresentando, porém, baixa 

capacidade de retenção.  

A água no solo disponível às plantas representa a quantidade que o mesmo pode reter 

ou armazenar entre a capacidade de campo e o ponto de murchamento (BERNARDO et al., 

2006). 

1.5 A água e a planta 

Entre os recursos que a planta necessita para crescer e se desenvolver, a água é o mais 

abundante e também o mais limitante (KERBAUY, 2004). Para a eficiente absorção de água 

pelas raízes é necessário haver o contato íntimo entre sua superfície e o solo, o qual é 

aumentado significativamente pela presença de extensões microscópicas das células da 

epiderme radicular, chamadas de “pêlos radiculares”. Quando as plantas absorvem a solução 

do solo, este fica esgotado de água junto à superfície das raízes, reduzindo o potencial hídrico 

nesse local, estabelecendo, assim, um gradiente de tensão em relação às regiões vizinhas. 

Quando os espaços porosos do solo estão preenchidos com água e a planta a retira das regiões 

próximas da raiz, cria-se um fluxo hídrico por meio desses canais chamado condutividade 

hidráulica do solo, causado pela força de coesão das moléculas de água, propiciando a 

reposição hídrica próxima a essas regiões (TAIZ; ZEIGER, 2004). 
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A capacidade de campo é o conteúdo de água em um solo depois de ter sido saturado 

com água e de ocorrido a drenagem do excesso (TAIZ; ZEIGER, 2004); também pode ser 

definida como o período após a saturação do solo em que a água gravitacional é escoada, 

ficando o máximo de água que o solo pode reter (REICHARDT, 1990). 

O ponto de murchamento corresponde ao momento em que o fenômeno de retenção de 

água no solo não pode mais ser explicado pela ação da força capilar ou de tensão superficial, 

ou ainda, teor de umidade no solo em que a planta não consegue mais retirar água na mesma 

intensidade que transpira (BERNARDO et al. 2006). 

Em solos muito secos, o potencial hídrico pode cair abaixo do que se chama ponto de 

murcha permanente, quando o potencial hídrico do solo é tão baixo que as plantas não 

conseguem recuperar a pressão de turgor, mesmo cessando toda a perda de água por 

transpiração (TAIZ; ZEIGER, 2004). Isto significa que o potencial hídrico do solo é igual ou 

menor que o potencial osmótico da célula da raiz. 

Em alguns casos a água está tão presa ao solo devido às forças de retenção que as 

plantas não conseguem extraí-la. O ponto de murcha permanente também depende da espécie 

vegetal. As plantas absorvem água do solo por meio das raízes quando estas apresentarem 

potencial hídrico menor que o do solo (LARCHER, 2000). Essa água movimenta-se por toda 

a planta, sendo a maior parte perdida para a atmosfera na forma de vapor, no processo 

conhecido como transpiração.  

1.6 A água na planta 

A entrada da água na planta por meio da superfície radicular não é um processo ativo, 

não envolvendo, portanto, gasto de energia, por tratar-se de processo osmótico, ou seja, seu 

caminhamento do meio menos concentrado para o meio mais concentrado em solutos 

(RAVEN et al., 2001). Quando a água e os elementos minerais chegam à camada mais interna 

da raiz (endoderme), encontram uma barreira de células impregnadas com uma substância 

cerosa e hidrofóbica, chamada estrias de Caspary. Tal barreira quebra a continuidade da 

entrada dos sais em direção ao xilema da raiz, fazendo com que estes sejam selecionados e 

cruzem a endoderme via membrana plasmática, com gasto de energia metabólica. Já a água 

entra passivamente para esta região, sem gasto de energia (TAIZ; ZEIGER, 2004). 

Após a passagem pela endoderme, a água chega ao cilindro central da raiz, entrando 

nos elementos traqueais ou vasos condutores, xilema e floema, principalmente no primeiro, 
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por onde é distribuída para toda a planta, sem gasto de energia, por meio das forças de tensão-

adesão-coesão. Sendo a força de tensão caracterizada pela retirada de moléculas de água pela 

atmosfera, por meio de aberturas naturais chamadas estômatos, força de adesão causada pela 

ação de cargas diferentes encontradas nas moléculas da água e da superfície interna do 

xilema. Essa força reduz a perda de água em excesso para a atmosfera. E por coesão 

ocasionada pela ação da bipolaridade da água (H+ e O-), gerando a tensão e permitindo que 

não haja a quebra da coluna de água. 

Ao longo de sua evolução, as plantas desenvolveram mecanismos de adaptação, 

possibilitando certas espécies fixar-se em ambientes estressantes de seca, absorvendo água do 

solo em condições onde outras espécies não conseguiriam absorvê-la e utilizá-la de forma 

mais eficiente.  Dentre esses mecanismos destacam-se fechamento estomático, absorção mais 

eficiente de água, aumento da espessura da cutícula, redução da área foliar, reserva de água e 

melhor utilização da água. 

O fechamento estomático ocorre quando as raízes das plantas percebem a deficiência 

hídrica no solo, uma das primeiras respostas é fechamento estomático, causando a redução da 

evapotranspiração. As respostas estomáticas à desidratação foliar podem apresentar ampla 

variação inter e intraespecífica (TAIZ; ZEIGER, 2004). 

Já a absorção mais eficiente de água caracteriza-se pelo desenvolvimento de um 

sistema radicular bastante profundo e/ou denso, o que possibilita buscar água em regiões mais 

profundas do solo (LARCHER, 2000), como é o caso de muitas espécies da caatinga e do 

cerrado. Outras, porém, conseguem sintetizar sais em suas raízes, criando potencial osmótico 

menor, aumentando, assim, a possibilidade de entrada de água. 

Na maioria das plantas, as células epidérmicas são cobertas por uma camada 

praticamente impermeável à água, denominada cutícula (FERRI, 1985). Quando a cutícula é 

espessa, a perda de água ocorre quase exclusivamente pelos estômatos. As plantas ao serem 

submetidas a deficit hídrico podem tornar a cutícula mais espessa, reduzindo, assim, a perda 

de água para a atmosfera, o que pode ser reforçado pelo fechamento estomático devido à ação 

do fitormônio ácido abscísico (ABA). 

Com o estresse de hídrico, o teor de água na planta diminui, resultando em pressão de 

turgor menor, e na subseqüente maior concentração de solutos nas células, o que dificulta a 

perda de água (TAIZ; ZEIGER, 2004), pois nesta condição existe um potencial osmótico 

menor. Esse ajuste osmótico nas células auxilia na manutenção do balanço hídrico na planta. 
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As mesmas podem ainda promover a abscisão foliar, devido à síntese do fitormônio etileno, 

reduzindo a sua superfície transpirante. 

Algumas espécies de plantas desenvolveram meios  para estocar água, em órgãos 

como caules, raízes, bulbos e outros, e utilizá-la quando houver maior demanda na planta e 

deficit hídrico no solo. De modo semelhante plantas com mecanismo fotossintético C4 e 

MAC apresentam melhor controle transpiratório, reduzindo, consideravelmente, a perda de 

água para a atmosfera. 

1.7 Genética da resposta ao estresse hídrico 

O conhecimento dos mecanismos genéticos envolvidos na resposta ao estresse hídrico 

é importante, pois permite a identificação dos genes expressos nessas condições e a 

manipulação dessas informações para a obtenção de cultivares mais tolerantes à seca. A 

elucidação destes mecanismos facilitará, por certo, o processo de geração de novos materiais 

genéticos, além de contribuir para o desenvolvimento de técnicas de seleção capazes de 

reduzir o tempo e o trabalho para avaliação de fontes genéticas de tolerância a estresses 

abióticos de seca.  

As respostas morfológicas, fisiológicas e moleculares das plantas submetidas ao 

estresse hídrico podem ser complexas, e dependem do genótipo e do estádio de 

desenvolvimento da planta, além da duração, severidade e natureza do estresse. A sua 

sobrevivência depende, principalmente, da velocidade de resposta aos acúmulos externos 

(VIDAL et al., 2005). 

Sob condição de estresse hídrico do solo, a planta pode diminuir a perda de água por 

meio da redução da abertura estomática, a qual induzirá menor absorção de CO2, gerando 

efeitos negativos sobre a taxa de fotossíntese e, consequentemente, reflexos indesejáveis sobre 

o vigor e a altura da planta, fertilidade do grão de pólen e produtividade, dentre outros (BOTA 

et al., 2004). Para Nguyen et al. (1997), os mecanismos fisiológicos de tolerância a seca estão 

relacionados ao uso moderado da água pela planta, redução da área foliar, controle da perda 

de água pelas folhas e habilidade das raízes em explorar camadas mais profundas do solo. 

Tais respostas envolvem maior relação entre raiz e parte aérea, diminuição do volume das 

células, aumento da concentração do protoplasto, diminuição do tamanho das folhas, 

dissipação de energia da folha, ajuste osmótico mais eficiente, regulação estomática, acúmulo 

de metabólitos e resistência à desidratação das células (LARCHER, 2004; TAIZ; ZEIGER, 
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2004; KERBAUY, 2004). Entretanto, Fukai e Cooper (1995) destacam a menor existência de 

cera cuticular no arroz como fator limitante à economia de água pelas folhas desta cultura.  

1.8 A importância do uso de germoplasma 

A utilização efetiva de recursos genéticos armazenados em bancos de germoplasma, 

tanto para ampliação da base genética como para introdução de características de interesse, é 

dependente da sua caracterização e avaliação, envolvendo a descrição e registro de 

características agromorfológicas e moleculares, que são importantes para determinar a 

variabilidade genética que existe no conjunto de acessos e para auxiliar os melhoristas na 

escolha dos genótipos como genitores dos programas de pré-melhoramento e melhoramento. 

Estudos de diversidade genética em coleções envolvendo acessos originários do mundo todo 

(GARRIS et al., 2005; ALI et al., 2011; LI et al., 2010) e entre variedades tradicionais em 

escala local (THOMSON et al., 2007; EBANA et al., 2008; BORBA et al., 2009; THOMSON 

et al., 2009) têm sido realizados em arroz.   

1.9 Marcadores morfológicos  

Os primeiros marcadores utilizados em plantas foram os marcadores morfológicos ou 

fenotípicos, baseados na comparação de características morfológicas entre os indivíduos, e 

podem prover uma representação razoável da diversidade e performance genética se as 

observações são baseadas em um  número suficientemente grande de amostras e se as 

características mensuradas apresentam diferenças significativas entre indivíduos ou entre 

populações (HUMPHREYS, 1991).  

Os descritores para arroz são baseados principalmente em diferenças varietais quanto 

as características agromorfológicas referentes a arquitetura de planta, ciclo e de semente, tanto 

para variáveis contínuas como categóricas (IRRI, 1980; BIOVERSITY; IRRI; WARDA, 

2007).  

No manuseio simultâneo de vários descritores agromorfológicos são empregadas 

técnicas de análise multivariada para predizer a divergência genética, que é geralmente 

quantificada por medidas de dissimilaridade. Vários métodos multivariados podem ser 

aplicados após a obtenção das medidas de dissimilaridade entre os acessos, citando-se os 

métodos aglomerativos e a análise por componentes principais ou variáveis canônicas, que 

permitem o reconhecimento de grupos homogêneos e dos caracteres mais importantes para a 
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avaliação da divergência genética (CRUZ; CARNEIRO, 2003). Métodos de classificação 

hierárquica, não hierárquica e estatística multivariada tentam aproximar ao máximo da 

verdadeira forma e estrutura dos grupos (CROSSA; FRANCO, 2004) e têm sido usadas no 

estudo da diversidade genética em muitas espécies, inclusive em arroz (SANNI et al., 2008; 

SINGH et al., 2008; ALI et al., 2011).   

1.10 Marcadores Moleculares 

Embora a caracterização morfológica seja usada rotineiramente em bancos de 

germoplasma, essa estratégia é sensível a influências do ambiente e nem sempre os caracteres 

são distinguíveis entre os acessos, principalmente quando a base genética é estreita 

(GILBERT et al., 1999). Várias técnicas de biologia molecular estão hoje disponíveis para a 

detecção da variabilidade genética ao nível de sequência de DNA.  

A informação molecular de diversidade e distância pode auxiliar no direcionamento do 

enriquecimento da base genética durante o andamento de um programa de melhoramento, 

bem como na avaliação da redundância e deficiências das coleções de germoplasma, gerando 

dados sobre a eficiência do processo de coleta, manutenção, manejo e ampliação de um banco 

de germoplasma (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1998).  

Os marcadores microssatélites têm sido utilizados com sucesso na avaliação da 

diversidade genética em bancos de germoplasma e são considerados ideais à caracterização 

molecular de recursos genéticos por serem marcadores codominantes, abundantes, 

multialélicos e altamente polimórficos (VARSHNEY et al., 2005).  

Em arroz, um número considerável de marcadores microssatélites foram 

desenvolvidos e publicados (AKAGI et al., 1996; PANAUD et al., 1996; CHEN et al., 1997; 

TEMNYKH et al., 2000), existindo  mais de 2000 marcadores microssatélites desenvolvidos 

para a cultura (McCOUCH et al., 2002). Esses marcadores têm sido extensivamente utilizados 

em estudos de diversidade genética e estrutura de populações de muitas espécies, incluindo o 

arroz (NI et al., 2002, GARRIS et al., 2005; THOMSON et al., 2007; JIN et al., 2010).   

Comparando a informação genética oriunda de diversos tipos de marcadores, os 

marcadores microssatélites detectam um grau significantemente alto de polimorfismo em 

arroz (NI et al., 2002), indicando maior eficiência para diferenciar acessos de germoplasma, 

particularmente quando estes são aparentados (XU et al., 2004).   
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Na última década, novas classes de marcadores foram desenvolvidas, principalmente 

visando obter uma maior cobertura genômica, em menor tempo e com menor custo. Dentre 

estes, destacam se os SNPs (Single Nucleotide Polymorphism), encontrados abundantemente 

ao longo dos genomas. Os marcadores SNPs tem como base as mutações em base única na 

cadeia de DNA, trocas ou inserções / deleções, sendo as mais comuns as trocas entre purinas 

(transições). Os SNPs são marcadores codominantes e bialélicos, podendo ocorrer em regiões 

codificadoras ou de regulação, porém na maior parte das vezes são encontrados em espaços 

intergênicos. A principal vantagem destes marcadores em relação aos demais reside no fato de 

serem a forma mais abundante de variação genômica e apresentarem ampla capacidade de 

automação (FAN et al., 2003, 2006). 

O projeto OryzaSNP objetivou analisar a variação genética entre 20 cultivares e 

variedades tradicionais. Para tanto utilizou uma coleção de germoplasma geneticamente 

diversa sendo grande parte das variedades pertencentes das duas grandes subpopulações de 

arroz, Indica e Japônica (incluindo Japônica tropical e temperado), e representantes das 

subpopulações aus e aromático. O projeto utilizou uma abordagem de hibridação para o 

descobrimento de SNPs, resultando em variações de 100Mb no genoma do arroz. Os autores 

relatam a maior presença de SNPs em regiões codantes para as subpopulações indica/aus 

(86,4%) quando comparado com variedades japônicas, dentre as quais Nippombare que foi 

utilizado como referência para o desenho do chip (13,6%). A subpopulação aus foi a que 

apresentou maior número de SNPs, mostrando sua divergência genética com as demais 

subpopulações. Este projeto resultou no fundamento para genotipagem de alta resolução de 

centenas de milhares de variedades de arroz (McNALLY et al., 2009). 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é estudar a diversidade genética e fenotípica 

de variedades japonesas de arroz pertencentes ao banco de germoplasma do departamento de 

Genética da ESALQ/USP utilizando caracteres agromorfológicos e marcadores moleculares 

de polimorfismo de única base (SNP), e identificar a variabilidade para tolerância ao estresse 

hídrico durante o ciclo produtivo. 
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2 AVALIAÇÃO DE 192 ACESSOS DE ARROZ PARA DIVERSIDADE FENOTÍPICA 

E TOLERÂNCIA A SECA 

 

Resumo  

O estresse por deficiência hídrica pode acarretar sérios danos à cultura do arroz de 

terras altas, principalmente na redução da produtividade. Por isto, a seleção de genótipos mais 

adaptados a esta condição faz-se necessária, neste sentido a avaliação da diversidade 

fenotípica para estes caracteres é de alta importância para o processo de seleção. Este trabalho 

avaliou as  características agronômicas, em 192 acessos de arroz do banco de germoplasma da 

ESALQ-USP e 4 testemunhas foram submetidas a distintas condições de regime hídrico em 4 

locais, Piracicaba-SP, Anhumas-SP, Teresina-PI e Itajaí-SC, no sentido de  possibilitar a 

seleção de materiais mais tolerantes a este estresse  abiótico. Em 192 acessos foram avaliados 

13 caracteres agronômicos e estimado o índice de susceptibilidade à seca. O delineamento 

experimental utilizado foi em blocos ao acaso com 3 repetições. Foram selecionados 10 

acessos, por meio do Índice de Susceptibilidade à Seca, como possíveis detentoras de genes 

de tolerância ao déficit hídrico. Verificou-se que houve aumento no número de dias para o 

florescimento, em condições de deficiência hídrica. Nesta mesma condição, houve redução na 

altura da planta e rendimento. Dentre os acessos, destacou-se Sangoku e Horarin, que 

apresentou boa produtividade, em ambas as condições de cultivo associado aos menores 

índices de susceptibilidade à seca. 

 

Palavras-chave: Oryza sativa L.; Déficit hídrico; Índice de susceptibilidade à seca; 

Diversidade fenotípica 

 

Abstract 

Water deficiency stress can seriously damage the upland rice crop, mainly reducing its 

yield. Therefore, the selection of genotypes better adapted to drought is relevant, in this way 

the phenotypic diversity play a key role in breeding program aiming minimize the impact of 

drought. This study aimed at evaluating agronomic traits in 192 upland rice lines with 4 

checks under  diversity rainfall regimes in 4 locations in Brazil, Piracicaba-SP, Anhumas-SP, 

Teresina-PI and Itajai-SC, in order to allow the selection of lines more tolerant to this abiotic  

stress. In 192 accessions were evaluate 13 agronomics characters and estimated the Drought 

Susceptibility Index. The  experimental design used was a randomized complete block, with 

three replications. Ten lines were selected by using the  Drought Susceptibility Index as 

possibles gene donor for drought tolerance. An increase was observed in the number  of days 

to flowering, under water deficit  stress. Under the same condition, there was a reduction for  

plant height and yield.  Among all lines, the Sangoku and Horarin distinguished itself by 

presenting a  high yield, concerning both environments associated with a low Drought 

Susceptibility Index. 

 

Keywords: Oryza sativa L.; Water deficit, Drought susceptibility index; Genetic diversity 
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2.1 Introdução 

   

O arroz cultivado (Oryza sativa L.) mantém uma posição exclusiva entre as espécies 

cultivadas por ser consumido quase que exclusivamente por seres humanos e por ser o 

principal alimento para mais da metade da população mundial (IRRI, 2011). O aumento na 

demanda por produção de alimentos desencadeada pelo aumento da população mundial e o 

decréscimo na base de recursos naturais, levam a necessidade de aumentar os atuais níveis de 

produtividade das principais culturas alimentícias, incluindo o arroz (FAN, 2011). Entretanto, 

o aumento na produtividade de arroz tem diminuído de 2,4% após a revolução verde no fim 

dos anos 80 para 0,9% por ano (HOSSAIN, 2007). O êxito do melhoramento de plantas é 

baseado na disponibilidade de variabilidade genética, conhecimento sobre as características 

desejadas pelo mercado consumidor e produtores, e eficientes estratégias de seleção que 

permitem a exploração e utilização de recursos genéticos. Esses recursos, felizmente 

estocados em bancos de germoplasma em várias partes do mundo, abrigam uma ampla gama 

de alelos necessários para resistência e tolerância a fatores de estresse biótico e abiótico 

encontrados em seus habitats naturais (HOISINGTON et al., 1999). 

Devido à utilização de tecnologias advindas da revolução verde, e principalmente ao 

lançamento comercial de cultivares altamente produtivas, a produção mundial de arroz 

aumentou em 130%, passando de 257 milhões de toneladas em 1966 para 600 milhões de 

toneladas em 2000 (KHUSH, 2005). Contudo, o uso intensivo do germoplasma melhorado de 

arroz, com genitores altamente aparentados entre si nos programas de melhoramento, reduziu 

a variabilidade genética disponível para se realizar a seleção e tem levado à estagnação nos 

níveis de produtividade. 

Há a necessidade de diversificar a base genética de variedades melhoradas, e o 

primeiro passo nessa direção é caracterizar os genótipos de variedades tradicionais tanto 

agronômica quanto morfologicamente. Isso porque a avaliação da diversidade fenotípica 

geralmente revela importantes características de interesse para os melhoristas (SINGH, 1989). 

Os descritores para arroz são baseados principalmente em diferenças varietais quanto a 

características agromorfológicas (IRRI, 1980; BIOVERSITY; IRRI; WARDA, 2007) e, tanto 

variáveis contínuas quanto categóricas têm sido tradicionalmente usadas pra identificação de 

cultivares, estudos de variabilidade em bancos de germoplasma e identificação de genótipos 

com potencial para serem incorporados em programas de melhoramento.  
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Estudos de diversidade em arroz usando caracteres agromorfológicos foram relatados 

em variedades nativas e cultivadas em Yunnan, China (ZENG et al., 2003), em germoplasma 

de arroz de terras altas em Jeypore tract of Orissa, Índia (PATRA et al., 2003), que é um dos 

centros secundários de origem do arroz, entre variedades crioulas no Nepal 

(BAJRACHARYA et al., 2006) e do Paquistão (ZAFAR et al., 2004), cultivares chinesas (QI 

et al., 2006), cultivares aromáticas da Ásia (HIEN et al., 2007), e da coleção nuclear de arroz 

da EMBRAPA (BRONDANI et al., 2008). 

Durante o processo de domesticação, a espécie Oryza sativa tornou-se altamente 

diversificada de modo que atualmente existem diferentes cultivares adaptadas a uma ampla 

gama de condições, incluindo diferentes sistemas de cultivo como irrigado e de sequeiro, 

condições de solo, topografia, fotoperíodo e temperatura (TAKAHASHI, 1984; IRRI, 1984), 

podendo ser encontrada em cultivos na Ásia, África, Oceania, e América do Sul, Central e do 

Norte. Um grande número de variedades tradicionais, desenvolvidas nos primórdios da 

agricultura na Ásia e na África são produtos tanto de seleção natural como seleção feita pelo 

homem (HOYT, 1988) e elas são geralmente bastante heterogêneas, tendo uma grande 

variabilidade tanto dentro, como entre populações (OKA, 1988). 

O Brasil é o nono maior produtor mundial de arroz, e o maior produtor fora do 

continente asiático (FAO, 2011). Embora cerca de 75% da produção brasileira de arroz venha 

do sistema irrigado devido à maior produtividade e tecnologia empregada nesse sistema, o 

cultivo de sequeiro ocupa 50% da área cultivada com arroz (CLEYTON; NEVES, 2011). 

Estudos do ganho genético para a produtividade de grãos nos programas de melhoramento de 

arroz de sequeiro no Brasil demonstraram redução nos ganhos, e indicam que novas 

alternativas de melhoramento devem ser empreendidas (BRESEGHELLO et al., 2006; 

SOUZA et al., 2007). Recentemente, uma nova classe de cultivares adaptadas ao sistema de 

sequeiro com resistência ao acamamento e melhores índices de colheita do que as variedades 

tradicionais tem sido desenvolvida por programas de melhoramento na China, nas Filipinas 

(ATLIN et al., 2006) e no Brasil (PINHEIRO et al., 2006). A utilização dos recursos 

genéticos disponíveis em bancos de germoplasma é uma estratégia importante para 

incorporação de variabilidade em programas de melhoramento, o que pode potencialmente 

gerar novas cultivares com o aumento da base genética (McCOUCH, 2005).  

Anteriormente ao advento de ferramentas moleculares, a diversidade genética era 

estimada com base na genealogia ou características agronômicas e morfológicas. Estimativas 
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baseadas no parentesco podem ser sub ou superdimensionadas devido a suposições irreais 

como a ausência de seleção no cálculo da similaridade (ALMANZA-PINZON et al., 2003; 

FUFA et al., 2005), enquanto observações fenotípicas fornecem uma representação razoável 

da performance genética se elas forem baseadas em um número de amostras suficientemente 

grande e se as características avaliadas apresentam diferenças significantes entre populações 

ou grupos (HUMPHREYS, 1991). Li et al. (2010) relataram em estudo da mini-coleção 

nuclear de arroz do USDA que a diferenciação genética identificada por marcadores 

moleculares foi alta e significativamente  correlacionada com a diferenciação por 

características fenotípicas. 

A variação fenotípica pode ser estudada usando vários métodos, incluindo técnicas de 

análises multivariadas, nas quais, diferentemente de análises univariadas, todas as variáveis 

(características avaliadas) são consideradas simultaneamente na diferenciação de cultivares ou 

populações. Esse tipo de abordagem resulta em maior diferenciação de populações ou grupos 

em comparação com a análise univariada. 

Na conservação de recursos genéticos e no melhoramento de plantas são coletados 

dados de variáveis contínuas e de variáveis categóricas (qualitativas). Genótipos de indivíduos 

podem ser conceituados como sendo localizados em um espaço multidimensional no qual há 

uma dimensão para cada característica. A forma e estrutura dos grupos de genótipos nesse 

espaço multidimensional são desconhecidas, mas a associação (correlação) entre as 

características influencia a forma dos grupos, e a estrutura é afetada pela verdadeira 

composição dos grupos. 

Métodos de classificação hierárquica e não hierárquica tentam aproximar ao máximo a 

verdadeira forma e estrutura dos grupos (CROSSA; FRANCO, 2004). Análises multivariadas 

baseadas em características agronômicas e morfológicas têm sido usadas no estudo da 

diversidade genética em muitas espécies, inclusive em arroz (SANNI et al., 2008; SINGH et 

al., 2008; ALI et al., 2011). O efetivo uso de recursos genéticos com o objetivo de solucionar 

problemas de produção pode ser desafiador devido ao inadequado conhecimento de como 

diferentes características e diferentes fatores ambientais interagem afetando o desempenho 

dos genótipos (COOPER; BYTH, 1996). De fato, a maioria das características de interesse 

agronômico é de herança complexa, sendo estas afetadas pelo ambiente, e esta interação 

genótipo por ambiente afeta o comportamento de acessos quando avaliados em diferentes 

ambientes (HOPKINS et al., 1995; BRONDANI et al., 2006; RODRIGUEZ et al., 2008) e 
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consequentemente a estruturação dos grupos identificados na sua caracterização 

(HOOGERHEIDE, 2009). 

Neste trabalho buscou-se caracterizar os acessos japoneses quanto a sua produtividade 

nas condições de cultivo de sequeiro e irrigado no Brasil, com a presença de estresse hídrico 

em algumas localidades e estimar a diversidade fenotípica entre os mesmos. 

 

2.2 Material e métodos  

 

2.2.1 Instalação e condução de experimentos no campo 

 

Os experimentos para caracterização e avaliação de 192 acessos japoneses de arroz do 

banco de germoplasma do Departamento de Genética da ESALQ/USP (ANEXO A) foram 

conduzidos em 4 locais distintos apresentados na tabela 2.2.1. 

 

Tabela 2.2.1 – Caracterização dos locais de plantio dos ensaios de campo 

Munícipio Latitude Longitude Irrigação Clima Ano Agrícola  

Piracicaba- SP 22º42'31" S 47º38'01" W Irrigado Cwa 2007/2008   

Anhumas- SP 22º50'25" S 48º01'65" W 40 dias iniciais Cwa 2012/2013  

Teresina – PI 5º 05’S 42 º 48’ W  40 dias iniciais Aw 2012/2013  

Itajaí-SC  26º57'57" S 48º48'01" W Inundado Cfb 2013/2013  

 

A densidade de semeadura foi de 60 sementes por metro linear e o espaçamento entre 

linhas de 40 cm. O delineamento experimental utilizado foi o de aleatorizado em blocos com 

três repetições e testemunhas comuns representadas pelas cultivares de sequeiro IAC25, 

IAC165, Chorinho e de irrigado IRGA417.  A parcela experimental consistiu de quatro 

fileiras de 2,0 m de comprimento, sendo a área útil da parcela composta pelas duas linhas 

centrais. Uma visão do experimento é apresentada na Figura 2.2.1 
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Figura 2.2.1- Visão geral dos 4 ensaios realizados, Piracicaba – SP, Itajaí – SC, Anhumas – SP e Teresina – PI. 

 

2.2.2 Caracterização e avaliação dos acessos 

 

 A caracterização e avaliação dos acessos foram feitas de acordo com alguns 

descritores indicados pelo IBPGR-IRRI Rice Advisory Committee (1980) e Bioversity, IRRI 

e Warda (2007). A análise de agrupamento permite classificar n itens (populações, clones, 

variedades, indivíduos, etc.). Foram utilizados 13 descritores, sendo que três deles foram 

avaliados como variáveis categóricas (Tabela 2.2.2.1) e dez foram avaliados como variáveis 

contínuas (Tabela 2.2.2.2). 
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Tabela 2.2.2.1- Lista de descritores avaliados como variáveis categóricas em 192 acessos japoneses de arroz 

Característica Descrição  Método e época de avaliação 

Inserção da folha 

bandeira (IFB) 

1. Ereto - menor que 30º 

2. Intermediário - entre 31 e 60º 

3. Horizontal - entre 61 e 90º 

4. Descendente - maior que 90º 

Ângulo formado pela folha 

bandeira e o colmo. Avaliado 

na época da floração. 

Tolerância a 

Brusone do arroz 

(TBR) 

1. Sem sintomas de Brusone 

2. Poucos sintomas de Brusone 

3. Alta incidência de Brusone 

Durante todo o ciclo de planta 

com atenção especial para a 

maturação. 

Enrolamento foliar 

sob estresse (EF) 

1. Sem enrolamento 

2. Enrolamento parcial 

3. Enrolamento total 

Durante todo o ciclo de planta 

com atenção especial para o 

florescimento. 
 

Tabela 2.2.2.2 – Lista de descritores avaliados como variáveis contínuas em 192 acessos japoneses de arroz 

Característica Descrição  

Número de dias para o florescimento 

(NDF) 

Número de dias ocorridos da semeadura até 

quando 50% das panículas estão floridas. 

Altura da planta na maturidade (APM) 

Medida da superfície do solo até a 

extremidade da panícula do colmo mais alto, a 

partir do enchimento dos grãos. Avaliada em 

10 plantas (cm). 

Comprimento da Panícula (CP) 

Distância da base da panícula à ponta da 

última espigueta, determinada na época da 

colheita em 10 plantas (cm). 

Comprimento da folha bandeira 

(CFB) 

Medida do limbo, da lígula ao ápice da folha 

bandeira, à época da colheita. Avaliada em 10 

plantas (cm). 

Largura da folha bandeira 

(LFB) 

Medida na região de maior largura do limbo 

da folha bandeira, à época da colheita. 

Avaliada em 10 plantas (cm). 

Número de dias para a maturidade 

(NDM) 

Compreende o período entre a germinação e a 

maturação completa, quando 85-90% dos 

grãos estão maduros. 

Produtividade de grãos (PG) 

Determinada pela pesagem dos grãos colhidos 

na parcela útil, após limpeza e secagem 

uniforme, com umidade corrigida para 13% 

(kg/ha). 

Massa de mil sementes 

(MMS) 

Média de cinco amostras de 100 sementes por 

parcela com umidade de 13%. (g) 

Comprimento do grão (CG) Medido em 10 grãos, com paquímetro (mm). 

Largura do grão (LG) Medida em 10 grãos, com paquímetro (mm) 
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Para as variáveis categóricas foi obtida a moda de cada variável por acesso e para as 

variáveis contínuas foram usadas as médias de dez observações por parcela para a análise 

estatística, com exceção de NDF, NDM e PG que foram avaliadas em nível de parcela e MCS 

que foi obtida pela média de cinco amostras. 

 

2.2.3 Índice de susceptibilidade à seca (ISS) e intensidade do estresse de seca 

  

O índice de susceptibilidade à seca (ISS) foi calculado conforme proposto por Fischer 

e Maurer (1978), segundo os autores este índice permite a seleção de genótipos superiores de 

sob condição de estresse, sendo estes possíveis doadores de características morfofisiológicos 

que propiciem essa tolerância ao estresse. Com este objetivo, foi calculado o ISS visando 

caracterizar os acessos quanto a susceptibilidades e/ou tolerância à seca.  

O índice de susceptibilidade à seca pode ser calculado utilizando-se a fórmula: 

ISS=[1-(Yce/Yse)]/[1-(Mce/Mse)] 

em que Yce = Produtividade com estresse, Yse = Produtividade sem estresse, Mce = Média 

de todos os genótipos com estresse, Mse = Média de todos os genótipo sem estresse. 

A intensidade do estresse utilizada no experimento pode ser avaliada pela fórmula:  

IE=1-(PMCS/PMSE) 

em que PMCS é a produtividade média em quilogramas por hectare de todos os genótipos 

avaliados com estresse e PMSE a produtividade média em quilogramas por hectare de todos 

os genótipos avaliados sem estresse. Sendo considerados ambientes sem estresse hídrico, 

Piracicaba e Itajaí e com estresse hídrico, Anhumas e Teresina. 

 

2.3 Análises de Dados 

 

2.3.1 Estatística descritiva e análise univariada 

 

Estatísticas descritivas incluindo a distribuição de frequência para as variáveis 

contínuas e categóricas e a média, amplitude e desvio padrão para as variáveis contínuas 

foram calculadas para os acessos e para as testemunhas.  

Com o objetivo de verificar se a interação entre genótipos e ambientes foi 

significativa, realizou-se uma análise de variância conjunta (Tabela 2.3.1) que envolveu o 
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estudo de todos os genótipos em todos os ambientes, sendo que em cada ambiente foi 

utilizado um delineamento aleatorizado em blocos com 3 repetições. Assim, tem-se o seguinte 

modelo matemático: 

 

                                  ( )ijk k j i j ijkij
Y b g e ge                                     (1) 

em que:  

ijkY : é o valor observado do i-ésimo genótipo no J – ésimo ambiente e no k-ésimo bloco, com 

i = 1, 2,..., g, j = 1, 2,..., e e k = 1, 2,..., r; 

 : é uma constante comum às respostas (normalmente a média geral); 

)( jkb : é o efeito do k-ésimo bloco dentro do J – ésimo ambiente; 

ig : é o efeito do i-ésimo genótipo; 

je : é o efeito do j-ésimo ambiente; 

 ijge : é o efeito da interação específica do i-ésimo genótipo e o j – ésimo ambiente; 

ijk : é o erro experimental associado ao i-ésimo genótipo no j-ésimo ambiente, e no k-ésimo 

bloco assumido ser independente e  ijk ~N  2  ,0  ; 

 

Tabela 2.3.1 - Esquema da ANOVA conjunta para experimentos de um mesmo grupo de genótipos avaliados em 

e ambientes com r blocos 
Fonte de Variação GL QM 

Blocos dentro do ambiente (B d. E) e(r-1) QMB d.E 

Genótipos (G) (g-1) QMG 

Ambientes (E) (e-1) QME 

Interação ( EG ) (g-1) (e-1) QMGxE 

Resíduo e(g-1)(r-1) QMRes 

Total ger – 1  

GL: Graus de liberdade; QM: Quadrado médio  

  

2.3.2 Análise Multivariada 

 

A divergência genética entre os acessos foi quantificada por meio de análises 

estatísticas multivariadas, utilizando-se a distância generalizada de Mahalanobis para as 
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variáveis contínuas e o complemento do coeficiente aritmético de Jaccard para as variáveis 

categóricas. O método de agrupamento utilizado foi o algoritmo de otimização de Tocher e a 

análise de variáveis canônicas foi feita para determinar os descritores de variáveis contínuas 

que mais contribuem para a variabilidade entre os acessos. 

 

Matrizes de distância 

 

Para as variáveis categóricas, foi obtida inicialmente a moda de cada variável por 

acesso e os valores convertidos em dados binários do tipo 0 e 1, atribuídos respectivamente 

pela ausência e presença da categoria no acesso. Posteriormente, foi calculado o complemento 

aritmético do coeficiente de Jaccard, dado por: 

dii’ = 1-sii’ 

em que 

Sii”= 
𝒂

𝒂+𝒃+𝒄
 

 

a: valor que quantifica o número de coincidências do tipo 1-1 para cada par de 

acessos; 

b: valor que quantifica o número de coincidências do tipo 1-0 para cada par de 

acessos; 

c: valor que quantifica o número de coincidências do tipo 0-1 para cada par de acessos; 

Para as variáveis contínuas, as médias ajustadas de cada acesso em relação aos 

caracteres estudados e a matriz de dispersão obtidas por meio do procedimento de análise de 

variância foram utilizadas para o cálculo da distância generalizada de Mahalanobis. As 

distâncias de Mahalanobis foram estimadas a partir de variáveis transformadas por 

condensação pivotal e padronizadas utilizando-se a seguinte expressão: 

 

𝑫𝒊𝒊′
𝟐 = (𝒁𝒊𝒋 − 𝒁𝒊′ 𝒋)

𝟐 

 em que 

Dii'
2
: é a distância generalizada de Mahalanobis entre os genótipos i e i’; 

zij − zi'j: é a diferença entre os genótipos i e i’ em relação à J – ésima variável; 

zi'j: é a variável transformada padronizada (não-correlacionada) ou seja, a média do 



 

 

 

 

43 

i-ésimo genótipo em relação à J – ésima variável com variância igual a 1. 

 

A partir das distâncias obtidas entre os pares de genótipos, foram construídas duas 

matrizes de dissimilaridade para todos os ambientes, uma matriz para as variáveis categóricas 

(complemento aritmético de Jaccard) e outra para as variáveis contínuas (distância 

generalizada de Mahalanobis). Uma matriz total de distâncias foi obtida para analisar a 

divergência entre os acessos considerando-se simultaneamente as variáveis categóricas e 

contínuas avaliadas. Essa matriz foi obtida pela soma das matrizes obtidas pelo complemento 

aritmético do coeficiente de Jaccard e pela distância generalizada de Mahalanobis. Os valores 

de distância para cada matriz foram padronizados anteriormente ao cálculo da matriz total de 

distância. Isso foi necessário porque a amplitude dos valores de distância varia de zero a um 

na matriz de distâncias obtida pelo coeficiente aritmético de Jaccard e de zero a um na matriz 

obtida pela distância generalizada de Mahalanobis. 

 

Análise de agrupamento 

 

Para a definição dos agrupamentos utilizando o algoritmo de otimização de Tocher, na 

matriz de dissimilaridade é identificado o par de genótipos mais similares, que formam o 

grupo inicial. A partir daí, outros genótipos são incluídos no grupo adotando-se o critério de 

que a média das medidas de dissimilaridade dentro de cada grupo deve ser menor que as 

distâncias médias entre quaisquer grupos. O acréscimo de um genótipo em um grupo sempre 

aumenta o valor médio da distância dentro do grupo. Assim, o genótipo é incluído em um 

grupo por meio da comparação entre o acréscimo no valor médio da distância dentro do grupo 

e um nível máximo permitido, que será o valor máximo da medida de dissimilaridade, 

encontrado no conjunto das menores distâncias envolvendo cada genótipo. 

 

Análise de componentes principais 

 

A análise de componentes principais foi utilizada para resumir a informação contida 

nas variáveis contínuas avaliadas e identificar as características que apresentam maior 

contribuição para a variabilidade entre os acessos. Técnicas de componentes principais 

permitem a simplificação do conjunto de dados, resumindo as informações originalmente 
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contidas em um grupo de variáveis, em poucas variáveis que apresentam a propriedade de 

reter o máximo da variação originalmente disponível e de serem independentes entre si. A 

técnica de variáveis canônicas consiste em transformar o conjunto de n variáveis xi1, xi2...xin 

em  um novo conjunto Yi1, Yi2...Yin, em que as componentes principais Y’is são funções 

lineares das variáveis xi’s e independentes entre si, sendo que a primeira componente 

principal é a de maior variância, seguida pela segunda de maior variância, e assim 

sucessivamente para as demais. 

Para as análises gráficas e estatísticas utilizou-se o software JMP versão 10 (SAS 

INSTITUTE, 2012). 

 

2.4 Resultados 

 

2.4.1 Características avaliadas em quatro localidades 

 

Distribuição de frequência das variáveis contínuas e categóricas 

Observou-se grande variação para as características avaliadas como variáveis 

categóricas. Acessos pertencentes a quase todas as classes em cada descritor,  foram divididos 

de acordo com a lista de descritores “Descriptors for wild and cultivated rice” (BIOVERSITY 

INTERNATIONAL; IRRI;WARDA, 2007) (Tabela 2.4.1). 

 

Tabela 2.4.1 – Distribuição de frequência e número de acessos de dez características avaliadas como variáveis 

categóricas em 192 acessos japoneses de arroz e quatro cultivares brasileiras 

Característica Frequência de ocorrência (n) 

Inserção da panícula (IFP) 

1- Ereto 

2- Intermediário 

3- Horizontal 

4- Descendente 

 

0,0459 (9) 

0,0918 (18) 

0,2654 (52) 

0,5969 (117) 

Tolerância a Brusone do arroz (TBR) 

1-Sem sintomas 

2-Poucos sintomas (5-10% das plantas) 

3- Alta incidência de sintomas (10-35%) 

 

0,3725 (73) 

0,6020 (118) 

0,0255 (5) 

Enrolamento foliar (EF) sob estresse 

1- Sem enrolamento 

2- Enrolamento parcial 

3- Enrolamento total 

 

0,0612 (12) 

0,4847 (95) 

0,4541 (89) 
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Pelo menos metade dos acessos pertenceu a uma mesma classe dentre as variáveis 

categóricas avaliadas, enquanto que os outros acessos foram distribuídos entre outras classes. 

Para as variáveis quantitativas foram verificadas as pressuposições do modelo para 

todos os ambientes, antes que a análise de variância individual fosse realizada. Os valores p 

obtidos foram todos superiores a 5%. Assim sendo, o teste de Shapiro-Wilk não significativo 

evidenciou a normalidade dos erros, o que implica que o conjunto de dados atendeu a 

pressuposição de normalidade. O Teste de Bartlett não significativo confirmou a 

homogeneidade das variâncias residuais. 

Os coefiecientes de variação apresentados na tabela 2.4.2 indicam boa precisão no 

controle das fontes de variação de ordem sistemática dos ambientes experimentais, 

especialmente para a produtividade de grãos, um caráter quantitativo muito influenciado pelo 

ambiente que teve variação inferior a 20%. Além disso, a existência de variabilidade genética 

entre linhagens foi constatada tanto nas análises individuais quanto na análise conjunta. 

Por meio da análise conjunta obteve-se que para as variáveis contínuas, os acessos 

apresentaram grande variabilidade. A distribuição de frequência para estas características, 

separadas por ambientes com e sem estresse, é apresentada na Figura 2.4.1. 

Na tabela 2.4.2 considerando-se apenas os  ambientes sem incidência de estresse hídrico 

a maioria dos acessos (164 dos 192 acessos) apresentou baixa altura de planta, sendo 

classificados como semi-anãs (<  110 cm) juntamente com as testemunhas. Apenas dois 

acessos foram classificados como altos (> 130 cm), e os demais apresentaram altura 

intermediária. Sendo para ciclo, 19 acessos foram classificados como precoces juntamente 

com uma testemunha (IAC25), atingindo a maturidade entre 101 e 115 dias após a semeadura. 

Dentre os demais, 127 acessos foram intermediários (116 a 130 dias), 40 acessos e 3 

testemunhas foram tardios (131-145) e 4 muito tardios (> 145 dias até a maturidade) (Tabela 

2.4.2). E considerando-se as características de grão, a maior parte dos acessos (140) 

apresentou grãos intermediários (8 a 10 mm), juntamente com quatro testemunhas, embora as 

testemunhas tenham apresentado comprimento maior do que 9 mm. Por outro lado, cinquenta 

e dois acessos apresentaram grãos curtos (< 8 mm). A maior parte dos acessos apresentou 

grãos largos, o que ocasiona baixos valores para relação comprimento e largura para a maioria 

deles. 
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Figura 2.4.1- Distribuição de frequência de 10 características avaliadas como variáveis contínuas nos 

ambientes com estresse (Teresina – PI e Anhumas – SP) e nos ambientes sem estresse 

(Piracicaba – SP e Itajaí – SC) em 192 acessos de arroz e quatro cultivares brasileiras 

utilizadas como testemunhas                                                                (continua) 
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Figura 2.4.1 - Distribuição de frequência de 10 características avaliadas como variáveis contínuas 

nos ambientes com estresse (Teresina – PI e Anhumas – SP) e nos ambientes sem 

estresse (Piracicaba – SP e Itajaí – SC) em 192 acessos de arroz e quatro cultivares 

brasileiras utilizadas como testemunhas                     (continuação) 
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Figura 2.4.1 - Distribuição de frequência de 10 características avaliadas como variáveis contínuas 

nos ambientes com estresse (Teresina – PI e Anhumas – SP) e nos ambientes sem 

estresse (Piracicaba – SP e Itajaí – SC) em 192 acessos de arroz e quatro cultivares 

brasileiras utilizadas como testemunhas                     (continuação) 
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Figura 2.4.1 - Distribuição de frequência de 10 características avaliadas como variáveis contínuas 

nos ambientes com estresse (Teresina – PI e Anhumas – SP) e nos ambientes sem 

estresse (Piracicaba – SP e Itajaí – SC) em 192 acessos de arroz e quatro cultivares 

brasileiras utilizadas como testemunhas                       (conclusão) 
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Tabela12.4.2 – Distribuição de frequência de dez características avaliadas como variáveis categóricas em 192 acessos japoneses de arroz e quatro cultivares brasileiras 

FV GL 
QM 

NDF APM CP CFB LFB NDM PG MMG CG LG 

Amb 1 30,82
ns

 396,88
**

 162,22
**

 130,69
**

 61,460
**

 16,53
 ns

 20308877
**

 738,25
**

 4,390
**

 6,923
**

 

Blocos(Amb) 2 58,57 27,10
 
 7,72

 
 4,69

 
 0,0130

 
 61,11

 
 1598905 1,43

 
 0,005 0,050 

Gen 195 275,67
**

 421,83
**

 17,24
**

 47,67
**

 0,2930
**

 306,76
**

 1069918
**

 44,41
**

 1,920
**

 0,358
**

 

G×E 195 135,34
**

 171,99
**

 12,20
**

 20,45
**

 0,0370
**

 201,06
**

 1088960
**

 8,94
**

 0,200
**

 0,035
**

 

Resíduo 780 29,5 17,17 3,12 2,63 0,0068 74,10 31324 0,32 0,020 0,005 

CV (%)  5,87 5,18 8,70 6,45 5,44 4,73 19,3 3,45 12,5 7,5 

Média Geral  93,42 79,88 20,22 25,15 1,48 124,91 1476,18 27,29 8,35 3,35 

Média acesso CE  98,45 61,3 19,9 21,7 1,2 125,3 503,1 24,7 8,42 3,27 

Média acesso SE  93,26 98,4 20,6 28,5 1,7 124,8 3353,6 29,8 8,29 3,42 

Máx  (acesso) CE  136  108,5 30,9 34,9 1,9 175,0 2150,5 31,8 10,3 3,8 

Máx  (acesso) SE  131 143,1 26,1 37,8 2,4 156,0 6400,0 38,0 9,9 3,9 

Min  (acesso) CE  61 38,6 10,3 12,8 0,8 106 11,1 15,3 7,0 2,2 

Min  (acesso) SE  76 68,4 16,1 16,9 1,2 108 880 19,9 6,7 2,5 

Média test CE  99,8 67,9 21,5 25,7 1,4 122,7 642,7 24,4 9,6 2,6 

Média test SE  105,3 98,4 24,5 30,2 1,8 123,2 4511,3 26,8 29,3 2,6 

Máx  (test) CE  107 76,1 25,3 31,6 1,7 133 785,68 28,6 10,1 2,9 

Máx  (test) SE  110 96,4 28,4 37,5 2,0 135 5547,2 32,4 10,2 3,1 

Min  (test) CE  71 54,1 16,1 17,3 0,9 109 382,3 17,3 9,3 2,1 

Min  (test) SE  75 77,3 20,5 25,6 1,6 117 3265,3 23,6 9,0 2,4 

**: significativo a 1% pelo teste F e ns: não significativo 
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Análise do índice de susceptibilidade à seca (ISS) e intensidade do estresse de seca 

 

Inicialmente, procedeu-se a análise de intensidade do estresse de seca obtida pela 

diferença relativa da média da produtividade de todos os genótipos com e sem estresse 

hídrico, neste sentido realizou-se o cálculo do valor médio de rendimento nos ambientes sem 

estresse, Itajai e Piracicaba o qual totalizou 3156,26 quilogramas por hectare; neste mesmo 

sentido foi realizado o cálculo para os ambientes com estresse, Anhumas e Teresina, 

totalizando 421,01 quilogramas por hectare. Via fórmula da diferença percentual, obteve-se 

que a intensidade do estresse foi igual a 0,8667, indicando que os materiais foram submetidos 

a condições de seca de alta intensidade. 

Os valores de ISS são apresentados na Tabela 2.4.3. 

 

 

Tabela22.4.3 - Valores de ISS para 192 acessos japoneses e 4 testemunhas comerciais em quatro ambientes sob 

dois regimes de disponibilidade de agua 

(continua) 

Genótipos 
Produtividade com seca 

(kg/ha) 

Produtividade sem seca 

(kg/ha) 
ISS 

1J 630,9778 2915,374 0,904083 

2J 772,763 3823,81 0,920627 

3J 639,7259 4052,886 0,97168 

6J 349,2222 3180,511 1,027114 

8J 362,9111 2228,529 0,965908 

12JB06 407,0519 2584,881 0,972108 

12JB07 277,7926 2568,7 1,029024 

14J 279,3667 3723,899 1,067244 

16J 252,8148 3875,59 1,078536 

23J 364,4741 2380,462 0,977142 

24J 445,9519 3975,647 1,024379 

25J 233,9037 3196,782 1,06938 

27J 830,1185 3334,405 0,866556 

29J 435,9148 2674,456 0,965741 

35J 392,5259 4280,475 1,047996 

36J 420,8519 3055,375 0,994875 

38J 474,5444 3722,737 1,006724 

40J 356,0519 3465,018 1,035242 

41J 606,8259 2756,093 0,899762 

42J 259,2017 2832,764 1,048227 

45J 250,9111 3424,507 1,069264 
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Tabela 2.4.3 - Valores de ISS para 192 acessos japoneses e 4 testemunhas comerciais em quatro ambientes sob 

dois regimes de disponibilidade de agua 

(continuação) 

 

Genótipos 
Produtividade com seca 

(kg/ha) 

Produtividade sem seca 

(kg/ha) 
ISS 

48J 394,4593 3254,095 1,013939 

50J 254,9889 3367,416 1,066433 

52J 243,2722 4481,811 1,091174 

54J 104,6407 2939,589 1,11273 

55J 249,1741 2416,45 1,034827 

56J 723,5259 3283,311 0,899545 

57J 360,0148 3712,759 1,041921 

68J 253,2 3599,117 1,072631 

69J 314,1481 4761,717 1,077681 

70J 502,0667 1474,411 0,760909 

74J 338,4519 3973,015 1,055512 

78J 453,4667 4544,209 1,038664 

79J 767,5407 3247,018 0,881062 

80J 1265,496 3378,216 0,721582 

82J 388,9556 2495,239 0,973948 

92J 493,5704 4265,897 1,020305 

99J 457,3864 3291,797 0,993484 

106J 376,7146 3185,515 1,017355 

107J 261,8519 4038,766 1,078995 

110J 519,2519 4035,991 1,005359 

112J 212,4444 3556,718 1,084885 

113J 226,1407 2187,998 1,03455 

117J 510,037 2842,881 0,9468 

118J 983,4148 2864,722 0,757719 

119J 249,9111 3368,354 1,068197 

121J 689,5852 1723,732 0,692219 

122J 244,9407 4101,982 1,084905 

125J 714,9704 4106,536 0,952919 

127J 462,2 3612,031 1,00616 

129J 169,7185 3276,005 1,094027 

130J 459,763 3523,979 1,003269 

131J 578,3815 3076,148 0,936862 

133J 685,3926 2588,53 0,848297 

134J 430,3556 3047,859 0,990886 

136J 932,0593 3600,648 0,85513 
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Tabela 2.4.3 - Valores de ISS para 192 acessos japoneses e 4 testemunhas comerciais em quatro ambientes sob 

dois regimes de disponibilidade de agua 

(continuação) 

Genótipos 
Produtividade com seca 

(kg/ha) 

Produtividade sem seca 

(kg/ha) 
ISS 

139J 421,2593 2180,382 0,930882 

140J 446,4593 3701,891 1,01465 

144J 368,0889 4574,005 1,060951 

147J 301,9778 2491,745 1,013971 

150J 551,6 2043,087 0,842294 

153J 284,7148 3261,026 1,053065 

156J 681,6444 3454,7 0,926146 

159J 384,5852 2686,479 0,988628 

160J 292,4 3543,783 1,058601 

164J 309,637 2476,556 1,009545 

165J 390,163 3732,337 1,033188 

170J 401,1333 3644,898 1,026822 

171J 90,67037 3170,921 1,12081 

172J 248,9037 2854,833 1,053206 

173J 351,1037 3909,752 1,050188 

174J 657,3852 3157,272 0,913565 

175J 639,6444 5092,666 1,008883 

176J 289,163 3873,153 1,067661 

177J 628,9704 2980,917 0,910351 

179J 192,4222 2139,729 1,050042 

183J 269,8963 3915,985 1,07428 

186J 368,0741 2011,799 0,942705 

188J 461,4926 3040,684 0,978686 

189J 497,7481 2858,678 0,952904 

191J 235,7148 1935,144 1,01326 

197J 357,9852 2445,331 0,984891 

199J 282,5704 3154,803 1,050458 

200J 255,4682 2251,165 1,022865 

202J 615,8074 2164,82 0,82559 

203J 1188,844 3383,201 0,74836 

205J 72,25926 2758,137 1,123574 

206J 513,437 3660,679 0,991973 

209J 405,2222 2470,107 0,96452 

213J 532,963 3313,81 0,968235 

214J 494,0444 3457,765 0,988947 
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Tabela 2.4.3 - Valores de ISS para 192 acessos japoneses e 4 testemunhas comerciais em quatro ambientes sob 

dois regimes de disponibilidade de agua 

                                                                                                                       (continuação) 

Genótipos 
Produtividade com seca 

(kg/ha) 

Produtividade sem seca 

(kg/ha) 
ISS 

216J 260,6963 2400,246 1,028485 

217J 383,4 3967,845 1,042314 

218J 518,2444 3401,068 0,977989 

219J 334,7185 3005,75 1,025315 

221J 331,8667 4390,425 1,066587 

228J 312,9852 2725,475 1,021303 

229J 315,0963 4023,281 1,063438 

230J 129,7407 3034,874 1,104477 

235J 807,0852 3410,989 0,880797 

236J 369,1556 3242,919 1,02246 

237J 259,5333 2694,682 1,042675 

239J 175,1333 2909,815 1,084358 

245J 258,4296 2209,907 1,018875 

246J 389,2741 3342,228 1,019417 

248J 181,4296 3667,468 1,096723 

250J 303,0593 2767,93 1,027473 

252J 456,6963 3317,393 0,994961 

256J 515,5556 4079,227 1,007978 

257J 369,2741 2670,172 0,994236 

259J 550,7111 2599,737 0,909388 

260J 657,0369 3403,138 0,93104 

261J 495,8444 2653,349 0,938185 

263J 283,8926 3301,879 1,054599 

264J 361,0074 3526,439 1,035685 

268J 330,2815 4199,462 1,063057 

269J 454,1 2723,307 0,96141 

271J 456,8074 2031,019 0,894294 

273J 336,3407 2765,257 1,013464 

274J 639,7704 3529,05 0,944633 

276J 381,9185 2070,554 0,94098 

277J 468,8444 3026,148 0,975042 

278J 271,7481 2405,82 1,023475 

279J 439,563 3741,53 1,018251 

280J 270,4148 2724,656 1,03929 

284J 289,9111 3598,536 1,06084 
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Tabela 2.4.3 - Valores de ISS para 192 acessos japoneses e 4 testemunhas comerciais em quatro ambientes sob 

dois regimes de disponibilidade de agua 

                                                                                                                       (continuação) 

Genótipos 
Produtividade com seca 

(kg/ha) 

Produtividade sem seca 

(kg/ha) 
ISS 

285J 341,037 2395,655 0,989551 

286J 276,3815 3956,529 1,073203 

287J 169,8407 2280,963 1,06789 

289J 339,0963 3031,796 1,024753 

290J 400,4074 2277,57 0,950958 

293J 886,0296 4484,981 0,925863 

294J 117,9778 2602,243 1,101492 

295J 202,4741 2282,315 1,051443 

299J 563,2667 2428,278 0,886164 

301J 499,0667 3781,667 1,001535 

302J 323,3333 4057,109 1,061849 

304J 479,8815 3177,711 0,979561 

308J 473,8148 3029,428 0,973342 

310J 389,9556 3493,083 1,024995 

311J 287,3704 3487,7 1,058734 

312J 227,9852 2584,511 1,052022 

314J 278,8222 3805,701 1,069269 

315J 113,5778 2073,843 1,090612 

317J 491,7407 2617,948 0,937078 

320J 400,6444 4179,465 1,043198 

322J 795,7778 2785,805 0,824213 

325J 309,4889 3099,942 1,03861 

330J 131,7778 2147,282 1,082993 

331J 527,2593 2788,345 0,935625 

335J 642,5778 1911,22 0,765878 

336J 1092,267 3376,371 0,780543 

337J 675,2074 3642,421 0,939918 

338J 397,1259 3055,672 1,00385 

339J 683,1407 3678,096 0,939504 

346J 236,2778 2785,701 1,055939 

352J 534,7519 2878,414 0,939448 

355J 500,8667 3602,853 0,993401 

356J 187,5767 2631,439 1,071555 

357J 195,1111 3178,255 1,082971 

364J 378,7259 4053,76 1,046007 
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Tabela 2.4.3 - Valores de ISS para 192 acessos japoneses e 4 testemunhas comerciais em quatro ambientes sob 

dois regimes de disponibilidade de agua 

                                                                                                                                                                  (conclusão) 

Genótipos 
Produtividade com seca 

(kg/ha) 

Produtividade sem seca 

(kg/ha) 
ISS 

365J 210,6519 3049,878 1,07411 

367J 484,5556 2109,277 0,888744 

368J 237,2 2482,55 1,04356 

369J 261,3926 2381,08 1,027139 

370J 465,7481 2260,859 0,916113 

373J 478,1556 3516,951 0,996934 

374J 183,2296 1892,568 1,042096 

378J 489,2778 2370,16 0,91562 

379J 381,9778 2182,566 0,951871 

380J 479,5704 3025,751 0,970928 

382J 431,5111 2899,723 0,982103 

383J 150,5852 3758,457 1,107574 

384J 550,1926 3533,67 0,974155 

386J 93,14444 3912,762 1,126335 

387J 331,8444 2931,579 1,023195 

389J 558,963 2696,369 0,914616 

391J 378,0296 1879,246 0,921703 

393J 475,5852 2830,313 0,959925 

394J 870,6185 3036,508 0,822987 

395J 687,5259 3246,923 0,909488 

397J 282,2963 2948,547 1,043336 

400J 654,6963 3332,534 0,927131 

401J 312,8593 3581,799 1,053021 

402J 710,4074 4626,01 0,976615 

407J 398,3259 3624,62 1,027005 

408J 587,6222 3223,655 0,943482 

409J 525,4222 3112,34 0,959018 

410J 490,0815 3346,669 0,984841 

413J 242,4667 3783,757 1,079865 

415J 468,0148 2885,632 0,966669 

418J 120,8037 2552,837 1,099202 

Chorinho 463,3407 5179,12 1,050579 

IAC165 438,0914 3827,055 1,021724 

IAC25 464,8617 4202,737 1,026181 

Irga417 431,7135 4836,47 1,050811 
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Análise de componentes principais 

 

A análise de componentes principais foi utilizada para resumir a informação contida 

nas 10 características avaliadas como variáveis contínuas, sendo separada em ambiente com 

ou sem estresse hídrico. Para os ambientes sem estresse hídrico os cinco primeiros 

componentes principais responderam por 82,13% da variabilidade fenotípica total observada 

entre os acessos (Tabela 2.4.4). Já para o ambiente sob estresse hídrico os cinco primeiros 

componentes principais explicaram 82,798% da variabilidade fenotípica total observada entre 

os acessos (Tabela 2.4.5). 

 

Tabela32.4.4 - Análise de componentes principais para 10 variáveis continuas em 192 acessos de arroz e quatro 

testemunhas sob condições ótimas de produção 

Característica 
Importância das características 

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 

Dias para o florescimento 0,86743 -0,31661 0,14495 0,17145 0,11813 

Altura na maturidade 0,47998 0,59075 -0,05926 0,20431 -0,23938 

Comprimento de Panicula 0,26050 0,65622 -0,20381 -0,19064 -0,50658 

Comprimento folha bandeira 0,51543 0,56350 -0,15018 -0,06825 0,15229 

Largura folha bandeira 0,54983 0,36016 -0,39584 0,18371 0,32661 

Dias para maturidade 0,81559 -0,31661 0,16236 0,22950 0,11230 

Produtividade de grãos -0,29363 0,47437 -0,21413 -0,38518 0,51973 

Peso de mil grãos -0,37615 0,56923 0,50626 0,44627 0,11865 

Comprimento do grão 0,04650 0,40657 0,86246 -0,12528 0,06616 

Largura do grão -0,59473 0,12713 -0,34618 0,65500 0,01867 

Autovalor 2,8674 2,1579 1,4375 0,9908 0,7593 

Variância total explicada na CP 28,674 21,579 14,375 9,908 7,593 

Variância total acumulada 28,674 50,253 64,628 74,536 82,129 

 

As características que apresentaram maior importância relativa nas primeiras 

componentes principais foram características de ciclo (NDF e NDM), de arquitetura da planta 

(APM e CFB), formato do grão (CG e LG) e produtividade (PG). NDF variou de 80 (acesso 

122J – Chiyoda Wase) a 130 dias (acesso 191J – Col/Fuzui/1965/FK3), APM variou de 66,02 

(276J – Arabiya Mochi) a 142,9 cm (250J – Jouon), CG variou de 6,68 mm (367J – Bansei 

Tarou) a 9,88 mm (236J – Toga) e LG variou de 3,92 mm (130J – Esojima) a 2,48 mm (175J 

– Tomoe Mochi). Cerca de 50% da variação total pode ser explicada pelos dois primeiros CPs 

que explicaram 28,6% e 21, 6% respectivamente, o que torna possível a análise gráfica da 

distribuição dos acessos considerando-se o seu posicionamento conforme os escores dos dois 

primeiros componentes principais (Figura 2.4.2). 
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Figura12.4.2 - Distribuição de 192 acessos japoneses de arroz e de quatro cultivares brasileiras de arroz 

(testemunhas) identificada pelos escores dos genótipos para os dois primeiros componentes 

principais 

 Considerando os escores das primeiras componentes principais, os acessos 52J – 

Mizuhoshi, 336J – Ohata Wase, 409J – Miesou destacaram-se como os que apresentaram 

menores valores para a primeira componente principal. Esses acessos se destacam por 

apresentar NDF e NDM menores que a média geral dos acessos, enquanto os acessos 191J – 

Col/Fuzui/1965 e 391J – Kurumi Wase 43, que apresentaram maiores valores de escores para 

a primeira variável canônica, apresentaram ciclo e florescimento mais tardios que a média dos 

acessos. Na segunda variável canônica, destacaram-se os acessos 117J – Gaisen Ibaraki 1, 35J 

– Kinkabou, 78J – Yonoyuki Mochi e 99J – Eika Ine por apresentarem maiores escores e os 

acessos 113J – Kyuushuu 11, 171J – Oosumi, 186J – Chiba Kirishima e 374J – Gaisen por 

apresentarem os menores escores. Os acessos com maiores escores para essa variável são os 

que apresentam maiores panículas. 



 

 

 

 

59 

Tabela42.4.5 - Análise de componentes principais para 10 variáveis continuas em 192 acessos de arroz e quatro 

testemunhas sob condições de estresse hídrico. 

  

Característica 
Importância das características 

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 

Dias para o florescimento 0.72289 -0.41147 -0.13338 0.11850 0.31959 

Altura na maturidade 0.72188 0.30799 0.12627 0.19654 -0.19064 

Comprimento de Panicula 0.72509 0.19976 0.12938 0.09835 -0.34807 

Comprimento folha bandeira 0.79935 0.15251 0.25520 -0.13211 -0.15561 

Largura folha bandeira 0.73510 0.08624 0.36218 -0.01928 0.12388 

Dias para maturidade 0.61621 -0.53483 -0.06530 0.33768 0.31691 

Produtividade de grãos -0.02791 0.57821 0.46434 -0.36681 0.48054 

Peso de mil grãos -0.27582 0.70978 0.04296 0.57893 0.10331 

Comprimento do grão 0.27339 0.59533 -0.66859 0.14072 0.15545 

Largura do grão -0.55327 -0.22356 0.56202 0.49918 0.00646 

Autovalor 3.5862 1.8633 1.2314 0.9329 0.6654 

Variância total explicada na CP 35.862 18.633 12.314 9.329 6.654 

Variância total acumulada 35.862 54.495 66.809 76.138 82.792 

 

As características que apresentaram maior importância relativa nas primeiras variáveis 

canônicas foram características de folha (CFB e LFB), formato do grão (CG e LG), e 

produtividade (PG e PMG). CFB variou de 18,01 cm (acesso 191J – Col/Fuzui/1965/FK3) a 

15,7 cm dias (acesso 356J – Rikuu 13), LFB variou de 1,83 cm (118J – Kuromomi) a 0,9 cm 

(248J – Col/Tokushima/1967/M-16),  CG variou de 10,30 mm (1J – Kunihikari Mochi) a 7,21 

mm (287J – Oiran) e LG variou de 3,74 mm (48J – Mie) a 2,25 mm (175J – Tomoe Mochi). 

Cerca de 54,4% da variação total pode ser explicada pelos dois primeiros CPs que explicaram 

35,8% e 18,6% respectivamente, o que torna possível a análise gráfica da distribuição dos 

acessos considerando-se o seu posicionamento conforme os escores dos dois primeiros 

componentes principais (Figura 2.4.3). 
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Figura 2.4.3 - Distribuição de 192 acessos de arroz e de quatro cultivares brasileiras de arroz (testemunhas) 

identificado pelos escores dos genótipos para os dois  primeiros componentes principais em 

ambientes com estresse hídrico.  

Considerando os escores das primeiras variáveis canônicas, os acessos 219J – Gaisen 

(4X), 183J – Yashiromochi, 248J – Col/Tokushima/1967/M-16  e 287J – Oiran destacaram-se 

como os que apresentaram menores valores para a primeira componente principal. Esses 

acessos se destacam por apresentar CFB e LFB menores que a média geral dos acessos, 

enquanto que os acessos 191J – Col/Fuzui/1965 e 413J – Chousen, que obtiveram maiores 

valores de escores para a primeira variável canônica, apresentaram as maiores médias para 

comprimento e largura de folha bandeira quando comparados com a média dos acessos. Na 

segunda variável canônica, destacaram-se os acessos 136J – Yamato Nishiki, 80J – Sangoku e 

IAC25 por apresentarem maiores escores e os acessos 200J – Hitachi Nishiki, 386J – 

Minamihatamochi, 374J – Gaisen e 230J – Miyanishiki por apresentarem os menores escores. 

Os acessos com maiores escores para essa variável são os que apresentam maiores peso de 

mil grãos associados a maiores comprimentos de grãos. 
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Análise de agrupamento 

 

Variáveis Categóricas 

 

Considerando-se apenas as variáveis categóricas, os acessos foram distribuídos em 

quatorze grupos de similaridade (Tabela 2.4.6), sendo o maior grupo formado por vinte e dois 

acessos (grupo XII), e o menor com cinco acessos (grupo X), 160J – Gaisen Mochi, 315J –  

Urasan, 330J – Japão 4, 374J – Gaisen e 394J – Susonomochi. As quatro testemunhas se 

dividiram em três grupos distintos, Chorinho se agrupou com dezoito acessos, as duas 

testemunhas oriundas do IAC se agruparam num  mesmo grupo (grupo XIII) juntamente com 

dezessete acessos, e o acesso IRGA 417 se agrupou com dezoito acessos no grupo IX.  

 

Variáveis Contínuas 

 

Novamente os dados foram divididos em dois grandes ambientes, com e sem a 

presença de estresse hídrico, desta forma para o ambiente sem estresse o algoritmo de 

otimização de Tocher (Cruz e Carneiro, 2006) reuniu os acessos em 20 grupos, e para o 

ambiente com estresse hídrico este número subiu para 25 grupos, considerando-se as variáveis 

contínuas (Tabela 2.4.7 e Tabela 2.4.8). Sendo que em ambos os casos as testemunhas se 

mantiveram agrupadas nos mesmos grupos. Quando realizou-se a análise de agrupamentos 

para os ambientes com estresse hídrico observou-se uma redução no numero de grupos para 

15 grupos sendo um grande grupo formado por 34 acessos, neste caso 3 das testemunhas se 

agruparam num mesmo grupo e a testemunha IRGA 417 se agrupou com outros 4 acessos. 

 

Variáveis Contínuas e categóricas simultâneas 

 

Considerando-se simultaneamente as variáveis contínuas e categóricas, os acessos 

foram reunidos em 25 grupos (Tabela 2.4.9). Além dos acessos terem sido agrupados em um 

maior número de grupos do que quando considerando somente as variáveis contínuas, houve 

também a mudança de acessos nos grupos. O maior grupo abrangeu vinte acessos (10,2% dos 

acessos), as quatro testemunhas se distribuíram em três grupos, sendo duas  (IAC165 e 

Chorinho) em um único grupo juntamente com três acessos. 
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Índice de susceptibilidade a seca 

 

Considerando-se o índice de susceptibilidade a seca (ISS), os acessos foram reunidos 

em sete grupos (Tabela 2.4.10). Sendo um grupo formado por sete acessos que apresentaram 

os menores valores de ISS. No entanto o maior grupo foi formado por cinquenta e nove 

acessos e as quatro testemunhas apresentando valores de ISS intermediários. 

 

Tabela52.4.6 - Agrupamentos determinados pelo algoritmo de otimização de Tocher considerando as distâncias 

de Jaccard geradas por três variáveis categóricas avaliadas em 192 acessos japoneses e quatro 

cultivares brasileiras de arroz  

Grupo 
Nº de 

acessos 
Acessos de arroz 

I 10 106J; 122J; 14J; 248J; 24J; 25J; 29J; 38J; 40J; 54J 

II 
14 153J; 188J; 235J; 268J; 276J; 286J; 287J; 302J; 3J; 400J; 410J;52J; 69J; 

99J 

III 
17 118J; 127J; 129J; 171J; 189J; 230J; 23J; 259J; 336J; 368J; 386J; 395J; 

402J; 409J; 413J; 42J; 92J; 

IV 
19 200J; 209J; 236J; 293J; 299J; 311J; 312J; 317J; 322J; 331J; 352J; 365J; 

373J; 378J; 415J; 418J; 41J; 55J; Chorinho 

V 13 107J; 205J; 206J; 263J; 304J; 314J; 335J; 338J; 356J; 370J; 70J; 74J; 79J 

VI 13 117J; 131J; 1J; 203J; 264J; 269J; 274J; 285J; 2J; 369J; 50J; 68J; 78J; 

VII 
14 130J; 144J; 147J; 164J; 199J; 216J; 228J; 245J; 273J; 277J; 289J; 295J; 

355J; 384J 

VIII 11 110J; 12JB06; 12JB07; 139J; 214J; 221J; 229J; 239J; 278J; 320J; 391J 

IX 
19 133J; 176J; 177J; 179J; 218J; 252J; 260J; 279J; 27J; 284J; 290J; 379J; 

407J; 45J; 48J; 80J; 82J; 8J; IRGA417 

X 5 160J; 315J; 330J; 374J; 394J 

XI 
16 136J; 140J; 159J; 174J; 186J; 191J; 217J; 219J; 256J; 271J; 364J; 382J; 

389J; 397J; 408J; 56J 

XII 8 172J; 250J; 294J; 301J; 367J; 380J; 383J; 401J 

XIII 
22 113J; 119J; 125J; 134J; 150J; 16J; 175J; 202J; 213J; 237J; 246J; 261J; 

280J; 308J; 325J; 339J; 36J; 387J; 393J; 57J; IAC165; IAC25 

XIV 
15 112J; 121J; 156J; 165J; 170J; 173J; 183J; 197J; 257J; 310J; 337J; 346J; 

357J; 35J; 6J; 
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Tabela62.4.7 - Agrupamentos determinados pelo algoritmo de otimização de Tocher considerando as distâncias 

de Mahalanobis geradas por dez variáveis contínuas avaliadas em 192 acessos japoneses e quatro 

cultivares brasileiras de arroz  em ambiente sem estresse hídrico 

Grupo 
Nº de 

acessos 
Acessos de arroz 

I 
23 106J; 107J; 144J; 173J; 176J; 183J; 213J; 252J; 271J; 280J; 289J; 310J; 

320J; 356J; 364J; 384J; 38J; 393J; 394J; 408J; 56J; 6J; 80J; 

II 
20 133J; 147J; 214J; 264J; 276J; 277J; 304J; 317J; 325J; 330J; 331J; 335J; 

336J; 346J; 357J; 365J; 382J; 395J; 397J; 410J 

III 11 122J; 170J; 174J; 229J; 284J; 286J; 302J; 339J; 407J; 409J; 52J 

IV 8 140J; 165J; 188J; 235J; 293J; 314J; 373J; 383J 

V 8 179J; 186J; 209J; 23J; 287J; 29J; 315J; 322J 

VI 7 110J; 153J; 160J; 199J; 274J; 386J; 3J 

VII 4 216J; 250J; 294J; 45J 

VIII 
18 112J; 130J; 16J; 217J; 219J; 221J; 248J; 24J; 256J; 260J; 27J; 402J; 57J; 

68J; 69J; 79J 

IX 8 134J; 156J; 203J; 218J; 246J; 308J; 40J; 415J 

X 
11 117J; 119J; 127J; 129J; 273J; 301J; 35J; 370J; 78J; 92J; 99J; Chorinho; 

IAC165 

XI 13 121J; 150J; 257J; 25J; 278J; 290J; 312J; 368J; 379J; 418J; 41J; 82J; 8J 

XII 9 131J; 164J; 206J; 239J; 259J; 285J; 42J; 50J; 55J 

XIII 4 113J; 175J; 202J; 413J; IRGA417 

XIV 4 125J; 12JB07; 380J; 70J 

XV 
14 136J; 172J; 1J; 236J; 311J; 337J; 338J; 352J; 355J; 36J; 387J; 400J; 401J; 

IAC25 

XVI 11 118J; 12JB06; 159J; 228J; 230J; 279J; 299J; 2J; 367J; 48J; 54J 

XVII 4 189J; 261J; 263J; 295J 

XVIII 6 171J; 205J; 237J; 374J; 378J; 391J 

XIX 6 139J; 14J; 268J; 369J; 389J; 74J 

XX 5 191J; 197J; 200J; 245J; 269J 
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Tabela72.4.8 - Agrupamentos determinados pelo algoritmo de otimização de Tocher considerando as distâncias 

de Mahalanobis geradas por dez variáveis contínuas avaliadas em 192 acessos japoneses e quatro 

cultivares brasileiras de arroz  em ambiente com estresse hídrico 

Grupo 
Nº de 

acessos 
Acessos de arroz 

I 10 106J; 156J; 206J; 214J; 252J; 257J; 260J; 310J; 317J; 41J 

II 13 144J; 147J; 170J; 173J; 277J; 290J; 382J; 387J; 38J; 408J; 410J; 415J; 57J 

III 9 174J; 177J; 213J; 304J; 335J; 373J; 384J; 395J; 409J 

IV 
15 160J; 183J; 197J; 219J; 276J; 278J; 280J; 320J; 325J; 357J; 393J; 50J; 55J; 

68J; 78J 

V 6 127J; 1J; 337J; 338J; 400J; 70J 

VI 8 107J; 110J; 119J; 133J; 264J; 368J; 402J; 56J 

VII 5 118J; 136J; 203J; 3J; 80J 

VIII 7 235J; 293J; 2J; 322J; 336J; 394J; 79J 

IX 
17 122J; 129J; 248J; 25J; 263J; 284J; 285J; 312J; 315J; 330J; 346J; 356J; 364J; 

365J; 397J; 418J; 42J 

X 
20 130J; 131J; 165J; 186J; 188J; 189J; 209J; 217J; 229J; 24J; 256J; 259J; 268J; 

286J; 289J; 29J; 331J; 339J; 407J; 8J; 

XI 5 179J; 23J; 261J; 287J; 314J 

XII 13 112J; 159J; 216J; 228J; 279J; 294J; 295J; 302J; 35J; 370J; 383J; 52J; 54J 

XIII 9 121J; 134J; 16J; 218J; 299J; 367J; 40J; 45J; 48J; 

XIV 11 140J; 150J; 153J; 164J; 176J; 239J; 271J; 301J; 308J; 379J; 401J 

XV 5 246J; 69J; 6J; 74J; 92J 

XVI 5 171J; 205J; 230J; 237J; 374J 

XVII 3 175J; 202J; IRGA417 

XVIII 3 113J; 191J; 413J 

XIX 3 139J; 200J; 269J 

XX 2 199J; 386J 

XXI 6 117J; 27J; 352J; 355J; 36J; 99J 

XXII 6 125J; 12JB06; 12JB07; 380J; Chorinho; IAC165 

XXIII 4 172J; 245J; 311J; IAC25 

XXIV 7 14J; 236J; 273J; 369J; 378J; 389J; 391J 

XXV 4 221J; 250J; 274J; 82J 
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Tabela82.4.9 - Agrupamentos determinados pelo algoritmo de otimização de Tocher considerando as distâncias 

de Mahalanobis geradas por dez variáveis contínuas e Jaccard para três variáveis categoricas 

avaliadas em 192 acessos japoneses e quatro cultivares brasileiras de arroz  em ambiente com 

estresse hídrico 

Grupo 
Nº de 

acessos 
Acessos de arroz 

I 
16 106J; 117J; 153J; 156J; 206J; 209J; 214J; 245J; 24J; 252J; 310J; 317J; 410J; 

41J; 78J; 99J 

II 8 127J; 1J; 276J; 290J; 337J; 338J; 400J; 70J 

III 
18 144J; 147J; 160J; 173J; 183J; 197J; 219J; 278J; 280J; 284J; 320J; 325J; 

357J; 393J; 50J; 55J; 57J; 68J 

IV 

34 107J; 119J; 130J; 131J; 140J; 164J; 165J; 176J; 179J; 186J; 188J; 189J; 

213J; 217J; 229J; 256J; 257J; 259J; 261J; 264J; 268J; 277J; 286J; 287J; 

289J; 29J; 314J; 331J; 339J; 368J; 382J; 38J; 407J; 8J 

V 
20 133J; 174J; 177J; 235J; 260J; 293J; 2J; 304J; 322J; 335J; 336J; 373J; 384J; 

394J; 395J; 402J; 408J; 409J; 56J; 79J 

VI 
18 122J; 129J; 23J; 248J; 25J; 263J; 285J; 302J; 312J; 315J; 330J; 346J; 356J; 

364J; 365J; 397J; 418J; 42J 

VII 
14 110J; 121J; 134J; 150J; 218J; 221J; 250J; 274J; 301J; 352J; 379J; 387J; 

401J; 82J 

VIII 
18 112J; 16J; 170J; 228J; 239J; 246J; 271J; 273J; 279J; 295J; 35J; 370J; 383J; 

415J; 52J; 54J; 69J; 6J 

IX 8 159J; 294J; 299J; 308J; 367J; 40J; 45J; 48J 

X 5 118J; 136J; 203J; 3J; 80J 

XI 5 113J; 175J; 202J; 413J; IRGA417 

XII 
13 125J; 12JB06; 12JB07; 172J; 236J; 27J; 311J; 36J; 380J; 92J; Chorinho; 

IAC165; IAC25; 

XIII 7 171J; 200J; 205J; 230J; 237J; 269J; 374J; 

XIV 5 14J; 191J; 199J; 216J; 386J 

XV 6 355J; 369J; 378J; 389J; 391J; 74J 
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Tabela92.4.10 - Agrupamentos determinados pelo algoritmo de otimização de Tocher considerando as distâncias 

de Mahalanobis gerada pelo índice de susceptibilidade a seca avaliado em 192 acessos japoneses 

e quatro cultivares brasileiras de arroz  em ambiente com estresse hídrico 

Grupo 
Nº de 

acessos 
Acessos de arroz 

I 7 121J; 80J; 203J; 118J; 70J; 335J; 336J 

II 9 394J; 322J; 202J; 150J; 133J; 136J; 27J; 235J; 79J 

III 
15 299J; 367J; 271J; 56J; 41J; 1J; 259J; 395J; 177J; 174J; 389J; 378J; 370J; 2J; 

391J 

IV 

25 293J; 156J; 400J; 139J; 260J; 331J; 131J; 317J; 261J; 352J; 339J; 337J; 

276J; 186J; 408J; 274J; 117J; 290J; 379J; 189J; 125J; 409J; 393J; 269J; 

209J 

V 

33 29J; 8J; 415J; 213J; 380J; 3J; 12JB06; 308J; 82J; 384J; 277J; 402J; 23J; 

218J; 188J; 304J; 382J; 410J; 197J; 159J; 214J; 285J; 134J; 206J; 355J; 99J 

257J; 36J; 252J; 373J; 301J; 130J; 338J 

VI 

63 110J; 127J; 38J; 256J; 175J; 164J; 191J; 273J; 48J; 147J; 140J; 106J; 279J; 

245J; 246J; 92J; 228J; IAC165; 236J; 200J; 387J; 278J; 24J; 289J; 310J; 

219J; IAC25; 170J; 407J; 6J; 369J; 250J; 216J; 12JB07; 165J; 113J; 55J; 

40J; 264J; 325J; 78J; 280J; 57J; 374J; 217J; 237J; 320J; 397J; 368J; 364J; 

35J; 42J; 179J; 173J; 199J; Chorinho; Irga417; 295J; 312J; 401J; 153J; 

172J; 263J; 74J 

VII 

44 74J; 346J; 160J; 311J; 284J; 144J; 302J; 268J; 229J; 50J; 221J; 14J; 176J; 

287J; 119J; 45J; 314J; 25J; 356J; 68J; 286J; 365J; 183J; 69J; 16J; 107J; 

413J; 357J; 330J; 239J; 112J; 122J; 315J; 52J; 129J; 248J; 418J; 294J; 230J; 

383J; 54J; 171J; 205J; 386J 

 

2.5 Discussão 

 

Variabilidade dos acessos 

 

O êxito nos programas de melhoramento é diretamente dependente da variabilidade 

genética e de melhores médias para os caracteres de interesse. O primeiro passo para se 

ampliar a base genética nos acessos melhorados é a caracterização de acessos pertencentes a 

bancos de germoplasma a nível fenotípico, o que revela importantes características de 

interesse para os melhoristas (SINGH, 1989). A avaliação e o entendimento da extensão da 

variabilidade fenotípica existente em bancos de germoplasma são importantes e permitem a 

utilização efetiva dos acessos em programas de melhoramento.  

Os acessos japoneses apresentaram variabilidade para as características estudadas, 

tanto para variáveis categóricas (Tabela 2.4.6) como para variáveis contínuas (Tabelas 2.4.7, 
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2.4.8 e 2.4.9). Esses valores indicam condições favoráveis para a seleção e possibilita 

consideráveis ganhos genéticos (VENCOVSKY; BARRIGA, 1992). 

Quando se observa os dados índice de susceptibilidade a secaque estão relacionadas 

com a tolerância dos materiais a seca (Tabela 2.4.3 e Tabela 2.4.10), a diversidade dos 

resultados é grande, no entanto o numero de grupos formados foi relativamente baixo 

havendo 7 acessos com valores abaixo de 0,8 considerado valor indicativo de alta tolerância a 

seca, fato este já evidenciado no segundo capítulo desta tese. 

 

Características agromorfológicas 

 

 A maioria dos acessos é semianão (Figura 2.4.1), característica desejada em programas 

de melhoramento da cultura do arroz. A baixa altura de planta observada nos acessos 

japoneses contrasta com relatos da literatura em que acessos coletados na Costa do Marfim, 

na África (SANNI et al., 2008) de acessos filipinos de arroz do Banco de Germoplasma do 

Departamento de Genética da ESALQ (MATA, 2010) e de variedades aromáticas do 

Afeganistão, Camboja, Índia, Myanmar e Vietnã (HIEN et al., 2007), nos quais a maioria dos 

genótipos foram de porte elevado.  

Na tabela 2.4.2 a média para altura de planta observada para todos os acessos 

japoneses estudados foi de 93 cm, variando entre 76,02 a 131,91 cm nos ambientes sem 

restrição hídrica (Tabela 2.4.2) e de 61 a 126 nos ambientes com déficit hídrico. Valores estes 

que corroboram com os observados em variedades tradicionais paquistanesas, com média de 

101,53 cm e variação de 65 a 130,4 cm (ZAFAR et al., 2004). A variabilidade observada para 

altura de planta foi menor do que a observada em acesos de arroz coletados na região sudoeste 

da China (Yunnan), um dos centros de diversidade do arroz, em que a estatura das plantas 

variou de 52 a 210 cm (ZENG et al., 2003). 

De modo similar, Bernier et al. (2007), relatam ter encontrado variação na altura de 

genótipos oriundos do cruzamento de duas variedades de arroz: uma susceptível ao estresse 

hídrico (Way Rarem, subespécie indica) e outra tolerante (Vandana, subespécie japônica), 

conduzidos sob estresse ocasionado por deficiência hídrica. 

Nota-se uma diminuição na altura das plantas para a maioria dos genótipos sob 

condição de estresse por deficiência hídrica. Para os materiais que apresentaram diferença 

entre os ambientes, destacam-se o 219J – Gaisen (4X) e o 250J – Jouon, que apresentaram 
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diminuição de 60 cm na condição de estresse de seca. A diminuição média de altura na 

condição de estresse de seca, entre os materiais que apresentaram diferenças significativas 

entre os ambientes, foi de 32 cm. Esses resultados corroboram com aqueles encontrados por 

Zou et al. (2007), que avaliaram genótipos de arroz em condição normal de irrigação e sob 

estresse de seca, encontrando redução de até 12,5 cm, em média, na condição sob estresse, 

associando negativamente com o rendimento de grãos.  

 Tal variação talvez possa ser explicada, também, devido à capacidade dos genótipos 

em produzir e redirecionar os fotoassimilados sob condição de estresse hídrico. Gomez et al., 

(2006) mostraram ter havido variação entre linhagens F6 de arroz, oriundas do cruzamento 

das variedades Azucena (subespécie japônica) e Bala (subespécie indica), conduzidas sob 

estresse por deficiência hídrica.  

O comprimento da folha bandeira variou de 16,1 a 37,8 cm para os ambientes sem 

estresse e de 12,8 a 34,9 cm sob estresse hídrico, com média de 28,5 e 21,7 cm, 

respectivamente, para todos os acessos. Para largura, a variação foi de 1,2 a 2,4 cm e de 0,80 a 

1,9 cm para cada um dos ambientes avaliados, com média de 1,7 cm com irrigação plena e 1,2 

cm para irrigação inicial. As médias foram inferiores as das testemunhas, tanto para 

comprimento (30,2 cm sem estresse e 25,7 cm com estresse) quanto para largura da folha 

bandeira (1,8 cm sem estresse e 1,4 cm com estresse). A amplitude observada pelos acessos 

foi menor do que a relatada para acessos de Yunnan, que apresentaram comprimento variando 

de 10 a 65 cm e largura de 0,7 a 3 cm (ZENG et al., 2003). 

Os acessos floresceram, em média, oito dias antes que as testemunhas quando 

submetidas ao déficit hídrico, já em condições normais, foi observada diferenças superiores a 

10 dias quando comparadas as testemunhas avaliadas (Tabela 2.4.2). Sendo majoritariamente 

(73%) os acessos de ciclo intermediário (116 a 130 dias), enquanto poucos acessos precoces, 

tardios e muito tardios (7%, 17% e 3%, respectivamente) foram identificados. Padrões de 

distribuição similares foram observados em acessos africanos (SANNI et al., 2008) e 

paquistaneses (ZAFAR et al., 2004). Número de dias para o florescimento seguiu o mesmo 

padrão de distribuição (Figura 2.4.1).  

Acessos filipinos do Banco de germoplasma da ESALQ, que apresentaram média de 

120 dias para o florescimento (MATA, 2010) foram mais tardios que os acessos japoneses, 

que apresentaram média de 93 dias para ambos as condições de campo. 
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Para Xu et al. (2005) e Larcher (2004) o período de florescimento pode ser usado 

como mecanismo de escape à seca, com as plantas acelerando o florescimento e enchendo os 

grãos antes que o estresse se torne muito severo. No entanto, observa-se que houve um 

aumento no número de dias para o florescimento na condição sob estresse por deficiência 

hídrica, para a maioria dos genótipos. Possível explicação para tal fato, pode ser devido às 

plantas nessa condição não apresentarem ainda reservas de fotoassimilados suficientes para o 

florescimento e posterior enchimento dos grãos.  

Similar resultado referente ao atraso no florescimento pode ser encontrado em 

trabalhos realizados por Lanceras et al. (2004); Kumar et al. (2008) e Gomez et al. (2006) 

para outros genótipos de arroz. Boonjung e Fukai (1996), igualmente relataram que o estresse 

hídrico durante o estágio vegetativo em arroz, alongou o mesmo e atrasou a maturidade 

fisiológica dos grãos. 

A variação de dias para o florescimento, entre as condições de cultivo, talvez possa ser 

atribuída à capacidade do genótipo, sob condição de estresse de seca, priorizar os 

fotoassimilados produzidos para formar primeiramente as partes vegetativas, que servirão 

para aumentar a área de produção destes fotoassimilados e, posteriormente, redirecioná-los 

para o enchimento dos grãos.  

Na tabela 2.4.2 os acessos japoneses apresentam grãos largos, e mais curtos do que as 

cultivares utilizadas como testemunhas. O comprimento variou de 6,7 a 9,9 mm em condições 

favoráveis e 7,0 a 10,0 mm sob estresse hídrico, com médias de 8,3 mm e 8,4 mm 

respectivamente, não havendo diferenças estatísticas entre ambientes para esta característica, 

enquanto a largura variou de 2,5 a 3,89 mm, com média de 3,4 mm com suplementação de 

água e 2,2  a 3,8 mm com restrição hídrica. Essa amplitude de variação é menor do que a 

observada entre acessos oriundos da China, em que o comprimento de grão variou de 5 a 13 

mm e a largura variou de 2,4 a 4,9 mm (ZENG et al., 2003).  

A partir disso, podemos dizer que os acessos japoneses abrangem somente parte da 

variabilidade para características do grão. Isso pode estar relacionado a processos de seleção 

para o tipo de grão preferido em cada país, já que no Japão a predominância é de arroz com 

perfil arrendondado e grãos curtos e largos conforme observado nesses acessos. Hien et al. 

(2007) observaram que o nível de variação e distribuição dos caracteres para grão foram 

diferentes para os países de onde as cultivares utilizadas em seu estudo foram originárias. 
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Enquanto grãos extralongos foram predominantes para acessos do Afeganistão, Camboja, 

Índia e Tailândia, grãos longos foram mais frequentes em acessos do Vietnã e grãos médios 

em cultivares do Myanmar. Grãos curtos foram observados em apenas 5% dos acessos e 

apenas para originários do Afeganistão e Myanmar (HIEN et al., 2007). Comparando-se o 

Japão, de onde os acessos são originários e a preferência é por grãos curtos a intermediários e 

largos, e o Brasil, de onde as testemunhas utilizadas são originárias, a diferença entre as 

testemunhas e os acessos é explicada, pois no Brasil os programas de melhoramento focaram 

na seleção para qualidade de grãos, sendo que o germoplasma elite da Embrapa Arroz e 

Feijão atingiu recentemente uma relativa uniformidade dos grãos na classe longo-fino 

(BRESEGHELLO et al., 2006). 

A maioria dos acessos japoneses apresentou comprimento intermediário, padrão 

similar observado no conjunto de acessos africanos avaliadas por Sanni et al. (2008), em que 

70% apresentaram grãos de comprimento médio, 24% apresentaram grãos longos e 6%  grãos 

curtos. 

Na tabela 2.4.2 a massa de cem sementes variou de 1,99 a 3,8 g, com média de 2,98 g. 

A maior parte dos acessos apresentou valores em torno da média, com poucos acessos 

apresentando valores próximos aos extremos. Zeng et al. (2003) observaram valores de 20 a 

52 g para massa de 1000 grãos, o que corresponde a variação de 2 a 5,2 g para massa de 100 

grãos em acessos oriundos de Yunnan.  

A exemplo do que foi observado para comprimento e largura do grão, os acessos 

japoneses apresentaram menor amplitude de variação para massa de cem sementes, cujos 

valores correspondem aos valores mais baixos da distribuição para acessos oriundos de 

Yunnan. Isso é consequência de menores valores para comprimento e largura de grão 

observado nos acessos japoneses. Comparados com acessos africanos, que apresentaram na 

sua maioria variação de 2 a 4 g para massa de 100 grãos (SANNI et al., 2008), os níveis de 

variação são similares. Se fossem separados em classes de massa de 100 grãos em leve, 

intermediário e pesado, todos os acessos japoneses pertenceriam à classe intermediária, 

constituindo pouca variabilidade para essa característica(Tabela 2.4.2).  

 Na ausência de estresse hídrico, dentre aqueles acessos que apresentaram as maiores 

produtividades, pode-se destacar 402J – Shirohige (Uruchi) com média de peso de mil grãos 

de 34,80 g, 78J – Yonoyuki Mochi com 35,78 e 52J – Mizuhoshi com 35,24 g. Outros, porém, 

apresentaram média relativamente baixa, e dentre esses destaca-se o 374J – Gaisen, com peso 
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médio de cem grãos de 19,96 g. No ambiente com estresse hídrico  pode-se destacar, dentre 

os que apresentaram maior média no peso de cem grãos, o genótipo 125J – Touzou Mochi 

com média de 29,85 g. Dentre os que produziram menor peso de cem grãos, nesta condição, 

destaca-se o 230J – Miyanishiki, com média de 17,81 g. Ressalta-se, ainda, que, 

semelhantemente à outras variáveis, peso de mil grãos também houve diminuição na média 

sob condição de estresse por deficiência hídrica. No atual experimento houve uma redução 

média de 5,05 g no peso de mil grãos. Dentre aqueles genótipos que apresentaram maior 

diferença entre os ambientes destaca-se o 397J – Korotou Mochi e 6J – Ezo Wase com 

redução média de 11, 6 g no peso de mil grãos na condição de estresse hídrico de seca. 

 A redução no peso dos grãos na condição de estresse de seca, talvez possa ser 

explicada pela menor produção de fotoassimilados das plantas nessa condição. Tal fato tem 

como conseqüência, uma menor exportação desses para o enchimento dos grãos, o que resulta 

em menor peso. 

 Conforme esperado, a produtividade dos genótipos mostrou-se com ampla variação 

entre os materiais testados em cada ambiente (Tabela 2.4.2), em função da notável variação 

genotípica encontrada neste germoplasma. Na ausência do estresse hídrico, pode-se destacar, 

dentre os mais produtivos, as variedades 175J –  Tomoe Mochi e 69J –  Saitama Senshou, 

com produtividade média de 5092,67 e 4761,72 quilogramas por hectares, respectivamente, e 

dentre os menos produtivos, as variedades 70J –  Kirishima e 121J –  Suitou Nourin Mochi 5 

com médias de 1474,42 e 1723,73 kg. ha
-1

. Na presença do estresse hídrico, destaca-se, dentre 

os mais produtivos, as variedades 80J –  Sangoku com produção de 1265,50 kg. ha
-1

., 203J –  

Horarin com produção de 1118,85 kg. ha
-1

. e 336J –   Ohata Wase com produção de 1092,27 

kg. ha
-1

., e dentre os menos produtivos, destaca-se as variedades 386J –  Minamihatamochi 

com 93,14 kg. ha
-1

. 171J –  Oosumi com 90,67 kg. ha
-1

.  e 205J –  Matsuyama com 72,26 kg. 

ha
-1

.. 

 Observa-se uma redução significativa da produtividade de grãos na condição de 

estresse hídrico, assim como relatado por Wade (1999); Jongdee et al. (2006); Venuprasad et 

al. (2007); Terán e Singh (2002). Em estudos realizados (KUMAR et al., 2008), com 

genótipos de arroz, foi encontrada redução de 100% na produtividade dos genótipos mais 

susceptíveis. Bernier et al. (2007) estudando o efeito do estresse ocasionado pela deficiência 

hídrica em linhagens de arroz oriundas do cruzamento de duas variedades de terras altas, uma 

indica considerada susceptível (Way Rarem), e outra japônica, considerada tolerante 
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(Vandana) a tal condição, e encontrou variação na produção entre as linhagens, e redução de 

88% na média sob a condição de estresse hídrico.  

Foram encontradas, no atual experimento, produtividade média para a condição sem 

estresse de seca, de 3170,08 kg. ha
-1

 e na condição de estresse de seca produtividade média de 

420,92 kg. ha
-1

. Esse valor equivale a uma redução de 86,72% na produtividade sob condição 

de estresse. 

Uma variedade não apresentou diferença significativa (P>0,05) entre as condições de 

cultivo, 121J –  Suitou Nourin Mochi 5. No entanto, esta variedade não se destacou dentre os 

mais produtivos na condição de estresse de seca. Todavia esta variedade pode conter traços 

que lhe conferem certa tolerância à condição de seca. No entanto, não há relatos na literatura 

correlacionando esta variedade com tolerância a seca. 

A variabilidade encontrada nos acessos aliada à boa performance agronômica para 

algumas características de interesse agronômico como arquitetura de planta e bons níveis de 

produtividade com a presença ou ausência de estresse de seca, sugere que os acessos 

apresentam potencial para serem utilizados na ampliação da base genética em programas de 

melhoramento focados em tolerância  à seca. 

A redução dos ganhos genéticos observados nos programas de melhoramento de arroz 

indica que novas alternativas de melhoramento devem ser empreendidas (HOSSAIN, 2007; 

BRESEGHELLO et al., 2006; SOUZA et al., 2007). 

O incremento dos valores de produtividade depende da diversidade fenotípica 

disponível para se realizar a seleção e a ampliação da variabilidade genética nos programas de 

melhoramento sendo o uso de germoplasma exótico e introduzido uma das principais 

estratégias a serem utilizadas. Além da alta variabilidade genética, é importante que o 

germoplasma introduzido apresente características agronômicas favoráveis aliadas a bons 

níveis de produtividade e à adaptação às condições de cultivo onde está sendo introduzido. As 

variedades japonesas de arroz avaliadas nesse trabalho apresentaram bom desempenho 

agronômico, adaptando-se as condições de cultivo de sequeiro no Brasil, principalmente 

devido aos seus bons resultados quando submetidos a estresse hídrico. Além disso, 

apresentaram variabilidade genética para as características avaliadas (Tabela 2.4.2 e Figura 

2.4.1). 

 

Índice de susceptibilidade a seca  



 

 

 

 

73 

 

 O Índice de Susceptibilidade à Seca (ISS) é um importante meio para a seleção de 

espécies de plantas com caracteres de superioridade sob condições de estresse ocasionado por 

deficiência hídrica (LAZAR et al. 1995; TOKER; ÇAGIRGAN 1998). De acordo com 

Pantuwan et al. (2002b), este índice poderá ser utilizado para se selecionar materiais 

superiores de arroz sob condição de estresse hídrico, podendo os genótipos selecionados 

conter traços morfofisiológicos que propiciem essa adaptabilidade. Desta forma, no presente 

trabalho, foram calculados os ISS dos genótipos das 192 variedades e 4 testemunhas, para 

evidenciar a susceptibilidades ou possíveis fontes de tolerâncias desses ao estresse hídrico 

(Tabela 2.4.3 e Tabela 2.4.10). 

Devido a diversidade do painel de variedades avaliadas, observa-se elevada variação 

entre os valores dos mesmos, partindo-se desde genótipo com os mais baixos ISS, como o 

121J –  Suitou Nourin Mochi 5 com índice de 0,6922 e 80J –  Sangoku até os mais altos 

índices, como o 386J –  Minamihatamochi apresentando ISS de 1,1263 e 205J –  Matsuyama 

com ISS de 1,1235. Pode-se atribuir esse fato à adaptabilidade dos materiais sob condição de 

estresse por deficiência hídrica, destacando-se os mais baixos índices encontrados como os 

materiais mais adaptados ou tolerantes a esta condição. Lazar et al. (1995), relatam que o 

índice de susceptibilidade à seca foi utilizado para avaliar sete linhagens irmãs de trigo, 

estreitamente relacionadas sendo avaliadas sete linhagens a campo tendo com resultados 

principais a separação destes materiais sendo, três identificadas como menos suscetíveis, duas 

foram significativamente mais suscetíveis (p<0,01) e duas não foram diferenciadas (p>0,05), 

comprovando a eficiência do uso do ISS como método de se seleção de genótipos superiores. 

De acordo com os dados obtidos, constata-se que os genótipos 121J –  Suitou Nourin 

Mochi 5, 80J –  Sangoku, 203J –  Horarin, 118J –  Kuromomi, 70J –  Kirishima, 335J –  

Rikuu 23(Mochi), 336J –  Ohata Wase, 394J –  Susonomochi , 322J –  Senshou Ho, 202J –  

Ooba Kirishima, apresentaram, respectivamente, os dez melhores ISS, ou seja, os menores 

índices. No entanto, para melhores produtividades sob estresse, os dez materiais que mais se 

destacaram foram, respectivamente, 80J –  Sangoku, 203J –  Horarin, 336J –  Ohata Wase, 

118J –  Kuromomi, 136J –  Yamato Nishiki, 293J –  Suzumeshirazu, 394J –  Susonomochi, 

27J –  Gaisen Mochi, 235J –  Hatamurasaki, 322J –  Senshou Ho. Ressalta-se que a seleção 

dos materiais superiores deve, além de apresentar ISS baixo, apresentar também 

produtividades altas em ambos as condições, com e sem estresse hídrico. Nota-se que as 
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variedades 80J –  Sangoku e 203J –  Horarin, apresentaram as melhores produtividades sob 

estresse e, apresentaram o segundo e terceiro melhor ISS.  Esses dois materiais obtiveram 

parâmetros que podem ser desejáveis para a tolerância ao estresse hídrico, pois apresentaram 

as melhores produções quando submetidos a esse estresse, e ISS baixos, podendo apresentar 

caracteres morfofisiológicos que lhes permitam tolerância a seca, assim como relatado por 

Pantuwan et al. (2002a, 2002b), para outros genótipos de arroz. 

Com relação a variedade que apresentou o menor e melhor ISS (121J –  Suitou Nourin 

Mochi 5), nota-se que esta variedade obteve a décima sexta produção sob condição de estresse 

hídrico e penúltima posição sob condições normais de produção.  Esse material apresenta 

baixo ISS, pois teve produtividades próximas, em ambas as condições de irrigação estudadas, 

no entanto, essas produtividades médias foram relativamente baixas, demostrando ser um 

acesso de alta estabilidade produtiva que no entanto deve ser cruzado com acessos de alta 

produtividade. A seleção dos genótipos com tolerancia à condição de estresse deve 

igualmente focar na melhoria do rendimento sob ambas as situações, ou seja, o material 

selecionado deve ser bem produtivo, nas condições com estresse hídrico e na condição sem 

estresse. Entretanto, esta seleção deveria ocorrer diretamente no rendimento sob estresse  e 

indiretamente sob condição sem estresse (BERNIER et al., 2007). 

Os materiais 136J –  Yamato Nishiki, 293J –  Suzumeshirazu, 27J –  Gaisen Mochi, 

235J –  Hatamurasaki, destacaram-se dentre os dez mais produtivos em condição de estresse 

hídrico. Todavia, seus respectivos ISS (0,855; 0,925; 0,866 e 0,880, respectivamente) não 

apareceram entre os dez melhores índices. Tal fato pode ser explicado em função de estes 

materiais terem apresentado produtividades relativamente altas (932,05; 886,02; 830,12 e 

807,09 kg ha-1, respectivamente), acima das 3,3 t.ha
-1

 em condições de irrigação normal. 

Apesar desses genótipos não apresentarem os ISS mais baixos, os mesmos poderão ser úteis 

em possíveis programas de melhoramento visando incremento de produtividade e cruzado 

com materiais de baixo ISS associando-se rendimento e tolerância ao estresse hídrico, assim 

como relatado por Fukai et al. (1999). 

Dentre os piores materiais pode-se destacar 386J –  Minamihatamochi, 205J –  

Matsuyama, 171J –  Oosumi, 54J –  Kyuushuu, 383J –  Mogami Chikanari 1, 

respectivamente. Esses genótipos obtiveram os ISS mais altos (1,126; 1,123; 1,121; 1,112 e 

1,107, respectivamente), mostrando por meio desse índice que são susceptíveis ao estresse 

hídrico. As produtividades desses genótipos em condição sem estresse hídrico foram 3912,76; 
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2758,14; 3170,92; 2939,59 e 3758,46 kg.ha
-1

, respectivamente. Dentre esses materiais 

podemos destacar o 386J –  e 383J –  que apesar de apresentarem susceptibilidade ao estresse 

hídrico, talvez possam ser cultivados em condição sem esse estresse, pois tiveram 

produtividade nesta condição relativamente alta (3800 kg.ha
-1

). Já os demais possuem 

produtividades relativamente medianas baixas em condição sem estresse. 

Fukai et al. (1999) relatam que para uma eficiente seleção, com intuito de se criar 

cultivares com rendimento elevado em áreas propensas à seca, seria importante selecionar 

inicialmente genótipos dentro de grupos fenotípicos desejáveis para a seca, com rendimento 

potencial elevado sob circunstâncias sem deficiência hídrica, havendo, no entanto, a 

possibilidade de tornarem-se cultivares tolerantes à seca. 

Dentre os materiais mais produtivos, sob condição onde não há estresse ocasionado 

por deficiência hídrica, destacam-se Chorinho, 175J –  Tomoe Mochi, IRGA417,  69J –  

Saitama Senshou, 402J –  Shirohige (Uruchi), 144J –  Miyamae Okute e 78J –  Yonoyuki 

Mochi,  apresentando produtividades de 5179,12; 4836,47; 4761,72; 4626,01; 4574,00 e 

4544,21 kg ha-1, respectivamente. Essas produtividades encontradas são relativamente altas 

para cultivos de arroz de sequeiro ou terras altas. Esses materiais são indicados para 

condições edafoclimáticas mais estáveis, ou seja, onde a probabilidade de ocorrer fatores 

abióticos ocasionados por estresse hídrico seja reduzida.  

As variedades em estudo apresentam grande variabilidade fenotípica, onde os 

materiais podem ser utilizados em programas de melhoramento para outros fins, como para 

tolerância a solos ácidos ou alcalinos, resistência a pragas ou doenças, maior eficiência no uso 

de fertilizantes, dentre outros, pois, para programas de melhoramento é necessário que se haja 

essa variabilidade genotípica (BORÉM, 1998). 

 

 

Análise de componentes principais 

 

A análise de componentes principais utilizada para resumir a informação da 

variabilidade encontrada entre os acessos para variáveis contínuas permite a identificação dos 

descritores que mais contribuem para a variabilidade observada entre os acessos (CRUZ; 

CARNEIRO, 2003).  
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As cinco primeiras componentes principais responderam pela maior parte (82%) da 

variabilidade observada em ambos os ambientes, de forma que as características que 

apresentaram maior importância relativa para essas variáveis são as que apresentam maior 

contribuição para a diversidade entre os acessos. De acordo com este estudo as características 

número de dias para o florescimento, número de dias para a maturidade, altura de planta, 

comprimento e largura da folha bandeira (Tabela 2.4.4 e Tabela 2.4.5) e  merecem destaque e 

utilização priorizada em trabalhos de diversidade agromorfológica em arroz. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Sanni et al. (2008) estudando o padrão 

de variação geográfica e morfológica de 880 variedades tradicionais de arroz na Costa do 

Marfim, onde os autores observaram que a análise discriminante mostrou que características 

como comprimento da panícula, tamanho da semente (comprimento e largura), número de 

dias para o florescimento e maturidade foram as características que mais contribuíram para a 

diversidade fenotípica. A análise de componentes principais foi utilizada em estudo de 

germoplasma em escala global e as principais características discriminantes incluíram quatro 

caracteres morfológicos de planta - número de panículas por planta, comprimento da panícula, 

altura da planta e largura da folha bandeira e quatro caracteres de semente - comprimento, 

relação comprimento e largura, massa e volume de semente (ALI et al., 2011). Neste estudo, 

características de semente não apresentaram grande contribuição para a variabilidade. Para 

características de semente, os acessos japoneses abrangem somente parte da variabilidade 

observada globalmente, com a maioria dos acessos apresentando comprimento e massa de 

cem sementes intermediárias (Figura 2.4.1). 

Quando se correlaciona os componentes principais com tolerância a seca, observa-se a 

ascensão da característica comprimento e largura da folha bandeira como as mais importantes 

características. Isto pode ser explicado devido à capacidade dos genótipos em produzir e 

redirecionar os fotoassimilados sob condição de estresse hídrico. Gomez et al. (2006) 

mostraram ter havido variações semelhantes entre linhagens F6 de arroz, oriundas do 

cruzamento das variedades Azucena (subespécie japônica) e Bala (subespécie indica), 

conduzidas sob estresse por deficiência hídrica. 

 

Agrupamentos 
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O agrupamento das variedades por técnicas multivariadas é importante para a 

manutenção do germoplasma, para sua utilização, e para a determinação de acessos mais 

divergentes que potencialmente gerariam populações com maior variabilidade genética 

(CRUZ; CARNEIRO, 2003). A análise de agrupamento permitiu identificar vários grupos de 

variedades similares, tanto para variáveis categóricas (Tabela 2.4.6) como para contínuas 

(Tabela 2.4.7, Tabela 2.4.8),  diferenciando materiais de mesmo grupo quando submetidos a 

estresse hídrico e considerando-se simultaneamente todas as variáveis avaliadas em diferentes 

ambientes (Tabela 2.4.9, Tabela 2.4.10). Os resultados da análise de agrupamento corroboram 

com a variabilidade observada quando todas as características avaliadas foram analisadas 

isoladamente.  

As testemunhas foram reunidas em grupos distintos nos diferentes ambientes, com a 

presença de variedades indicando a similaridade fenotípica de algumas variedades com as 

testemunhas utilizadas. Embora os acessos deste estudo tenham sido avaliados em dois tipos 

de ambientes, e avaliações em um maior número de locais são necessárias para elucidar a 

adaptação dos acessos a ambientes específicos, os resultados sugerem que a interação 

genótipo por ambiente afeta o desempenho dos acessos e a estrutura de agrupamento em 

análises de diversidade.  A interação genótipo por ambiente apresentada na Tabela 2.4.2 foi 

significativa para nove das dez características avaliadas. Outros estudos também relataram 

interação significativa para características avaliadas em diferentes ambientes em germoplasma 

de painço (switchgrass) para produção de biomassa (HOPKINS et al., 1995), de cevada para 

produtividade e componentes da produtividade (RODRIGUEZ et al., 2008) e de arroz para 

produtividade e características de grão (BRONDANI et al., 2006).  

 

2.6 Conclusão 

 

A presença de interação sugere que a seleção de melhores genótipos para determinado 

ambiente deve levar em consideração características genotípicas e fatores ambientais que 

determinam adaptação específica a determinados ambientes (RODRIGUEZ et al., 2008). A 

influência da interação genótipo por ambiente para as características avaliadas nos acessos 

japoneses é refletida nas análises de agrupamento, com diferenças nos grupos formados 

quando na análise de agrupamento foram consideradas as características avaliadas (Tabela 

2.4.9). Diferentes padrões de agrupamento também foram observados em acessos de alho 
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avaliados em diferentes ambientes (HOOGERHEIDE, 2009). Os resultados deste trabalho 

indicam que entre os acessos japoneses estudados existe variabilidade genética, diferentes 

respostas a variações ambientais e características desejáveis agronomicamente. Assim, alguns 

acessos possuem potencial para serem utilizados na ampliação da base genética em programas 

de pré-melhoramento e melhoramento da cultura. 
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3 AVALIAÇÃO DE 192  ACESSOS DE ARROZ PARA COMPRIMENTO DE RAIZ 

UTILIZANDO O MÉTODO DE BARREIRA DE HERBICIDA 

 

Resumo  

Pesquisas sobre arquitetura radicular requerem métodos de fenotipagem de alta escala 

que possam prover informações úteis e de fácil mensuração com alta correlação com 

profundidade e velocidade de crescimento radicular. Esta escabalidade da fenotipagem é  peça 

fundamental no processo de caracterização molecular da arquitetura radicular de várias 

culturas. Uma metodologia de baixo custo e simples utilizando barreira de herbicida (TRIK 

ou Diuron) alocadas entre 25 e 30 cm de profundidade em canteiros suspensos (caixa ou 

bancada com solo) é descrita e aplicável para a caracterização de centenas a milhares de 

acessos sob ambientes controlados. Visando viabilizar seu uso para caracterização de arroz de 

sequeiro 192 acessos pertencentes ao banco de germoplasma da ESALQ juntamente com 4 

testemunhas previamente caracterizadas foram avaliadas em um experimento aleatorizado em 

blocos com quatro repetições. A metodologia mostrou-se confiável, precisa e reproduzível 

podendo ser aplicada a qualquer cultura para caracterização precoce do sistema radicular. 

Dentre os acessos avaliados, destacaram-se Susonomochi, Japão 2, Ootama  e Urasan como 

os detentores de sistema radicular profundo sendo estes comparáveis ou superiores a 

testemunhas Black Gora previamente descrita como uma variedade de sistema radicular 

profundo. 

 

Palavras-chave: Comprimento de raiz; Herbicida; Fenotipagem; Seca; Alta escala; Arroz 

 

Abstract  

Root research requires high throughput phenotyping methods that provide meaningful 

information on root depth if the full potential of the genomic revolution is to be translated into 

strategies that maximise the capture of water deep in soils by crops. A very simple, low cost 

method of assessing root depth of seedlings using a layer of herbicide (TRIK or Diuron) 

buried 25 or 30 cm deep in soil-filled boxes of varying size is described that is suitable for 

screening hundreds or thousands of accessions in controlled environment conditions. Using 

192 genotypes from a germplasm bank and 4 checks previous tested was carry a randomized 

complete block trial aiming characterize the accession regarding root system development. 

The method presents reliable results and repeatable results across locations and should be 

applicable to seedling stage screening of any crop. Among all lines, the  Susonomochi, Japão 

2, Ootama  and Urasan distinguished itself by presenting a  high herbicide sensibility rate, 

indicating a depth root system comparable to Black Gora the deepest root system check. 

 

Keywords: Root depth; Herbicide; Phenomics; Drought; High throughput; Rice 
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3.1 Introdução 

 

A técnica de barreira de herbicida é um método de avaliação fisiológica para estudos 

de profundidade de sistema radicular de uma cultura, este método foi desenvolvido pela 

University of Aberdeen para fenotipagem de alta escala.   

Robertson et al. (1985) desenvolveu uma técnica de campo com a qual um grande 

número de variedades pode ser testado para profundidade e extensão de sistema radicular. 

Este experimento foi conduzido com cinco variedades de feijão cowpea semeados no campo 

da estação experimental da University of California nos anos de 1980-82. 

O herbicida metribuzina foi aplicado na região radicular em profundidades específicas 

e a distâncias conhecidas entre linhas. No campo principal de ensaios, a distância lateral 

foram de 46, 61 e 76 cm onde foram testados, em combinação com comprimentos de 

aplicação de 30 e 15 cm  e profundidade média de 53 a 60 cm, com doses variáveis de 

herbicida de 4,5 a 9,0 kg de ingrediente ativo por hectare. 

Os autores observaram que os sintomas da toxicidade do herbicida consistentemente 

ocorreram nas plantas próximas ao local de aplicação do herbicida independente da 

profundidade ou comprimento. Observaram-se com sucesso significantes diferenças em 

número médio de dias para aparição dos primeiros sintomas de amarelecimento foliar. 

Baseando-se nestas observações os autores concluem que a técnica foi eficiente na detecção 

de diversidade para crescimento radicular. O ranqueamento baseado nas análises visual foi 

compatível e consistente com o obtido pelo ensaio de herbicida. Ainda sobre os mesmos 

autores, estes ressaltaram em seu trabalho que a técnica requer umidade uniforme no solo 

principalmente próximo as regiões com maiores volumes de raízes, além de materiais 

geneticamente uniformes. Sugerindo que o ensaio seja conduzido após uma avaliação prévia 

do efeito do herbicida sobre os materiais testados na avaliação. 

A eficiência da técnica de herbicida para avaliação de cultivares de amendoim foi 

avaliada por Khalfaoui and Havard (1987). Um ensaio a campo para avaliação de genótipos 

de amendoim previamente caracterizados para seca foi realizado por meio do uso de 

metribuzona no solo. Preliminarmente três plantas de cada cultivar foram semeadas em areia 

alocada em tubos de PVC com 50 cm de profundidade e 12,5 cm de diâmetro com tampas 

plásticas. Após 50 dias do plantio quando as raízes eram visíveis por meio do fundo do tubo, 

metribuzona foi aplicado via injeção na parte inferior do tubo com auxílio de uma seringa.  
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O tempo para observação visual dos sintomas foi similar para todas as cultivares. No 

experimento principal sete variedades de amendoim com diferentes classificações quanto a 

seca receberam aplicação em faixa com 70 cm de profundidade o herbicida metribuzona, logo 

após o plantio. Observaram-se diferenças significativas e concordantes com as classificações 

de tolerância a seca. 

Courtois et al (2009) conduziram uma avaliação para classificação de Sistema 

radicular em casa de vegetação e em condições de campo  com quatro cultivares de arroz com 

sistemas radiculares contrastantes. Três herbicidas distintos foram utilizados preliminarmente 

(Atrazina, Diuron e Metribuzona) sendo estes aplicados a 20 cm de profundidade quando as 

plantas apresentavam 30 dias após o plantio. Devido ao rápido e consistente efeito de 

fitotoxicidade causado pela metribuzona, este herbicida foi selecionado para testes futuros, 

nos quais se injetou após dez dias de semeadura e a profundidades de 40, 60 e 80 cm. Os 

autores concluem que sobre condições de campo, a técnica de herbicida foi suficiente para a 

separação dos sistemas radiculares contrastantes (profundos e rasos) sendo suficiente para 

classificar os sistemas radiculares e auxiliar programas de melhoramento para este fim. 

As testemunhas utilizadas neste experimento apresentam sistema radicular 

contrastante, assim como comportamento e velocidade distintas de emissão de raízes. 

Azucena é uma variedade de terras altas pertencente a subespécie Japônica com raízes 

grossas e longas, enquanto a variedade Bala de terras altas pertencente a subespécie Indica 

possui raízes finas e superficiais (PRICE et al., 1997). Azucena e Bala são os parentais de 

uma população de mapeamento com 140 linhagens recombinantes que tem sido utilizado 

intensivamente em estudos genéticos de crescimento radicular e tolerância a seca (PRICE et 

al., 2002; KHOWAJA et al., 2009). 

Black Gora é um genótipo pertencente a subespécie Indica e subpopulação Aus, 

reconhecidamente como uma testemunha de raízes profundas e alta velocidade de emissão de 

raízes. Por outro lado a variedade IR64 subespécie Indica possui raízes superficiais. Todas as 

testemunhas já foram largamente utilizadas em outros trabalhos e validade em Aberdeen para 

os estudos com barreira de herbicida. 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a profundidade de raiz de 192 acessos de 

arroz oriundos do Japão para seu potencial uso como fonte de tolerância a seca. Uma vez que 

o tamanho e a profundidade máxima do sistema radicular de arroz, assim como a espessura 

destas raízes estão positivamente correlacionadas com sua capacidade de tolerar déficits 
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hídricos em campos de produção (EKANAYAKE et al., 1985), o acesso a estas informações 

irão indicar alguns potenciais materiais para uso como fonte de tolerância a seca.   

 

3.2 Material e métodos 

A metodologia baseia-se na presença de uma barreira constituída de papel filtro 

umedecido em solução de herbicida a uma profundidade padrão conhecida objetivando a 

avaliação visual da toxicidade do herbicida  correlacionando-a com a profundidade do sistema 

radicular bem como com a velocidade de alcance da barreira. 

 

3.2.1 Composição química do herbicida TRIK 

TRIK é um herbicida oriundo da mistura de translocados e resíduos químicos (THE 

UK PESTICIDE GUIDE, 2003). As informações de segurança do produto podem ser 

encontradas on-line (www.jdrutherford.co.uk/pdf/msds /MSDST/Trik.pdf), seus ingredientes 

ativos com suas respectivas doses encontram-se na tabela 3.2.1. 

  
Tabela103.2.1 – Ingredientes ativos e concentrações de cada ingrediente na fórmula comercial de TRIK 

Ingrediente ativo (i.a) Concentração Classe de risco ECC N. 

Aminotriazol 26,6% w/w 40-48/22 200-521-5 

Diuron 46,4% w/w 22/48 206-354-4 

2,4 D (Sal sódico) 11,2% w/w 21/22/23 202-361-1 

 

TRIK é um herbicida seletivo sistêmico absorvido predominantemente pelas raízes, e 

com baixa absorção pelas folhas, possuem translocação pelo xilema. É usado para aplicações 

em pré e pós-emergência visando controle de gramíneas anuais.  

 

3.2.2 Seleção de acessos oriundos do Japão 

 

Neste projeto, um total de 192 acessos oriundos do Japão e 3 testemunhas comerciais 

do Brasil foram selecionados para a avaliação de características de tolerância a seca. 

Realizou-se um estudo prévio por meio do banco de dados do NIAS (National Institute of 

Agrobiological Sciences) visando à busca de informações prévias de tolerância a seca. Um 

total de 192 acessos do Japão (Anexo A), 3 acessos comerciais (IAC25, IAC165 e Chorinho) 
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e 4 testemunhas de sistema radicular (Azucena, Bala, Black Gora e IR64) foram avaliadas 

neste ensaio. 

 

3.2.3 Banco de dados do NIAS Genebank 

 

Lotado no National Institute of Agrobiological Sciences (NIAS), Ibaraki, Japão, este 

banco de dados foi construído a partir da coleção de acessos pertencentes ao banco de 

germoplasma desta instituição. Uma coleção de mais de 5000 materiais de origem Japonesa 

são conservados e seus dados se encontram disponíveis on line para consulta. As variedades 

testadas foram submetidas a uma busca previa de informações de tolerância a seca e foram 

levantados dados de sua coleta de origem.  Os dados obtidos estão apresentados no anexo A. 

Para tolerância a seca, foram considerados os dados obtidos nos estádios iniciais de 

desenvolvimento conforme apresentado no NIAS Genebank.  

 Todas as categorias são avaliadas em notas de 1 a 9 sendo 1 (altamente tolerante), não 

observação de efeitos do estresse hídrico e 9 (altamente susceptível) morte prematura da 

planta devido ao estresse hídrico. As 192 variedades foram estudadas com base nestas notas e 

classificadas quanto a sua tolerância a seca. 

 

3.2.4 Comportamento radicular das testemunhas 

 

As características morfológicas de raiz das testemunhas Azucena e Bala foram 

previamente estudadas por diferentes metodologias.  Price et al. (2002) avaliou uma 

população de 140 linhanges recombinantes deste cruzamento, assim como os parentais, para 

crescimento de raiz usando rizotrons combinados com dois regimes hídricos (estresse inicial e 

estresse tardio). Azucena apresentou volume total de raiz superior a Bala para ambos os 

tratamentos, enquanto Bala apresentou raízes mais finas para ambos os tratamentos. A mesma 

população foi avaliada em canteiros com diferentes doses de nitrogênio visando a observação 

da interação  genótipo e ambiente avaliando dados radiculares (PRICE, 2006). Os autores 

observaram que o comprimento médio das raízes com diferentes concentrações de nitrogênio 

no solo foram significativamente maiores em Azucena quando comparado a Bala. 

Em estudo comparativo de um conjunto de variedades locais, via rizotron, hidropônica 

e capacidade de penetração, observou-se que nos ensaios de rizotron foi o que apresentou 
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maior efeito para distinção genética dos materiais avaliados para comprimento máximo de 

raiz. Azucena e Black Gora apresentaram os maiores valores absolutos para comprimento de 

raiz, estando sempre acima de 110 cm quando comparados com as variedades Nippombare 

com 55 cm e IR64 com 80 cm.  Observou-se que a arquitetura de raízes também era distinta 

entre os materiais, sendo Black Gora com um sistema radicular composto por um longo e 

único eixo, enquanto IR64 apresentava raízes curtas e muito ramificadas.  

Black Gora possui um sistema radicular distinto dos demais materiais, sendo grande 

parte de suas raízes abaixo do terço médio do rizotron e uma grande presença  (20% do total) 

de raízes abaixo de 75 cm de profundidade, enquanto outros materiais como Nipponbare e 

IR64 possui menos de 1% do total de suas raízes abaixo de 75 cm. 

Comparando o comprimento radicular das diferentes testemunhas em cultivo 

hidropônico observa-se que Azucena possui o mais longo sistema radicular após 35 dias com 

42,7 cm, enquanto Black Gora apresenta 36,8 cm. Em contrapartida Nippombare (21,4 cm), 

IR64 (22,5 cm) e Bala (24,6 cm) lideram o ranking de raízes superficiais sob hidroponia. 

 

3.2.5 Preparação do solo 

 

Conforme ilustrado na figura 3.2.6.1 uma caixa metálica com 366 cm de comprimento 

por 81,5 cm de largura e 40 cm de profundidade foi preparada utilizando nas laterais madeira 

compensada revestida com papel adesivo impermeável e alocada sobre uma manta plástica 

rígida impermeável de 5 cm de espessura. O fundo da caixa recebeu uma camada de 10 cm de 

franco solo peneirado oriundo da camada superficial do solo da região de Rolaw, Reino 

Unido.  O solo alocado no fundo da caixa foi saturado com solução nutritiva proposta por 

Yoshida’s totalizando um volume de 12L de solução nutritiva (1L de solo para 130 ml de 

solução) (YOSHIDA et al., 1976) . Logo acima solo saturado uma camada de papel filtro 

saturado com solução de TRIK foi adicionado. A concentração de TRIK foi calculada 

baseando-se na dose de 100 mg de TRIK para cada planta, logo 20 gramas do produto foram 

dissolvidos em 150 ml de água para cada bloco. Sendo os papéis embebidos até sua completa 

saturação.  

Para controle da umidade durante a realização do ensaio utilizou-se duas sondas do 

tipo ThetaProbe da marca Delta devices sendo alocadas a 30 cm de profundidade com auxilio 
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de fitas adesivas e cobertas com 15 cm de solo. Na camada superior do solo foram alocada 

mais duas sondas de mesmo modelo e coberto com mais 15 cm de solo.  

O solo foi saturado com solução nutritiva de Yoshida sendo mantido em repouso por 2 

horas para completa percolação de possíveis excessos. Realizando-se então a medida de 

umidade com auxilio das sondas. O valor obtido (30% de umidade) foi utilizado como valor 

ideal para ambas as camadas de solo. 

Após 48 horas  da saturação com solução nutritiva foram alocadas mantas plásticas 

com orifícios regulares dispostos de maneira a comportar os 192 acessos mais 5 testemunhas 

pré caracterizadas (Nippombare, IR64, Bala, Black Gora e Azucena) bem como um set de 28 

padrões internacionais de classificação de subpopulações de arroz, totalizando 225 genótipos. 

O plantio seguiu os padrões regulares de plantio a campo totalizando uma área de 100 cm
2
 por 

planta.  As sementes foram plantadas no dia 19 de Julho de 2012 em delineamento de blocos 

casualizados com quatro repetições sob condições de casa de vegetação com umidade relativa 

(80%) e temperatura (25
o
C) constante durante os 34 dias de avaliação, sendo fotoperíodo total 

suplementado por luzes artificiais totalizando 12 horas de fotoperíodo ativo.  

  

3.2.6 Sistema de avaliação  

 

O sistema de avaliação consistiu em uma escala numérica de notas de zero a cinco 

sendo esta baseada na porcentagem de amarelecimento foliar e morte de tecido foliar por 

efeito do herbicida. 

0 = Sem sintomas 

1 = Presença de amarelecimento foliar (5-15% da área foliar total) 

2 = Amarelecimento evidente e severo (15-50% da área foliar total) 

3 = Amarelecimento evidente e intenso (>50% da área foliar total) associado a morte 

de tecido vegetal (5-15% da área foliar morta) 

4 = Acentuada morte foliar (15-50% da área foliar total morta) 

5 = Plântula virtualmente morta (>50% da área foliar total morta). 
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Figura23.2.6.1 - Papel filtro saturado com herbicida TRIK foi alocado 30 cm de profundidade na caixa com solo 

(A) e duas sondas ThetaProbe foram fixadas a 30 cm de profundidade logo abaixo da camada com 

papel filtro (B).  Outra sonda ThetaProbe foi alocada a 15 cm de profundidade no solo (C). Imagem 

das plantas 20 dias após o plantio sem aparência visual de fitotoxicidade (D).  Aparecimento dos 

primeiros sintomas visuais com amarelecimento foliar (E) e plantas iniciando processo de morte 

celular  

 

3.2.7 Análise estatística dos resultados 

  

 Estatísticas descritivas incluindo a distribuição de frequência para as notas obtidas e 

média com respectivos erros padrão foram calculados para todos os acessos avaliados e para 

as testemunhas. Os dados obtidos foram então avaliados via análise de variância para o 

delineamento de blocos casualizados, seguindo o modelo matemático: 
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em que:  

 

 

 

 

  

 

 

Para as análises gráficas e estatísticas utilizou-se o software JMP versão 10 (SAS 

institute Inc, 2012). 

 

3.3 Resultados  

 

3.3.1 Controle de umidade 

 

 Durante todo o experimento a umidade do solo foi mantida entre 24-27% a 15 cm de 

profundidade e 25-31% na camada de 30 cm de solo. 

 

3.3.2 Resultados da avaliação de barreira de herbicida 

O experimento foi conduzido em larga escala com quatro repetições em um canteiro 

contínuo com uma barreira de TRIK a 30 cm de profundidade. A avaliação visual de 

fitotoxicidade foi coletada diariamente iniciando-se 20 dias após o plantio e constante até 34 

dias. Baseando-se nos resultados obtidos foi possível a distinção entre genótipos com sistema 

radicular profundo e genótipos com sistema radicular superficial. A correlação entre os 

resultados obtidos e os resultados prévios do National Institute of Agrobiological Sciences 

para tolerância a seca foram analisados. 

A aparência de fitotoxicidade iniciou primeiro nos acessos aos 22 dias pós plantio, 18 

materiais (8% do total) apresentaram os primeiros sintomas de fitotoxicidade, dentre estes 

destacam-se 213J –  Japão 2 e 69J –  Saitama Senshou com médias superiores a principal 

testemunha (Black Gora). Aos 25 dias após o plantio, 63 materiais (28% do total) 

ijjiij εβτμy 

yij  é o valor aleatório obtido pelo i-ésimo tratamento no j-ésimo bloco 

 é a média geral 


i
 é o efeito fixo do i-ésimo tratamento   


j
 é o efeito aleatório do j - ésimo bloco 


ij
 é o erro aleatório. Assume-se que 

ij
 ~ NID (0,

2

) 
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apresentaram amarelecimento, aos 27 dias este valor subiu para 49,80% do total das linhagens 

sendo o máximo alcançado no 34º dia com 92,45% dos materiais com sintomas visuais de 

fitotoxicidez. Isto indica que para maioria dos materiais 34 dias foram suficientes para 

emissão de 30 cm de raízes, no entanto alguns materiais previamente conhecidos como 

detentores de sistema radicular superficial e alguns acessos se mantiveram sem sinais 

caracterizando presença de sistema radicular horizontal superficial. Ao término do período de 

avaliação, obteve-se que 18,2% dos materiais se mantinham com nota média entre 0 e 1 

indicando um sistema radicular bastante superficial, 56,96% do materiais apresentavam notas 

entre 1 e 3 indicando um sistema radicular intermediário e 24,84% dos materiais com notas 

superiores a 3 indicando um sistema radicular profundo sendo deste grupo 20%, 12 genótipos, 

dentre eles 213J –  Japão 2 e 69J –  Saitama Senshou,  com notas acima de 4,5 indicando 

potenciais materiais para tolerância a seca. 

A distribuição das notas de fitotoxicidade para nove acessos com maiores médias 

finais (139J –  Rikutou Nourin Mochi 1, 213J –  Japão 2, 278J –  Urasan, 279J – Ootama, 38J 

–  Rikutou Nourin Mochi 8, 394J –  Susonomochi, 413J –  Chousen, 69J –  Saitama Senshou, 

80J –  Sangoku) e a  testemunha (Black Gora) nos dias 22, 25, 27, 30 e 34 são apresentados 

na figura 3.3.2.1.  Um crescimento rápido nas notas de fitotoxicidade pode ser observado nos 

acessos japonesas corroborando com Black Gora. 
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Figura33.3.2.1 – Distribuição das  médias das notas de fitotoxicidade para 9 acessos japoneses e a testemunha 

Black Gora, aos 22, 25, 27, 30 e 34 dias após o plantio 
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Figura43.3.2.2 – Ranqueamento em ordem decrescente das notas de fitotoxicidade de acessos de arroz japonesas e as 6 testemunhas aos 34 dias após o plantio. 

Barra de erros representa o erro padrão. N=4         (continua) 
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Figura53.3.2.2 – Ranqueamento em ordem decrescente das notas de fitotoxicidade de acessos de arroz japonesas e as 6 testemunhas aos 34 dias após o plantio. 

Barra de erros representa o erro padrão. N=4                                                                                                                (continuação) 
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Figura63.3.2.2 – Ranqueamento em ordem decrescente das notas de fitotoxicidade de acessos de arroz japonesas e as 6 testemunhas aos 34 dias após o plantio. 

Barra de erros representam o erro padrão. N=4                                                                                                                        (conclusão) 
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Na figura 3.3.2.2 observa-se dentre os acessos japoneses a nota de fitotoxicidade no 

trigésimo quarto dia apresentou ampla variação partindo de 0 (20 variedades) até 5 (4 

variedades). Um total de 89 acessos apresentaram nota acima de 2 sendo 44 acessos acima de 

3 e 18 acima de 4.  Quatro acessos, 394J –  Susonomochi, 213J –  Japão 2, 279J –  Ootama e 

278J –  Urasan, apresentaram nota máxima em todas as repetições durante a última avaliação. 

A variação diária destes materiais pode ser observada na figura 3.3.2.4 juntamente 

com as 4 testemunhas de crescimento radicular no período de 22 a 34 dias após o plantio.  O 

acesso 213J –  Japão 2 desde a primeira avaliação apresenta nota superior  a principal 

testemunha Black Gora, sendo sua nota crescente ao longo do tempo atingindo o máximo de 5 

após 34 dias enquanto a testemunha Black Gora se manteve ao final com média 4,33. De 

modo similar o acesso 394J –  Susonomochi apresenta ao longo de todo o ensaio médias 

superiores as testemunhas. Ambas apresentam notas similares, sendo o acesso 394J –  

Susonomochi um pouco mais lento inicialmente, porém após o 30º dia sendo superior e ao 34º 

dia equiparada ao acesso 213J –  Japão 2. Os acessos 394J –  Susonomochi e 213J –  Japão 2 

apresentam curva de fitotoxicidade equivalente a curva apresentada por Black Gora porém 

com maior inclinação e intensidade ao longo de toda a avaliação. Azucena e IR64 

apresentaram notas de fitotoxicidade menores e Bala não apresentou efeito. 
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Figura73.3.2.4 – Variação da nota de fitotoxidade dos acessos 394J –  Susonomochi, 213J –  Japão 2, 279J –  Ootama e 278J –  Urasan e das testemunhas para crescimento 

radicular (Black Gora, Azucena, IR64 e Bala) no periodo de 22 a 34 dias após o plantio (barras de erro representam os valores do erro padrão)  
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3.3.3 Resultados da análise comparativa dos acessos 

  

O valor de R
2 

(ajustado) obtido na análise de variância (ANOVA) evidência a 

proporção da variação explicada pelos 225 acessos entre os dias 22 e 34 (Tabela 3.3.3). A 

nota de fitoxicidade no vigésimo segundo e vigésimo quinto dia não apresentaram diferenças 

estatísticas entre as variedades. Sendo significativamente diferente somente a partir do 

vigésimo sétimo dia, com diferenciação máxima observada no trigésimo dia após o plantio, 

apresentando maior valor p para o teste F. 

 

Tabela113.3.3 – Resumo da análise de variância das notas de fitotoxicidade aos 22, 25, 27, 30 e 34 dias após o 

plantio 

Dias após o plantio R
2
 (ajustado) F calculado  Valor P 

22 Dias 0,00 0,9076 0,7872 

25 Dias 38,82 1,0834 0,2410 

27 Dias 40,35 1,2328 0,0341 

30 Dias 48,34 1,4452 0,0000 

34 Dias 48,87 1,2481 0,0267 

Graus de liberdade Variedades (198) Erro (795)  

 

Os valores p para o teste F indicam a diferenciação entre os dois tipos de sistema 

radiculares, profundo e superficial. A variação entre acessos inicia uma queda após o 

trigésimo dia. O valor de F calculado na ANOVA foi máximo ao trigésimo dia decaindo nos 

momentos anteriores e posteriores a esta avaliação, evidenciando que o momento ideal de 

diferenciação entre os acessos inicia-se aos 27 dias, valor p significativo e se mantem 

crescente até o 30dias, sendo no 34º dia inferior indicando que boa parte do material já esta no 

meio estádio de morte celular.  

 

3.4. Discussão 

 

A técnica de barreira de herbicida foi recentemente adaptada para avaliações 

desistema radicular de arroz por Zaniab Kraem Alshugeiry, uma estudante de doutorado da 

University of Aberdeen sob supervisão do Dr. Adam Price. Um painel de 32 acessos de arroz 

foi testado com o herbicida TRIK e apresentou forte correlação entre sintomas de 

fitotoxicidade e profundidade de sistema radicular, sendo este ensaio confirmado com o 

auxilio de rizotrons. Baseando-se nestes resultados, conclui-se que a técnica possui elevada 



 

 

 

 

100 

acuracidade e é adaptável a fenotipagem de larga escala, com resultados rápidos e 

discriminantes entre acessos. 

A observação visual seguida da atribuição de nota (1-5) para fitotoxicidade aparente, 

mostrou-se efetiva para observação do crescimento radicular no solo, uma vez que esta 

diretamente correlacionada com a absorção do produto pelas raízes. Realizou-se a priori uma 

análise de interação entre os genótipos e o herbicida, sendo todos susceptíveis e as diferenças 

de sensibilidade não distinguíveis visualmente.  

Neste sentido, os resultados apresentados não sofreram variações decorrentes de 

inefetividade da técnica utilizada, sendo assim as diferenças decorrentes das variações 

intrínsecas dos acessos avaliados. O rápido aparecimento de sintomas em alguns acessos está 

correlacionado com o rápido crescimento radicular, porém o lento ou não evidente 

desenvolvimento de sintomas não necessariamente representa acessos de sistema radicular 

superficial podendo este estar relacionado com a maior ou menor velocidade de emissão de 

raízes. 

A visualização inicial dos primeiros sintomas como amarelecimento foliar foi 

rapidamente seguida pela morte do tecido foliar culminando na morte completa da planta. Aos 

34 dias aproximadamente metade (46,35%) dos acessos avaliados apresentava notas 

superiores a 2 indicando que a técnica é rápida e robusta para avaliar acessos de arroz. 

Considerando o tempo médio de avaliação visual relativamente baixo (1 hora inicialmente, e 

aproximadamente 4 horas na fase final), esta técnica pode ser usada para fenotipagem de alta 

escala para taxa de crescimento e profundidade de raiz de arroz em estádio iniciais de 

desenvolvimento.  

Comparando o comportamento de crescimento radicular dos acessos japoneses com as 

testemunhas, Black Gora testemunha com sistema radicular profundo obteve a média 4,333 

aos 34 dias, neste mesmo período 19 acessos obtiveram médias iguais ou maiores a obtida por 

esta testemunha, dentre estes acessos destacam-se quatro acessos (Susonomochi, Japão 2, 

Ootama e Urasar) que diferiram estatisticamente da testemunha Black Gora sendo estes 

detentores de médias superiores a Black Gora. Isto indica que estas variedades provavelmente 

apresentem raízes mais profundas que Black Gora e são as detentoras de raízes mais 

profundas no ensaio. Quinze outros acessos apresentaram valores similares estaticamente a 

Black Gora e podem ser considerados detentores de sistemas radiculares semelhantes a esta 

testemunha. 
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Azucena apresentou valores finais de 4,0 em média, ficando atrás da testemunha Black 

Gora, indicando que valores a partir de 4,0 apresentam maior probabilidade de serem 

genótipos com sistema radicular profundo, ampliando a lista de 19 potenciais acessos para 22 

acessos. Todos os 192 genótipos foram avaliados nos ensaios de sobrevivência ao déficit 

hídrico extremo, sendo então selecionados para análise de Rizotron os materiais contrastantes 

e concordantes entre as duas metodologias de avaliação, estes resultados serão apresentados 

nos capítulos subsequentes desta tese. Bala e IR64 apresentam os menores valores de média. 

IR64 detentor de um sistema radicular horizontal e superficial obteve média final igual a 1,33 

sendo assim, todos os materiais com médias entre 0 e 1,33 foram considerados pertencentes 

ao mesmo grupo de materiais com sistema radicular superficial, dentre estes materiais 

destaca-se a presença de Bala e 58 variedades (30% do total avaliado).  

Com isso obtemos que dos 192 acessos avaliados, 12% apresentam sistema radicular 

profundo e semelhante as testemunhas Azucena e Black Gora, 58% apresentam sistema 

radicular intermediário e 30% apresentam sistema radicular superficial e horizontal 

semelhante as testemunhas IR64 e Bala. 

O sistema radicular contribui para a absorção de água pela planta. A habilidade de 

uma variedade de absorver água de zonas mais profundas do perfil do solo é considerado uma 

das mais importantes características para determinação da tolerância a seca para variedades de 

arroz (YOSHIDA and HASEGAWA, 1982). Portanto acessos que apresentem valores 

elevados de fitotoxicidade aos 34 dias são classificadas como detentores de sistema radicular 

profundo e potenciais materiais tolerantes à seca. O ranqueamento dos acessos de acordo com 

sua nota aos 34 dias revela 22 potenciais acessos para tolerância a seca. São eles 394J –  

Susonomochi(5), 278J –  Urasan(5), 213J –  Japão 2(5), 279J –  Ootama(5), 80J – 

Sangoku(4.6), 139J –  Rikutou Nourin Mochi 1(4.6), 38J –  Rikutou Nourin Mochi 8(4.6), 

322J –  Senshou Ho(4.6), 121J –  Suitou Nourin Mochi 5(4.6), 413J –  Chousen(4.6), 69J –  

Saitama Senshou(4.6), 54J –  Kyuushuu(4.3), 113J –  Kyuushuu 11(4.3), 122J –  Chiyoda 

Wase(4.3), 179J –  Urasan 1(4.3), 320J –  Rikutou Nourin Mochi 2(4.3), 336J –  Ohata 

Wase(4.3), 27J –  Gaisen Mochi(4.3), 314J –  Taiwan Mochi, Rikutou Nourin 24(4), 188J –  

Chiba Senshou(4), 150J –  Atoshirazu(4).  

Alguns acessos japoneses apresentam o mesmo nome conforme apresentado no anexo 

A porém possuem diferentes números de acesso e algumas vezes diferentes locais de coleta. 

As características de raiz destes acessos podem variar entre eles. Por exemplo, quando se 
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observa o acesso Shinkoku Daiou Mochi(289J e 304J), os acessos homônimos apresentam 

notas diferentes indicando crescimento radicular distinto, o que é explicado por sua origem 

distinta sendo uma de cultivo de terras altas e outra de cultivo irrigado,  este mesmo 

comportamento é observado para os acessos Iwate Kurumi Wase (92J e 216J)  e 

Minamihatamochi (159J e 386J). Estes acessos com mesmo nome podem ter sido coletados 

em locais diferentes e terem sofrido pressão de adaptação distinta, caracterizando a diferença 

de sistemas radiculares.  

 

3.5 Conclusão 

 

A metodologia de barreira de herbicida TRIK apresenta uma medida indireta de 

tolerância a seca via análise de comprimento e velocidade de crescimento radicular em 

acessos de arroz.  A técnica se mostra rápida e robusta para avaliar diversidade em arroz, 

podendo ser utilizada em larga escala para avaliação de sistema radicular em estádios iniciais 

de desenvolvimento da cultura. Baseando-se nos resultados de fitotoxicidez aos 34 dias pode-

se afirmar que o painel composto de 192 acessos japoneses apresenta ampla diversidade para 

sistema radicular. Um total de 50% da variação dos valores de fitotoxicidez foi explicado 

pelos variação entre os genótipos indicando a potencial distinção entre materiais com raízes 

profundas e materiais com raízes superficiais. O ranqueamento dos acessos de acordo com sua 

nota aos 34 dias revelou 22 potenciais acessos para tolerância a seca. São eles 394J – 

Susonomochi, 278J –  Urasan, 213J –  Japão 2, 279J –  Ootama, 80J –  Sangoku, 139J –  

Rikutou Nourin Mochi 1, 38J –  Rikutou Nourin Mochi 8, 322J –  Senshou Ho, 121J –  Suitou 

Nourin Mochi 5, 413J –  Chousen, 69J –  Saitama Senshou, 54J –  Kyuushuu, 113J –  

Kyuushuu 11, 122J –  Chiyoda Wase, 179J –  Urasan 1, 320J –  Rikutou Nourin Mochi 2, 

336J –  Ohata Wase, 27J –  Gaisen Mochi, 314J –  Taiwan Mochi, 68J –  Rikutou Nourin 24, 

188J –  Chiba Senshou, 150J – Atoshirazu.  

As notas de fitotoxicidez quando correlacionadas com dados disponíveis no National 

Institute of Agrobiological Science para tolerância a seca em estádios iniciais de 

desenvolvimento apresentaram correlação significativa.  Isto implica que raízes profundas são 

importantes no processo de adaptação dos acessos japoneses a áreas com propensão ao déficit 

hídrico e podem ser utilizado como marcador fenológico para seleção de plantas para o 

melhoramento genético para tolerância a seca. 
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4 AVALIAÇÃO DE 192 ACESSOS DE ARROZ PARA DIVERSIDADE GENÉTICA 

BASEADA EM MARCADORES MOLECULARES 

 

Resumo 

O objetivo desse estudo foi avaliar a diversidade genética do banco de germoplasma 

de arroz da ESALQ-USP utilizando marcadores SNPs para aplicações no melhoramento 

genético de arroz. O DNA genômico foliar de 220 genótipos (192 acessos e 28 materiais 

testemunha) foi extraído para caracterização molecular da diversidade e estruturação genética 

de 384 SNPs. Os marcadores SNPs detectaram um total de 73728 alelos indicando alta 

porcentagem de A (40,8%) e G (34,6%) comparado com C (15,6%) e T (3,6%). Quanto aos 

heterozigotos a maior porcentagem foi observada de A/G (0,54%) e a menor porcentagem de 

A/T (0,04%), sendo a maior parte dos heterozigotos observados nos cromossomos 3 e 8 

comparado com outros cromossomos.  As análises de agrupamento (PCoA, STRUCTURE e 

dendrogramas) apresentaram resultados similares para o painel de SNP, mostrando a 

estruturação dos genótipos em relação à origem do banco de germoplasma na subespécie 

japônica, sendo que os SNPs ainda possibilitaram a discriminação entre as subespécies 

japônica e indica sendo somente dois acessos agrupados com esta última subpopulação. Os 

marcadores SNP mostraram-se adequados para análise genética de arroz, embora a natureza 

codominante dos SNPs faça deles mais informativos. O grande número de marcadores 

simultaneamente genotipados resulta em estimativas de parâmetros genéticos adequadas para 

uma aplicação operacional no melhoramento do arroz. 

Palavras-chave: Arroz; Diversidade genética; SNP; Melhoramento de plantas 

 

Abstract 

The objective was to obtain the genetic diversity and population structure among 

acessions from the ESALQ-USP rice germplasm bank using SNP markers. The genomic 

DNA from 220 genotypes (192 acessions and 28 checks) was extract and used for a molecular 

characterization using 384SNPs. . A total of 73728 alleles were detected by the SNP markers, 

indicated a high percentage of A (40,8%) and G (34,6%) alleles compared to C(15,6%) and T 

(3.6%). Heterozygocity of A/G was highest (0,54%) and lowest in A/T (0.04%). Of 3 

chromosomes of rice, chromosome 8 produced highest percentage of heterozygocity 

compared to other chromosomes.The cluster analysis (PCoA, STRUCTURE and Dendogram) 

presents similar results for the SNP panel, showing the genetic structure correlated with the 

germplasm origins keeping 98% of the accessions under the Japônica subspecie. On the other 

hand the SNP panel was able to separate the two major subespecie across all material been 

only two accession clustered with the subspecie Indica. The SNP markers demonstrate be an 

informative tool for genetic diversity studies in rice, though the biallelic characteristic be less 

informative the high number of markers genotyped at the same time results in adequate 

estimation of genetics parameters for rice studies aiming supply data for breeding programs. 
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4.1 Introdução 

 

O rápido aumento da população mundial está gerando uma crescente demanda por 

alimentos e o aumento da produção de arroz (Oryza sativa L.), que ocupa posição de destaque 

entre os cereais cultivados e é o principal alimento para mais da metade da população 

mundial, terá um papel fundamental na garantia da segurança alimentar (FAN, 2011). 

Enquanto a maior parte do arroz produzido vem de variedades modernas altamente 

produtivas, variedades tradicionais mantidas em bancos de germoplasma têm grande 

importância como recursos genéticos para ampliação da base genética em programas de 

melhoramento. Essas variedades tradicionais são valorosos recursos por conterem diversidade 

genética e ao mesmo tempo complementarem o pool gênico de cultivares melhoradas 

recentemente. Elas representam um estágio intermediário de domesticação entre um ancestral 

selvagem e as variedades modernas, e servem de reservatório da variabilidade (LONDO et al., 

2006). 

Acredita-se em geral que as duas subespécies de arroz, Indica e Japônica, são 

produtos de separados eventos de domesticação de Oryza rufipogon Griff. Essa evidência 

vem de estudos de características bioquímicas em que com auxilio de análise multivariada de 

dados oriundos de uma raça isolada confirmaram as hipóteses levantadas previamente, 

concluindo-se que a grande maioria das variedades de arroz tende a agrupar-se em dois 

grandes grupos representando as subespécies Indica e Japônica. No entanto, havendo um 

arranjo continuamente intermediária entre os dois grupos (SECOND, 1982).  

Glaszmann (1987) investigando a estrutura genética de arroz utilizando eletroforese 

em gel de amido analisou 1688 variedades tradicionais de arroz oriundos da Ásia para 8 

enzimas o que resultou na identificação de 6 grupos sendo dois grupos maiores (grupos I e 

VI), dois menores (grupos II e V) e dois grupos satélites (grupos III e IV). O autor relata que 

o grupo I deve ser considerado como indivíduos da subespécie Indica e o grupo VI como 

subespécie Japônica e subsequentemente confirmadas por análises moleculares (CHENG et 

al., 2003), especialmente análises evolucionárias de alguns genes com influência na 

domesticação (LI et al., 2006; KONISHI et al., 2006; revisão em KOVACH et al., 2007). 
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 Entretanto, estudos usando um grande número de cultivares indicaram que algumas 

variedades não pertencem a nenhum dos dois tipos, mas estão relacionadas com a 

diferenciação sazonal, disponibilidade de água no solo (ZHANG et al. 2007), ou ecótipos 

geográficos (GLASZMANN, 1987; SANO; MORISHIMA, 1992). Usando análises de 

estrutura populacional, Garris et al. (2005) dividiu O. sativa em cinco grupos distintos, Indica, 

Japônica temperado, Japônica tropical, Aromático e aus, indicando que, além da aparente 

diferenciação entre Indica e Japônica, outros grupos têm evoluído, mas ainda não foram 

claramente identificados e reconhecidos. 

Variedades tradicionais de arroz são mantidas tanto pela capacidade de adaptação ao 

ambiente quanto pela seleção feita por produtores que determinam quais variedades são 

cultivadas a cada ano, diferentemente das populações selvagens de arroz, que se disseminam 

conforme a habilidade de sobreviver e competir sob condições naturais. Populações naturais 

tendem a ser mais estáveis do que cultivares em suas distribuições geográficas porque as 

forças da seleção natural geralmente levam a mudanças graduais no decorrer do tempo 

(THOMSON et al., 2009).  

Vários estudos feitos em populações de arroz selvagem na China têm caracterizado a 

diversidade local de Oryza rufipogon e encontrado vários graus de diferenciação dentro e 

entre populações locais (SONG et al., 2003; XU et al., 2006; ZHOU et al., 2003). Enquanto as 

relações entre as primeiras variedades domesticadas e variedades nativas presentes em regiões 

de cultivo atuais é ainda obscura, sinais de ancestralidade compartilhada, seleção e 

introgressão estão escritas nos genomas de variedades tradicionais.  

Ao longo de muitas gerações, o arroz se tornou um componente essencial de culturas e 

hábitos locais na Ásia, onde tem sido cultivado por milhares de anos. Ainda há muito que se 

diagnosticar sobre o impacto de práticas de produtores na preservação, troca e evolução de 

variedades tradicionais, mas esse conhecimento proverá uma base para a tomada de decisões 

sobre a conservação e uso de germoplasma tradicional em programas de melhoramento 

(THOMSON et al., 2009). 

As variedades tradicionais mantidas em bancos de germoplasma abrangem um 

importante reservatório da diversidade genética e fontes de alelos de interesse para o 

melhoramento de arroz. Devido à importância do arroz como uma das principais plantas 

cultivadas mundialmente, estudos de origem e diversidade da espécie têm atraído grande 

interesse (THOMSON et al., 2007; LI et al., 2010). A diversidade e estrutura genética de 
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coleções nucleares de arroz têm sido estudadas (BORBA et al., 2009b; LI et al., 2010) bem 

como a diversidade genética de germoplasma de arroz cultivado em uma escala global tem 

sido bem caracterizada usando marcadores moleculares (GARRIS et al., 2005; YU et al., 

2003; CAICEDO et al., 2007; ALI et al., 2011) e para abranger a amplitude da diversidade, 

variedades de arroz de diferentes países produtores são amostradas para esses estudos. 

Enquanto fornecem uma visão geral da estrutura populacional do arroz cultivado, os 

estudos globais não fornecem uma visão profunda do germoplasma em uma escala local, visto 

que cada região produtora é representada por um pequeno número de variedades (THOMSON 

et al., 2009). Estudos têm iniciado a caracterização de subgrupos de germoplasma de arroz em 

escala local, com marcadores moleculares sendo usados para descrever a diversidade genética 

de variedades tradicionais oriundas de regiões ou países específicos (JAIN et al., 2004; LU et 

al., 2005; PESSOA-FILHO et al., 2007; THOMSON et al., 2007; BORBA et al., 2009a). 

Na última década, novas classes de marcadores foram desenvolvidas, principalmente 

visando obter uma maior cobertura genômica, em menor tempo e com menor custo. Dentre 

estes, destacam se os SNPs (Single Nucleotide Polymorphism), encontrados abundantemente 

ao longo dos genomas. Os marcadores SNPs tem como base as mutações em base única na 

cadeia de DNA, trocas ou inserções / deleções, sendo as mais comuns as trocas entre purinas 

(transições). Os SNPs são marcadores codominantes e bialélicos, podendo ocorrer em regiões 

codificadoras ou de regulação, porém na maior parte das vezes são encontrados em espaços 

intergênicos. A principal vantagem destes marcadores em relação aos demais reside no fato de 

serem a forma mais abundante de variação genômica e apresentarem ampla capacidade de 

automação (FAN et al., 2003, 2006). 

McNally et al. (2009) iniciou o  projeto OryzaSNP com o objetivo de analisar a 

variação genética entre 20 cultivares e variedades tradicionais. Para tanto utilizou uma 

coleção de germoplasma geneticamente diversa sendo grande parte das variedades 

pertencentes das duas grandes subpopulações de arroz, Indica e Japônica (incluindo Japônica 

tropical e temperado), e representantes das subpopulações aus e aromático. O projeto utilizou 

uma abordagem de hibridação para o descobrimento de SNPs, resultando em variações de 

100Mb no genoma do arroz. Os autores relatam a maior presença de SNPs em regiões 

codantes para as subpopulações indica/aus (86,4%) quando comparado com variedades 

japônicas, dentre as quais Nippombare que foi utilizado como referência para o desenho do 

chip (13,6%). A subpopulação aus foi a que apresentou maior número de SNPs, mostrando 
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sua divergência genética com as demais subpopulações. Este projeto resultou no fundamento 

para genotipagem de alta resolução de centenas de milhares de variedades de arroz 

(McNALLY et al., 2009). 

Zhao et al. (2011)  realizaram a análise associativa do genoma de arroz baseando-se 

em 44100 SNP polimórficos entre 413 acessos diversos de O. sativa coletados em 82 países. 

Este painel de materiais foi genotipado utilizando um chip desenvolvido pela empresa 

Affymetrix contendo 1SNP a cada 10kb ao longo dos 12 cromossomos do arroz. Utilizando-

se de análise de componentes principais, a variação genética do painel foi claramente 

estruturada em cinco grandes clusters. Os autores relatam a clara distinção entre as 

subpopulações indica, aus, japônica temperado, japônica tropical e aromático. Este mesmo 

painel foi caracterizado para 34 características agronômicas, sendo observado significante 

heterogeneidade na arquitetura genética associada à estrutura populacional e resposta ao 

ambiente.  

Painéis multiplex de marcadores moleculares de polimorfismo de base única (SNP) 

são capazes de acelerar o processo de genotipagem com eficiência de recursos, permitindo o 

uso de um número ótimo de marcador para cada aplicação (THOMSON et al., 2012). A fim 

de avaliar a eficiência do uso de painéis multiplex para estudos de diversidade, mapeamento e 

melhoramento em arroz, Thomson et al. (2012) desenharam sete GoldenGate VeraCode sets 

para uso na plataforma Illumina BeadXpress Reader. O desenho do painel utilizou 

marcadores previamente caracterizados via plataforma Illumina (1536SNPS) e plataforma 

Affymetrix (44000SNPs), resultando em um painel capaz de separar diferentes subpopulações 

de arroz. No total os autores desenharam 6 384-plex OPA para estudos de diversidade 

genética, DNA fingerprinting, eventual uso para mapeamento associativo de características 

quantitativas. 

O objetivo deste trabalho foi estudar a diversidade e estruturação genética dos acessos 

japoneses do banco de germoplasma de arroz da ESALQ utilizando um painel multiplex de 

384 SNPs previamente associados a subpopulações e validado para diversidade genética.  
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4.2 Material e métodos 

 

4.2.1 Material vegetal 

 

Foram estudados 192 acessos japoneses de arroz pertencentes ao Banco de 

germoplasma de arroz cultivado do Departamento de Genética da ESALQ/USP. Foram 

incluídas no estudo 28 padrões, sendo 12 utilizadas como controle para a análise da 

diversidade genética e estrutura populacional. Estas foram selecionadas de estudos prévios de 

Garris et al. (2005) e Thomson et al. (2007), onde foram alocadas em grupos populacionais 

conhecidos, sendo uma do grupo Japônica temperado (Nipponbare), cinco do grupo Japônica 

tropical (Amaroo, Azucena, Moroberekan, IAC 25 e Canela de Ferro) e seis do grupo Indica 

(Cica 8, Bala, De Abril, IR 8, IR 36, IRGA 409). Paralelamente adicionou-se 13 variedades 

comerciais Brasileiras (IAC201, IAC202, IAC164, IAC1246, FARROUPILHA, IRGA417, 

IRGA420, BRS FORMOSO, PRATA LIGEIRO, CHORINHO, BRS 7 TAIM, BRSMG 

CURINGA e BRS SERTANEJO) e  3 variedades utilizadas em estudos de tolerância a frio 

(BCF 681, L-201, CT6748-8-CA-17P).  

 

4.2.2 Extração de DNA 

 

Sementes dos 220 genótipos foram semeadas em vasos e as plântulas conduzidas em 

casa de vegetação. Vinte dias após a germinação foram coletadas amostras do tecido foliar de 

uma planta por acesso para a extração de DNA genômico. As extrações de DNA foram 

realizadas utilizando o método CTAB (DOYLE; DOYLE, 1990). A concentração das 

amostras de DNA foi estimada por eletroforese em gel de agarose 1% por comparação com o 

DNA-padrão do fago lambda, de peso molecular conhecido e cada amostra foi então diluída 

para a concentração de 100 ng/μl. 

 

4.2.3 Genotipagem com marcadores SNP 

 

Foi utilizado o método de genotipagem em alta escala utilizando a plataforma Illumina 

Beadxpress baseando no protocolo de genotipagem Illumina GoldenGate, sendo esta análise 
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realizada no laboratório de marcadores moleculares do James Hutton Institute, localizdo em 

Invergowrie, Dundee, Escócia, Reino Unido. 

O desenho do arranjo de SNP foi conduzido em parceria com Dr. Adam Price e Dr. 

Gareth Norton usando informações disponíveis no banco de dados virtual do projeto Rice 

Diversity gerenciado pela Cornell University (http://www.ricediversity.org/data/) combinando 

marcadores individuais utilizados previamente para estudos de diversidade genética e com 

resultados discriminantes entre subpopulações (RiceOPA 1, 3 e 7 e RiceOPA2 e 4). A lista de 

SNPs (384) bem como seu posicionamento do genoma modelo (Nippombare) e apresentado 

no Anexo B.  

 

4.2.4 Geração e análise dos SNPs 

 

Os dados de SNP gerados pela plataforma Illumina BeadXpress foram analisados pelo 

software GenomeStudio, gerando a chamada de alelos e visualizados por meio do software 

Flapjack. 

Para análise da divergência entre acessos, utilizou se a distância genética de Rogers 

modificada (Rogers W) proposta por Wright (1978), a qual é estimada com base nas 

frequências alélicas nos diferentes locos, por meio do software NTSys (ROHLF, 1989). A 

matriz resultante foi utilizada para obtenção de um dendrograma gerado pelo método de 

agrupamento hierárquico de Ward, o qual busca minimizar o desvio padrão entre os 

elementos de cada grupo. O agrupamento por esta metodologia tem se mostrado o mais eficaz 

para recuperação de grupos quando utilizados diferentes conjuntos de variáveis, além de 

proporcionar resultados similares aos agrupamentos obtidos por métodos bayesianos 

(MOHAMMADI; PRASANNA, 2003; ODONG et al., 2011). 

A análise de estrutura populacional entre os acessos foi feita usando o programa 

STRUCTURE (PRITCHARD; STEPHENS; DONNELLY, 2000), com burnin de 100.000 

seguido por 200.000 iterações, e no modelo no admixture com frequências alélicas 

independentes. Foram testados valores de k de 1 a 10, com cinco simulações independentes 

para cada agrupamento. A determinação do número K mais provável em relação aos 

propostos foi realizada utilizando o método de Evanno, Regnaut e Goudet (2005) 

implementado no aplicativo STRUCTURE HARVESTER (EARL; VONHOLDT, 2011). Para 
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os grupos identificados pela análise de estrutura populacional, a distância de Nei (NEI; 

TAJIMA; TATENO, 1983) foi calculada no programa PowerMarker (LIU; MUSE, 2005). 

 

4.3 Resultados  

 

4.3.1. Diversidade detectada pelos marcadores SNP 

 

 A chamada de SNPs realizada no software Flapjack demostraram elevado 

polimorfismo, sendo os dados produzidos sumarizados para os 220 acessos com total de 

73728 alelos indicando alta porcentagem de A (40,8%) e G (34,6%) comparado com C 

(15,6%) e T(3,6%). Quanto aos heterozigotos a maior porcentagem foi observada de A/G 

(0,54%) e a menor porcentagem de A/T(0,04%), sendo a maior parte dos heterozigotos 

observados nos cromossomos 3 e 8 comparado com outros cromossomos. 

 

4.3.2 Análises de agrupamento e estrutura populacional 

 

Análises de agrupamento e estrutura populacional considerando apenas os padrões 

utilizados no estudo  

 

Análises de agrupamento e de estrutura populacional foram feitas previamente 

somente para os genótipos incluídos como padrões no estudo para identificar se os 

marcadores utilizados permitiam a identificação correta dos grupos aos quais os padrões já 

haviam sido alocados em outros estudos (GARRIS et al., 2005; THOMSON et al., 2007, 

2009). Os marcadores utilizados permitiram a identificação das variedades pertencentes aos 

grupos Indica, Japônica temperado e Japônica tropical por meio de análises baseadas em 

distância genética (Figura 4.3.2.1) e identidade genética (Figura 4.3.2.2). 

De forma similar ao agrupamento UPGMA, a análise de coordenadas principais 

baseada em identidade genética permitiu a separação dos grupos Indica, Japônica tropical e 

Japônica temperado (Figura 4.3.2.2). 
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Figura14.3.2.1 - Análise de coordenadas principais de 28 variedades internacionais de arroz feita com base no 

complemento da distância de Rogers-W 
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Figura24.3.2.2 - Dendrograma de 28 variedades internacionais de arroz, obtido pelo método de agrupamento WARD usando a distância de Rogers-W e baseado em 374 

marcadores SNPs 
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Análises de agrupamento e estrutura populacional considerando os 192 acessos 

japoneses e os padrões utilizados no estudo 

 

Análises baseadas em distância e agrupamento 

 

Os resultados das análises baseadas na distância genética de Rogers-W e agrupamento 

UPGMA de 192 acessos japoneses e 28 padrões de arroz permitiram identificar 

primeiramente dois grupos. Esses dois grupos são referentes às subespécies Indica e Japônica 

(Figura 4.3.2.3 e Figura 4.3.2.4). Enquanto dois acessos (136J – Yamato Nishiki e 397J – 

Korotou Mochi) agruparam juntamente com as variedades utilizadas como controle da 

subespécie Indica, os demais 190 acessos, 98,9% dos acessos japoneses, agruparam 

juntamente com os padrões do grupo Japônica. 

 

 

Figura34.3.2.3 - Dendrograma de 220 genótipos de arroz (192 acessos japoneses e 28 padrões), construído pela 

distância de Rogers-W e pelo critério de agrupamento UPGMA. As três cores representam no 

dendrograma os agrupamentos identificados pela análise de estrutura populacional para o valor 

de k=3 
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A análise de estrutura populacional do programa STRUCTURE, cujos resultados serão 

apresentados mais adiante, apresentou resultados consistentes com a análise de agrupamento 

baseado na distância genética e permitiu a identificação de subgrupos dentro do grupo 

formado por acessos japoneses e padrões da subespécie Japônica (cores utilizadas nos 

agrupamentos na Figura 4.3.2.3). 

  

 

Figura44.3.2.4 - Análise de coordenadas principais de 220 genótipos de arroz (192 acessos japoneses e 28 

variedades internacionais) feita com base no complemento da distância de Rogers-W 
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Na análise de estrutura populacional utilizando a simulação do programa 

STRUCTURE para os 220 genótipos de arroz, o valor de LnP(D) aumentou juntamente com o 
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aumento do K de 1 até 6 (Figura 4.3.2.5a), com pico em K=3 (Figura 4.3.2.5b). Isso implica 

na existência inicial de dois grupos de similaridade, que são subdivididos em outros grupos. 

 

  
 

a) b) 

 

Figura54.3.2.5 - Média dos valores de: a) LnP(D) de Pritchard et al. (2000) e b) ΔK de Evanno et al. (2005) 

para cinco repetições de simulações no programa Structure com k = 1 a 10 para 192 acessos 

japoneses e 28 variedades de arroz 

 

O menor valor de k que permitiu o agrupamento de padrões em seus respectivos 

grupos foi para k = 3 (Figura 4.3.2.5). Para o valor de k = 3, dois acessos foram alocados 

juntamente com as testemunhas da subespécie Indica (grupo I), enquanto que 68 acessos 

foram alocados com os padrões Japônicos (grupo II). O maior grupo identificado foi 

composto exclusivamente por 107 acessos japoneses (grupo III). 

A distância genética de Nei (1983) foi estimada entre os grupos, dois grupos 

apresentaram menores distâncias, enquanto um grupo se manteve mais distante de ambos 

(Tabela 4.3.2.1). 

 

Tabela 4.3.2.1 - Distância genética de Nei (1983) baseada em 374 marcadores SNPs entre os grupos 

identificados pelo programa Structure 

Grupo I II III 

I 0,00 0,86 0,12 

II  0,00 0,73 

III   0,00 
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4.4. Discussão  

 

A avaliação dos 192 acessos do banco de germoplasma da ESALQ permitirá uma 

melhor compreensão da base genéticas destes acessos. Em ambas as análises (STRUCTURE 

E UPGMA) três grupos distintos foram separados, indicando que a existência de três 

subpopulações formando a base genética destes acessos.  Isso é consistente com a expectativa 

de que variedades amostradas em determinada região geográfica seriam menos diversas visto 

que são oriundas e cultivadas em grupos de ambientes similares, enquanto que o germoplasma 

oriundo de uma ampla gama de regiões diferentes geograficamente e ecologicamente irá 

conter maior diversidade genética devido a divergentes pressões de seleção. Uma explicação 

alternativa é que em estudos de escala global, há maior ênfase na inclusão de variedades 

divergentes nos subgrupos de germoplasma para representar um maior número de regiões, e 

as amostras são escolhidas para abranger toda a amplitude de diversidade genética de uma 

coleção maior de germoplasma (THOMSON et al., 2009). 

Comparando com estudos conduzidos em escala local, a diversidade observada nos 

acessos japoneses também é menor do que a encontrada em um conjunto de 309 acessos, 

incluindo variedades melhoradas e tradicionais da Indonésia, avaliados com 30 marcadores 

SSRs e que apresentaram uma média de 11,9 alelos por loco, diversidade gênica de 0,68 e 

PIC (“Polymorphism information content”) de 0,64 (THOMSON et al., 2007). Entretanto, nos 

dois estudos em escala local citados anteriormente, os marcadores utilizados foram 

marcadores microssatélites, que são mais polimórficos e identificam maior diversidade 

genética do que marcadores SNPs localizados em regiões específicas (ELLIS; BURKE, 

2007). Neste trabalho, adotou a utilização de marcadores SNP que embora sejam menos 

polimórficos que os microssatélites (SSR), estão relacionados com sítios específicos do 

genoma (PINTO et al., 2011). 

Os acessos japoneses apresentaram uma diversidade maior quando comparado com a 

diversidade observada em 183 variedades tradicionais da província de East Kalimantan, Ilha 

de Borneo na Indonésia, estudadas com 30 marcadores SSR, que detectaram apenas a 

formação de um grupo (THOMSON et al., 2009). 

Em todos os estudos citados anteriormente, as comparações são baseadas no total de 

acessos utilizados nos estudos, o que implica na ocorrência de acessos pertencentes aos cinco 

grupos: Indica, aus, aromático, Japônica temperado e Japônica tropical. E visto que, entre os 
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acessos japoneses, a grande maioria é pertencente à subespécie Japônica, seria coerente 

comparar os níveis de diversidade apenas com os observados para a subespécie Japônica 

nesses estudos. Comparando-se com a diversidade observada na subespécie Japônica em 

escala global, os acessos japoneses do banco de germoplasma da ESALQ apresentam maior 

diversidade genética. Isto indica que embora grande parte da diversidade seja amostrada para 

estudos globais, toda a variabilidade existente em grupos específicos ainda não é 

completamente amostrada e reforça a importância do estudo de germoplasma em escala local 

(GARRIS et al., 2005; ALI et al., 2011). 

Os resultados das análises baseadas na distância genética (Figura 4.3.2.3) e 

similaridade (Figura 4.3.2.4) para os acessos japoneses e os padrões internacionais revelaram 

a clara divisão das subespécies Indica e Japônica, sendo que apenas dois (1,04%) dos 192 

acessos japoneses estudados apresentam maior similaridade com a subespécie Indica do que 

com a subespécie Japônica.  

Embora tanto variedades do tipo Japônica quanto do tipo Indica tenham sido 

cultivadas no passado, atualmente apenas o tipo Japônica é cultivado no Japão de onde os 

acessos são oriundos. Acredita-se que o primeiro tipo de arroz introduzido no Japão tenha 

sido o Japônica baseado em impressões de sementes em cerâmica. Entretanto, pinturas em 

cerâmica de datas mais antigas tem formas de grãos longos e pesquisadores acreditam que 

sejam representações da subespécie Indica. É provável que os primeiros cultivos de arroz 

consistissem de populações heterogêneas que podem ter incluído tanto a subespécie Indica 

como a Japônica (NAKAGAHRA et al., 1997).  

Isso elucidaria o fato de que os acessos 136J (Yamato Nishiki) e 397J (Korotou 

Mochi) foram mais similares com os padrões Indica do que com os Japônica nos três tipos de 

análise realizadas. Em estudo com acessos da coleção mantida no banco de germoplasma do 

NIAS, Ebana et al. (2008) também detectaram a presença de acessos pertencentes à 

subespécie Indica (quatro acessos Indica em 236 estudados), em proporção parecida com a 

observada nos acessos japoneses do banco de germoplasma da ESALQ (dois acessos Indica 

em 192 acessos estudados).  

A identificação de genótipos pertencentes à subespécie Indica ou Japônica em estudos 

de diversidade genética utilizando marcadores moleculares vem sendo bastante relatada em 

estudos de acessos de germoplasma (GARRIS et al., 2005; THOMSON et al., 2007, 2009; 

ZHANG et al., 2009). Neste estudo, as análises baseadas em distância e similaridade genética 
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permitiram a identificação das duas subespécies pela inclusão de padrões na análise. No 

entanto, não permitiram uma identificação detalhada dentro da subespécie Japônica. Quando 

os padrões foram analisados separadamente, a divisão dentro da subespécie Japônica também 

não foi clara (Figuras 4.3.2.1). Mais de 98% dos acessos pertenceram à subespécie Japônica, 

o que reflete o fato de que esses acessos são de origem de sequeiro. Estudos têm relatado que 

é rara a ocorrência de exemplares da subespécie Indica em condições de sequeiro.  

Thomson et al. (2009) estudando 183 acessos coletados em Kalimantan, Indonésia, 

identificaram que, entre acessos coletados em condições de sequeiro, 98% eram pertencentes 

à subespécie Japônica. Em comparação, em estudo com 548 variedades tradicionais de 

sequeiro do Brasil, que se pensava previamente consistir inteiramente de variedades Japônica 

tropical, foi encontrado um grupo de 63 acessos com background genético da subespécie 

Indica (PESSOA-FILHO et al., 2007). Uma proporção similar foi encontrada em Yunnan, 

China, onde 57 de 692 variedades tradicionais foram designadas como variedades Indica de 

sequeiro (ZHANG et al., 2007). 

Enquanto as análises de agrupamento e de coordenadas principais permitiram detectar 

a diferença entre as subespécies Indica e Japônica, a análise de estrutura populacional 

utilizando o programa STRUCTURE, permitiu não somente a separação entre indica e 

japônica como também evidenciou a presença de um grupo distinto (Figura 3.10). A 

proximidade genética entre acessos oriundos de um mesmo país ou região geográfica foi 

observada em outros estudos (ALI et al., 2011; GARRIS et al., 2005). Essa proximidade 

observada entre os acessos japoneses pode ter implicado no padrão de agrupamento, onde 

primeiramente os acessos foram identificados como mais próximos, formando esse grande 

grupo, e consequentemente os outros genótipos, incluindo o diverso grupo de padrões foi 

alocado como sendo um único grupo. 

Com um número de grupos igual a três, os padrões foram corretamente identificados 

em grupos separados (Figura 4.3.2.2). A subespécie Japônica foi dividida inicialmente em 

dois grupos pela análise de estrutura populacional. A divisão dentro da subespécie Japônica é, 

no entanto, mais complexa do que somente a divisão entre os tipos Japônica tropical e 

Japônica temperado normalmente encontrados em estudos de diversidade em escala global 

como os de Garris et al. (2005) e Ali et al. (2011). No estudo de Thomson et al. (2007) com 

variedades da Indonésia, os três padrões Japônica temperado agruparam dentro do grande 

grupo Japônica, tornando difícil estabelecer uma fronteira entre os grupos temperado e 
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tropical. Esse padrão de agrupamento pode ser explicado pela adaptação a condições agro-

ecológicas. Canela de Ferro e IAC 25 são cultivares desenvolvidas no Brasil, enquanto 

Moroberekan é uma cultivar desenvolvida em Guiné. Além disso, há relatos na literatura de 

que, em 1927, o melhoramento de arroz no Japão foi organizado por zonas ambientais para 

assegurar que variedades adaptadas para as diversas condições do Japão fossem 

desenvolvidas (NAKAGAHRA et al., 1997). Como esses acessos foram trazidos para o Brasil 

juntamente com a informação de que havia entre eles variedades melhoradas, acredita-se que 

alguns destes possam ter sido obtidos dentro desta estrutura de melhoramento iniciada no 

Japão em 1927. 

Adicionalmente, no estudo de Ebana et al. (2008) com variedades japonesas, um grupo 

identificado como Japônica pela análise de coordenadas principais foi dividido em dois 

subgrupos, que corresponderam a variedades dos sistemas de cultivo irrigado e de sequeiro. 

Enquanto um grupo foi uma mistura de variedades de sequeiro e irrigado, o outro grupo 

consistiu apenas de variedades de sequeiro. Vários estudos têm relatado a subdivisão em 

vários grupos dentro da subespécie Japônica em estudos de escala local (THOMSON et al., 

2009; ZHANG et al., 2007). A análise da distância entre os três grupos (Figura 4.3.2.3), 

permitiu a identificação de padrões de agrupamento coerentes com o demonstrado 

inicialmente com a divisão de três grupos pelo Structure (Figura 4.3.2.5).  

 

4.5 Conclusão 

Marcadores moleculares fornecem informações complementares para o entendimento 

de questões botânicas a nível intraespecífico e relações de acessos de germoplasma com o 

ambiente de coleta (SANTOS-GARCIA et al., 2012). Entretanto, a falta de informações dos 

acessos japoneses quanto ao seu ambiente original dificulta o entendimento da relação entre 

os grupos identificados. Um elemento confundidor quando do estudo de coleções de 

germoplasma é que os acessos ou variedades são frequentemente estudados de forma isolada 

e desconectada do seu ambiente original (THOMSON et al., 2009). A disponibilidade de 

informações poderia permitir a investigação de maneira mais profunda das relações entre as 

variedades e o seu contexto original. 

A caracterização molecular indicou que os acessos japoneses são na sua maioria 

pertencentes à subespécie Japônica e apresentam menores níveis de diversidade do que a 

detectada em estudos de escala global, mas apresentam níveis de diversidade equivalentes e 
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superiores aos detectados quando apenas variedades da subespécie Japônica utilizadas nos 

estudos globais são consideradas. 
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5 MAPEAMENTO ASSOCIATIVO DE ÍNDICES DE TOLERÂNCIA A SECA 

 

Resumo 

O mapeamento associativo em arroz tem sido recentemente utilizado como alternativa 

para o mapeamento de locos envolvidos no controle de características quantitativas em 

plantas. Dentre as vantagens, a técnica possibilita explorar a variabilidade genética disponível 

em bancos de germoplasma, permitindo maior resolução para a identificação de novos locos e 

alelos envolvidos no controle de características quantitativas. Um painel associativo composto 

por 220 genótipos provenientes do banco de germoplasma de arroz da ESALQ-USP foi 

caracterizado em relação a tolerância a seca e 384 marcadores moleculares SNP. Para 

associação entre marcadores e fenótipos, foi utilizada a abordagem de modelo linear misto 

(MLM), o qual incorpora informações de estrutura populacional e parentesco. Dos 384 

marcadores utilizados, 10 foram responsáveis por associações significativas com base nos 

diferentes métodos de correção para múltiplos testes. A característica índice de 

susceptibilidade a seca foi associadas a estes marcadores, sendo estas associações (regiões 

genômicas) previamente descritas na literatura. O tamanho dos blocos de ligação foram 

estimados em ~100kb (r
2
  < 0,05) e ~75kb (r

2
  < 0,1). Os resultados obtidos deverão ser 

investigados futuramente a fim de confirmar as associações em diferentes populações. 

 

Palavras-chave: Oryza sativa; Desequilíbrio de ligação; Germoplasma; Diversidade genética; 

Tolerância a seca 

 

Abstract 

Association mapping has recently been used in rice as an alternative to linkage 

mapping of loci controlling quantitative traits. Among the advantages, the technique allows to 

explore the genetic diversity available in germplasm banks, which may result in greater 

resolution for the identification of new loci and alleles. An association panel comprising 220 

genotypes from the ESALQ-USP rice germplasm bank was characterized  for drought 

tolerance and 384 SNP markers. Association between markers and phenotypes was performed 

using a mixed linear approach (MLM), which incorporates information regarding population 

structure and kinship. Among the 384 markers used, 10 were responsible for significant 

associations based on different criteria to correct for multiple tests. The drought susceptibility 

index was associated with markers, been this associations previously reported in the literature 

using different methods. Estimated size of haplotype blocks were ~100 kb (r2  <0.05) and ~75 

kb (r2  <0.1). Future studies should confirm marker trait associations here found using 

different populations. 

 

Keywords: Oryza sativa; Linkage disequilibrium; Germplasm; Genetic diversity, Drought 

tolerance 
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5.1 Introdução 

 

O arroz é uma das espécies mais importantes para a alimentação humana, 

representando a principal fonte de carboidrato para mais da metade da população mundial 

(KHUSH, 2005). Estima-se que a população mundial chegará a nove bilhões dentro dos 

próximos 40 anos, o que irá demandar um aumento expressivo na produção de alimentos em 

relação aos níveis atuais (GODFRAY et al., 2010), em um cenário de redução da área 

cultivável e escassez de recursos hídricos. A seca é um fator ambiental que limita a produção 

das culturas, como a do arroz de terras altas (Oryza sativa L.), sendo assim, os programas de 

melhoramento de arroz devem priorizar a busca por novas estratégias que visem ao aumento 

da tolerância e da produtividade em condições de déficit hídrico. 

O conhecimento de fatores envolvidos na tolerância a seca e das respostas das plantas 

de arroz ao estresse fornece as informações que servem de base para a obtenção de cultivares 

tolerantes e, consequentemente, com uma maior produtividade sob essas condições. As novas 

tecnologias de genotipagem e sequenciamento oferecem a oportunidade de detecção de 

regiões do genoma associadas a caracteres quantitativos, abrindo caminho para o melhor 

entendimento do controle genético desses caracteres e para a possibilidade de utilização das 

informações do genoma na seleção assistida por marcadores (SAM) (TUBEROSA; SALVI, 

2006). 

O desenvolvimento de mapas genéticos é considerado uma das aplicações de maior 

impacto da tecnologia de marcadores moleculares. O mapeamento genético tem por base a 

correlação entre a distância entre dois genes e a frequência de recombinação entre eles. 

Quanto menor a distância entre dois locos (ou marcadores), menor será a probabilidade de 

ocorrer crossing over. A distância é usualmente expressa em centiMorgans (cM), sendo 

calculadas por meio das frequências de recombinação e funções de mapeamento (LIU, 1998).   

No melhoramento de plantas, os mapas genéticos possibilitam a análise completa dos 

genomas, a decomposição de características genéticas complexas nos seus componentes 

mendelianos, a localização das regiões genômicas que controlam caracteres de importância, a 

quantificação do efeito destas regiões na característica estudada e a canalização de toda esta 

informação para uso em programas de melhoramento. Três requisitos básicos são necessários 

para o seu desenvolvimento: reprodução sexuada, produção de descendentes e uma fonte de 

marcadores moleculares com comportamento mendeliano (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 
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1998). Dentre os métodos de mapeamento clássicos, destacam-se: a análise de marcas 

simples, o mapeamento por intervalo, o mapeamento por intervalo composto e o mapeamento 

de múltiplos intervalos (COLLARD et al., 2005). O método de análise de marcas simples 

normalmente utiliza modelos lineares, enquanto que os demais empregam a máxima 

verossimilhança, com base na informação da distribuição conjunta dos marcadores e QTL’s 

(LIU, 1998). 

Os programas de melhoramento genético não têm sido eficientes no desenvolvimento 

de variedades tolerantes à seca (BENNETT, 2003; TUBEROSA; SALVI, 2006). Esta 

ineficiência é devida, entre outros fatores, à complexidade da característica. O controle 

genético da tolerância a seca parece ser diferente nos diferentes estádios em que a planta é 

atingida pelo estresse hídrico. Isto é especialmente verdadeiro quando o estresse hídrico afeta 

toda a planta (raiz e parte aérea), levando a uma resposta sistêmica do organismo. Os métodos 

de avaliação de germoplasma para tolerância a seca dependem do tipo de solo, condições do 

tempo e outras variáveis ambientais que influenciam todo o processo de análise. Neste 

sentido, a avaliação de componentes de produtividade tem sido usada para dissecar a 

característica tolerância a seca. A premissa básica é que cada componente de produtividade 

tem um controle genético menos complexo do que produtividade per se. Análise de diversos 

componentes representa uma oportunidade de identificar os diferentes estádios da planta que 

afetam a produtividade sob condições de estresse hídrico.   

Vários trabalhos foram desenvolvidos com esforços para caracterizar a genética da 

tolerância a seca, mas pela complexidade pertinente aos processos físicos e químicos 

envolvidos nos diferentes estádios de desenvolvimento da planta, pouco progresso foi 

alcançado até o momento (TRIPATHY et al., 2000). Esforços continuam com o objetivo de 

identificar regiões de interesse para o controle da característica de tolerância a seca via 

mapeamento de QTL, principalmente para parâmetros radiculares de morfologia de raiz 

(NORTON; PRICE, 2009), capacidade de penetração e diâmetro de raiz (CLARK et al., 

2008). 

A maioria dos estudos de mapeamento de QTL de tolerância a seca tem sido baseada 

em populações geradas a partir de cruzamentos inter-subespecíficos (indica x japônica) 

(GOMEZ et al., 2006; PRICE et al., 2002; WANG et al., 2004; NORTON et al., 2009). 

Poucos estudos utilizam parentais pertencentes à mesma subespécie (LI et al., 2005; QU et al., 

2008; PESSOA FILHO, 2008). No entanto, os programas de melhoramento tendem a utilizar 
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cruzamentos dentro da mesma subespécie (indica x indica; japônica x japônica), adaptados 

aos modos de produção de grãos (irrigado, sequeiro), possibilitando a introgressão de alelos 

favoráveis à característica de interesse com redução de efeitos epistáticos negativos 

(BERNARDO, 2008). O uso de genótipos divergentes em estudos de mapeamento sem 

dúvida maximiza a probabilidade de detecção de marcadores moleculares polimórficos entre 

os genitores da população e pode aumentar a possibilidade de detecção de QTL para as 

características desejadas. No entanto, entre os QTL detectados em tais cruzamentos (ex. 

indica x japônica) existem aqueles que podem não ser relevantes para o modo de produção 

desejado (ex. sequeiro), provavelmente porque os alelos de interesse já foram fixados ao 

longo do processo de seleção para um modo de produção específico. 

A utilização de parentais geneticamente próximos em um cruzamento visando 

mapeamento genético pode gerar um baixo percentual de polimorfismo para a construção de 

mapa de ligação. O polimorfismo encontrado para o cruzamento entre Chorinho e Puteca foi 

de apenas 19%, o que é relativamente baixo quando comparado com outros estudos 

(SCHIMDT, 2009). Li et al. (2005), por exemplo, detectaram índices de polimorfismo de 

33% em um cruzamento entre acessos japônica e Qu et al. (2008) constataram 

aproximadamente 41% de polimorfismo em outro cruzamento intraespecífico. 

Conforme mencionado, o mapeamento genético via análise de ligação é o método 

rotineiramente utilizado para identificação de QTL’s em plantas. Contudo, este procedimento 

apresenta como limitações o custo e tempo necessários para síntese de populações de 

mapeamento, a baixa resolução (10 a 20 cM) e o fato de somente dois alelos por loco 

poderem ser estudados em progênies de cruzamentos biparentais, limitando a exploração da 

diversidade alélica (FLINT GARCIA et al., 2003). 

O mapeamento associativo avalia o desequilíbrio de ligação entre polimorfismos no 

DNA e os genes responsáveis por caracteres de interesse. Além da utilidade em mapear 

QTL’s, o mapeamento associativo pode também identificar mutações em uma única base, 

responsáveis por fenótipos específicos (PALAISA et al., 2004). Uma vez que o mapeamento 

por associação considera todas as gerações de recombinação prévias à origem da mutação, as 

regiões alvo no genoma tendem a ser menores em relação ao mapeamento convencional, 

aumentando a resolução dos mapas (GUPTA et al., 2005). Havendo desequilíbrio de ligação 

entre o marcador e um loco alvo, então alelos específicos ou haplótipos (combinação de 
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genótipos em grupos de marcadores ligados) podem ser associados a valores fenotípicos com 

alto nível de significância (CARDON; BELL, 2001). 

O mapeamento associativo foi inicialmente proposto para mapear regiões genômicas 

relacionadas com importantes doenças humanas, sendo posteriormente empregado para o 

mapeamento de genes de interesse em culturas agronômicas (PRITCHARD; PRZEWORSKI, 

2001; GUPTA et al., 2005). Dois delineamentos principais são utilizados nestes estudos: 

casos controle e baseados em famílias. Em casos controle, as frequências de marcadores são 

determinadas em um grupo de indivíduos afetados para determinada característica e 

comparados com um grupo não afetado. O delineamento baseado em famílias, também 

conhecido como teste de transmissão de desequilíbrio, avalia trios familiares compostos por 

um parental heterozigoto e um filho afetado, buscando correlações na transmissão desigual de 

alelos (ORAGUZIE et al., 2007). Em plantas, a metodologia usual envolve o uso de 

populações não estruturadas (sem progênies), compostas de indivíduos não aparentados 

provenientes de diferentes backgrounds genéticos, histórias de seleção e origens, 

apresentando ampla variação para a característica alvo (ABDURAKHMANOV; 

ABDUKARIMOV, 2008). 

Considerado como ferramenta para maior refinamento dos mapas genéticos, obtidos 

por meio do mapeamento convencional de QTL’s, o mapeamento associativo inicialmente 

restringiu se à análise de regiões específicas do genoma (genes candidatos). Melhorias das 

técnicas de sequenciamento e automação da genotipagem empregando plataformas específicas 

permitiram uma maior cobertura genômica e, consequentemente, os estudos associativos 

passaram a avaliar todo o genoma da espécie em questão (whole genome scanning). Os 

primeiros estudos em plantas buscaram avaliar espécies modelo como Arabidopsis e milho, 

porém atualmente a metodologia tem se expandido rapidamente para outras espécies 

(ORAGUZIE et al., 2007; GUPTA et al., 2005).  

De modo geral, o primeiro aspecto a ser avaliado é a extensão e distribuição do DL, 

uma vez que é necessária para a associação entre marcador e fenótipo e porque a extensão 

destas regiões determinará a resolução do mapeamento. O DL é definido como a associação 

não aleatória de alelos em diferentes locos, o que termina por alterar a frequência de 

haplótipos na população teste (FLINT GRACIA et al., 2003). Diversos fatores influenciam o 

DL verificado em uma população ou espécie: taxa de mutação e recombinação, sistema de 

cruzamento, deriva genética, estrutura populacional, grau de parentesco, seleção, epistasia e 
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rearranjos cromossômicos (ABDURAKHMANOV; ABDUKARIMOV, 2008). Estes fatores 

podem gerar falsas associações entre marcadores e fenótipo no mapeamento associativo, de 

modo que devem ser consideradas nas análises.  

Em situações onde o DL é alto, o mapeamento amplo do genoma é facilitado, pois 

exige uma menor quantidade de marcadores, apesar da limitada resolução. Nos casos onde a 

extensão do desequilíbrio é baixa, a melhor opção seria a análise de genes candidatos, pois o 

mapeamento amplo do genoma exigirá um grande número de marcadores, ampliando os 

custos. Assim, torna se necessário entender o padrão do DL para identificar a melhor 

estratégia a ser adotada. Uma estratégia alternativa é o desenvolvimento de populações com 

níveis variáveis de DL, permitindo abordagens complementares para uma melhor resolução 

dos mapas genéticos (RAFALSKI; MORGANTE, 2004). 

Existem diversos índices propostos para mensuração do DL. Essencialmente, estas 

medidas quantificam o desequilíbrio como sendo a diferença entre a frequência observada do 

haplótipo e a frequência esperada no equilíbrio, assumindo independência (BENNET; 

BINET, 1956). Dentre os índices mais empregados em estudos de DL encontram se o D’ e r, 

sendo que o primeiro consiste em uma tentativa de parametrizar o DL e o segundo pode ser 

interpretado como um coeficiente de determinação (GUPTA et al., 2005). De acordo com 

Oraguzie et al. (2007), D’ é útil para comparações entre locos com diferentes frequências, ao 

passo que r é uma medida mais confiável em casos onde existem alelos raros ou pouco 

frequentes na população. Em um primeiro momento, a medida r
2
 é a mais indicada como 

indicação geral do desequilíbrio, sendo D’ mais restrito ao mapeamento em alta resolução, 

após associações iniciais terem sido detectadas. 

O cálculo do DL entre pares de marcadores é usualmente realizado por meio de 

processos iterativos, visando obter estimativas de máxima verossimilhança por meio dos 

algoritmos de Clark ou algoritmo EM (expectation maximization), embora outros já tenham 

sido propostos (EXCOFFIER; SLATKIN, 1995; STEPHENS; DONNELLY, 2003). 

Recentemente, abordagens considerando a informação de diversos locos simultaneamente têm 

sido propostas, uma vez que serão importantes futuramente na elaboração de mapas de DL de 

genomas inteiros (GUPTA et al., 2005). 

A visualização dos padrões de DL pode então ser feita graficamente, demonstrando 

valores de r
2
 (ou D’) significativos (p valor) entre pares de marcadores. Para visualização do 

decaimento do desequilíbrio e estimativa do tamanho dos blocos de ligação, os valores de r 
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podem ser relacionados com a distância genética entre os marcadores (cM ou pares de base). 

Neste caso, à distância na qual o valor de r for menor que 0,1 (ou D’ < 0,5) é considerada 

como estimativa do tamanho do bloco de ligação (FLINT GARCIA et al., 2003). 

Remington et al. (2001) mediram o DL no genoma de milho (Zea mays L.) 

empregando 47 marcadores SSR, indicando um rápido decaimento do desequilíbrio (12 kb) 

nas proximidades do loco su1. Este estudo também sugeriu que marcadores SSR foram mais 

eficientes em relação aos SNPs para determinar a estrutura populacional, uma vez que 

maiores níveis de DL foram detectados entre os SSR, os quais são considerados 

evolucionariamente mais antigos. Em Arabidopsis thaliana, o DL começa a decair dentro de 

50kb, embora persista por mais de 250kb em determinadas regiões genômicas (NORDBORG 

et al., 2002). Em cevada, amplos DL se estendem a distâncias de até 50 cM com r
2
 > 0,05 ou 

até 10 cM com r
2
 > 0,2 (MALYSHEVA OTTO et al., 2006). Em arroz, Mather et al. (2007) 

reportaram DL variando entre 50 kb até 550 kb em regiões genômicas de três populações, 

sendo o menor DL encontrado em acessos de Oryza sativa spp. Indica. Estes resultados 

reforçam a variação do DL em diferentes populações, de modo que podem ser indicadas 

diferentes abordagens para mapeamento associativo em uma mesma espécie. 

Uma vez avaliado o grau de DL presente na população, o próximo passo consiste na 

associação propriamente dita entre marcadores e fenótipo por meio de testes de associação. O 

delineamento clássico utilizado no mapeamento associativo consiste em estudos de caso 

controle, onde dois grupos de indivíduos discrepantes para a característica em questão são 

comparados. Contudo, estes delineamentos têm como principal limitação à ocorrência de 

estrutura populacional, que é determinada pelo conjunto de características genéticas e 

demográficas, é resultado da ação e das interações de uma série de mecanismos  evolutivos e 

ecológicos,  o que pode levar a falsas associações entre marcador e fenótipo.  

Visando eliminar este problema, foram propostos diversos delineamentos baseados em 

testes de transmissão de desequilíbrio (TDT, da tradução em inglês), o qual compara a 

transmissão ou não transmissão de alelos para a progênie. Embora contorne o efeito da 

estrutura populacional, o TDT é um método menos robusto quando comparado ao caso 

controle (MACKAY; POWELL, 2007; ABDURAKHMANOV; ABDUKARIMOV, 2008). 

Consequentemente, diversas abordagens foram propostas para controle da estrutura 

populacional em delineamentos caso controle ou de amostras aleatórias: controle genômico 

(DEVLIN; ROEDER, 1999), associação estruturada (PRITCHARD et al., 1999, 2000), 
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componentes principais (PRICE et al., 2006) e modelos mistos (YU et al., 2006). A 

abordagem mais comum para testar a presença de estrutura populacional em testes de 

associação tem sido a associação estruturada, embora não leve em conta o possível parentesco 

entre indivíduos e o número correto de subpopulações seja complexo de estimar. Neste 

sentido, uma saída promissora parece ser o uso de componentes principais e informações de 

parentesco incorporadas em modelos lineares mistos (ZHAO et al., 2007; ZHU et al., 2008).  

Finalmente, o poder estatístico do mapeamento associativo (probabilidade de 

encontrar associações verdadeiras) deve ser estimado, de modo a eliminar erros do tipo I. 

Dentre os métodos estatísticos rotineiramente utilizados encontram se os testes de 

permutação, false discovery rate (FDR) e a determinação do fator Bayes (BENJAMINI; 

HOCHBERG, 1995; BALL, 2005; BALDING, 2006).  

O presente trabalho objetivou identificar SNPs e associar esses SNPs com o 

crescimento radicular e o índice de suscetibilidade à seca avaliados no experimento de 

deficiência hídrica a campo através da análise de mapeamento associativo. 

 

5.2 Material e métodos 

 

5.2.1 Material vegetal 

 

Foram estudados 192 acessos japoneses de arroz pertencentes ao Banco de 

germoplasma de arroz cultivado do Departamento de Genética da ESALQ/USP. Foram 

incluídos no estudo 28 padrões, sendo 12 utilizadas como controle para a análise da 

diversidade genética e estrutura populacional. Estas foram selecionadas de estudos prévios de 

Garris et al. (2005) e Thomson et al. (2007), onde foram alocadas em grupos populacionais 

conhecidos, sendo uma Japônica temperado (Nipponbare), cinco Japônica tropical (Amaroo, 

Azucena, Moroberekan, IAC 25 e Canela de Ferro) e seis Indica (Cica 8, Bala, De Abril, IR 

8, IR 36, IRGA 409). Paralelamente adicionou-se 13 variedades comerciais Brasileiras 

(IAC201, IAC202, IAC164, IAC1246, FARROUPILHA, IRGA417, IRGA420, BRS 

FORMOSO, PRATA LIGEIRO, CHORINHO, BRS 7 TAIM, BRSMG CURINGA e BRS 

SERTANEJO) e 3 variedades utilizadas em estudos de tolerância a frio (BCF 681, L-201, 

CT6748-8-CA-17P).  
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5.2.2 Extração de DNA 

 

Sementes dos 220 genótipos foram semeadas em vasos e as plântulas conduzidas em 

casa de vegetação. Vinte dias após a germinação foram coletadas amostras do tecido foliar de 

uma planta por acesso para a extração de DNA genômico. As extrações de DNA foram 

realizadas utilizando o método CTAB (DOYLE; DOYLE, 1990). A concentração das 

amostras de DNA foi estimada por eletroforese em gel de agarose 1% por comparação com o 

DNA-padrão do fago lambda, de peso molecular conhecido e cada amostra foi então diluída 

para a concentração de 100 ng/μl. 

 

5.2.3 Genotipagem com marcadores SNP 

 

Foi utilizado o método de genotipagem em alta escala utilizando a plataforma Illumina 

Beadxpress baseando no protocolo de genotipagem Illumina GoldenGate, sendo esta análise 

realizada no laboratorio de marcadores moleculares do James Hutton Institute, localizado em 

Invergowrie, Dundee, Escocia, Reino Unido. 

O desenho do arranjo de SNP foi conduzido por mim em parceria com Dr. Adam Price 

e Dr. Gareth Norton usando informações disponíveis no banco de dados virtual do projeto 

Rice Diversity gerenciado pela Cornell University (http://www.ricediversity.org/data/) 

combinando marcadores individuais utilizados previamente para estudos de diversidade 

genética e com resultados discriminantes entre subpopulações (RiceOPA 1, 3 e 7 e RiceOPA2 

e 4). A lista de SNPs (384) bem como seu posicionamento do genoma modelo (Nippombare) 

e apresentado no Anexo B.  

 

5.2.4 Fenotipagem 

 

Os dados utilizados para a construção do mapa associativo foram apresentados nos 

capítulos 2 e 3 desta tese, sendo considerado somente os dados de alta correlação com 

tolerância a seca. O índice de susceptibilidade a seca (ISS), conforme descrito por Fischer e 

Maurer (1978), e o índice final no teste de herbicida. 
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5.2.5 Geração e análise dos SNPs 

 

Os dados de SNP gerados pela plataforma Illumina BeadXpress foram analisados pelo 

software GenomeStudio, gerando a chamada de alelos e visualizados por meio do software 

Flapjack. 

Para análise da divergência entre acessos, utilizou se a distância genética de Rogers 

modificada (Rogers W), a qual é estimada com base nas frequências alélicas nos diferentes 

locos, por meio do software NTSys. A matriz resultante foi utilizada para obtenção de um 

dendrogama gerado pelo método de agrupamento hierárquico de Ward, o qual busca 

minimizar o desvio padrão entre os elementos de cada grupo. O agrupamento por esta 

metodologia tem se mostrado o mais eficaz para recuperação de grupos quando utilizados 

diferentes conjuntos de variáveis, além de proporcionar resultados similares aos 

agrupamentos obtidos por métodos bayesianos (MOHAMMADI; PRASANNA, 2003; 

ODONG et al., 2011). 

A análise de estrutura populacional entre os acessos foi feita usando o programa 

STRUCTURE (PRITCHARD; STEPHENS; DONNELLY, 2000), com burnin de 100.000 

seguido por 200.000 iterações, e no modelo no admixture com frequências alélicas 

independentes. Foram testados valores de k de 1 a 10, com cinco simulações independentes 

para cada agrupamento. A determinação do número K mais provável em relação aos 

propostos foi realizada utilizando o método de Evanno, Regnaut e Goudet (2005) 

implementado no aplicativo STRUCTURE HARVESTER (EARL; VONHOLDT, 2011). Para 

os grupos identificados pela análise de estrutura populacional, a distância de Nei (NEI; 

TAJIMA; TATENO, 1983) foi calculada no programa PowerMarker (LIU; MUSE, 2005). 

 

5.2.6 Desequilíbrio de Ligação 

 

O desequilíbrio de ligação (DL) entre pares de marcadores foi calculado pelo 

coeficiente de determinação r, utilizando o teste de permutação rápida no pacote 

computacional TASSEL (BRADBURY et al., 2007). A análise do DL foi realizada 

considerando cada grupo de ligação separadamente, evitando que marcadores em grupos de 

ligação distintos pudessem apresentar algum grau de DL. Alelos pouco frequentes (< 5%) 
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foram excluídos a priori utilizando a opção disponível no software. Pares de locos foram 

considerados em DL significativo caso p valor < 0,01.  

Para visualização do grau de decaimento do DL ao longo do genoma, foram 

considerados os valores significativos de r
2
 e as respectivas distâncias genéticas entre pares de 

marcadores (kb), obtidas com base no mapa público de arroz (GARRIS et al., 2005). As 

informações foram sumarizadas em um gráfico, sendo utilizada regressão logarítmica para 

inferir o tamanho médio dos blocos de ligação (haplótipos).  

 

5.2.7 Mapeamento associativo 

 

O As análises de associação entre marcador e fenótipo foram realizadas no programa 

TASSEL (BRADBURY et al., 2007), conforme a metodologia proposta por Yu et al. (2006). 

Com base na informação dos marcadores SNP, foram obtidas as matrizes Q e K e seus efeitos 

foram incluídos como covariáveis para ajuste do modelo de associação. A equação utilizada 

no modelo misto é a seguinte: 

y = Xβ + Sα + Qν + Zυ + e 

sendo: 

y: o vetor de observações fenotípicas; 

β: um vetor de efeitos fixos (outros efeitos diferentes dos marcadores e estrutura 

populacional);  

α: um vetor de efeitos fixos dos marcadores;  

v: um vetor de efeitos fixos de estrutura da população;  

υ: um vetor de efeitos poligênicos aleatórios desconhecidos; 

e: o vetor aleatório de efeitos residuais;  

Q: a matriz do STRUCTURE relacionando y a v;  

X, S e Z: matrizes de incidência (compostas por zeros e uns), relacionando y a β, α e u, 

respectivamente. 

Todas as associações com valor p > 0,01 foram desconsideradas das análises 

posteriores. As associações restantes foram submetidas à correção para múltiplos testes e 

controle de possíveis Erro Tipo I, considerando assim a proporção de hipóteses nulas 

indevidamente rejeitadas. Primeiramente, foi utilizado o método do False Discovery Rate – 

FDR (BENJAMINI; HOCHBERG, 1995), com base nos q valores obtidos por meio do pacote 
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“qvalue” (STOREY, 2003) implementado no programa R (R DEVELOPMENT CORE 

TEAM, 2011). Outra abordagem utilizada consistiu no cálculo do menor fator bayesiano 

(Minimum Bayes Factor minBF) (GOODMAN, 2001). O minBF é calculado com base nos p 

valores, conforme a expressão: 

min BF = −e * p * ln(p) 

 

 

sendo: 

e: o algoritmo neperiano; 

p: o valor p da associação entre marcador e característica. Desequilíbrio de ligação.  

 

5.3 Resultados  

 

5.3.1 Desequilíbrio de ligação 

 

  A inspeção do padrão de decaimento do DL foi realizada graficamente, 

demonstrando valores de r significativos (p < 0,01) entre pares de marcadores. Para tal, os 

valores de r foram relacionados com a distância genética entre os marcadores (pb) (Figura 

5.3.1.1). Com base na linha de tendência central do gráfico de dispersão, verifica-se um lento 

decaimento do desequilíbrio de ligação conforme o aumento da distância genética, com 

marcadores apresentando considerável DL até a distância de 100kb. 

Como estimativa média do tamanho dos blocos de ligação, adotou-se a distância 

genética onde ocorre o cruzamento da linha de regressão logarítmica com o valor de r
2
 = 0,05. 

Considerando este limiar, verifica-se que o tamanho dos blocos haplotípicos para o painel 

associativo em questão estende-se por uma distância de aproximadamente 75kb.   
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Figure65.3.1.1 - Decaimento do desequilíbrio de ligação conforme a distância genética (cM) entre pares de 

marcadores utilizados no mapeamento associativo 

5.3.2 Mapeamento associativo 

 

Os dados de genotipagem foram utilizados para inferência a cerca da estrutura 

genética populacional e estimativa do grau de parentesco entre os materiais. As matrizes Q 

(estrutura populacional) e a matriz K (parentesco) obtidas utilizando os softwares 

STRUCTURE e SPAGeDI foram então inseridas como covariáveis no modelo misto para 

determinar as associações entre marcadores e fenótipos. 

Foram verificadas 14 associações entre os marcadores e uma das duas características 

avaliadas, considerando-se inicialmente um valor p > 0,01. Com a aplicação da correção dos 

valores p para múltiplos testes de hipóteses, verificou-se redução para 12 associações com 

base nos valores significativos de FDR > 0,01. Utilizando o método do fator Bayesiano 

mínimo, a quantidade total de associações que apresentaram forte evidência para rejeição da 

hipótese de nulidade (minFB < 0,02) foi reduzida para 10 associações (Tabela 5.3.2.1). Este 

último método tem sido proposto na literatura como alternativa adequada para estudos de 

mapeamento associativo, de modo que foi a metodologia de correção selecionada para 

determinar as associações válidas. A característica índice de sensibilidade ao herbicida não 

apresentou associações altamente significativa, o marcador com maior associação apresentou 

valor p de 0,055 (SNP ID9006947) indicando uma baixa confiabilidade da associação do 

marcador com a sensibilidade ao herbicida. 
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Tabela 5.3.2.1 - SNPs associados ao índice de sensibilidade à seca  

Característica SNP Cromossomo Localização (pb) -e*p*ln(p) (<0,02) 

ISS rd1000139 1 139 5,12E-04 

ISS id1020166 1 20166 8,91E-09 

ISS id1025558 1 25558 7,32E-08 

ISS id7002462 7 2462 1,76E-02 

ISS id7003059 7 3059 3,47E-04 

ISS id8000131 8 131 1,92E-03 

ISS id8001299 8 1299 3,48E-05 

ISS id8003808 8 3808 6,56E-09 

ISS id8003881 8 3881 5,64E-09 

ISS id8004838 8 4838 1,89E-03 

 

 

5.4 Discussão 

 

 A intensificação no uso dos recursos genéticos vegetais depende, no longo 

prazo, do conhecimento acerca da biodiversidade armazenada em bancos de germoplasma. O 

baixo uso da variabilidade genética em programas de melhoramento, por uso de materiais 

elite aparentados, freia o progresso no desenvolvimento de variedades mais produtivas e de 

melhor qualidade, bem como tolerantes a estresses bióticos e abióticos (NASS; SIGRIST, 

2010). 

Considerando a necessidade de variabilidade adequada para futuros programas de 

melhoramento e visando identificar novas potencialidades em materiais exóticos ou não 

adaptados, o mapeamento associativo apresenta-se como importante ferramenta. Uma vez que 

a técnica não exige o desenvolvimento de populações de mapeamento, existe a possibilidade 

de realizar a triagem de diversos acessos em busca de genótipos ou características 

promissoras. Interessante notar que, uma infinidade de alelos favoráveis podem estar 

presentes em genótipos pouco interessantes, cujo background genético seja desfavorável. 

Deste modo, apenas a seleção fenotípica é insuficiente e para melhor aproveitamento da 

variabilidade genética disponível (TANKSLEY; MACCOUGH, 1997).  

O conjunto de genótipos utilizados para compor o painel associativo mostrou ampla 

variabilidade. Observou-se que os marcadores utilizados exibiram considerável nível de 
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polimorfismo, permitindo a detecção de diversos alelos raros. Em termos fenotípicos, vários 

materiais mostraram se superiores em relação às testemunhas para todas as características 

avaliadas, sugerindo grande potencial para uso em blocos de cruzamento e desenvolvimento 

de novas populações. 

Em arroz, uma série de trabalhos foram publicados utilizando diferentes metodologias 

de mapeamento associativo. Dang et al (2014) avaliaram a variação nas frequências alélicas 

em locos para identificar QTL’s relacionados com o vigor de sementes. Nesta técnica, os 

diferentes materiais foram agrupados em populações caso e controle, semelhante aos 

primeiros estudos envolvendo o mapeamento associativo em humanos.  Contudo, esta 

abordagem apresenta como principal limitação à possibilidade de associações espúrias, por 

desconsiderar a estrutura genética da população. 

A grande maioria dos estudos associativos buscaram solucionar os problemas 

relacionados à produtividade e seus componentes. Li et al. (2011) empregou a abordagem de 

modelos mistos generalizados ao incorporar a informação da estrutura populacional para 

avaliar caracteres em arroz. Atualmente, a metodologia mais aceita para mapeamento 

associativo é o uso de modelos mistos, onde são incorporadas tanto a informação sobre a 

estrutura populacional quanto a de parentesco entre indivíduos (YU et al., 2006). Esta 

abordagem foi utilizada em arroz no presente trabalho, por Yonemaru et al. (2014) e Gupta et 

al. (2014), com intuito de detectar QTL’s. Nestes últimos exemplos, buscou-se relacionar 

marcadores às características de produtividade como peso de 1000 sementes, número de grãos 

por panícula e rendimento. 

Embora esses estudos de mapeamento associativo em arroz existentes na literatura 

tenham promovido avanços, uma limitação para interpretação dos resultados publicados 

reside na ausência de correção para múltiplos testes.  O uso de valores  p tem sido o método 

mais utilizado no meio científico para medir o grau de evidência para falsear hipóteses nulas. 

Contudo, sem o ajuste para múltiplos testes, o limiar usual estabelecido para valores p < 0,01 

tende a inflacionar as taxas de erro tipo I (YU et al., 2006). 

Considerando isso, diversos métodos foram propostos (HELD, 2010). Para testar a 

significância das associações entre marcadores e fenótipo utilizando o modelo linear misto 

(MLM), o número de associações obtidas considerando valores p < 0,01 foi comparado com 

as obtidas empregando o método do false discovery rate (FDR < 0,01) e do minimum bayes 

factor (minBF < 0,02) (BENJAMINI; HOCHBERG, 1995; GOODMAN, 2001).   



 

 

 

 

142 

O método FDR é definido como a proporção esperada de hipóteses nulas verdadeiras 

dentro do conjunto de hipóteses nulas rejeitadas. Por sua vez, o minBF consiste no 

reescalonamento dos valores p, de modo a aumentar a evidência para rejeição da hipótese nula 

(HELD, 2010). Para interpretação, os valores obtidos são interpretados com base no grau de 

evidência para rejeitar a hipótese nula de não associação, sendo que valores de minBF < 0,02 

indicam fortes evidências para rejeição (GOODMAN, 2001). 

Com base na redução do número de associações, julgou-se o método do minBF como 

o que melhor representaria as associações verdadeiras, procedimento similar ao adotado por 

Abdurakhmanov et al. (2008). Vale ressaltar que, até o momento, não foram propostas 

soluções definitivas para melhor correção de múltiplos testes oriundos do MLM empregado 

no mapeamento associativo. 

O uso de MLM, incorporando informações sobre a estrutura genética dos acessos e 

grau de parentesco aliado à correção para múltiplos testes, são procedimentos essenciais para 

controlar possíveis associações espúrias no mapeamento associativo. Uma vez obtidas 

associações verdadeiras com maior grau de confiabilidade, o próximo passo consiste em testar 

as associações encontradas em diferentes locais, anos e em populações distintas, com 

diferentes backgrounds genéticos (HOU et al., 2011). 

Outra forma de verificar a veracidade das associações consiste em estabelecer 

comparações com QTL’s previamente identificados por estudos empregando o mapeamento 

por ligação, tais como os disponibilizados na base de dados Gramene. Para tanto, foram 

utilizados os 10SNPs associados ao índice de sensibilidade à seca. Dentre os 10 SNPs, bem 

como suas localizações nos cromossomos, buscando por outros marcadores associados nestas 

regiões. Encontraram-se relatos de associação e QTL associados com tolerância a seca, em 

especial a presença de dois genes previamente mapeados (OS01G0785700 e 

OS08G0499800), em geral pode-se associar 8 das 10 regiões descritas com estudos prévios de 

tolerância a seca um total de 80% de correlação. 

A partir das comparações, podem se verificar algumas incongruências ente as duas 

abordagens. Por exemplo, algumas associações obtidas por meio do mapeamento de 

populações oriundas de cruzamentos biparentais não foram detectadas pelo mapeamento 

associativo. Isto decore do fato de que, no mapeamento associativo, determinado loco deve 

expressar seu efeito em diversos genótipos para ser detectado, ao passo que no mapeamento 
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via análise de ligação este mesmo loco será detectado caso não haja segregação de outros 

locos (WANG et al., 2008).  

Um ponto interessante verificado foi à existência de locos associados a mais de uma 

característica. Considerando a natureza complexa de caracteres quantitativos, existe a 

possibilidade desses locos apresentarem um efeito pleiotrópico sobre estas características, o 

que acaba sendo refletido nas correlações fenotípicas entre os caracteres. Por exemplo, o 

índice de sensibilidade à seca associado ao SNP ID1020166 previamente descrito como 

associado à tolerância a metais pesados por Norton et al. 2014. 

Finalmente, a caracterização do desequilíbrio de ligação (DL) é outra importante 

informação gerada por este trabalho para que as associações sejam testadas em trabalhos 

futuros. Dentre as implicações, pode-se citar a maior eficiência na detecção e confirmação das 

associações entre marcadores e fenótipo, indicando a quantidade mínima de marcadores 

necessária para saturação do genoma. 

Em situações onde o DL é alto, o mapeamento amplo do genoma (GWAS) é facilitado 

devido à exigência de menor quantidade de marcadores para se atingir uma resolução 

aceitável. Por outro lado, DL pouco extensos favorecem a abordagem associativa por meio de 

genes candidatos, uma vez que tal situação exigirá um grande número de marcadores.  

Usualmente, considera-se em DL significativo pares de marcadores que apresentam r 

< 0,01. Esses valores, quando contrastados graficamente com a distância genética entre os 

marcadores, fornecem uma estimativa do tamanho dos blocos de ligação presente na 

população em questão. 

Na literatura, é possível encontrar diversas estimativas para o tamanho dos blocos de 

ligação em arroz, com valores entre 50kb até 500kb dependendo da população em análise 

(MATHER et al., 2007; XU et al, 2011). Sabe se que diversos fatores intrínsecos à população 

podem moldar o DL verificado, como por exemplo, a estrutura populacional, efeito fundador 

(deriva genética), grau de parentesco entre os materiais e seleção. Mather et al. (2007) 

exemplificaram bem estas situações ao comparar o decaimento do DL em diferentes regiões 

genômicas de diferentes populações. Com base nos resultados, verifica se a existência de 

blocos de haplótipos mais extensos em populações de base genética estreita.  
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5.5 Conclusão 

 

O mapeamento associativo em arroz, embora recente, tem apresentado resultados 

promissores. Considerando a necessidade crescente de melhor caracterizar e identificar novos 

locos e alelos presentes em germoplasma, esta abordagem tende a promover o uso dos 

recursos genéticos em programas de melhoramento.  

Com a crescente automação do processo de genotipagem e consequente 

disponibilidade de informação genotípica de diversos materiais, estudos associativos poderão 

futuramente ser realizados com base na meta análise de dados de marcadores. Com isso, os 

pesquisadores envolvidos poderão voltar suas atenções para o desenvolvimento de 

plataformas de fenotipagem mais eficientes, ou então aprimorar as metodologias de análise e 

validação de marcadores atualmente disponíveis.  

Este trabalho evidencia as potencialidades do uso do mapeamento associativo, além de 

fornecer subsídios para implantação da seleção assistida em bancos de germoplasma e 

programas de melhoramento. Contudo, os resultados devem ser considerados preliminares, 

devendo ser comprados com outros estudos abordando diferentes locais, anos e populações. 

Mais além, sugere-se o uso de outros tipos de marcadores com maior capacidade de 

automação, promovendo maior saturação do mapa genético. Nos últimos anos, a identificação 

de regiões genômicas envolvidas no controle de características complexas tem passado por 

grandes avanços. Novas tecnologias, possibilitando ampliar exponencialmente a geração de 

dados genéticos, aliadas ao desenvolvimento da capacidade de análise e processamento de 

dados, tornaram o mapeamento associativo e a seleção genômica ampla uma realidade atual.  

O próximo passo consiste em ampliar a capacidade atual de fenotipagem, visando 

acompanhar os avanços recentes na genética molecular. Em última análise, somente a 

completa sinergia entre ambas poderá garantir o constante crescimento da produtividade da 

cultura do arroz no mundo. 
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Anexo A - Acessos japoneses pertencentes ao Banco de Germoplasma de arroz cultivado do 

Departamento de Genética da ESALQ/USP 

   (continua) 

Acesso Nome do Acesso Status* Tipo* 

001J Kunihikari Mochi  Landrace Sequeiro 

002J Senshou   Landrace Sequeiro 

003J Fukuton   Landrace Sequeiro 

006J Ezo Wase  Landrace Sequeiro 

008J Shin Hakaburi  Desconhecido Desconhecido 

12B06J Senshou Ibaragi 1 Desconhecido Desconhecido 

014J Yamanoi   Melhorado Sequeiro 

016J Namekata Mochi  Landrace Sequeiro 

023J Sonobe Mochi  Landrace Sequeiro 

024J Wase Mochi  Landrace Sequeiro 

025J Seion Uruchi  Landrace Sequeiro 

027J Gaisen Mochi  Landrace Sequeiro 

029J Shiro Hige  Desconhecido Desconhecido 

035J Kinkabou   Landrace Sequeiro 

036J Nakaahara Mochi  Desconhecido Desconhecido 

038J Nourin Mochi  Desconhecido Desconhecido 

040J Toukyo Hirayama  Desconhecido Desconhecido 

041J Iwata Hata Mochi Desconhecido Desconhecido 

042J Susono Mochi  Desconhecido Desconhecido 

045J Mitsukasane   Landrace Sequeiro 

048J Mie   Landrace Sequeiro 

050J Wase Esoshima Mochi Desconhecido Desconhecido 

052J Mizuhoshi   Landrace Irrigado 

054J Kyuushuu   Landrace Sequeiro 

055J Oohata Mochi  Landrace Sequeiro 

056J Miyako   Landrace Irrigado 

057J Yoridashi   Landrace Irrigado 

068J Nourin 24  Desconhecido Desconhecido 

069J Saitama Senshou  Melhorado Sequeiro 

070J Kirishima   Landrace Sequeiro 

074J Aichi Rikutou 1 Melhorado Sequeiro 

078J Yonoyuki Mochi  Landrace Sequeiro 

079J Dango Mochi  Landrace Sequeiro 

080J Sangoku   Landrace Sequeiro 

082J Terenzu   Landrace Sequeiro 
Informações referentes à Status e Tipo foram pesquisadas no site do National Institute of Agrobiological Science 

- NIAS. As informações de código e nome do acessos são de registros do banco de germoplasma de arroz do 

Departamento de Genética da ESALQ/USP. 
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Anexo A - Acessos japoneses pertencentes ao Banco de Germoplasma de arroz cultivado do 

Departamento de Genética da ESALQ/USP 

   (continuação) 

Acesso Nome do Acesso Status* Tipo* 

092J Iwate Kurumi Wase1 Melhorado Sequeiro 

099J Eika Ine  Landrace Sequeiro 

106J Araki 2  Landrace 2Sequeiro/3Irrigado 

107J Oiran   Landrace Sequeiro 

110J Mikuni No Homare Landrace Sequeiro 

112J Japão 1  Desconhecido Desconhecido 

113J Kyuushuu   Landrace Sequeiro 

117J Gaisen Ibaragi 1 Desconhecido Desconhecido 

118J Kurombo   Desconhecido Desconhecido 

119J Shirotsuka Wase  Landrace Sequeiro 

121J Nourin 5  Desconhecido Desconhecido 

122J Chiyoda Wase  Landrace Sequeiro 

125J Touzan Mochi  Desconhecido Desconhecido 

127J Hakamuri 20  Melhorado Sequeiro 

129J Esojima Mochi  Landrace Sequeiro 

130J Esojima   Desconhecido Desconhecido 

131J Mino   Landrace/Melhorado Sequeiro/Irrigado 

133J Nourin Mochi  Desconhecido Desconhecido 

134J Suzume Shirazu  Desconhecido Desconhecido 

136J Nourin Mochi  Desconhecido Desconhecido 

139J Nourin Mochi 1 Desconhecido Desconhecido 

140J Nourin Mochi 17 Desconhecido Desconhecido 

144J Miyamae Okute  Landrace Sequeiro 

147J Kukutomi   Desconhecido Desconhecido 

150J Atoshirazu   Landrace Sequeiro 

153J Col/Fuzui/1965   Desconhecido Desconhecido 

156J Tachiminori   Melhorado Sequeiro 

159J Minami Hata Mochi Desconhecido Desconhecido 

160J Gaisen Mochi  Landrace Sequeiro 

164J No Mochi  Landrace Sequeiro 

165J Takasago Wase  Landrace Sequeiro 

170J Tanaka Yakan  Landrace Sequeiro 

171J Oosumi   Melhorado Sequeiro 

Informações referentes à Status e Tipo foram pesquisadas no site do National Institute of Agrobiological Science 

- NIAS. As informações de código e nome do acessos são de registros do banco de germoplasma de arroz do 

Departamento de Genética da ESALQ/USP. 
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Anexo A - Acessos japoneses pertencentes ao Banco de Germoplasma de arroz cultivado do 

Departamento de Genética da ESALQ/USP 

   (continuação) 

Acesso Nome do Acesso Status* Tipo* 

172J Oohataho   Landrace Sequeiro 

173J Nourin 11  Desconhecido Desconhecido 

174J Col/Miyazaki/1963   Desconhecido Desconhecido 

175J Tomoe Mochi  Landrace Sequeiro 

176J Shinshuu Wase  Landrace Sequeiro 

177J Nourin 16  Desconhecido Desconhecido 

179J Urasan 1  Melhorado Sequeiro 

183J Yashino Mochi  Desconhecido Desconhecido 

186J Kirishima   Landrace Sequeiro 

188J Chiba Senshou  Melhorado Sequeiro 

189J Okabo   Landrace Sequeiro/Irrigado 

191J Col/Fuzui/1965   Desconhecido Desconhecido 

197J Toga   Landrace Sequeiro 

199J Kahee   Landrace Sequeiro 

200J Hitachi Nishiki  Landrace Sequeiro 

202J Ooba Kirishima  Landrace Sequeiro 

203J Horarin   Landrace Sequeiro 

205J Matsuyama   Landrace Sequeiro 

206J Taishou Mochi  Landrace Sequeiro 

209J Kangyouho   Desconhecido Sequeiro 

213J Japão 2  Desconhecido Desconhecido 

214J Kaneko Mochi  Landrace Sequeiro 

216J Iwate Kurumi Wase1 Melhorado Sequeiro 

217J Col/Miyazaki/1963   Desconhecido Desconhecido 

218J Toukyo Kaneko  Desconhecido Desconhecido 

219J Gaisen (4x)  Desconhecido Desconhecido 

221J Ishikawa   Desconhecido Sequeiro 

228J Tariu Saku Mochi Desconhecido Desconhecido 

229J Col/Tokushima/1967   Desconhecido Desconhecido 

230J Miyanishiki   Landrace/Melhorado Sequeiro/Irrigado 

235J Hatamurasaki   Melhorado Sequeiro 

236J Toga   Landrace Sequeiro 

237J Rikutou Shinriki 1 Melhorado Sequeiro 

Informações referentes à Status e Tipo foram pesquisadas no site do National Institute of Agrobiological Science 

- NIAS. As informações de código e nome do acessos são de registros do banco de germoplasma de arroz do 

Departamento de Genética da ESALQ/USP. 
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Anexo A - Acessos japoneses pertencentes ao Banco de Germoplasma de arroz cultivado do 

Departamento de Genética da ESALQ/USP 

   (continuação) 

Acesso Nome do Acesso Status* Tipo* 

246J Mizugirai Mochi  Landrace Sequeiro 

248J Col/Tokushima/1967   Desconhecido Desconhecido 

250J Jouon   Landrace Sequeiro 

252J Oota Wase  Landrace Sequeiro 

256J Shizuoka   Desconhecido Desconhecido 

257J Hiderishirazu   Landrace Sequeiro/Irrigado 

259J Iwate Ryoon 1 Desconhecido Desconhecido 

260J Kozo   Landrace Sequeiro 

261J Kahei   Landrace Sequeiro 

263J Tamasari 3  Melhorado Sequeiro 

264J Miyakonojoo Mochi  Landrace Sequeiro 

268J Ookuma Nishiki  Desconhecido Desconhecido 

269J Nourin Mochi 6 Desconhecido Desconhecido 

271J Taishou Nishiki  Landrace Sequeiro 

273J Shina Mochi  Landrace Sequeiro 

274J Nagae Wase  Melhorado Sequeiro 

276J Arabiya Mochi  Desconhecido Desconhecido 

277J Tozo Mochi  Desconhecido Desconhecido 

278J Urasar   Desconhecido Desconhecido 

279J Ootama   Landrace Sequeiro/Irrigado 

280J Okabo Mochi  Landrace Sequeiro 

284J Furuwase   Desconhecido Desconhecido 

285J Hirakawa Okute  Landrace Sequeiro 

286J Nourin 7  Desconhecido Desconhecido 

287J Oiran   Landrace Sequeiro 

289J Shinhoku Daiou Mochi Desconhecido Desconhecido 

290J Riku Araki  Landrace Sequeiro 

293J Suzume Shirazu  Desconhecido Desconhecido 

294J Col/Miyazaki/1963   Desconhecido Desconhecido 

295J Hideshirazu Mochi  Desconhecido Desconhecido 

299J Japão 3  Desconhecido Desconhecido 

301J Nourin Mochi 4 Desconhecido Desconhecido 

302J Kazusa Wase  Landrace Sequeiro 

Informações referentes à Status e Tipo foram pesquisadas no site do National Institute of Agrobiological Science 

- NIAS. As informações de código e nome do acessos são de registros do banco de germoplasma de arroz do 

Departamento de Genética da ESALQ/USP. 
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Anexo A - Acessos japoneses pertencentes ao Banco de Germoplasma de arroz cultivado do 

Departamento de Genética da ESALQ/USP 

   (continuação) 

Acesso Nome do Acesso Status* Tipo* 

310J Senshou   Landrace Sequeiro 

311J Shindai Okoshi  Landrace Sequeiro 

312J Col/Ooita/1964   Desconhecido Desconhecido 

314J Taiwan Mochi  Landrace Sequeiro 

315J Urasan   Landrace Sequeiro 

317J Owari Mochi  Landrace/Melhorado Sequeiro 

320J Nourin Mochi 2 Desconhecido Desconhecido 

322J Senshou   Landrace Sequeiro 

325J Gaisen Mochi  Melhorado Sequeiro 

330J Japão 4  Desconhecido Desconhecido 

331J Rikuu   Desconhecido Desconhecido 

335J Rikuu 23  Melhorado Sequeiro 

336J Ohata Wase  Landrace Sequeiro 

337J Japão 5  Desconhecido Desconhecido 

338J Japão 6  Desconhecido Desconhecido 

339J Owari 79  Melhorado Sequeiro 

346J Ouu 22  Melhorado Sequeiro/Irrigado 

352J Rikuu 15  Melhorado Sequeiro/Irrigado 

355J Col/Miyazaki/1963   Desconhecido Desconhecido 

356J Rikuu 13  Melhorado Sequeiro 

357J Rikuu 22  Melhorado Sequeiro 

364J Fujimizu Bansei  Landrace Sequeiro 

365J Iwate Kinsen 1 Melhorado Sequeiro 

367J Bansei Tarou  Landrace Sequeiro 

368J Shiro Uzura  Landrace Sequeiro 

369J Japão 7  Desconhecido Desconhecido 

370J Japão 8  Desconhecido Desconhecido 

373J Mogami Uruchi 1 Melhorado Sequeiro 

374J Gaisen   Landrace Sequeiro 

378J Okka Modoshi  Landrace Sequeiro 

379J Mino Senshutsu  Landrace Sequeiro 

380J Japão 9  Desconhecido Desconhecido 

382J Kurohige   Landrace Sequeiro 

Informações referentes à Status e Tipo foram pesquisadas no site do National Institute of Agrobiological Science 

- NIAS. As informações de código e nome do acessos são de registros do banco de germoplasma de arroz do 

Departamento de Genética da ESALQ/USP. 
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Anexo A - Acessos japoneses pertencentes ao Banco de Germoplasma de arroz cultivado do 

Departamento de Genética da ESALQ/USP 

   (conclusão) 

Acesso Nome do Acesso Status* Tipo* 

386J Minami Hata Mochi Desconhecido Desconhecido 

387J Wase Shinshuu  Landrace Sequeiro 

389J Igisu Mochi  Landrace Sequeiro 

391J Kurumi Wase 43 Melhorado Sequeiro 

393J Hiderishirazu   Landrace Sequeiro/Irrigado 

394J Susono Mochi  Desconhecido Desconhecido 

395J Seta Gaisen  Landrace Sequeiro 

397J Korotou Mochi  Landrace Sequeiro 

400J Owari Hata Mochi Desconhecido Desconhecido 

401J Ishiyakushi Mochi  Landrace Sequeiro 

402J Shiro Hige  Desconhecido Desconhecido 

407J Edogawa   Landrace Sequeiro 

408J Gose Yonkoku  Landrace Sequeiro 

409J Mie   Landrace Sequeiro 

410J Shizouka   Desconhecido Desconhecido 

413J Chousen   Landrace Sequeiro/Irrigado 

415J Tosa Mochi  Landrace Sequeiro 

418J Aogara   Landrace Sequeiro/Irrigado 

12B07J Japão 10  Desconhecido Desconhecido 

Informações referentes à Status e Tipo foram pesquisadas no site do National Institute of Agrobiological Science 

- NIAS. As informações de código e nome do acessos são de registros do banco de germoplasma de arroz do 

Departamento de Genética da ESALQ/USP. 
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Anexo B – Painel de SNPs utilizados para genotipagem 

    (continua) 

Set OPA Nome Cromossomo IRGSPv4 MSU6.0 

Ind/Jap VC0011440-OPA id1000223 1 422620 422620 

Jap/Jap GS0011861-OPA id1000556 1 657891 657891 

Aus/Aus GS0011861-OPA id1001073 1 1174585 1174585 

QC VC0011438-OPA id1002158 1 2725468 2725468 

Aus/Aus GS0011861-OPA id1002308 1 2899077 2899077 

Aus/Aus GS0011861-OPA id1002899 1 3528691 3528691 

Aus/Aus GS0011861-OPA id1003559 1 4259452 4259452 

Jap/Jap VC0011530-OPA id1004759 1 6099037 6099057 

QC VC0011438-OPA id1004874 1 6249675 6249695 

Ind/Jap VC0011440-OPA id1006064 1 7717365 7717385 

Aus/Aus GS0011861-OPA id1006175 1 7853081 7853101 

QC VC0011438-OPA id1007050 1 9422897 9422917 

Aus/Aus GS0011861-OPA id1008267 1 11948647 11804962 

Ind/Jap VC0011440-OPA id1008539 1 12734053 12590368 

QC VC0011438-OPA id1008896 1 13485836 13342151 

QC VC0011438-OPA id1009283 1 14203809 14060124 

Ind/Jap VC0011440-OPA id1009557 1 14573794 14430109 

Aus/Aus GS0011861-OPA id1009616 1 14592566 14448881 

Jap/Jap GS0011897-OPA rd1000139 1 14698379 NA 

Ind/Jap VC0011440-OPA id1010412 1 16738266 16505581 

Jap/Ruf VC0011530-OPA id1010490 1 18677709 17019819 

Jap/Jap GS0011862-OPA id1011513 1 20902934 19245044 

Ind/Jap; VC0011440-OPA id1011568 1 21012003 19354113 

Aus/Aus GS0011861-OPA id1011578 1 21042663 19384773 

Aus/Aus GS0011861-OPA id1012048 1 22678415 21020525 

Aus/Aus GS0011861-OPA id1012481 1 23697789 22039899 

Aus/Aus GS0011861-OPA id1012784 1 24199686 22541796 

QC VC0011438-OPA id1012996 1 24463487 22805597 

Jap/Jap GS0011897-OPA rd1000258 1 27008099 NA 

Ind/Jap VC0011440-OPA id1015596 1 28518172 26761282 

Ind/Jap VC0011440-OPA id1019229 1 33468660 31711770 

Aus/Aus GS0011861-OPA id1019332 1 33587122 31830232 

Jap/Jap GS0011972-OPA id1020166 1 34399721 32642831 

Aus/Aus GS0011861-OPA id1020667 1 34945306 33188416 

Aus/Aus GS0011861-OPA id1020828 1 35170076 33413186 

Informações referentes aos SNPS foram pesquisas no banco de dado do projeto “Rice Diversity” gerenciado 

 pela Cornell University 
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Anexo B – Painel de SNPs utilizados para genotipagem 

    (continuação) 

Set OPA Nome Cromossomo IRGSPv4 MSU6.0 

Ind/Jap VC0011440-OPA id1020938 1 35497463 33740573 

Aus/Aus GS0011861-OPA id1021920 1 36762713 35005823 

Aus/Aus GS0011861-OPA id1022408 1 37298115 35541225 

QC VC0011438-OPA id1023978 1 39689189 37932299 

Aus/Aus GS0011861-OPA id1024836 1 40892571 39135681 

Jap/Jap GS0011897-OPA id1026656 1 41348696 41348696 

Ind/Jap VC0011440-OPA id1025558 1 41891076 40134186 

Aus/Aus GS0011861-OPA id1025983 1 42579266 40783376 

Ind/Jap VC0011440-OPA id1026833 1 43575875 41779985 

QC VC0011438-OPA id1027598 1 44152380 42356490 

QC VC0011438-OPA id1027818 1 44375876 42579986 

Aus/Aus GS0011861-OPA id1028304 1 44672286 42876396 

Ind/Jap GS0011862-OPA id2000007 2 9619 9619 

Ind/Jap;Aus/Aus GS0011861-OPA id2000096 2 201495 201495 

Ind/Jap VC0011440-OPA id2000405 2 568585 568585 

QC VC0011438-OPA id2000835 2 1000481 1000481 

Jap/Jap GS0011897-OPA id2001287 2 1968779 1968779 

Aus/Aus GS0011861-OPA id2001565 2 2819093 2819093 

Jap/Jap GS0011972-OPA id2002363 2 4481940 4481940 

Aus/Aus GS0011861-OPA id2003094 2 5910769 5910769 

Ind/Jap VC0011440-OPA id2003314 2 6510090 6481090 

Aus/Aus GS0011861-OPA id2003646 2 7153862 7124862 

QC VC0011438-OPA id2004058 2 8020370 7991370 

QC VC0011438-OPA id2004455 2 9007319 8978319 

Ind/Jap VC0011440-OPA id2004552 2 9523764 9494764 

QC VC0011438-OPA id2004857 2 10196520 10167520 

Jap/Jap GS0011897-OPA id2005707 2 12728791 12728791 

Jap/Jap GS0011897-OPA id2005920 2 13976946 13976946 

Jap/Jap GS0011897-OPA id2006391 2 15941413 15941413 

Aus/Aus GS0011861-OPA id2006486 2 16865582 16080852 

Ind/Jap VC0011440-OPA id2006795 2 17821657 17036927 

Aus/Aus GS0011861-OPA id2007461 2 19558579 18773849 

QC VC0011438-OPA id2007797 2 20839630 19975900 

QC VC0011438-OPA id2007818 2 20887837 20024107 

Ind/Jap VC0011440-OPA id2008480 2 22007488 21143758 

Informações referentes aos SNPS foram pesquisas no banco de dado do projeto “Rice Diversity” gerenciado 

 pela Cornell University 

 



 

 

 

 

161 

Anexo B – Painel de SNPs utilizados para genotipagem 

    (continuação) 

Set OPA Nome Cromossomo IRGSPv4 MSU6.0 

Jap/Jap VC0011440-OPA id2008820 2 23034401 22170671 

QC VC0011438-OPA id2009547 2 24457512 23593782 

QC VC0011438-OPA id2010498 2 25501876 24638146 

QC VC0011438-OPA id2010605 2 25578182 24714452 

Ind/Jap VC0011440-OPA id2011296 2 26656721 25763991 

Ind/Jap GS0011862-OPA id2011890 2 27949287 27056557 

Jap/Jap; AUS/AUS GS0011861-OPA id2012453 2 29536135 28643405 

QC VC0011438-OPA id2012558 2 29675365 28782635 

Ind/Jap VC0011440-OPA id2012844 2 30213665 29320935 

Jap/Jap GS0011897-OPA id2013398 2 30224179 30224179 

QC; Aus/Aus GS0011861-OPA id2013007 2 30414334 29521604 

Ind/Jap VC0011440-OPA id2013174 2 30743544 29850814 

QC VC0011438-OPA id2013413 2 31181896 30289166 

Jap/Jap GS0011897-OPA id2014488 2 32495808 32495808 

Jap/Jap GS0011897-OPA id2014918 2 33571749 33571749 

Jap/Jap GS0011897-OPA id2015934 2 35032067 35032067 

Aus/Aus GS0011861-OPA id2015767 2 35754957 34862227 

Ind/Jap VC0011440-OPA id2016084 2 36103642 35210912 

Ind/Jap VC0011440-OPA id2016413 2 36521430 35628700 

QC VC0011438-OPA id2016584 2 36820856 35928126 

Aus/Aus GS0011861-OPA id3000111 3 392204 412855 

Jap/Jap GS0011897-OPA id3000576 3 987740 987740 

Ind/Jap VC0011440-OPA id3000892 3 1619079 1639730 

Ind/Jap VC0011440-OPA id3001087 3 1931508 1952168 

Jap/Jap GS0011897-OPA id3001336 3 2431379 2431379 

Jap/Jap VC0011440-OPA id3001815 3 3364430 3385090 

Ind/Jap VC0011440-OPA id3003181 3 5355100 5326764 

Jap/Jap GS0011897-OPA rd3000819 3 7905661 NA 

Ind/Jap VC0011440-OPA id3004522 3 8646962 8595237 

Ind/Jap VC0011440-OPA id3006042 3 11774146 11722201 

QC VC0011438-OPA id3006808 3 13276088 13222807 

Jap/Jap GS0011897-OPA id3007410 3 14871270 14871270 

Ind/Jap VC0011440-OPA id3007932 3 16423662 15871353 

Ind/Jap; Aus/Aus GS0011861-OPA id3008333 3 17302647 16665332 

Ind/Jap GS0011862-OPA id3008386 3 17587620 16950533 

Informações referentes aos SNPS foram pesquisas no banco de dado do projeto “Rice Diversity” gerenciado 

 pela Cornell University 
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Anexo B – Painel de SNPs utilizados para genotipagem 

    (continuação) 

Set OPA Nome Cromossomo IRGSPv4 MSU6.0 

QC VC0011438-OPA id3008390 3 17591449 16954362 

QC VC0011438-OPA id3008459 3 17728657 17091510 

QC VC0011438-OPA id3008850 3 18689081 18051901 

Jap/Jap GS0011897-OPA id3009245 3 19182636 19182636 

QC VC0011438-OPA id3009973 3 22031284 21269642 

QC VC0011438-OPA id3010459 3 23401841 22640146 

Jap/Jap GS0011897-OPA id3010726 3 23613830 23613830 

Ind/Jap VC0011440-OPA id3010786 3 24759734 23997605 

Aus/Aus GS0011861-OPA id3010875 3 25328030 24565807 

Jap/Jap GS0011897-OPA id3012482 3 27852669 27852669 

QC VC0011438-OPA id3012359 3 28534280 27766904 

Ind/Jap VC0011440-OPA id3013110 3 28927078 28159702 

Ind/Jap VC0011440-OPA id3014850 3 31989085 31131273 

Jap/Jap GS0011897-OPA id3016174 3 33364390 33364390 

QC VC0011438-OPA id3015719 3 33525612 32667787 

Ind/Jap VC0011440-OPA id3016166 3 34218741 33360916 

QC VC0011438-OPA id3016444 3 34544442 33686617 

Aus/Aus GS0011861-OPA id3017899 3 36675087 35817224 

Aus/Aus GS0011861-OPA id4000179 4 364148 372572 

QC VC0011438-OPA id4000463 4 727526 735950 

Aus/Aus GS0011861-OPA id4000641 4 1040120 1048540 

Ind/Jap VC0011440-OPA id4001876 4 4448902 4452758 

QC VC0011438-OPA id4001882 4 4449726 4453582 

Jap/Jap GS0011897-OPA id4002411 4 5620545 5620545 

QC; Aus/Aus; Ind/Jap GS0011861-OPA id4002852 4 7420537 7423419 

Jap/Jap GS0011897-OPA wd4000903 4 8767619 8767619 

Ind/Jap VC0011440-OPA id4003610 4 11506546 11450428 

QC VC0011438-OPA id4003888 4 13273436 13216691 

Jap/Jap VC0011440-OPA id4003922 4 13408022 13349948 

Ind/Jap VC0011440-OPA id4004294 4 14864656 14805305 

Ind/Jap GS0011862-OPA id4004914 4 17236458 17043524 

Jap/Jap GS0011897-OPA id4005767 4 19567187 19567187 

Ind/Jap VC0011440-OPA id4005804 4 19844345 19651409 

Aus/Aus GS0011861-OPA id4005867 4 19953282 19760346 

QC; Jap/Jap GS0011897-OPA id4006172 4 20224518 20224518 

Informações referentes aos SNPS foram pesquisas no banco de dado do projeto “Rice Diversity” gerenciado 

 pela Cornell University 
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Anexo B – Painel de SNPs utilizados para genotipagem 

    (continuação) 

Set OPA Nome Cromossomo IRGSPv4 MSU6.0 

Aus/Aus GS0011861-OPA id4007105 4 21838206 21644036 

QC VC0011438-OPA id4007444 4 22833825 22250179 

QC VC0011438-OPA id4007764 4 23901845 23318160 

Jap/Jap GS0011897-OPA rd4001332 4 25070646 NA 

Ind/Jap VC0011440-OPA id4008855 4 27650597 27066919 

QC VC0011438-OPA id4009094 4 28198904 27615261 

Ind/Jap VC0011440-OPA id4009149 4 28251853 27668210 

Jap/Jap GS0011897-OPA id4010382 4 30502664 30502664 

Aus/Aus GS0011861-OPA id4010621 4 31772009 31188363 

QC; Aus/Aus GS0011861-OPA id4010924 4 32303312 31719666 

Aus/Aus GS0011861-OPA id4011016 4 32537607 31953961 

Ind/Ruf GS0011972-OPA id4011171 4 32746172 32162526 

Jap/Jap GS0011897-OPA rd4001413 4 34189108 NA 

Ind/Jap VC0011440-OPA id4012104 4 35186139 34601164 

Jap/Jap GS0011897-OPA rd5001427 5 277000 NA 

QC VC0011438-OPA id5000333 5 571200 593158 

Aus/Aus GS0011861-OPA id5001470 5 2548127 2570057 

QC VC0011438-OPA id5001534 5 2714998 2736928 

Aus/Aus GS0011861-OPA id5002528 5 4800198 4819452 

Ind/Jap VC0011440-OPA id5002650 5 5061452 5080706 

Aus/Aus GS0011861-OPA id5003034 5 5926907 5944790 

Jap/Jap GS0011897-OPA id5003628 5 7165558 7165558 

QC; Aus/Aus GS0011861-OPA id5003785 5 7422512 7411394 

Ind/Jap VC0011440-OPA id5004295 5 8395840 8384709 

Aus/Aus GS0011861-OPA id5004668 5 9225565 9214434 

QC VC0011438-OPA id5005055 5 11631818 11620687 

Aus/Aus GS0011861-OPA id5005179 5 12275642 12264511 

Aus/Aus GS0011861-OPA id5005396 5 13023997 12989106 

Ind/Jap VC0011440-OPA id5005867 5 14275518 14240248 

QC VC0011438-OPA id5006236 5 15533829 15498558 

Aus/Aus GS0011861-OPA id5006470 5 16240399 16205068 

Jap/Jap GS0011972-OPA id5006603 5 16451019 16415688 

Aus/Aus GS0011861-OPA id5006821 5 17065777 17027606 

Ind/Jap VC0011440-OPA id5006916 5 17256149 17188978 

Jap/Jap; Aus/Aus GS0011897-OPA id5007714 5 18996805 18996805 

Informações referentes aos SNPS foram pesquisas no banco de dado do projeto “Rice Diversity” gerenciado 

 pela Cornell University 
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Anexo B – Painel de SNPs utilizados para genotipagem 

    (continuação) 

Set OPA Nome Cromossomo IRGSPv4 MSU6.0 

Aus/Aus GS0011861-OPA id5009045 5 21502439 21433070 

Ind/Jap VC0011440-OPA id5009971 5 22701231 22592862 

Jap/Jap GS0011972-OPA id5010817 5 23949438 23839700 

Jap/Jap GS0011897-OPA rd5001675 5 26421016 NA 

Aus/Aus GS0011861-OPA id5014338 5 28724102 28579877 

Ind/Jap VC0011440-OPA id5014812 5 29372740 29228515 

Jap/Jap GS0011897-OPA id5014986 5 29488988 29488988 

QC VC0011438-OPA id5014934 5 29579363 29435138 

Jap/Jap GS0011897-OPA rd6001712 6 342504 NA 

Ind/Jap; Aus/Aus GS0011861-OPA id6000402 6 645916 645916 

Jap/Ruf VC0011530-OPA id6000606 6 833171 833171 

QC VC0011438-OPA id6001137 6 1531150 1531150 

Ind/Jap VC0011440-OPA id6001337 6 1792091 1792091 

Aus/Aus GS0011861-OPA id6001535 6 2009738 2009738 

QC VC0011438-OPA id6003050 6 4021326 4021326 

Ind/Jap VC0011440-OPA id6003829 6 5994007 5994007 

Ind/Jap VC0011440-OPA id6004038 6 6398723 6398723 

Jap/Jap GS0011897-OPA id6004428 6 6929229 6929229 

QC VC0011438-OPA id6004481 6 7002214 7002214 

Aus/Aus GS0011861-OPA id6005350 6 8243695 8243695 

Aus/Aus GS0011861-OPA id6006147 6 9683815 9683815 

Jap/Jap GS0011897-OPA id6006336 6 10183311 10183311 

QC VC0011438-OPA id6007316 6 11762663 11693663 

Ind/Jap VC0011440-OPA id6007540 6 12391682 12322682 

Jap/Jap GS0011897-OPA id6007891 6 13101365 13101365 

Ind/Jap GS0011862-OPA wd6001924 6 15368547 15299547 

QC; Jap/Jap; Aus/Aus GS0011861-OPA id6009055 6 16415144 15537144 

Ind/Ind GS0011861-OPA id6009683 6 18010007 17132007 

Jap/Jap GS0011897-OPA rd6001899 6 20217815 NA 

Ind/Jap VC0011440-OPA id6010850 6 21612578 20734578 

Ind/Ruf GS0011972-OPA id6011324 6 22471035 21593035 

Jap/Jap GS0011897-OPA rd6001934 6 24131078 NA 

Ind/Jap VC0011440-OPA id6012236 6 24496100 23618100 

Jap/Jap GS0011972-OPA id6012531 6 24916387 24038387 

QC; Aus/Aus GS0011861-OPA id6013529 6 26025122 25147122 

Informações referentes aos SNPS foram pesquisas no banco de dado do projeto “Rice Diversity” gerenciado 

 pela Cornell University 
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Anexo B – Painel de SNPs utilizados para genotipagem 

    (continuação) 

Set OPA Nome Cromossomo IRGSPv4 MSU6.0 

Ind/Jap VC0011440-OPA id6014191 6 27067193 26189193 

QC; Aus/Aus GS0011861-OPA id6014475 6 27191592 26313592 

Jap/Jap GS0011897-OPA id6015530 6 27381493 27381493 

QC; Aus/Aus GS0011861-OPA id6015793 6 28504617 27626617 

Ind/Jap GS0011862-OPA id6016264 6 29382186 28504186 

QC VC0011438-OPA id6016490 6 30085266 29207266 

Ind/Jap VC0011440-OPA id6016589 6 30418200 29540200 

Jap/Jap GS0011897-OPA rd6001994 6 30917059 NA 

Ind/Jap VC0011440-OPA id6016941 6 31686494 30808494 

Jap/Jap GS0011897-OPA wd7000143 7 807208 807208 

QC VC0011438-OPA id7000337 7 1899740 1866589 

Ind/Jap VC0011440-OPA id7000496 7 3506276 3473125 

Jap/Jap GS0011897-OPA id7000638 7 4733279 4733279 

Ind/Jap VC0011440-OPA id7001078 7 6809047 6775896 

Jap/Ruf GS0011972-OPA id7001606 7 8903377 8870226 

Ind/Jap VC0011440-OPA wd7001613 7 13021406 12360255 

Jap/Jap GS0011897-OPA rd7002129 7 14976818 NA 

Ind/Jap; Aus/Aus GS0011861-OPA id7002427 7 15870899 15209748 

Aus/Aus GS0011861-OPA id7002462 7 16216668 15555517 

Jap/Jap GS0011897-OPA ud7001419 7 20127860 20127860 

Ind/Jap VC0011440-OPA id7003059 7 20278260 19617109 

QC VC0011438-OPA id7003112 7 20578707 19917556 

QC VC0011438-OPA id7003442 7 21940250 21279099 

Aus/Aus GS0011861-OPA id7003748 7 22937302 22276151 

Ind/Jap VC0011440-OPA id7004163 7 24087914 23426763 

Jap/Jap GS0011897-OPA rd7002219 7 24112180 NA 

QC; Aus/Aus GS0011861-OPA id7004429 7 24973974 24312823 

QC VC0011438-OPA id7004719 7 25979966 25318815 

Jap/Jap VC0011440-OPA id7005111 7 27121196 26460045 

Jap/Jap VC0011440-OPA id7005252 7 27467840 26806689 

Jap/Jap GS0011897-OPA id7005477 7 27629234 27629234 

Ind/Jap VC0011440-OPA id7005611 7 28610170 27949019 

QC VC0011438-OPA id7005655 7 28857459 28196308 

Ind/Jap VC0011440-OPA id7006027 7 29931834 29270683 

Ind/Jap VC0011440-OPA id8000131 8 388278 388278 

Informações referentes aos SNPS foram pesquisas no banco de dado do projeto “Rice Diversity” gerenciado 

 pela Cornell University 
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Anexo B – Painel de SNPs utilizados para genotipagem 

    (continuação) 

Set OPA Nome Cromossomo IRGSPv4 MSU6.0 

Ind/Jap VC0011440-OPA id8000315 8 856058 856058 

Ind/iInd GS0011861-OPA id8000699 8 2207788 2207788 

Ind/Jap VC0011440-OPA id8001299 8 4045340 4045340 

Aus/Aus GS0011861-OPA id8001477 8 4556655 4556655 

Jap/Jap; Aus/Aus GS0011861-OPA id8001908 8 5633803 5633803 

Aus/Aus GS0011861-OPA id8002194 8 6239590 6239590 

Aus/Aus GS0011861-OPA id8002314 8 7548604 7548604 

QC VC0011438-OPA id8002554 8 8235552 8235552 

Ind/Jap VC0011440-OPA id8002632 8 8512758 8512758 

QC VC0011438-OPA id8002972 8 9202561 9202561 

Jap/Jap; Aus/Aus GS0011861-OPA id8003141 8 9824353 9824353 

Jap/Jap GS0011897-OPA id8003626 8 11887516 11887516 

Ind/Jap VC0011440-OPA id8003711 8 12811624 12721444 

Jap/Jap GS0011897-OPA id8003808 8 13908908 13908908 

Jap/Jap GS0011897-OPA id8003881 8 14318424 14318424 

Jap/Jap GS0011897-OPA id8004111 8 15352572 15352572 

Ind/Jap VC0011440-OPA id8004596 8 17299252 17208533 

Ind/Ind GS0011861-OPA id8004838 8 18388475 18297756 

Ind/Jap VC0011440-OPA id8005226 8 19694308 19603589 

QC VC0011438-OPA id8005361 8 19921605 19830886 

QC; Jap/Jap; Aus/Aus GS0011861-OPA id8005525 8 20479641 20388922 

Ind/Jap VC0011440-OPA id8006321 8 22107685 22016966 

Jap/Jap GS0011897-OPA id8006511 8 22618303 22618303 

Ind/Ind GS0011861-OPA id8006485 8 22623643 22532924 

QC VC0011438-OPA id8006950 8 25431873 25341154 

Aus/Aus GS0011861-OPA id8007472 8 27370650 27279931 

Ind/Jap VC0011440-OPA id8007878 8 28174000 28083281 

Ind/Jap VC0011440-OPA id9000045 9 386250 438538 

Jap/Jap GS0011897-OPA ud9000041 9 904983 904983 

Ind/Jap VC0011440-OPA id9000452 9 1448557 1500845 

QC VC0011438-OPA id9000894 9 4283413 3716701 

Jap/Jap GS0011897-OPA rd9002605 9 5929807 NA 

Ind/Jap VC0011440-OPA id9001558 9 6557754 5991042 

Aus/Aus GS0011861-OPA id9002563 9 9278930 8712218 

QC VC0011438-OPA id9002640 9 9791879 9225167 

Informações referentes aos SNPS foram pesquisas no banco de dado do projeto “Rice Diversity” gerenciado 

 pela Cornell University 
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Anexo B – Painel de SNPs utilizados para genotipagem 

    (continuação) 

Set OPA Nome Cromossomo IRGSPv4 MSU6.0 

Aus/Aus GS0011861-OPA id9002721 9 10191767 9625055 

Aus/Aus GS0011861-OPA id9003188 9 12455478 11849766 

Aus/Aus GS0011861-OPA id9003471 9 13204703 12598991 

Ind/Jap VC0011440-OPA id9003643 9 13878900 13273188 

Jap/Jap GS0011897-OPA rd9002686 9 14104644 NA 

Aus/Aus GS0011861-OPA id9003720 9 14352065 13697353 

QC VC0011438-OPA id9004100 9 15380799 14726087 

Ind/Jap VC0011440-OPA id9004233 9 15650928 14996216 

Aus/Aus GS0011861-OPA id9004727 9 16402294 15747582 

QC VC0011438-OPA id9004741 9 16419066 15764354 

QC VC0011438-OPA id9005403 9 17656680 17001968 

Ind/Jap VC0011440-OPA id9006234 9 18742051 18087339 

Jap/Jap GS0011897-OPA id9006947 9 19336220 19336220 

QC VC0011438-OPA id9007259 9 21959597 21127474 

Aus/Aus GS0011861-OPA id9007356 9 22436047 21603924 

Jap/Jap GS0011897-OPA rd9002766 9 22557227 NA 

Ind/Jap VC0011440-OPA id9007481 9 22902142 22070019 

Aus/Aus GS0011861-OPA id9007763 9 23361116 22528995 

Ind/Jap VC0011440-OPA id10000350 10 1657153 1677121 

Ind/Jap VC0011440-OPA id10000561 10 2084778 2104746 

Jap/Jap GS0011897-OPA id10000771 10 2668738 2668738 

Aus/Aus GS0011861-OPA id10001250 10 3999005 4018973 

Jap/Jap GS0011862-OPA id10001327 10 4162737 4498680 

Ind/Jap VC0011440-OPA id10001373 10 4310822 4646765 

Jap/Jap GS0011897-OPA id10001636 10 5507404 5507404 

Ind/Jap VC0011440-OPA id10002069 10 6175818 6510842 

QC VC0011438-OPA id10002499 10 9102616 8834118 

Jap/Jap GS0011897-OPA id10002842 10 10589523 10589523 

Ind/Jap VC0011440-OPA id10002943 10 11452837 11124593 

Jap/Jap GS0011897-OPA id10003489 10 13220621 13220621 

Ind/Jap VC0011440-OPA id10003574 10 13956936 13528305 

Jap/Jap GS0011897-OPA id10003770 10 14416469 14416469 

QC VC0011438-OPA id10004689 10 17349256 16820816 

QC VC0011438-OPA id10005255 10 18436475 17908036 

Jap/Jap GS0011897-OPA id10005716 10 18720847 18720847 

Informações referentes aos SNPS foram pesquisas no banco de dado do projeto “Rice Diversity” gerenciado 

 pela Cornell University 
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Anexo B – Painel de SNPs utilizados para genotipagem 

    (continuação) 

Set OPA Nome Cromossomo IRGSPv4 MSU6.0 

Ind/Jap VC0011440-OPA id10005475 10 18795479 18266835 

Jap/Jap GS0011897-OPA id10005962 10 19145708 19145708 

Aus/Aus GS0011861-OPA id10006161 10 19978883 19452121 

Jap/Jap GS0011897-OPA ud10001216 10 21151316 21151316 

QC; Aus/Aus GS0011861-OPA id10006963 10 22497017 21970215 

Ind/Jap VC0011440-OPA id10007338 10 23508907 22982105 

Jap/Jap GS0011897-OPA rd11003000 11 187575 NA 

QC VC0011438-OPA id11000118 11 618389 618389 

Ind/Jap VC0011440-OPA id11000622 11 2095277 2109264 

QC VC0011438-OPA id11000858 11 2726164 2738856 

Aus/Aus GS0011861-OPA id11000980 11 3074100 3086792 

Jap/Jap GS0011897-OPA id11001107 11 3388128 3388128 

QC VC0011438-OPA id11001559 11 3942492 3955184 

Aus/Aus GS0011861-OPA id11001683 11 4232395 4245087 

Ind/Jap VC0011440-OPA id11002205 11 5356409 5369234 

Ind/Jap VC0011440-OPA id11002764 11 6621411 6634236 

Jap/Jap GS0011897-OPA id11002940 11 7436486 7436486 

Ind/Ruf GS0011972-OPA id11003544 11 9153740 9103781 

Ind/Jap VC0011440-OPA id11004148 11 11630682 11580461 

Jap/Jap GS0011897-OPA rd11003122 11 13036427 NA 

Jap/Jap GS0011897-OPA id11005541 11 15818644 15818644 

Ind/Jap VC0011440-OPA id11004894 11 16787692 14500342 

QC VC0011438-OPA id11005021 11 17216890 14926747 

Aus/Aus GS0011861-OPA id11005646 11 18431425 16139839 

Jap/Jap GS0011897-OPA id11007186 11 18955468 18955468 

Ind/Jap VC0011440-OPA id11006897 11 20894789 18600677 

QC VC0011438-OPA id11007625 11 21973835 19639066 

QC VC0011438-OPA id11007840 11 22619825 20311190 

Jap/Jap VC0011440-OPA id11007903 11 22874985 20566324 

Aus/Aus GS0011861-OPA id11008036 11 23288639 20979976 

Aus/Aus GS0011861-OPA id11009687 11 26826111 24517324 

QC VC0011438-OPA id11010097 11 27458466 25149678 

QC;Aus/Aus GS0011861-OPA id11010335 11 28143109 25828816 

Ind/Jap VC0011440-OPA id11010811 11 29206716 26892395 

QC VC0011438-OPA id11011035 11 29536489 27222168 

Informações referentes aos SNPS foram pesquisas no banco de dado do projeto “Rice Diversity” gerenciado 

 pela Cornell University 
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Anexo B – Painel de SNPs utilizados para genotipagem 

     (conclusão) 

Set OPA Nome Cromossomo IRGSPv4 MSU6.0 

QC; Jap/Jap VC0011438-OPA id11011159 11 29665527 27351205 

Ind/Jap VC0011440-OPA id11011285 11 29847857 27533535 

QC VC0011438-OPA id11011505 11 30575776 28243993 

QC VC0011438-OPA id12000266 12 725535 725535 

Jap/Jap GS0011897-OPA id12000405 12 944751 944751 

QC VC0011438-OPA id12000592 12 1304968 1304969 

Ind/Jap VC0011440-OPA id12000763 12 1595492 1595493 

Ind/Jap VC0011440-OPA id12001224 12 2963765 2963717 

Aus/Aus GS0011861-OPA id12001321 12 3208559 3208511 

QC VC0011438-OPA id12001422 12 3516932 3516878 

QC VC0011438-OPA id12001513 12 3650678 3650625 

Aus/Aus GS0011861-OPA id12001996 12 4449205 4449139 

Jap/Jap GS0011897-OPA rd12003326 12 5541226 NA 

Ind/Jap VC0011440-OPA id12003066 12 7666455 7664808 

Aus/Aus GS0011861-OPA id12004047 12 10468209 10466559 

Ind/Jap VC0011440-OPA id12004160 12 10766968 10765271 

Jap/Jap GS0011897-OPA id12004228 12 10864829 10864829 

QC VC0011438-OPA id12004456 12 12285388 12134661 

Ind/Ind GS0011862-OPA wd12001978 12 13688622 13537900 

QC VC0011438-OPA id12005540 12 15922269 15771498 

Aus/Aus GS0011861-OPA id12005592 12 16014883 15864112 

Jap/Jap VC0011530-OPA id12005677 12 16742841 16592067 

Ind/Jap VC0011440-OPA id12005835 12 17590988 17440214 

Aus/Aus GS0011861-OPA id12006560 12 19666867 19493572 

Jap/Jap GS0011897-OPA rd12003463 12 20031106 NA 

Ind/Jap VC0011440-OPA id12006850 12 21390036 21172236 

QC VC0011438-OPA id12007081 12 21819992 21582854 

Jap/Jap; Aus/Aus GS0011861-OPA id12007742 12 23086575 22849328 

Aus/Aus GS0011861-OPA id12007988 12 23491419 23254172 

QC VC0011438-OPA id12008285 12 23933567 23696312 

QC VC0011438-OPA id12009153 12 25558936 25298886 

Jap/Jap GS0011897-OPA id12009700 12 26167250 26167250 

Ind/Jap VC0011440-OPA id12009549 12 26215583 25955530 

Aus/Aus GS0011861-OPA id12010050 12 27569791 27309727 

Informações referentes aos SNPS foram pesquisas no banco de dado do projeto “Rice Diversity” gerenciado 

 pela Cornell University 

 


